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  ملخصال
حشرة آليات مقاومة بعض أصناف الحمص ل. 2012. خوجة، سھا، مصطفى البوحسيني، راجندر مالھوترا، نوال كعكة ومحمد عبد الحي

  .212-208 :30العربية، مجلة وقاية النبات . (Liriomyza cicerina Rondani)حافرة أنفاق األوراق 
هـدف هـذا البحـث إلـى . فـي سـورية (.Cicer arietinum L) الحمـصهامـة علـى نبـات  ةآفـ (.Liriomyza cicerina R) تعـد حشـرة حـافرة أنفـاق أوراق الحمـص

نفــذت الدراســة فــي . نفــاقاأللحــافرة  )ILC 1929و ILC 5901 ،ILC 3800 ،ILC 3397(أصــناف حمــص أربعــة  )تضــاد حيــوي، عــدم تفضــيل( مقاومــة آليــاتتحديــد 
علـى أوراق كـان أكبـر وبفـروق معنويـة ه األنثـى تضـعو العـدد الكلـي للبـيض الـذي متوسـط أن النتائج  بينت). يكارداا(في المناطق الجافة  الزراعية المركز الدولي للبحوث

ــ) ILC 3397بيضــة علــى  13.3( الصــنف الحســاس    والصــنف المحلــي) ILC 5901و ILC 3800 علــى 1.6و  2.3( المقــاومينه علــى أوراق كــل مــن الصــنفين من
نسـبة مـوت اليرقـات علـى الصـنفين المقـاومين كانـت أكبـر وبفـروق معنويـة منهـا  التضـاد الحيـوي أن اختبـارنتـائج أظهـرت . على التـوالي ،)ILC 1929 بيضة على 5.9(

 .، علـى التـواليILC 3397و  ILC 5901 ،ILC 3800، ILC 1929لكـل مـن % 20.7و % 26.6، %72.6، %82.3حيـث بلغـت  ،الحساسالمحلي و على الصنفين 
  % 23.7، %11.7، %1.4حيـث بلغــت  ،الحسـاسالمحلـي و  ينالصــنفمـن الصـنفين المقـاومين أقــل وبفـروق معنويـة منهـا  مـنكانـت نسـبة الحشـرات الكاملــة المنبثقـة  كمـا
 للصــنفالمسـاحة الورقيـة بـين  عـالي المعنويـة ارتبـاط إيجـابيكـان هنـاك  .، علـى التـواليILC 3397و  ILC 5901 ،ILC 3800 ،ILC 1929ألصـناف ل% 68.7و 

نتـائج هـذه الدراسـة فـي بـرامج مـن  اإلفـادةيمكـن  .الموضـوعمتوسـط عـدد البـيض سـلبيًا وبشـكل معنـوي مـع عدد األشـعار ارتبط ، في حين موضوعومتوسط عدد البيض ال
  .التربية لتطوير أصناف حمص مقاومة لحافرة األنفاق

  .مساحة ورقية عدم التفضيل، ، تضاد حيوي،Liriomyza cicerinaحمص،  :كلمات مفتاحية
  

  مةدمقال
 

 Liriomyza cicerina) تعتبـــر حشـــرة حـــافرة أنفـــاق أوراق الحمـــص

Rondani) فــي منطقــة الحمــص  ة التــي تصــيبيمــن أهــم اآلفــات الرئيســ
واآلفــة األكثــر ضــررًا للحمــص المــزروع  )15، 2( حــوض البحــر المتوســط

  .)11 ،7 ،3( في العروة الربيعية في غرب آسيا وشمال أفريقيا
طة آلــة وضــع البــيض اتثقــب البالغــة الســطح العلــوي لــألوراق بوســ

وتتغذى على محتويات األوراق فيبدو مظهر األوراق مبرقشًا، ويتم وضـع 
تتغـذى  .البيض في بعض ثقوب التغذية تحت النسـيج البرانشـيمي مباشـرة

اليرقــة الفاقســة علــى النســيج البرانشــيمي مشــكلة أنفاقــًا ملتويــة تتحــول فيمــا 
بعــد إلــى بقــع جافــة، ممــا يــؤدي إلــى انخفــاض معــدل التمثيــل الضـــوئي، 

 ابة جفـاف األوراق وسـقوطها المبكـر،وفي المراحل المتقدمـة تسـبب اإلصـ
متحولـة إلـى  تغادر اليرقة المكتملة النمو النفق وتتجه إلى التربـةبعد ذلك 
  . )19( عذراء

تســــــبب حـــــافرة أنفـــــاق أوراق الحمـــــص فقـــــدًا عامـــــًا فــــــي محصـــــول 
 المســــتقلة عــــن دولالــــأفغانســــتان و فــــي % 40–10الحمــــص يتــــراوح بــــين 

فــــــي % 50يصــــــل إلــــــى و  ،)18 ،16 ،12( اإلتحــــــاد الســــــوفياتي الســــــابق
فيبلــغ متوســط الخســارة الناتجــة عــن هــذه  ،ســـورية أمــا فــي، )6(المغــرب 

  .)15 ،10، 9( %30الحشرة حوالي 
لمعرفــة مــدى مقاومتهــا  اً وراثيــ مــدخالً  6800يكــاردا غربلــة تــم فــي إ

ت ضــــررًا مــــدخال 10أظهرت فــــ ،لإلصــــابة بحــــافرة أنفــــاق أوراق الحمــــص
بصــــغر  هــــذه المــــدخالت اتصــــفتو  منخفضــــًا علــــى محصــــول الحمــــص،

لم تظهر الصفات األخـرى مثـل في حين  ،مسطحها الورقي وحجم بذورها
ــــاع النبــــات وعــــدد أيــــام اإلزهــــار والنضــــج أي ارتبــــاط مــــع مقاومتهــــا  ارتف

أصـــناف مقاومـــة لحشـــرة  3تســـجيل  1994تــــم فـــي عـــام وقـــد . لإلصابــــة
، كمـا )ILC 7738 )17و  ILC 5901 ،ILC 3800حافرة األنفاق وهــي 

تســجيل ســبعة مــدخالت مطــورة مــن الحمــص مقاومــة  2007تــم فــي عــام 
  .)13(لحافرة األنفاق 
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مقاومــــة بعــــض أصــــناف  آليــــاتهــــدف هــــذا البحــــث إلــــى دراســــة 
 .الحمص لحافرة أنفاق أوراق الحمص

 
  مواد البحث وطرائقه

  
ــــاق ألصــــناف الحمــــص  ــــد حــــافرة األنف دراســــة التفضــــيل الغــــذائي عن

  المدروسة
 ،ILC 3397، ILC 3800 :وهــيأصــناف الحمــص المدروســة زرعــت 

ILC 5901 و ILC 1929 تحـوي سـم  40أصـص بالسـتيكية قطرهـا  فـي
بمعـدل ) 1:1:1تراب معقم وبتمـوس بنسـبة  ،رمل(خلطة ترابية مؤلفة من 

بحيـــث يحـــوي كـــل أصـــيص علـــى األصـــناف  ،بـــذور مـــن كـــل صـــنف 3
 ،س20º±2 نــدوضـعت األصــص فـي غرفـة التربيـة ع. األربعـة المدروسـة

، وبعـــد )ظـــالم:ضـــوء( 8: 16فتـــرة ضـــوئية ، و % 55±5 نســـبيةرطوبـــة 
وعنـدما وصـل . نبات واحد من كل صـنف وتركالنباتات ت أزيل ،اإلنبات

أزواج مــــن الحشــــرات  4تــــم إطــــالق  ،اً ســــم تقريبــــ 20 ارتفــــاع النبــــات إلــــى
 اً زوجـ 16أي  ،الواحـد ضـمن األصـيص نبـاتلالكاملة من حافرة األنفاق ل

مــن البالســتيك ســطوانية أ غطيــةبأوتــم تغطيــة النباتــات  لألصــيص الواحــد
ســم مــزودة بفتحــات مغطــاة بالشــاش  29ســم وقطــر  45ارتفــاع بالشــفاف 

وتــم فحــص أوراق  غطيــة البالســتيكيةســاعة نزعــت األ 48للتهويــة، وبعــد 
علـــى كـــل نبـــات،  نـــاثي وضـــعته اإلذالـــ بـــيضالنباتـــات وتســـجيل عـــدد ال

 ئياشــو تصــميم العالة وفــق ـت التجربــنفــذ. الموضــوع بــيضلالكلــي لعــدد الو 
  .وبعشرة مكررات )CRD( الكامل

  
  وعدد الشعيرات في عدد البيض المسطح الورقيأثر مساحة دراسة 

تــــم زراعــــة أصــــناف الحمــــص المدروســــة فــــي أصــــص بالســــتيكية تحــــوي 
ـــــةالالخلطـــــة  ـــــة الـــــذكر  ترابي ـــــي آنف ـــــات واحـــــد لكـــــل صـــــنف ف وبمعـــــدل نب
ــ ،األصــيص تــم إجــراء  ،ســم تقريبــاً  20إلــى ارتفــاع  اتوعنــد وصــول النبات
أزواج  4نفـــاق بمعـــدل األحـــافرة الحشـــرات البالغـــة لناعية بطصـــالعـــدوى اال

 غطيـــــةوغطيـــــت األصـــــص بأ ،لألصـــــيص الواحـــــد اً زوجـــــ 16للنبـــــات أي 
ســم مــزودة بفتحــات مغطــاة بالشــاش  40ســم وارتفــاع  19بالســتيكية قطــر 

ووضـعت فـي  وريقـات مـن كـل نبـات 10ساعة تم أخذ  48وبعد  ،للتهوية
التكبيـــر باســـتخدام  عـــدد األشـــعارو  بـــيضعـــدد ال م تســـجيلوتـــطبـــق بتـــري 

طح ـطة جهــــاز قيــــاس المســــاومتوســــط المســــاحة الورقيــــة بوســــ ،يالمجهــــر 
ي ـبـر المعـامالت الزراعيـة فـتي مخـفـ AREA METER-LI3100الورقي

 وبعشــرة )CRD( الكامــل ئياشــو تصــميم العالنفــذت التجربــة وفــق  .يكــارداإ
 .مكررات

  
  

  التضاد الحيوي ألصناف الحمص
ســم تحــوي  20زرعــت نباتــات الحمــص ضــمن أصــص بالســتيكية بقطــر 

بحيـث يحـوي كـل أصــيص نباتـًا واحـدًا مــن  الــذكر، سـابقة الخلطـة الترابيـة
 نـــدبالســـتيكي عمكـــررات، وضـــعت داخـــل بيـــت  10كـــل صـــنف وبمعـــدل 

 :ضــوء( 8: 16فتــرة ضــوئية ، و %555±رطوبــة نســبية ،س202º±حــرارة 
سم تقريبًا تـم إجـراء العـدوى  20وعند وصول النباتات إلى ارتفاع  ،)ظالم
  ور ـذكـــــ 4دلـبالغـــــات حـــــافرة أنفـــــاق األوراق وبمعـــــبإطــــــالق ناعية طصـــــاال
وغطيـــــت  لألصـــــيص الواحـــــد، اً زوجـــــ 16أي  إنـــــاث للنبـــــات الواحـــــد 4 و

ومــــزودة  ســــم 40ســــم وارتفــــاع  19األصــــص بأقفــــاص بالســــتيكية قطــــر 
ســاعة تــم نــزع هــذه األقفــاص  48بفتحــات مغطــاة بالشــاش للتهويــة، وبعــد 

وتشـــكل األنفـــاق نتيجـــة  بـــيضمراقبـــة النباتـــات يوميـــًا بعـــد فقـــس التمـــت و 
خروجهــا مــن  ر األخيــر وقبــلوعنــد وصــول اليرقــات للطــو . تغذيــة اليرقــات

جمعـت الوريقـات ) من تـاريخ إجـراء العـدوى اً يوم 16-14أي بعد (الورقة 
  هـــــاالتـــــي تحتـــــوي علـــــى اليرقـــــات ووضـــــعت فـــــي علـــــب بالســـــتيكية أبعاد

غطيـــت العلـــب ســـم تحـــوي ورق نشـــاف مرطـــب بالمـــاء المقطـــر و  6×8×8
معـــدل  ،طـــور العـــذراء ،تـــم تســـجيل مـــدة الطـــور اليرقـــي .بالشـــاش للتهويـــة

ـــى أطبـــا ق بتـــري مـــوت اليرقـــات واليرقـــات المتعـــذرة، ثـــم نقلـــت العـــذارى إل
فتـرة ، و %555± رطوبة نسبية ،س202º± ندأخرى داخل غرفة التربية ع

ســاعة وســجلت  24ل ـمراقبتهــا كــ تمـوتــ ،)ظــالم:ضــوء( 8: 16ضــوئية 
  .نبثقةالنسبة المئوية للحشرات الكاملة الم

إحصــــائيًا باســــتخدام برنــــامج التحليــــل اإلحصــــائي  النتــــائج حللــــت
GenStat Edition 10 )14(  وتمــت المقارنــة بــين المعــامالت بحســاب

معامـــل  حســـبو  .0.05 عنـــد مســـتوى احتمـــال (LSD)أقـــل فـــرق معنـــوي 
االرتباط ومعامل التحديـد لتوضـيح االرتبـاط بـين صـفتي المسـاحة الورقيـة 
وعــدد البــيض مــن جهــة وكثافــة األشــعار علــى الوريقــة وعــدد البــيض مــن 

  .جهة أخرى
 

  النتائج والمناقشة
  

ــــاق ألصــــناف الحمــــص دراســــة التفضــــيل  ــــد حــــافرة األنف الغــــذائي عن
  المدروسة
ي تضـعه األنثـى ذمتوسط عدد البـيض الـ فيتأثير األصناف  بينت نتائج

العـــدد الكلـــي  أن) 1جـــدول ( ومتوســـط عـــدد البـــيض فـــي الوريقـــة الواحـــدة
 ILC 3397 الــذي وضــعته األنثــى علــى أوراق الصــنف الحســاسللبـيض 

ـــيكـــان أكبـــر وبفـــروق معنويـــة منـــه علـــى أوراق كـــل مـــن الصـــنف    المحل
ILC 1929 والصـنفين المقـاومين ILC 3800 و ILC 5901  حيـث بلـغ

ـــى التـــوالي ،بيضـــة 1.6، و 2.3، 5.9 ،13.3 ـــم تكـــن الفـــروق . عل بينمـــا ل
  المحلـــــيمعنويـــــة بـــــين العـــــدد الكلـــــي للبـــــيض الموضـــــوع علـــــى الصـــــنف 
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ILC 1929  أي مـن الصـنفين المقـاومين وILC 3800 وILC 5901،  وال
  .بين الصنفين المقاومين السابقين

  
يتأثير أصناف الحمص . 1جدول  ذي وضعته  ف متوسط عدد البيض ال

  . أنثى حافرة أنفاق أوراق الحمص
Table 1. Effect of chickpea cultivars on the average number 
of eggs laid by chickpea leaf miner. 
 

األصنـاف 
Cultivars

العدد الكلي متوسط 
االنحراف  للبيض 

  المعياري
Mean of total 

number of eggs 
laid  SD 

متوسط عدد البيض في 
 الوريقة الواحدة 

  االنحراف المعياري
Mean number of 

eggs laid/leaflet  SD

ILC 19295.9±2.1 b 1.3±0.8 a 
ILC 59011.6±0.6 b 0.7±0.05 b 
ILC 38002.3±0.8 b 0.7±0.05 b
ILC 339713.3±3.8 a 1.8±0.7 a 

LSD at P=0.054.61 0.52

  
علـى الوريقـة الواحـدة مـن أوراق كـل لبيض اعدد  أنوبينت النتائج 
كــان  ILC 1929المحلــي والصــنف  ILC 3397مــن الصــنف الحســاس

  أكبــــر وبفــــروق معنويــــة منــــه علــــى أوراق كــــل مــــن الصــــنفين المقــــاومين
ILC 3800 و ILC 5901  بيضــة 0.7و  0.7، 1.3 ،1.8حيــث بلــغ، 
علـى الوريقـة  بـيضفـروق معنويـة فـي عـدد البينما لـم توجـد . على التوالي

  المحلـــــــيوالصـــــــنف  ILC 3397الواحــــــدة بـــــــين الصـــــــنف الحســـــــاس 
ILC 1929،  ويعــزى كــون الفــروق معنويــة  .المقــاومينوال بــين الصــنفين

 ILC 1929المحلــي لبــيض الموضــوع علــى الصــنف الكلــي لعــدد البــين 
والصـــنف الحســـاس فـــي حـــين كانـــت غيـــر معنويـــة بينهمـــا بالنســـبة لعـــدد 

الموضوع على الوريقة الواحدة إلى اخـتالف المسـطح الـورقي بـين  بيضال
بمسطح ورقي صـغير ن ان المقاوما، فقد تميز الصنفاألصناف المدروسة
  .ILC 3397 والحساس ILC 1929المحلي مقارنة مع الصنفين 

ـــــيض علـــــى صـــــنف معـــــين كمـــــا أن بالتفضـــــيل  يـــــرتبط وضـــــع الب
أبــدى تفضــيًال  L. trifoliiإلــى أن النــوع  الدراســات أشــارت الغــذائي، فقــد

غذائيًا علـى أحـد أصـناف البنـدورة وكانـت نسـبة اإلصـابة الورقيـة والنسـبة 
ة بالمقارنــة مــع بقيــة ـعلــى ذلــك الصــنف مرتفعــ للثمــار المتضــررةالمئويــة 
كما ذكـرت  ،)8( على أوراق ذلك الصنف تيجة وضع البيضن األصناف

ى بعــض ـتفضــيًال غـذائيًا علــ ىبـدأ L. helianthiة أخــرى أن النـوع ـدراسـ
ة هـذا التفضــيل الغــذائي مــع زيــادة ـمس، وربطــت الدراســـالشــ دوارأصـناف 

  .)5(معدل وضع البيض 
  

  وعدد الشعيرات في عدد البيض المسطح الورقيأثر مساحة دراسة 
 ILC 5901مقـاوم الورقيـة للصـنف الالمساحة ن متوسط أنتائج الأظهرت 

معنويـة بـين  اً ولم تظهر النتائج فروقـ ،بقية األصناف ه فيمن صغرأ كان
وتبــين مــن حســاب ، ILC 3800و  ILC 5901  الصــنفين المقــاومين

االرتبــاط للعالقــة بــين متوســط المســاحة الورقيــة لكــل صــنف وعــدد معامــل 
 r معامـــل االرتبـــاط ي تضـــعه األنثـــى ضـــمن الوريقـــة أن قيمـــةذالبـــيض الـــ

موجبـــة وهـــذا يـــدل علـــى أن عالقـــة االرتبـــاط بـــين الصـــفتين المدروســـتين 
طرديــــة، أي أن زيــــادة المســــطح الــــورقي يرافقهــــا زيــــادة فــــي عــــدد البــــيض 

معامــــل ة ـقيمــــ ألن قــــوي جــــداً وهــــذا االرتبــــاط  ،الموضــــوع ضــــمن الوريقــــة
ســابقة  هـذا يتوافــق مـع مـا ذكرتــه دراسـةو  ).1 شــكل( r2 = 0.91التحديـد 

وضـــعت معظـــم كميـــة  L. trifolii بـــأن إنـــاث حـــافرة األنفـــاق مـــن النـــوع
  .)1( ذات األوراق العريضة الطماطم/البيض على أصناف البندورة

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كل  ة  .1ش اق العالق افرة األنف ى ح عه أنث ذي تض يض ال دد الب ين ع ب
  ).2سم(والمساحة الورقية 

Figure 1. The relation between number of eggs laid by 
chickpea leaf miner females and the leaflet area. 

  
  

فـــي بـــين متوســـط عـــدد األشـــعار  r معامـــل االرتبـــاط أنكمـــا تبـــين 
 ي تضــعه األنثــى ضــمن الوريقــةذالــ بــيضوعــدد الوحــدة المســاحة الورقيــة 

يــدل علــى أن عالقــة االرتبــاط بــين الصــفتين المدروســتين كــان ســلبيًا ممــا 
فــي  خفــاضناأي أن زيــادة عــدد الشــعيرات علــى الوريقــة يرافقهــا  ،عكســية
 قـويوهـذا االرتبـاط . ضـمن هـذه الوريقـة الـذي تضـعه األنثـى بيضعدد ال

 ).2 شكل( r2 = 0.93معامل التحديد ألن قيمة  جداً 

y = 0.895x - 0.085
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العالقة بين عدد البيض الذي تضعه أنثى حافرة األنفاق وعدد  .2شكل  

  .2سم/األشعار
Figure 2. The relation between the number of eggs laid by 
the chickpea leaf miner females and the number of 
hairs/cm2.  
 

  التضاد الحيوي
مــــدة الطــــور  فــــرق معنــــوي بــــين عــــدم وجــــود )2 جــــدول(نتــــائج الأظهــــرت 

 ILC 5901اليرقـــي لليرقـــات التـــي تغـــذت علـــى أوراق الصـــنف المقـــاوم 
 بينمـا .)نتـائج لـم تعـرض( الصنف الحسـاسأوراق تلك التي تغذت على و 

الصـنفين المقـاومين التي تغذت علـى  النسبة المئوية لموت اليرقات كانت
الصـــنفين  التـــي تغـــذت علـــى أوراق ليرقـــاتمنهـــا لوبفـــروق معنويـــة أعلـــى 

% 20.7و % 26.6، %72.6، %82.3المحلــي والحســاس، حيــث بلغــت 
والصنفين المحلي  ILC 5901 ،ILC 3800لكل من الصنفين المقاومين 

ILC 1929  والحســـاسILC 3397كمـــا كانـــت نســـبة  .، علـــى التـــوالي
الحشـــرات الكاملـــة المنبثقـــة عنـــد التغذيـــة علـــى الصـــنفين المقـــاومين أقـــل 
وبفــــروق معنويــــة منهــــا عنــــد التغذيــــة علــــى الصــــنف المحلــــي والصــــنف 

لكــــل مــــن % 68.7و % 23.7، %11.7، %1.4الحســــاس حيــــث بلغــــت 
ــــي ILC 5901 ،ILC 3800الصــــنفين المقــــاومين    والصــــنفين المحل

ILC 1929  والحســاسILC 3397،وجــدت فــروق  وقــد ، علــى التــوالي
  ).2جدول (معنوية بين جميع األصناف المختبرة 

أجريــــت لتحديــــد مصــــادر  هــــذه النتــــائج مــــع نتــــائج دراســــة شــــابهتت
والتـي ذكـرت أن  L. trifoliiالمقاومـة عنـد بعـض أصـناف البطـيخ للنـوع 

انخفـــض عـــدد  حيـــث ،األصـــناف المقاومـــة أظهـــرت تضـــادًا حيويـــًا لآلفـــة
ا كــان ـكمــ ،مــم 1األنفــاق بشــكل معنــوي ولــم يتعــَد طــول األنفــاق الورقيــة 

ة مـــــع األصـــــناف ـي لـــــم تتعـــــذر مرتفعـــــًا مقارنــــــدد اليرقـــــات الميتـــــة التــــــعـــــ
وفــي دراســة أخــرى للتضــاد الحيــوي فــي أصــناف الكــرفس . )4(ـة الحساســ

ـــــى النـــــوع الســـــابق  ـــــوب التغذيـــــة علـــــى أوراق وجـــــد أن هنفســـــعل  عـــــدد ثق
األصـــــناف الحساســـــة،  أوراق أقـــــل منـــــه علـــــى ناف المقاومـــــة كـــــاناألصـــــ

أقـل منـه  علـى األصـناف المقاومـة ومعدل التطور اليرقـي وتطـور العـذراء
وفــــي دراســــة للتضــــاد الحيــــوي لنبــــات . أيضــــاً  علــــى األصــــناف الحساســــة

على النوع ذاته أبدت األصـناف المقاومــة تضـادًا حيويـًا  الطماطم/البندورة
مقارنـة بال تمثل في انخفاض عدد األنفـاق علـى أوراق األصـناف المقاومـة

إلى التضـاد  ي ذلكعز و  ،الحساسةعدد األنفاق على أوراق األصناف مع 
خاصـــــة وأن البالغـــــة تختـــــار بعنايـــــة  المقاومـــــة الحيـــــوي لتلـــــك األصـــــناف
  .)1( البيض الصنف للتغذية ووضع

  
النسبة المئوية لموت اليرقات والحشرات الكاملة المنبثقة من  .2جدول 

  .حافرة األنفاق على أصناف مختلفة من الحمص
Table 2. Percentage of larval mortality and adults 
emergence of leaf miner reared on susceptible and resistant 
chickpea cultivars.  
 

  األصناف
Cultivars

  % موت اليرقات
% Larval 
mortality  

  الحشرات الكاملة 
  %المنبثقة 

% Adults emergence 
ILC 192926.6 b 23.7 b 
ILC 380072.6 a 11.7 c 
ILC 590182.3 a   1.4 d 
ILC 339720.7 b 68.7 a 

LSD at P=0.05 11.2   5.2 
 

  

Abstract 
Khoja, S., M. El Bouhssini, R. Malhotra, N. Kakha and M. Abdul Hai. 2012. Categories of Resistance of Some 
Chickpea Lines to Chickpea Leaf Miner Liriomyza cicerina Rondani. Arab Journal of Plant Protection, 30: 208-212. 

Chickpea leaf miner, Liriomyza cicerina Rondani, is an important insect pest of chickpea, Cicer arietinum L., in Syria. This study 
aimed to determine the categories of resistance (antibiosis, antixenosis) of four chickpea lines (ILC 5901, ILC 3800, ILC 3397 and ILC 
1929) to the Leaf miner. The experiments were conducted at the International Center for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). 
Results showed that the total number of eggs laid by the leaf miner female was significantly higher on the susceptible cultivar (13.3 for ILC 
3397) than on the two resistant lines (2.3 and 1.6 for ILC 3800 and ILC 5901) and local cultivar (5.9 for ILC 1929), respectively. Results of 
antibiosis test showed that the larval mortality rate on the resistant lines was significantly higher than that on the local and susceptible 
cultivars, with mortality rates of 82.3%, 72.6%, 26.6% and 20.7% for ILC 5901, ILC 3800, ILC 1929 and ILC 3397, respectively. The  
emergence rate of adults from resistant lines was significantly lower than that from local and susceptible cultivars, which reached 1.4%, 
11.7%, 23.7 and 68.7% for ILC 5901, ILC 3800, ILC 1929 and ILC 3397, respectively. There was a positive and highly significant 
correlation between the leaflet size and the mean number of eggs laid; while the number of hairs was negatively and significantly correlated 
with the mean number of eggs laid. Results of this study are useful for the breeding programs to develop chickpea varieties resistant to leaf 
miner. 

Keywords: Chickpea, Liriomyza cicerina, antibiosis, antixenosis, leaflet area. 
Corresponding author: M. El-Bouhssini, ICARDA, Aleppo, Syria, Email: m.bohssini@cgiar.org 
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