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األهمٌة األقتصادٌة لبعض حشرات التربة على محصول البطاطا فً وسط العراق*
رضا صكب الجورانً
كلٌة الزراعة  /جامعة بغداد

فلاير حسونً صادق

الخالصة
تتعرض درنات البطاطا (  ) Solanum tubersoum Lلألصابة بعدد من حشرات التربة
اهمها ٌرقات الدٌدان السلكٌة  Agriotes sppوٌرقات الدودة القارضة السوداء Agtotis ipsilon
والكاروب  Gryllotalpa gryllotalpaوالتً ال ٌظهر ضررها غالبا ً اال عند قلع الدرنات  ،ولطبٌعة
اجري هذا البحث لدراسة الكثافة
معٌشة هذه الحشرات فً التربة وعدم مالحظة ضررها بسهولة فقد
َ
العددٌة والنسب المؤٌة آلصابة الدرنات وحسب مراحل نمو محصول البطاطا .
أظهرت نتائج الدراسة ان ٌرقات الدٌدان السلكٌة قد رافقت نمو المحصول فً الزراعة الخرٌفٌة
أبتداءاً من زراعة الدرنات فً النصف الثانً من أٌلول وحتى قلع المحصول فً النصف الثانً من
ٌ 2.4رقة\عٌنة وقد
كانون الثانً وان اعلى معدل لعدد ٌرقات كان خالل شهر تشرٌن األول اذ بلغت
تزامن هذا مع المرحلة األولى لنمو المحصول وهً مرحلة التبرعم وسجلت اعلى نسبة مؤٌة لالصابة اذ
بلغت  %11.11اما فً الزراعة الربٌعٌة فان اعلى معدل العداد الٌرقات كان خالل شهر نٌسان ( 3.2
ٌرقة\عٌنة) والذي تزامن مع مرحلة تكون الدرنات وسجلت فٌها اعلى نسبة مؤٌة لالصابة اذ بلغت
 . %14.13اما الدودة القارضة السوداء فقد رافقت المحصول خالل مراحل نموه االربعة االولى فقط
فً الزراعة الخرٌفٌة  ،وكان اعلى معدل للٌرقات خالل شهر تشرٌن الثانً ( ٌ 1.4رقة\عٌنة ) عندما
كان المحصول فً مرحلة تكون الدرنات  ،وفً الزراعة الربٌعٌة وجدت الٌرقات مرافقة للمحصول
ابتداءاً من المرحلة الثانٌة ( مرحلة النمو الخضري ) وحتى مرحلة نضج الدرنات وان اعلى معدل
العداد الٌرقات كان خالل شهر نٌسان اذ بلغ ٌ 2.4رقة\عٌنة وتزامن هذا مع مرحلة تكوٌن الدرنات  ،فً
حٌن ان اعهلى نسبة مؤٌة لالصابة (  ) %11.11كانت خالل مرحلة النمو الخضري .اما حشرة
الكاروب فلم تنجح طرٌقة اخذ العٌنات فً تقدٌر كثافتها العددٌة ولكن سجلت اضرارها فً الزراعتٌن
الربٌعٌة والخرٌفٌة ولجمٌع مراحل نمو النبات وكانت اعلى نسبة مؤٌة لالصابة  %22.22خالل مرحلة
النمو الخضري وللزراعة الربٌعٌة .
المقدمة
تعد البطاطا  Solanum tuberosumمن بٌن اهم محاصٌل الخضر االستراتٌجٌة فً العالم العربً
وفً عدد كبٌر من دول العالم خاصة فً امرٌكا واوربا  ،وتكمن اهمٌتها االقتصادٌة فً انها تاتً
 . ) 1989بدأت زراعة البطاطا فً
بالمرتبة الرابعة بعد القمح والذرة والرز ( حمادي والمشعل ،
العراق تجارٌا ً خالل الستٌنات من القرن التاسع عشر ( مطلوب وآخرون  ) 1980 ،وتزرع بموعدٌن
ربٌعٌة من منتصف كانون الثانً وحتى نهاٌة شباط بأستخدام تقاوي مستوردة او منتجة محلٌا ً  ،والثانٌة
خرٌفٌة تبدأ زراعتها من منتصف آب وحتى نهاٌة اٌلول بأستخدام التقاوي المنتجة من الزراعة الربٌعٌة
لنفس السنة  .هناك خمسة مراحل لنمو وتطور محصول البطاطا ابتداءاً من زراعة التقاوي وحتى نضج
المحصول هً  :تطور البراعم  ،النمو الخضري  ،تكون الدرنات  ،تضخم الدرنات واخٌراً نضج
الدرنات (  ، 1993 ، Roweحسن .) 1999
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* بحث مسخم مه سسانت ماجسخيش نهباحث الثاوي – كهيت انزساعت  /جامعت بغذاد 2007 /

تتعرض البطاطا لإلصابة بعدة آفات حشرٌة أهمها عثة درنات البطاطا ( Phthorimaea ) Zell.
 operculellaتهاجمها فً الحقل والمخزن وتحدث خسائر سنوٌة كبٌرة ( طارق  ) 1997 ،وحشرة
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المن  Aphis spp.والذبابة البٌضاء  Bemisia tabaciالمعروفة بنقلها لالمراض الفاٌروسٌة  ،وسجلت
فً عام  2003خنفساء كولورادو البطاطا  ( Leptinotarsa decemlineataالجورانً والطوٌل ،
 ، ) 2004فضالً عن حشرات التربة التً تصٌب الدرنات والمجموع الجذري تحت مستوى سطح التربة
اهمها الدٌدان السلكٌة  ، Agriotes spp.والدودة القارضة السوداء  Agrotis ipsilonوحشرة الكاروب
 . Gryllotalpa gryllotalpaان نجاح مكافحة اآلفات الزراعٌة ٌعتمد على عدة عومل اهمها معرفة
وقت مهاجمة األفة للمحصول وكثافتها العددٌة وقت المهاجمة ومرحلة المحصول الحساسة لألصابة ،
) 2006
وألهمٌة حشرات التربة على درنات البطاطا خاصة الدٌدان السلكٌة ( الجورانً وشرٌم ،
والدودة القارضة السوداء والكاروب ( صادق  ) 2007 ،والن األطوار الضارة لهذه الحشرات تعٌش
فً التربة وال ٌظهر ضررها األقتصادي اال عند قلع المحصول  ،فقد اقترح مشروع هذا البحث لدراسة
الكثافة العددٌة والنسب المؤٌة لألصابة لكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة والدودة القارضة السوداء
وحورٌات وكامالت الكاروب حسب مراحل نمو محصول البطاطا ابتداءاً من زراعة الدرنات وحتى
جنً المحصول  ،من اجل وضع القواعد األساسٌة فً برامج مكافحة مثل هذه اآلفات .
المواد وطرائق البحث
الكشف عن وجود حشرات التربة ( ٌرقات الدٌدان السلكٌة ٌ ،رقات الدٌدان القارضة السوداء ،
الكاروب )
لغرض اجراء الدراسات األقتصادٌة المتعلقة بحشرات التربة البد من اجراء عملٌة الكشف والتأكد
من وجودها قبل زراعة محصول البطاطا  ،؛ٌث ُحدِد حقل مساحته دونم واحد فً حقول كلٌة
الزراعة  /جامعة بغداد واجري الكشف خالل ربٌع وصٌف  2005وكما ٌلً :
الكشف عن ٌرقات الدٌدان السلكٌة .
طرٌقة أخذ عٌنات التربة Soil Sampling Method
500م 2لكل منها تقرٌبا ً  ،وأخذت عٌنة تربة بابعاد
قسم الحقل الى خمسة اقسام وبمساحة
 30*30*30سم 2وعمق  70سم من كل قسم من اقسام الحقل الخمسة  .أخذت عٌنة التربة بواسطة
مسحاة ( كرك ) ووضعت على قطعة من الناٌلون ثم فتت وفتشت بشكل دقٌق عن وجود ٌرقات
الدٌدان السلكٌة او ادوارها ان وجدت فضال عن االدوار األخرى للحشرات تحت الدراسة ( الدودة
القارضة السوداء  ،الكاروب ) .
استخدام خلٌط الحنطة والذرة الصفراء .
أخذ خلٌط من حبوب الحنطة والذرة الصفراء بنسبة  1:1وتم ترطٌبه بالماء لمدة ساعة قبل استعماله
 ،تم حفر اخادٌد (شقوق) بعمق  15سم وطول  5م وبواقع اخدود واحد لكل قسم من أقسام الحقل
الخمسة  ،بعد ذلك أخذ  50غم من الخلٌط وتم نثره عألى طول األخدود وثم ردمت بالتربة وبعد
عشرة اٌام تم الكشف عن الطعم وسجلت اعداد الٌرقات المتواجدة فضال عن الحشرات االخرى ان
وجدت كررت عملٌة الكشف عن ٌرقات الدٌدان السلكٌة بطرٌقتً اخذ عٌنات التربة والخلٌط ثالث
مرات خالل ربٌع وصٌف  2005واعطت مؤشراً عن وجود ٌرقات  Agriotes spp.فً تربة حقل
التجربة .
الكشف عن ٌرقات الدودة القارضة السوداء
تم الكشف عن ٌرقات الدودة القارضة السوداء كما جاء فً الفقرة المذكورة آنفا ً فً حقل التجربة
والحقول المجاورة وبخاصة حقل البٌوت البالستٌكٌة المحاذي لحقل التجربة فضالً عن األستفادة
من معطٌات الكشف عن ٌرقات الدٌدان السلكٌة واعىلكشف مؤشراً عن وجود ٌرقات الدودة
القارضة السوداء . Agrotis ipsilon
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الكشف عن حشرة الكاروب
تمالكشف عن وجود حشرات الكاروب بدورٌهاحوري ولبالغ من خالل الحفر الممٌز واألنفاق
التً تعملها قرب سطح التربة السٌما فً المناطق الرطبة والسواقً القرٌبة والمحاذٌة لحقل
التجربة.
موسم الخرٌفً 2006 – 2005
تم الحصول على تقاوي البطاطا صنف دزري (  ) Desireeالرتبة  Aمن قسم البستنة – كللٌة
الزراعة  /جامعة بغداد  ،وبعد تهٌئة األرض جٌداً زرعت على مروز طول المرز الواحد بٌن 8
–  10م والمسافة بٌن مرز وآخر  2م وذلك فً النصف الثانً من اٌلول لعام  . 2005اتبعت
كافة العملٌات الزراعٌة األخرى عدا استعمال المبٌدات الكٌمٌائٌة الحشرٌة أو الفطرٌة  .قسم
الحقل الى تسعة اقسام متساوٌة تقرٌبا ً فً كل منها سبعة مروز  ،وتم أخذ عٌنات دورٌة ومنتظمة
نصف شهرٌة وبواقع عٌنة واحدة من كل قسم من اقسام الحقل التسعة ابتداءاً من زراعة التقاوي
وحتى قلع المحصول فً النصف األول من كانون الثانً لعام  . 2006وكانت العٌنة عبارة عن
نبات بطاطا بما ٌحٌط به من تربة 30سم طوالً و 30سم عرضا ً و  60سم عمقا ً  .أخذت العٌنة
بما تحوٌه من نبات ووضعت فوق قطعة من الناٌلون  ،اذ تم تفتٌتها لتسجٌل اعداد الحشرات
وادوارها وعمق تواجدها فً التربة  .فضالً عن مرحلة نمو المحصول وعدد الدرنات الكلً /
نبات وعدد الدرنات المصابة لكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة والدودة القارضة السوداء وبالغات
او حورٌات الكاروب .
الموسم الربٌعً 2006
 ) Desireeالرتبة  Elietمستوردة من قبل احدى
تم الحصول على تقاوي بطاطا صنف (
 2006بعد قلع
شركات القطاع الخاص  ،زرعت فً النصف الثانً من شهر شباط لعام
محصول البطاطا للموسم الخرٌفً  2006 – 2005وتهٌئة األرض جٌداً واتبعت جمٌع
الخطوات كما جاء فً الفقرة المذكورة آنفا ً .
النتائج والمناقشة
الزراعة الخرٌفٌة
الدٌدان السلكٌة :
اظهرت النتائج (شكل  )1ان معدالت اعداد ٌرقات الدٌدان السلكٌة سجلت اعلى معدل لها
ٌ 2.4رقة  /عٌنة /نبات  ،وقد تزامن مع المرحلة االولى لنمو
خالل شهر تشرٌن االول اذ بلغت
المحصول وهً مرحلة تطور البراعم (  ، )Sprout developثم حصل بعد ذلك انخفاض تدرٌجً فً
معدل اعداد الٌرقات ابتدا ًء من شهر تشرٌن الثانً وحتى بداٌة كانون الثانً  .اذ وصل معدل اعداد
الٌرقات الى ٌ 0.20رقة  /عٌنة تربة وتزامن مع المرحلة االخٌرة لنمو المحصول (مرحلة نضج
الدرنات) .
ٌوضح الشكل (  )1أٌضا ً ان االعماق التً وجدت بها ٌرقات الدٌدان السلكٌة فً الموسم
كما
الخرٌفً خالل المدة من تشرٌن االول وحتى بداٌة كانون الثانً قد تراوحت بٌن  60-5سم  .اذ سجل اقل
عمق لتواجد الٌرقات بالتربة خالل شهر تشرٌن االول اي انها وجدت خالل تلك المدة فً منطقة تواجد
الدرنات  .والٌرقات التً وجدت ضمن ذلك العمق كانت ذات اعمار متأخرة (كبٌرة) بٌنما كان اكبر
عمق وجدت به الٌرقات خالل المدة من  10كانون االول وحتى  7كانون الثانً اذ وجدت على عمق
وصل الى  60سم تقرٌبا ً  .ولوحظ ان غالبٌة الٌرقات التً وجدت على مثل هذا العمق كانت من الٌرقات
الصغٌرة ذات االلوان البٌضاء .
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ٌستنتج من ذلك ان ٌرقات الدٌدان السلكٌة قد رافقت نمو المحصول ابتدا ًء من الزراعة وحتى قلع
المحصول فً منتصف كانون الثانً وانها كانت باعداد اكبر واعماق قرٌبة من سطح التربة (منطقة
تواجد الدرنات) ثم مع انخفاض درجات الحرارة قلت اعدادها ونزلت الى اعماق التربة  .اشار Toba
واخرون ( )1981ان وجود ٌرقة واحدة لكل عٌنة تربة ٌعطً مؤشراً ان هناك ضرراً اقتصادٌا ً
الدودة القارضة السوداء
اظهرت نتائج الشكل (  )2ان معدالت اعداد ٌرقات الدودة القارضة السوداء اتجهت نحو الزٌادة
خالل شهري تشرٌن االول وتشرٌن الثانً اذ كانت ٌ 0.80رقة  /عٌنة فً شهر تشرٌن االول وارتفع
معدل اعداد انيشلاث في مىخصف شهش حششيه انثاوي نيصم انى  1.4يشلت  /عيىت .ويعذ هزا انمعذل اعهى
معذل وصهج انيه انيشلاث في هزا انمىسم  ،وحزامه مع انمشحهت انثانثت نىمى انىباث وهي مشحهت حكىن
انذسواث (  . )Tuber initiationثم حصم بعذ رنك اوخفاض حذسيجي في معذل اعذاد انيشلاث ابخذا ًء مه
 27حششيه انثاوي وحخى  24كاوىن االول ار وصم معذل االوخفاض في اعذاد انيشلاث انى  0.20يشلت /
عيىت وهزا حزامه مع انمشحهت انشابعت نىمى انمحصىل .في حيه نم يخم انعثىس عهى ايت يشلت في كم عيىاث
انخشبت انخي اخزث في انمشاءة االخيشة في هزا انمىسم وحزامه مع انمشحهت االخيشة نىمى انىباث .
 )2ان االعماق انخي وجذث فيها يشلاث انذودة انماسضت خالل انمذة مه
كما يخبيه مه انشكم (
حششيه االول وحخى بذايت كاوىن انثاوي لذ حشاوحج مه  40 -5سم  ،ار سجم الم عمك نخىاجذ انيشلاث
بانخشبت خالل شهش حششيه االول بيىما كان اكبش عمك وجذث فيه انيشلاث وصم انى  40سم حمشيبا ً.

شكل  .1معدل اعداد ٌرقات الدٌدان السلكٌة وعمق تواجدها حسب مراحل نمو محصول البطاطا
للموسم الخرٌفً . 2006-2005
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شكل  . 2معدل اعداد ٌرقات الدٌدان األرضٌة القارضة السوداء و عمق تواجدها حسب مراحل نمو
محصول البطاطا للموسم الخرٌفً . 2006 – 2005
الكاروب
لم ٌتم العثور على اي طور من اطوار حشرة الكاروب طٌلة الموسم الخرٌفً  ،وربما ٌعود
السبب الى عدم مالءمة طرٌقة العٌنات (عٌنة التربة) فً تقدٌر الكثافة العددٌة للحشرة  ،فضالً عن انها
من الحشرات سرٌعة الحركة وتبتعد فً اعماق التربة عن طرٌق انفاقها ع ند احساسها بأي خطر.
الزراعة الربٌعٌة
الدٌدان السلكٌة :
اظهرت نتائج الشكل (  )3ان معدالت اعداد ٌرقات الدٌدان السلكٌة اتجهت نحو الزٌادة خالل
شهري اذار ونٌسان اذ كانت ٌ 0.60رقة  /عٌنة تربة فً شهر اذار ،وهذا تزامن مع مرحلة نمو النبات
االولى والثانٌة ثم ارتفع معدل عدد الٌرقات فً شهر نٌسان لٌصل الى اعلى معدل ( ٌ 3.2رقة  /عٌنة) .
وقد تزامن هذا مع المرحلة الثالثة لنمو المحصول (مرحلة تكون الدرنات)  ،ثم حصل بعد ذلك انخفاض
تدرٌجً فً معدل اعداد الٌرقات ابتدا ًء من شهر اٌار (ماٌس) وحتى بداٌة حزٌران حٌث مرحلة نضج
الدرنات  ،اذ وصل معدل االنخفاض فً اعداد الٌرقات الى ٌ 0.20رقة  /عٌنة تربة .
 Agriotes spp.فً العراق .
نستنتج مما سبق وجود فترتٌن لنشاط ٌرقات الدٌدان السلكٌة
االولى تبدأ فً شهر اذار وتصل قمتها فً شهر نٌسان ثم تنتهً فً اٌار (اي خالل المدة الالزمة لنضج
المحصول فً الموسم الربٌعً  ،وهذا ٌفسر زٌادة نسبة االصابة والضرر فً العروة الربٌعٌة قٌاسا ً
بالعروة الخرٌفٌة)  ،واما الثانٌة فتبدأ من شهر اب وتستمر بزٌادة حتى شهر تشرٌن االول .وهذا ٌتفق مع
ما ذكره  )1989( Gratwickبأن هناك فترتٌن لنشاط الدٌدان السلكٌة فً المملكة المتحدة االولى تبدأ
خالل االشهر اذار – اٌار  ،والثانٌة فً االشهر اب – تشرٌن االول  .وعلى الرغم من اختالف الظروف
البٌئٌة بٌن العراق والدول االخرى التً اجرٌت فٌها دراسات تقدٌر الكثافة السكانٌة لٌرقات الحشرة فان
الكثافة السكانٌة العالٌة خالل شهر نٌسان ( ٌ 3.2رقة  /عٌنة تربة) تؤشر على حدوث ضرر اقتصادي
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كبٌر لمحصول البطاطا  .فقد اشار  Onsagerو  )1970( Foilesالى ان ٌ 0.1رقة  /عٌنة تربة تكون
مسؤولة عن احداث ضرر بنسبة  %25فً حالة عدم مكافحتها .
 )3ان االعماق التً وجدت فٌها ٌرقات الدٌدان السلكٌة فً الموسم الربٌعً
كما ٌتبٌن من الشكل (
 60-10سم  ،اذ سجل اقل عمق لتواجد
خالل المدة من اذار وحتى بداٌة حزٌران قد تراوحت من
الٌرقات بالتربة خالل شهر نٌسان اي انها وجدت خالل تلك المدة فً منطقة تواجد الدرنات وهذا ما ٌؤكد
سبب زٌادة نسبة االصابة والضرر فً العروة الربٌعٌة قٌاسا ً بالعروة الخرٌفٌة  ،اذ ان معظم الٌرقات
التً وجدت ضمن ذلك العمق كانت ذات اعمار متأخرة .بٌنما كان اكبر عمق وجدت فٌه الٌرقات خالل
المدة من بداٌة اٌار وحتى بداٌة حزٌران اذ وجدت على عمق وصل الى  60سم تقرٌبا ً  ،وان الٌرقات
التً وجدت على مثل هذا العمق كانت من الٌرقات الصغٌرة ذات االلوان البٌضاء وهذا ٌتفق مع ما ذكره
شرٌم ( )2004من ان ٌرقات حشرة الدٌدان السلكٌة الصغٌرة ذات االلوان البٌضاء تتواجد على عمق
 60سم .

شكل  . 3معدل أعداد ٌرقات الدٌدان السلكٌة و عمق تواجدها حسب مراحل نمو محصول البطاطا
للموسم الربٌعً . 2006
الدودة القارضة السوداء
اظهرت نتائج الشكل ( )4ان معدالت اعداد ٌرقات الدودة القارضة السوداء اتجهت نحو الزٌادة
خالل شهري اذار ونٌسان بلغت ٌ 0.60رقة  /عٌنة تربة فً شهر اذار وارتفع معدل اعداد الٌرقات فً
شهر نٌسان لٌصل الى ٌ 2.4رقة  /عٌنة تربة وٌعد هذا المعدل اعلى معدل وصلت الٌه الٌرقات فً هذا
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الموسم وهذا تزامن مع المرحلة الثالثة لنمو النبات  ،ثم حصل بعد ذلك انخفاض تدرٌجً فً معدل اعداد
الٌرقات خالل شهر اٌار (ماٌس) اذ وصل معدل االنخفاض فً اعداد الٌرقات الى ٌ 0.20رقة  /عٌنة
تربة ،وتزامن مع المرحلة الرابعة لنمو النبات  ،اال ان معدالت اعداد الٌرقات اعطت مؤشراً جدٌداً
باتجاه زٌادة اعدادها مرة اخرى وارتفع لٌصل ٌ 0.80رقة  /عٌنة فً المرحلة االخٌرة لنمو النبات .
Agrotis ipsilon
ٌتضح مما سبق وجود فترة معٌنة لنشاط ٌرقات الدودة القارضة السوداء
بدأت فً شهر اذار ووصلت قمتها فً شهر نٌسان اي خالل المدة الالزمة لنضج المحصول فً الموسم
الربٌعً  ،وهذا بالتالً ٌفسر زٌادة نسبة االصابة والضرر فً العروة الربٌعٌة قٌاسا ً بالخرٌفٌة  .وٌتفق
مع ما ذكره حسن (. )1999
 )4ان االعماق التً وجدت فٌها ٌرقات الدودة القارضة السوداء فً الموسم
كما تبٌن من الشكل (
الربٌعً خالل المدة من بداٌة اذار وحتى بداٌة حزٌران قد تراوحت من  30-5سم  ،اذ سجل اقل عمق
لتواجد الٌرقات بالتربة خالل شهر نٌسان وهذا ٌفسر نسبة االصابة والضرر فً العروة الربٌعٌة قٌاسا ً
بالعروة الخرٌفٌة  .بٌنما كان اكبر عمق وجدت به الٌرقات خالل المدة من بداٌة اٌار (ماٌس) وحتى بداٌة
حزٌران  ،اذ وجدت على عمق وصل الى  30سم .فً حٌن لم ٌتم العثور على اي ٌرقة فً كل عٌنات
التربة التً اخذت ولكال الموسمٌن الخرٌفً والربٌعً ضمن العمق المحدد الخذ عٌنات التربة (  )60سم
فً هذه الدراسة  .وهذا ٌتفق مع ما ذكره حسن (  )1999بأن حشرة الدودة القارضة السوداء تختبأ فً
التربة خالل النهار وتحت الكتل الترابٌة وبٌن النباتات على سطح التربة وعندما ٌكون سطح التربة
مغطى جٌداً بالنموات النباتٌة فان الحشرة تختبأ تحت الغطاء النباتً على سطح التربة .

شكل  . 4معدل أعداد ٌرقات الدٌدان القارضة السوداء وعمق تواجدها حسب مراحل نمو محصول
البطاطا للموسم الربٌعً . 2005
الكاروب
بٌنت النتائج التً اجرٌت فً هذه الدراسة انه لم ٌتم العثور على اي طور من اطوار حشرة
الكاروب وخصوصا ً حورٌات وبالغات الحشرة فً هذا الموسم ولكال الموسمٌن الخرٌفً والربٌعً وقد
144

مجلة دٌالى للعلوم الزراعٌة 2009 ، 149 - 138: ) 1 ( 1 ،

الجورانً و صادق

ٌعزى السبب فً ذلك الى كون حشرة الكاروب من الحشرات السرٌعة او بسبب انها تنزل فً اعماق
بعٌدة تحت مستوى سطح التربة وهذا ٌتفق مع ما ذكره  Wilkersonو  )2005( Capineraفً ان
الكاروب من الحشرات السرٌعة والتً تبتعد فً اعماق التربة عن طرٌق انفاقها عند احساسها بأي خطر
.
تقدٌر النسب المئوٌة الصابة درنات البطاطا :
الزراعة الخرٌفٌة 2006 -2005
اظهرت النتائج (جدول  )1ان درنات البطاطا قد تعرضت لالصابة بكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة
والدودة القارضة السوداء وحشرات الكاروب فً جمٌع مراحل نموها ففً المرحلة االولى (مرحلة
التبرعم) اصٌبت درنات الزراعة (التقاوي) بالحشرات الثالث وكانت النسبة المئوٌة لالصابة %33.33
وبنسب اصابة لكل منها  %11.11 ، %11.11و  %11.11على التوالً .
ً
فً المرحلة الثانٌة (مرحلة النمو الخضري) استمرت اصابة درنات الزراعة اٌضا وبنسبة
 %11.11والدودة القارضة السوداء %11.11
 %44.44حٌث مثلت االصابة بالدٌدان السلكٌة
وحشرات الكاروب  ، %22.22وفً مرحلة تكون الدرنات (المرحلة الثالثة) كانت النسبة المئوٌة
لالصابة بالحشرات الثالث . %6.84
وٌعزى انخفاض النسبة المئوٌة لالصابة الى زٌادة عدد الدرنات المتكونة فً النباتات والتً لم
ٌرافقها زٌادة فً اعداد حشرات التربة كون هذه الحشرات وبخاصة حشرتً الكاروب والدٌدان السلكٌة
من الحشرات ذات دورات الحٌاة الطوٌلة (اكثر من سنة) .
 %4.59وبنسب اصابة ، 1.14
وفً مرحلة نضج الدرنات كانت النسبة المئوٌة لالصابة الكلٌة
 %1.14 ، 2.29لكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة وٌرقات الدودة القارضة السوداء وحشرات الكاروب
على التوالً .
ان النسب المئوٌة العالٌة لالصابة فً المراحل الثالث االولى من نمو محصول البطاطا ٌتماشى
مع الكثافة العالٌة نسبٌا ً وخاصة لحشرتً الدٌدان السلكٌة والدودة القارضة السوداء فً بداٌة موسم
الزراعة .
ٌستنتج من ذلك ان استخدام اي من طرائق المكافحة وبخاصة الكٌمٌائٌة منها ٌجب ان ٌكون مع
زراعة الدرنات او بعدها بقلٌل لغرض خفض الكثافة العددٌة لهذه الحشرات ومنع حصول ضرر
اقتصادي لمحصول البطاطا  ،والمبٌدات الكٌمٌائٌة الحشرٌة عموما ً تضاف قبل الزراعة اما نثراً او
معاملة شقوق الزراعة او اضافتها على شكل اشرطة جانبٌة بعد الزراعة .
جدول .1النسب المئوٌة الصابة درنات البطاطا بكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة وٌرقات الدودة القارضة
-2005
السوداء وحشرات الكاروب حسب مراحل نمو المحصول للموسم الخرٌفً
. 2006
%
عدد
%
%
لالصابة
الدرنات  %للدرنات
عدد
لالصابة
لالصابة
بٌرقات
المصابة
المصابة
الدرنات
مرحلة نمو محصول
بٌرقات
بحشرة
الدودة
بالحشرات
الكلٌة
الكلً 9 /
البطاطا
الدٌدان
الكاروب
القارضة
الثالث
بالحشرات
نباتات
السلكٌة
السوداء
الثالث
مرحلة التبرعم
2005/10/16
مرحلة النمو الخضري
2005/10/30

9

3

33.33

9

4

44.44
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11.11
( 1درنة)
11.11
( 1درنة)

11.11
( 1درنة)
11.11
( 1درنة)

11.11
( 1درنة)
22.22
( 2درنة)
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مرحلة تكون الدرنات
2005/11 /13
مرحلة تضخم الدرنات
2005/12/10
مرحلة نضج الدرنات
2006/1/8

73

5

6.84

83

2

2.40

87

4

4.59
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2.73
( 2درنة)
1.2
( 1درنة)
1.14
( 1درنة)

1.36
( 1درنة)
0.0
2.29
( 2درنة)

2.73
( 2درنة)
1.2
( 1درنة)
1.14
( 1درنة)

الزراعة الربٌعٌة 2006
اوضحت نتائج الجدول (  )2عدم اصابة درنات الزراعة (التقاوي) فً مرحلة التبرعم بأي من
الحشرات الثالث وربما ٌعود السبب الى انخفاض درجة الحرارة خالل هذه الفترة حٌث ان الزراعة
الربٌعٌة تتم خالل شهش شباط فً المنطقة الوسطى من العراق  ،فً حٌن بلغت اصابة درنات الزراعة
فً مرحلة النمو الخضري (المرحلة الثانٌة)  %44.44مثلت السلكٌة منها  %22.22والقارضة السوداء
 %11.11والكاروب  ، %11.11وفً مرحلة تكون الدرنات كانت النسبة المئوٌة الصابة الدرنات
بالحشرات الثالث  %28.27ومثلت االصابة بالدٌدان السلكٌة النسبة االكبر حٌث كانت ، %14.13
وفً مرحلة تضخم الدرنات ومرحلة نضج الدرنات انخفضت النسبة المئوٌة لالصابة بالحشرات الثالث،
اذ كانت  %6.12 ، 6.94على التوالً .وٌعزى السبب الى زٌادة عدد الدرنات فً هاتٌن المرحلتٌن
والتً لم ترافقها زٌادة فً اعداد الحشرات الثالث.
أهمٌة
ان ارتفاع النسب المئوٌة لالصابة خالل مرحلتً النمو الخضري وتكون الدرنات ٌؤشر
استخدام المبٌدات الكٌمٌائٌة خالل عملٌة الزراعة فضالً عن سهولة التطبٌق .
 )2والموسم الربٌعً (جدول )3
ان مقارنة النسب المئوٌة لالصابة فً الموسم الخرٌفً (جدول
ٌظهر بوضوح االهمٌة النسبٌة لهذه الحشرات فً الموسم الربٌعً اكثر منه فً الموسم الخرٌفً وٌعود
السبب الى مالءمة الظروف البٌئٌة فً الموسم الربٌعً فً حٌن ان الموسم الخرٌفً ٌتجه بأتجاه انخفاض
درجات الحرارة السٌما خالل شهري كانون االول وكانون الثانً واللذٌن ٌشكالن الجزء االكبر من فترة
نمو محصول البطاطا فً الموسم الخرٌفً  .وهذا ٌتفق مع ما ذكره شرٌم (  )2005من ان ضرر ٌرقات
الدٌدان السلكٌة على محصول البطاطا ٌكون اكثر فً الموسم الربٌعً منه فً الموسم الخرٌفً .
جدول . 2النسب المئوٌة الصابة درنات البطاطا بكل من ٌرقات الدٌدان السلكٌة وٌرقات الدودة
القارضة السوداء وحشرات الكاروب حسب مراحل نمو المحصول للموسم الربٌعً
. 2006
%
عدد
%
%
لالصابة
الدرنات  %للدرنات
لالصابة
عدد الدرنات
لالصابة
بٌرقات
المصابة
المصابة
مرحلة نمو محصول
بٌرقات
الكلً 9 /
بحشرة
الدودة
بالحشرات
الكلٌة
البطاطا
الدٌدان
نباتات
الكاروب
القارضة
الثالث
بالحشرات
السلكٌة
السوداء
الثالث
مرحلة التبرعم
2005/10/16
مرحلة النمو الخضري
2005/10/30
مرحلة تكون الدرنات

9

0.0

0.0

9

4

44.44

14

4

28.27
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0.0

0.0

0.0

22.22
( 2درنة)
14.13

11.11
( 1درنة)
7.06

11.11
( 1درنة)
7.06
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مرحلة تضخم الدرنات
2005/12/10

72

5

6.94

مرحلة نضج الدرنات
2006/1/8

98

6

6.12
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( 2درنة)
2.77
( 2درنة)
2.04
( 2درنة)

( 1درنة)
1.38
( 1درنة)
2.04
( 2درنة)

( 1درنة)
2.77
( 2درنة)
2.04
( 2درنة)

المصادر
الجورانً  ،رضا صكب وسداد الطوٌل  .2004 .اول تسجٌل لخنفساء كولورادو Leptinotarsa
) decemlan Neata (Chrysomelidae : Coleopteraعلى البطاطا فً العراق.
مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة. 35 : )4( 105-106 .
الجورانً  ،رضا صكب وشرٌم  ،عزي هبة هللا . 2006 .تقدٌر ضرر الدٌدان السلكٌة Agriotes
 spp.على محصول البطاطا فً وسط العراق .المؤتمر العربً التاسع لعلوم وقاٌة النبات.
حسن  ،احمد عبدالمنعم  . 1999 .البطاطا  .جامعة القاهرة  .الدار العربٌة للنشر والتوزٌع .
جمهورٌة مصر العربٌة.
حمادي  ،فاضل مصلح وعبدالجبار جاسم المشعل .1989 .انتاج الخضر  .وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً  .جامعة بغداد  .العراق 446.صفحه
العزاوي  ،عبد هللا فلٌح . 1980.علم الحشرات العام والتطبٌقً .وزارة التعلٌم العالً والبحث
العلمً.مؤسسة المعاهد الفنٌة  .مطبعة الزهراء -بغداد  540 ،صفحه.
شرٌم  ،عزي هبة هللا  . 2004 .دراسات بٌئٌة واقتصادٌة للدٌدان السلكٌة Agriotes spp.
( )Coleoptera : Elateridaeعلى محصول البطاطا فً وسط العراق  .رسالة
ماجستٌر  .كلٌة الزراعة – جامعة بغداد 101 .صفحة .
طارق  ،احمد محمد  .1997 .تأثٌر مثبط النمو الحشري  Matchعلى عثة درنات البطاطا
) Pththorimaea operculella (Zellوحفار ساق الذرة ( .Sesamia cretica )Led
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ABSTRACT
Potato tubers (Solanum tubersom L.) attacked by some of soil insects
especially the larvae of Wireworms (Agriotes
spp.), larvae of Black
Cutworm(Agrotis ipsilon) and Mol cricket (Gryllotalpa gryllotalpa (L.)
.The damage of these insect doesn’t observed in oftentimes until the tubers
pulling out. This study were conducted to evaluate the population density and
percent of infection according to crop growth stage of potato. The results
showed that the larvae of wireworms were accompanied the growth of crop in
autumnal form planting tubers at the second half of September until harvested in
the second half of January. The highest average number of larvae (2.4 larvae\
sample) were recorded at during October which synchronism with the first
growth stage (sprout development),and the percent infestation of tubers was
11.11 % .
In spring planting the highest average number of larvae (3.2 larvae/sample)
was recorded during April which synchronism with tuber initiation and the
percent of infestation was 14.13%.
The black cutworm was accompanied the Crop growth during the first fourth
stages only in autumnal planting.
The highest average number of larvae (1.4 larvae / sample) was recorded during
November when the crop was at tuber initiation .In spring planting the larvae of
cutworm escort crop from the second stage (vegetative growth) and even the
stage of maturation . The highest average number of larvae (2.4
larvae/sample)was recorded during April with 11.11 % infestation.
Sample methods did not succeed to estimate the population density of Mol
cricket, but their injures were recorded in the spring and autumn planting in the
all stages of plant growth and the highest percent of infestation was 22.22% in
spring planting during vegetation growth stage .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* Part of Msc. Thesis to second author. College of Agri. Unvi. Of Baghdad 2007.
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