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  Earias insulana (Bosid.)دودة اللوز الشوكية حشرة ل مسح حقلي

وتقييم قابلية بعض الطرز الوراثية   على البامياء في المنطقة الساحلية
 المحلية لإلصابة بها 

 (3)مهرةوأسامة   (3)ويوسف وجهاني ((2ومحمد أحمد  (1)عطية عربو  (1)*عال سلمان

  .سورية–الالذقية  -العلمية الزراعيةمركز البحوث  (1)

 . ةسوري  -الالذقية -جامعة تشرين -كلية الزراعة -قسم وقاية النبات (2)
 .سورية–دمشق  -الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية (3)

 . ( olasalman1993@gmail.comالبريد االلكتروني: . مانعال سلم. * للمراسلة: )

 28/06/2020تاريخ القبول:   21/05/2020تاريخ االستالم: 

 ملّخص ال
 Earias insulana  (.Boisd)دودة اللوز الشوكية    حشرة  هدفت الدراسة إلى تقصي انتشار

(Lepidoptera: Nolidae)    الوراثية  ية الساحلالمنطقة  في الطرز  بعض  قابلية  وتقييم   ،
وراثياً   14) المحلية   التجارية    )طرازًا  تجاريين(  واألصناف  تحت )صنفين  بالحشرة  لإلصابة 

الحقلية )بوقا(،  الظروف  الالذقية  في  الزراعية  العلمية  البحوث  مركز  تصميم   في  وفق 
الكاملة  العشوائية  طراز,    و  القطاعات  لكل  مكررات  أظهرت   . 2018موسم  خالل  بأربعة 

انتشار   الدراسة  الشوكيةحشرة  نتائج  اللوز  البامياء  دودة  الساحلية،   في  على  من    المنطقة 
البحر،  800إلى    5ارتفاع   سطح  عن  والبعلية،  و   متر  المروية  الزراعة  ظروف  وقد  تحت 

% و  2.7وما بين  ،محافظة الالذقية% في  30.7% و3.6تراوحت نسبة االصابة ما بين  
طرطوس  38.8% محافظة  الطرز  نتائج  البينت    كما  .في  جميع  المختبرة  قابلية  الوراثية 

الشوكيةلإلصابة   اللوز  أدنى  قد  و   ،بدودة  لسجل  النضج    في  صابةاإل  ةنسبمعدل  مرحلة 
  ( 19.52%)أعلى نسبة إصابة  و     12188))  الطرازثمار  على    %12.78  للثمار  التسويقي

نسبة وتراوحت    .وأيلولوآب  شهر حزيران وتموز  أوذلك خالل   ، (10974)الطرازثمار  على  
للثمار في نهاية الموسم خالل  شهر تشرين األول    مرحلة النضج الفسيولوجيفي  صابة  اإل
)57.44%) )  بين  ما النتائج  .%(91.36و  بينت  ) أن    كذلك  إصابة  شدة    2.4أعلى 

أدنى شدة إصابة )سجلت  يرقة/الثمرة(   الفرنسي, في حين سجلت  الصنف    1.1على ثمار 
الطراز)   ثمار  على  الثمرة(  في  و  (10374يرقة/  الفقد  نسبة  بين  ما  البذور    وزن   تراوحت 

   .(10521)الطرازفي  %72.25و ،( (11353الطراز  في % 45.75
المنطقة    ,دودة اللوز الشوكية  بامياء،  ,.Earias insulana (Boisd: )مفتاحيةالكلمات  ال

 . , سوريةالساحلية
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 :المقدمة
نبات   الصيفية  Abelmoschus esculentus L.  ((Malvales:Malvaceaeالبامياء  يعّد  الخضار  محاصيل  من   ،
خالل  بلغت المساحة المزروعة بها في المنطقة الساحلية  .  (2018 الحاجي، Lokesh, 2017;) العالمسورية و المهمة في  

حشرة تعّد   (.2018طن )المجموعة اإلحصائية الزراعية السنوية،    3259هكتار أنتجت حوالي     536حوالي   2018موسم  
البامياء على  كبيرة  اقتصادية  تسبب أضرارًا  التي    االقتصادية  من اآلفات  .Erias insulana (Boisdدودة اللوز الشوكية )

عرب  ذكرت  . وقد  Pareek and Bhargava , 2003)% )70.75-52.33ما بين  تتراوح  وتسبب خسائر في اإلنتاج  
%  32.5إلى  وصلت  في محافظة الالذقية  على البامياء  دودة اللوز الشوكية  حشرة  بنسبة اإلصابة    ( أن2018)   وآخرون 

إلى وجود اختالف في درجة مقاومة   سابقة  أشارت دراساتو   . 2017لعام   في شهر تشرين األول  في نهاية موسم اإلنتاج
 ,.Sharma et al  كما وجد  .((Earias spp.  Memon et al.,2004اللوز الشوكية  بديدان أصناف البامياء لإلصابة  

ب  (2007) لإلصابة  البامياء  من  أصناف  عدة  حساسية  اختبار  عند  الشوكية  حشرة  ،  اللوز  على    .Earias sppدودة 
اللوز الشوكية،األفرع،    نسبية  مقاومةمنها  ثالثة أصناف  وقد أبدت    أن األصناف المختبرة جميعها قابلة لإلصابة بديدان 

واضحة  و لإلصابة   معنوية  وبين  بفروق  المختبرة،    بينها  األصناف  إصابوكانت  بقية  من    تهانسبة  وتشير   . %5أقل 
مقدار الضرر الذي تحدثه الحشرة على النبات، يعتمد على مدى كثافة مجتمعها، وقدرة النبات   ابقة إلى أنالدراسات الس

لقدرته   نتيجًة  ضررها  تحمل  نمو  على  تثبيط  ويحدث  والتعويض,  النمو  الشكلية  على  للصفات  نتيجًة  عادة  اآلفة  مجتمع 
وتغذيتها الحشرة  سلوك  على  تؤثر  والتي  عوائلها و   ,Teetes, 2007))  للنبات،  توفر  بمدى  الحشرة  مجتمع  كثافة  تتأثر 

البيئية المحيطة ) دودة اللوز حشرة  تقصي انتشار  إلى  هدف البحث  .  Nada et al.,2010)المختلفة باإلضافة للعوامل 
المنطقة الساحلية  Earias  اللوز الشوكيةدودة  حشرة  ب  لإلصابةالمحلية  بعض الطرز الوراثية    تقييم قابلية, و الشوكية في 

insulana  .تحت الظروف الحقلية 
 :مواد البحث وطرائقه 
 تقصي انتشار دودة اللوز الشوكية في المنطقة الساحلية:  -1

الالذقية   لمحافظتي  التابعة  المناطق  في  البامياء  بمحصول  مزروعًا  حقاًل  وأربعين  ثالثة  شمل  حقلي  مسح  تنفيذ  تّم 
التحري   ّّ ، حيث تم2018خالل موسم اإلثمار من بداية شهر آب وحتى النصف األول من شهر أيلول لعام    ،وطرطوس

الشوكية وتقدير نسبة ترددها في كل منطقة، وذلك بفحص األجزاء الهوائية )ثمار،  اللوز  دودة  حشرة  عن وجود اإلصابة ب
.  نبات/دونم(، واعتبر الحقل مصابًا عند وجود نبات واحد مصاب على األقل  100براعم، أفرع طرفية( للنباتات في الحقل ) 

 وفقًا للمعادلة التالية: 
 . 100نسبة التردد= عدد الحقول المصابة/ العدد الكلي للحقول × 

كل  بش  ،جزء نباتي )ثمار، براعم، أفرع طرفية(/ دونم  100، وذلك بجمع في كل موقعكما تّم حساب نسبة اإلصابة بالحشرة  
نقلت العينات إلى مختبر الحشرات في مركز البحوث العلمية الزراعية في  .  عشوائي ووضعها ضمن أكياس نايلون شفافة

نسبة   حساب  ثم  ومن  بالحشرة  المصابة  األجزاء  عدد  وإحصاء  فحصها  تم  حيث  الالذقية  للمعادلة  اإلصابة  محافظة  وفقًا 
 التالية:  
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 100× لألجزاء النباتية في العينة المصابة / العدد الكلي األجزاء النباتية = عدد    النسبة المئوية لإلصابة
ب  -2 لإلصابة  المحلية  الوراثية  الطرز  بعض  قابلية  الشوكيةحشرة  تقييم  اللوز  الظروف    Earias insulanaدودة  تحت 

 : الحقلية
البامياء   بذار  على  الحصول  ور   14تّم  األصول    ثياً اطرازًا  قسم  الزراعيةمن  العلمية  للبحوث  العامة  الهيئة  في  ، الوراثية 

 . (1جدول الباإلضافة لصنفين تجاريين )
 الطرز الوراثية للبامياء .1 جدولال

 8 7 6 5 4 3 2 1 الرقم 

 11353 11274 10974 10637 10526 10521 10498 10374 الطراز 

 16 15 14 13 12 11 10 9 الرقم 

 12212 12188 12068 11996 11942 11512 الطراز 
الصنف  

 الهولندي

الصنف  

 الفرنسي

  في مركز البحوث العلمية الزراعية   ضمن حقل تجارب الخضار الصيفية في النصف األول من شهر نيسان  زرعت البذور
موسم ( خالل    :35º  :`48  "47  , شرق "35º: 32`:    18.5شمال    م،   46عن سطح البحر    االرتفاع  ,بوقا  )بالالذقية  

وفق تصميم   ,نباتًا في الخط وبأربعة مكررات لكل طراز  20بمعدل  م(    4طول الخط  , تمت الزراعة على خطوط )2018
الكاملة العشوائية  األرضتم  ,  القطاعات  الزراعة   تجهيز  وزارة  قبل  من  بها  المنصوح  التعليمات  وفق  الخدمات    وتقديم 

الزراعي الناضجة تسويقيًا كل  نباتات من كل مكرر  10تحديد    تم  ثم    .واإلصالح  الثمار  قطفت منها  بداية    3،  أيام من 
، ونقلت العينات إلى مختبر الحشرات لفحصها وإحصاء عدد  أيلولموسم اإلثمار )بداية شهر حزيران( وحتى نهاية شهر  

وفق المعادلة  أيلول الثمار المصابة ومن ثم حسبت النسبة المئوية إلصابة الثمار لكل طراز وراثي على حدة في نهاية شهر 
 التالية:  

 100الكلي ×الثمار المصابة /عدد  الثمار النسبة المئوية لإلصابة= عدد 
على نسبة وشدة اإلصابة  اعتماداً  في نهاية موسم اإلثمار خالل شهر تشرين األول،المختبرة للطرز  صابةاإلقابلية تقييم تّم 

فسيولوجيًا. الناضجة  الثمار  على    على  القراءات  وبثالثة    10أخذت  فسيولوجيًا  ناضجة  نسبة  وحسبت  مكررات.  ثمار 
  : كما يلي وشدة اإلصابة اإلصابة

 100الثمار المصابة/العدد الكلي للثمار في العينة×عدد نسبة اإلصابة% =
 عدد الثمار المصابة عدد اليرقات/=  شدة اإلصابة

 وحسب بالمعادلة التالية:   ر البذو  الفقد في وزن معدل حساب  تم كذلك
متوسط وزن البذور في   / المصابةالثمار متوسط وزن البذور في   -السليمة  الثمارمتوسط وزن البذور في معدل الفقد% =  

 100السليمة×الثمار 
برنامج   باستخدام  إحصائيًا  النتائج  تحليل  اختبار    SPSSتّم  باستخدام  المعنوية  الفروق  مستوى Duncanوحساب  عند 

   %.5معنوية 
من محطة أرصاد بوقا, لألشهر الممتدة من حزيران 2018 رطوبة( لموسم  -كما تّم الحصول على البيانات المناخية )حرارة

 . وتم دراسة عالقة االرتباط بين نسبة اإلصابة بالحشرة ومعدالت الحرارة والرطوبة الشهرية ( 2جدول )ال, تشرين األولوحتى 
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 في منطقة الدراسة )بوقا(   2018موسملدرجات الحرارة والرطوبة الشهرية  . متوسط2 جدولال
 %  متوسط الرطوبة الجوية ᵒم  متوسط درجات الحرارة الشهر

 59 25 حزيران 

 58 27 تموز 

 57 28 آب

 73 26 أيلول

 47 23 تشرين أول

 النتائج والمناقشة 
 الساحلية:انتشار دودة اللوز الشوكية في المنطقة  -1

وبنسبة   ،المنطقة الساحليةمناطق زراعة البامياء في  كافةدودة اللوز الشوكية في  حشرة المسح الحقلي انتشارأظهرت نتائج 
بين  %,    100  بلغت  تردد ما  الالذقية  محافظة  في  االصابة  نسبة  تراوحت  و3.6وقد  قدره %30.7  وبمتوسط   ,%

هذه  ±7.84 10.91 تراوحت  بينما  بين%،  وما  طرطوس  محافظة  في  و  2.7النسبة  قدره %38.8  وبمتوسط   ,%
نسبة  أن  دراسة سابقة،    أظهرت نتائج  و (،  3جدول  ال)   (sig=0.012, مع وجود فروق معنوية بينهما )±11.26% 18.64

الالذقية في محافظة  البامياء  نبات  على  نهاية32.5  بلغت  اإلصابة  في  عرب وآخرون،  )   2017لعام    اإلنتاج  موسم  % 
النتائج  (.  2018 بينت  طرطوس كذلك  و  الالذقية  محافظتي  مناطق  بين  اإلصابة  نسبة  في  معنوية  فروق   وجود 

(sig=0.01)  ،  حيث تميزت أصناف البامياء المزروعة  في كل محافظة  إلى اختالف األصناف المزروعةذلك  وقد يعود ,
ذات لون أخضر، في حين كانت معظم ثمار األصناف المزروعة في الالذقية    ملساء،  في مناطق محافظة طرطوس بثمار

وقد أشارت العديد من الدراسات السابقة إلى وجود اختالف في درجة  .  ذات لون أحمر و أوبار متوسطة إلى عالية الكثافة
الشوكية   اللوز  بدودة  لإلصابة  النباتية  والطرز  األصناف  الرزاق،  )مقاومة  أشارت   ،Sharma,2009)؛  2008عبد  كما 

حشرة  ارتباط عكسية بين كثافة الزغب على الثمار ومدى مقاومة أصناف البامياء لإلصابة بدراسات أخرى إلى وجود عالقة  
الشوكية   اللوز  النتائج وجود    كذلك  .)  ;E. vittella  ( Kumbhar et al.,1991  Aziz et al.,2012 دودة  أظهرت 

ارتباط   بين    ةطرديمعنوية    عالقة  بالحشرة  ضعيفة  اإلصابة  البحر  و نسبة  سطح  عن  بلغت  االرتفاع  معامل حيث  قيمة 
( )و )  =0.22rاالرتباط  التحديد  معامل  الداللة    (2R=    0.05قيمة  مستوى  تراوح   و  .(  (Sig=0.04  %5عند  وقيمة 

ب اإلصابة  نسبة  الشوكية  دودة  حشرة  متوسط  و  %  11.47  ±15.45اللوز  المروية  الزراعة  في  4.43  ± 12.16في   %
في منطقة الهطل المطري    معدل  رتفاعال  ذلك قد يعود  و (Sig=0.38) بينهما  عدم وجود فروق معنوية  ، مع  الزراعة البعلية

 . 2018خالل موسم  واستمراره حتى بداية فصل الصيف  الدراسة،
 دودة اللوز الشوكية في المنطقة الساحلية حشرة اإلصابة بنسبة 3.  جدولال 

االرتفاع عن  اسم المنطقة المحافظة  رقم العينة

 سطح البحر

بعلية أم  تاريخ الزراعة 

 مرويّة

 نسبة اإلصابة

 %2.70 مروية حزيران  م5 الخراب  طرطوس  1

 %16.12 مروية حزيران  م5 الخراب  طرطوس  2

 %11.84 مروية حزيران  م10 السن  طرطوس  3

 %33.3 مروية حزيران  م10 بسماقة طرطوس  4

 %4.16 مروية حزيران  م10 القلوع طرطوس  5

 %20 مروية نيسان م10 حريصون طرطوس  6
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 %12.5 مروية آيار م10 حريصون طرطوس  7

 %26.56 مرويّة نيسان م25 زاهد  طرطوس  8

 %13.33 بعلية نيسان م25 زاهد  طرطوس  9

 %4.44 بعلية نيسان م25 زاهد  طرطوس  10

 %11.57 بعلية نيسان م25 زاهد  طرطوس  11

 %15.47 بعلية نيسان م25 زاهد  طرطوس  12

 %15.57 بعلية نيسان م25 الحميدية طرطوس  13

 %14.28 مروية نيسان م28 األوتوستراد  طرطوس  14

 %20 مروية نيسان م140 المرقيّة  طرطوس  15

 %20 مروية حزيران  م150 أبوريا متن  طرطوس  16

 %36 مروية نيسان م180 متن أبوريا  طرطوس  17

 %33.33 مروية نيسان م171 حصين البحر  طرطوس  18

 %35.71 مروية نيسان م270 ضهر صفرا  طرطوس  19

 %5.78 مرويّة آيار م280 بارمايا  طرطوس  20

 %38.8 مروية آيار م710 بيت شلّوف  طرطوس  21

 %3.63 مرويّة نيسان م5 دمسرخو الالذقية  22

 %5.71 مرويّة آيار م15 برج القصب الالذقية  23

 %7.29 مروية حزيران  م52 كرسانا  الالذقية  24

 %11.90 مروية آيار م75 القنجرة الالذقية  25

 %14.73 بعلية نيسان م100 سقوبين  الالذقية  26

 %17.5 بعلية نيسان م100 سقوبين  الالذقية  27

 %4.16 مرويّة آيار م100 الضاهرية  الالذقية  28

 %7.69 مروية نيسان م120 الحويز الالذقية  29

 %3.6 مرويّة نيسان م120 المغريط  الالذقية  30

 %30.76 مروية نيسان م133 ستمرخو  الالذقية  31

 %4.12 بعلية نيسان م140 مزار القطرية الالذقية  32

 %5.6 بعلية نيسان م140 القطريةمزار  الالذقية  33

 %8.3 مروية حزيران  م157 بدميون  الالذقية  34

 %18 مرويّة حزيران  م200 الطارقية  الالذقية  35

 %28.57 مرويّة حزيران  م200 الطارقية  الالذقية  36

 %8.77 مرويّة حزيران  م200 الطارقية  الالذقية  37

 %11.42 بعلية نيسان م261 الزيتونة الالذقية  38

 %13 بعلية نيسان م261 الزيتونة الالذقية  39

 %5 مرويّة نيسان م300 روضة بلوران  الالذقية  40

 %5.76 مرويّة حزيران  م670 قلعة المهالبة  الالذقية  41

 %20 مرويّة آيار م700 كسب الشجرة الالذقية  42

 %4.61 بعلية نيسان م800 كرم المعصرة الالذقية  43

 تحت الظروف الحقلية   Earias insulanaدودة اللوز الشوكيةحشرة لإلصابة بالمختبرة قابلية الطرز الوراثية تقييم -2
دراسة   نتائج  قابلية  أظهرت  بتقييم  الشوكية  حشرة  اإلصابة  اللوز  الناضجة    E.insulanaدودة  البامياء  طرز  ثمار  على 

اإلثمارتسويقيًا   موسم  شهر  من  خالل  وحتى    بداية  جميعها  أيلولشهر  نهاية  حزيران  المختبرة  الوراثية  الطرز  قابلية   ,
بعض الطرز بنسبة منخفضة  الغضة ل  حيث بدأت اإلصابة على الثمار  ،(4جدول  )ال  دودة اللوز الشوكيةحشرة  لإلصابة ب

و تراوحت نسبة اإلصابة    .ثم ارتفعت هذه النسبة تدريجيًا وظهرت اإلصابة على جميع الطرز المختبرة  خالل شهر حزيران
 و(  12188)الطراز  على ثمار  % 12.78ما بين    الثمري في أشهر حزيران وتموز وأب وأيلول  الكلية خالل موسم اإلنتاج

ثمار   %19.52 في    مع،  (10974)   الطراز على  معنوية  فروق  المختلفة وجود  الطرز  بين  بالحشرة  اإلصابة    نسبة 
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(sig=0.00)،    نتائج دراسات سابقة إلى قابلية أصناف البامياء التي تّم اختبارها لإلصابة بالدودة الشوكية مع أشارت  وقد
قابلية  تقييم  عند      Vinayak et al., (2018)بّين    , حيثوجود فروقات معنوية بينها في نسب اإلصابة ودرجة المقاومة

 قابلة  المختبرةجميع األصناف  أن  ،   Earias vittella (Fab.) لإلصابة بدودة اللوز الشوكيةثمانية أصناف من البامياء  
أن      Sharma et al., (2007)كما وجد    .%21.29-36.38تراوحت نسبة إصابة الثمار ما بين  لإلصابة بالحشرة، و  
على    (%13.1)على ثمار وأفرع أصناف مختلفة من نبات البامياء، تراوحت ما بين    .Earias sppنسبة اإلصابة بأنواع  

الصنف  %27.7و)  Arka Anamika   الصنف دراسة سابقة وجد    .Prabhani kranti( على   ,.Afzal et alوفي 
  أن الطرز   ،((.Earias spدودة اللوز الشوكية  حشرة  طرازًا وراثيًا من البامياء لإلصابة ب  25قابلية  عند تقييم      (2015)

(Sabz pari, Green wonderand Super star)  كانت مقاومة لإلصابة، بينما كانت الطرز ,(Lakshami-24, 
Cok-1418 and Ikra anamika)    متوسطة المقاومة، أما الطرز(Pusa sawani, Okra-2 and  Okra-3)    فقد

دودة اللوز الشوكية إلى اختالف  حشرة  وقد يعود التباين في درجة مقاومة نباتات البامياء ل.  بالحشرة  كانت حساسة لإلصابة
أشارت  االمو  وقد  المختلفة،  للطرز  الغذائية  المكونات  نسب  اختالف  إلى  أو  المدروسة،  الوراثية  للطرز  الشكلية  صفات 

أن   إلى  سابقة  بدراسات  لإلصابة  البامياء  نبات  مقاومة  الشوكية  حشرة  درجة  اللوز  بالصفات  دودة  للنبات لشكلية  ا   تتأثر 
العناصر الغذائية  بات من  نى المحتو ب  وكذلك تتأثر   (  Teetes, 2007))كوجود الزغب وشكل وتوضع األوراق والثمار  

 Sundararaj and))  التي تؤثر في حياتية الحشرةوبعض المركبات األخرى كالفينوالت  كالسكريات واألحماض األمينية  
David, 1987; Chhabra et al., 1993; Golawska et al., 2008 ;  Dodia et al.,2003 ).   

على الثمار الناضجة تسويقيًا لطرز البامياء المختبرة   E.insulanaدودة اللوز الشوكية حشرة نسب اإلصابة ب متوسط  .4 جدولال
 2018خالل موسم لألشهر الممتدة من حزيران وحتى نهاية شهر أيلول 

 المتوسط  أيلول آب تموز  حزيران  الطراز  الرقم 

1 10374 0 4.5975 19.6 51.7125 18.9775 

2 10498 0.625 2.645 13.11 51.32 16.925 

3 10521 0.7575 1.635 9.9125 46.7075 14.7531 

4 10526 0 2.1075 10.3525 50.875 15.8338 

5 10637 0 2.915 11.19 46.2375 15.0856 

6 10974 1.0625 3.81 17.8675 55.34 19.52 

7 11274 0.8925 3.6125 18.07 50.3325 18.2269 

8 11353 0.555 2.6825 15.2 54.2075 18.1613 

9 11512 1.595 5.1925 15.17 55.44 19.3494 

10 11942 0 4.4825 19.7225 44.8 17.2513 

11 11996 0 3.84 18.265 50.93 18.2588 

12 12068 0 2.74 13.27 42.61 14.655 

13 12188 0.7125 1.6775 10.91 37.83 12.7825 

14 12212 0 3.5425 19.9025 46.065 17.3775 

 16.215 49.5375 11.63 3.6925 0 ص. الهولندي  15

 17.6281 48.635 13.015 7.355 1.5075 ص. الفرنسي  16

 16.93   48.9113 14.8242 3.533 0.4817 المتوسط   

  ثمار الناضجة فسيولوجياً العلى    E. insulanaدودة اللوز الشوكية  حشرة  نسبة اإلصابة بارتفاع  الدراسة  كما أظهرت نتائج  
على الثمار الناضجة  مقارنة بنسب اإلصابة المسجلة خالل شهر تشرين األول,  في نهاية الموسم  )في مرحلة نضج البذور(  
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النتائج وجود فروق معنوية في نسبةكذلك  ,  (5جدول)الب وأيلول(  آ)حزيران، وتموز، و   تسويقيًا خالل أشهر وشدة    بينت 
 تسجل  وقد(,  sig=0.00)%5عند مستوى داللة   خالل مرحلة النضج الفسيولوجيالمختبرة  اإلصابة بين الطرز  اإلصابة  

%( على ثمار  57.44نسبة إصابة )  دنىأسجلت    في حين  (11512)  الطرازعلى ثمار    %)  91.36)   أعلى نسبة إصابة
معنوية  عدم  مع  ( 12068)الطراز   فروق  وبين    وجود  إصابة  سجلت  كما    . ((12188الطرازبينه  شدة    2.4) أعلى 

الفرنسيعلى  يرقة/الثمرة(   الصنف  حين    ,ثمار  إصابة  أدنىسجلت  في   )الطرازثمار  على    الثمرة(يرقة/    1.1)  شدة 
, كما لم تبدي (12188  , 11512,  11353,   10637 , 10526تكن الفروق معنوية بين الطرز), في حين لم  (10374

وفي    .دودة اللوز الشوكيةحشرة  ب  هافروق معنوية في شدة إصابة ثمار   ة( أي11942,  11274 ,10521,  10498الطرز)
في ظهرت  نباتات(    10يرقة/  7.5أن أعلى كثافة لليرقات على النبات )   Sharma et al., (2010)دراسة سابقة وجد  

زيادة كثافة مجتمع  أواخر شهر تشرين األول. وقد يعود سبب ارتفاع نسبة اإلصابة وشدتها خالل شهر تشرين أول إلى  
مما    هاأجيالوتداخل    الحشرة البامياء,  ثمار  إنتاج  لقلة  علاضطر  إضافة  بيضها  لوضع  الحشرة  والثمار  إناث  البراعم  ى 
النتائج  المتاحة البذور  وجود فروق معنوية في    . كذلك أظهرت  الفقد في وزن  في  45.75%  تراوح ما بين  حيث  معدل 
و11353)الطراز   الطرز)  ,((10521الطراز  في    % 72.25  (  بذور  تبدي  لم  حين  ,  10974,  10637,  10374في 

الهولندي( الطرز)  الصنف  بذور  وكذلك   الفقد,  معدل  في  بينها  فيما  معنوية  فروق  ,  11996 , 11512,  10498أي 
12068 .)   

السليمة والمصابة  الثمارومتوسط وزن البذور في  E.insulanaدودة اللوز الشوكية  حشرة نسبة وشدة اإلصابة ب 5.جدول ال
 ثمار الناضجة فسيولوجيًا خالل شهر تشرين األول الومعدل فقد البذور على 

معدل فقد 

%البذور  

متوسط وزن  

البذور في الثمار  

 المصابة )غ(

متوسط وزن  

البذور في الثمار  

( )غالسليمة  

شدة 

اإلصابة 

 يرقة/ثمرة

نسبة 

%اإلصابة  
 الرمز

رقم  

 الطراز 

58.13 1.08 2.58 1.1 78.96 10374 1 

63.90 0.87 2.41 1.3 78.12 10498 2 

72.25 0.48 1.73 1.3 67.14 10521 3 

70.54 0.76 2.58 1.4 79.54 10526 4 

58.55 1.09 2.63 1.4 69.42 10637 5 

59.16 1.18 2.89 2 75.25 10974 6 

54.16 0.88 1.92 1.3 84.26 11274 7 

45.75 0.83 1.53 1.3 81.51 11353 8 

64.60 1.20 3.39 1.4 91.36 11512 9 

67.20 1.01 3.08 1.3 81.75 11942 10 

61.93 0.59 1.55 1.6 82.11 11996 11 

64.26 1.04 2.91 1.6 57.44 12068 12 

55.69 1.40 3.16 1.4 60.96 12188 13 

50.72 1.02 2.07 2 76.29 12212 14 

56.38 0.82 1.88 1.6 83.01 
ص. 

 الهولندي 
15 

60.91 1.36 3.48 2.4 84.91 
ص. 

 الفرنسي 
16 

 المتوسط 77 1.52 2.49 0.98 60.25



 2021كانون األول/ديسيمبر  319-309(: 6) 8المجلة السورية للبحوث الزراعية  –وآخرون سلمان

Salman et al - Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(6): 309-319 December2021 

 
 

316 

بالدراسة  نتائج  أظهرت   اإلصابة  تطور  بين  الشهرية حشرة  عالقة  والرطوبة  الحرارة  درجات  ومعدل  الشوكية  اللوز    )   دودة 
عكسية    (،1شكل  ال,  6الجدول   ارتباط  عالقة  بمتوسطة  وجود  اإلصابة  نسب  الشوكية  حشرة  بين  اللوز   Eariasدودة 

insulana   ومتوسط درجات الحرارة    (r=-0.65 و )  الرطوبة الجويةعكسية ضعيفة معr=-0.27) لألشهر الممتدة من )
موسم   خالل  المزروعة  البامياء  لطرز  األول  تشرين  وحتى  سابقة   تقاربت،  2018حزيران  دراسات  نتائج  مع  النتائج  هذه 

ارتباط   عالقة  وجود  إلى  الحرارة أشارت  درجات  ومتوسط  الشوكية  اللوز  بديدان  البامياء  نباتات  إصابة  نسبة  بين  سلبية 
، وقد يعود تفسير ضعف تأثير التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة في Sharma et al., 2010)والرطوبة األسبوعية )

دودة اللوز الشوكية، إلى أن درجات الحرارة والرطوبة السائدة خالل موسم نشاط الحشرة على نبات  حشرة  بة بنسبة اإلصا
 . البامياء تقع ضمن المجال المناسب لنمو وتكاثر الحشرة

ومعدل درجات الحرارة والرطوبة   E.insulanaعالقة االرتباط بين تطور اإلصابة بحشرة دودة اللوز الشوكية قيم  6.الجدول 
 وفقًا لمعامل االرتباط بيرسون  2018 ن األول لطرز البامياء خالل موسمالشهرية لألشهر الممتدة من حزيران وحتى تشري 

 رطوبة حرارة  

 

 نسب اإلصابة

Pearson          Correlation -.654** -.273 

 

Sig 

 

.004 

 

.162 

   

 

 
  الجوية بمتوسط درجات الحرارة والرطوبةوعالقته   Earias insulanaالشوكية  اللوزدودة حشرة . تطور نسب اإلصابة ب1شكل  ال

 2018موسم  خالل طرز البامياءل  وحتى تشرين األوللألشهر الممتدة من حزيران 
 االستنتاجات 

اللوز    حشرة  انتشارمما سبق نستنتج   البامياء في    Earias insulana (Boisd.)الشوكية  دودة  في جميع مناطق زراعة 
 .دودة اللوز الشوكيةحشرة تباين الطرز الوراثية المحلية للبامياء في درجة قابليتها لإلصابة بو ، الساحل السوري 

 التوصيات 
الدراسة    الطرز  بمتابعة  توصي  ضد    (12068,  12188,(10521تقييم حساسية  أبدت مقاومة نسبية  دودة حشرة  التي 

تحت ظروف العدوى االصطناعية    في مرحلتي النضج التسويقي والنضج الفسيولوجي  Earias insulanaاللوز الشوكية  
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صفة  يحمل  كمدخل  العتمادها  سابقة  كخطوة  للحشرة،  النسبية  المقاومة  صفة  وجود  لتأكيد  مختلفة،  بيئية  مناطق  وفي 
أصناف  بهدف إنتاج  للبامياء، في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية  المقاومة ضمن برنامج التربية والتحسين الوراثي  

   دودة اللوز الشوكية. حشرة مقاومة لإلصابة ببامياء محلية 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the prevalence of Earias 

insulana (Lepidoptera: Nolidae) in the Syrian coast, and assessing the 

susceptibility of some local genotypes (14 genotypes) and two 

commercial varieties to the insect under field conditions at the Center 

for Scientific Agricultural Research in Lattakia (Bouka) According to 

the design of complete random sectors and four repeaters per 

genotype, during 2018 season. The findings showed prevalence of 

spiny bollworms in the coastal region, ranged from 5 to 800 m above 

sea level, under irrigated and rainfed conditions. The average of 

infestation rate was between 3.6% and 30.7% in lattakia, and between 

2.7% to 38.8% in Tartous. The results showed that all tested 

genotypes were susceptible to spiny bollworm. The lowest incidence 

of spiny bollworm on fruit at tendering maturity was 12.78% on the 

fruits of genotype (12188) and the highest incidence attained 

(19.52%) on the fruits of genotype (10974) during the months of 

June, July, August and September. During the physiological maturity 

the percentage of the infected fruits at the end of the season during the 

month of October ranged from (57.44%)  to (91.36%).  The results also 

showed that the highest injury  intensity was (2.4 larva/fruit) on the 

fruits of the French variety, while the lowest severity of injury was 

(1.1 larva/fruit) on the fruits of the genotype (10374) . The loss of 

seed weight ranged from 45.75% in the genotype 11353 to 72.25% in 

the genotype 10521.    

Key  words: Earias insulana (Boisd.), Okra, Spiny bollworm, Coastal 

area, Syria. 
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