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 صالملخ
. دراسة قابلية بعض أصناف البطيخ المحلية لإلصابة بالحشرات الماصة للعصارة النباتية 2017الجصاني، راضي فاضل ومحمد شاكر منجي. 

 .170-164(: 3)35، وإرتباطها بالمفترسات الحشرية. مجلة وقاية النبات العربية
 ربس القطنحشرة ثمثل  للعصارة النباتية بالحشرات الماصة )الشوكي واألناناس( أصناف البطيخ المحلية بعض إصابة قابليةالدراسة لمعرفة  هذه أجريت

(Thrips tabaci Lind.)  والذبابة البيضاء(Bemisia tabaci Genn.)   القطن ومن (Aphis gossypii Glover)،  رس أسد تمفمثل  وأعدائها الحياتيةوتقدير كثافة أعدادها
في حقل  2014 خالل الموسم الربيعي (.Coccinella undecimpunctata L)اإلحدى عشر نقطة  اتوالدعسوقة  Chrysoperla carnea (Steph.)  األخضر المن  

موت النباتات و بزوغ البادرات وحتى جفاف  قد بدأت معأوضحت نتائج الدراسة أن إصابة صنفي البطيخ )الشوكي واألناناس( بالحشرات  .العراق ،كلية الزراعة/أبوغريب
وات خالل لحشرة ثربس القطن ثالث ذر  سَجل وأعلى إصابة من صنف األناناس إستنادًا على كثافة الحشرات. ن الصنف الشوكي كان أكثر قابليةوأ في نهاية الموسم،

خالل ت ذروة واحدة ، بينما سَجل/يونيوالثالثة في النصف الثاني من حزيرانو  /مايويارأالثانية في نهاية شهر و  /مايويارأ األولى من بداية شهر، الموسم على الصنفين
اإلحدى عشر  اتذوالدعسوقة  األخضر افق وجود المفترسات أسد المن  تو  .القطن حشرة منَ ل /مايويارأوخالل بداية لحشرة الذبابة البيضاء  /يونيوشهر حزيران بداية
كثر قابلية األ بوجود أعلى األعداد على الصنف الشوكي ، حيث تميزاا إيجابيًا مع الصنفمعلى صنفي البطيخ خالل الموسم وكان إرتباطه مع جميع اآلفات نقطة

دة خالل ذروة واح اإلحدى عشر نقطة اتذوالدعسوقة  األخضر أسد المن   نف األناناس األقل قابلية، وقد سَجل للمفترسينوأقل األعداد على الص لإلصابة بالحشرات
ة طردية بين عالق وجودأظهرت كما على الصنفين.  المفترسات واآلفاتأعداد  وجب بينأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي وجود إرتباط معنوي موقد ./مايويارأ نهاية
  .المفترساتأعداد و  للعصارة النباتية الماصةإصابة صنف البطيخ بالحشرات  قابلية

 .القابلية لإلصابة ،أصناف البطيخ ،الحشرية المفترسات ،للعصارة النباتية ماصة حشرات كلمات مفتاحية: 
  

 1المقدمة
 

مة اهال من محاصيل الخضر الصيفية (.Cucumis melo L)يعد البطيخ 
 لىإإنخفاض إنتاج البطيخ في السنوات الماضيِة  ويعزى  .(1) في العراق
مو وإنتاج نبالعديد من اآلفات الحشرية التي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في اإلصابة 

اآلفات  بعض أوضحت كثير من الدراسات إن .(26، 21) المحصول
 من  و  ،Bemisia tabaci Gennadius الذبابة البيضاء مثل الحشرية

 )البصل( وثربس القطن (Aphis gossypii Glover) القطن
(Thrips tabaci Lindeman) دور كبير في تحديد إنتاجية البطيخ ب تسهم

 ولمحصنحو إنتاج وزراعة أصناف ذات  هو كمًا ونوعًا والتوجه الحديث
ة شدفي أنواع البطيخ  ختلفت (.11 ،8) عالي ومقاومة لألمراض واآلفات

 ،البطيخ مثل من   للعصارة النباتية الماصة بالحشرات ةصابلإل قابليتها
اء البطيخ والذبابة البيض من   اتحشر  تسببت .(7) الذبابة البيضاء ،الثربس
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رق جنوب ش أوكيغو في نتاج الكلي للبطيخاإل من %75بلغت  خسائر يف
 ن نوع البطيخأ (10) وآخرون  Freemanوجد  .(15 ،13)نيجيريا 

(Cucumis melo)  تصاب بالحشرات الضارة مثل الذبابة  األخرى  واألنواع
والثربس وحفارات األوراق والديدان السلكية والديدان  البيضاء والمن  

  Dergi وجد .القارضة وغيرها من الحشرات األخرى في فلوريدا
 Epilachna chrysomelina) القثاء خنفساء ن حشرةأSharah  (5 ) و

Fabricius)، حميرة القرعيات،  Aulacophora foveicollis (Lucas) 
 والذباب األبيض (.Dacus spp) وذباب البطيخ ،(.Aphis spp) والمن  

(White fly) التي تصيب البطيخ Citrullus lanatus (Thumb) قد 
  في نيجيريا.شمال سافانا  %75-50 بلغتبالمحصول  خسائر فى تتسبب

التي تهاجم  ويةن األعداء الحيأديد من الدراسات الع تتأثب
أسد  ثلالهامة م المفترسات هاومن ،المتطفالت والمفترسات مثلالحشرات 

العالية  اتالكثافكفاءة عالية في خفض مستويات ب تتسموالدعاسيق  المن  
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اية الحشرية التي تقوم بإفتراسها والحم الفرائستوفر أن كما  (.25) تفالآل
الدراسة  هذه أستهدفت (.27 ،6)من الظروف البيئية كالحرارة والرطوبة 

ببعض ابة لإلص)الشوكي واألنانس( المحلي صنفي البطيخ  قابليةيم و تق
بعض ها بإرتباطكثافات أعدادها ومدى وتقدير  الثاقبة الماصةالحشرات 

 المفترسات الحشرية.
 

 هوطرائق البحث مواد
 

لموسم خالل ا العراق، أرض في حقل كلية الزراعة/أبوغريب أختيرت قطعة
وأجريت كافة العمليات الزراعية إلعداد األرض  2014 الزراعي الربيعي

ل كالمسافة بين  ،صاطبمالى من حراثة وتنعيم وفصلت وزراعتها 
 م 12 قطاعات بعرض ةقسمت األرض الى ثالث .م 2 ى خر أو  صطبةم

 زرع كل قسم بأحد ،الى قسمين كل قطاع ، قسممكررات ةتمثل ثالث
صنفي  . زرعت بذور)الشوكي واألناناس( بصورة عشوائية البطيخ يفصن

 30خرى األجورة و الفي جور والمسافة بين  5/4/2014 البطيخ بتاريخ
وإضافة ري و  تعشيبمن خدمة المحصول  عمليات أجريت كافةو ، سم

 حشراتلا أعدادكثافة أجريت دراسة  .حسب التوصياتاألسمدة الكيميائية 
 لبطيخاالقطن/ ومن   /البصلثربس القطن تشملالتي و  ،الماصة الثاقبة

حتى نهاية الموسم  12/4/2014غ البادرات و من بداية بز  الذبابة البيضاءو 
رة عشوائية نبات بصو  18تم إختيار  .15/7/2014وإنتهاء عمر النبات 

ل ك أوراق من كل نبات عشوائياً ثالث  أخذت .من كل صنف ولكل مكرر
 العدديةلحساب الكثافة  في أكياس نايلون معلمة توضعو  ،أسبوع

فحص للالى المختبر  تنقلو  لحوريات الذباب األبيض والثربس والمن
تم حساب أعداد بينما  ه،ليسجتب أعدادها و احسو ، بالمجهر الضوئي

حيث  ،اق النباتية في الحقلمباشرة على األور بالغات الذبابة البيضاء 
 .أختير وقت غروب الشمس لسكون الحشرات على النبات وعدم طيرانها

ة الحركة السريع الحشرية لمفترساتبالغات ال العدديةأما تقدير الكثافة 
 Chrysoperla carnea (Stephens) والطيارة المتمثلة بأسد المن  

 Coccinella undecimpunctataاإلحدى عشر نقطة  اتذوالدعسوقة 

(Linnaeus) أعدادها موقعيًا في الحقل من خالل وجودها  تحسبقد ف
المشمولة بالعينة من بداية بزوغ البادرات حتى نهاية  اتعلى النبات

م ن قبل المختصين في قسوقد أجري تشخيص أنواع الحشرات م .الموسم
إحصائيًا وفق تصميم القطاعات  نتائج البحث تحلل. توقاية النباتا

وقورنت النتائج بإستعمال أصغر فرق معنوي على  ،العشوائية الكاملة
 وحللت النتائج بإستعمال البرنامج اإلحصائي %5 احتمال مستوى 

GenStat. 
 
 

 النتائج والمناقشة
 

 والمفترسات الحشرية المصاحبة /البصلالكثافة العددية لثربس القطن
 البطيخ المختلفةعلى أصناف  له

الظهور ب قد بدأت/البصل القطنأوضحت نتائج الدراسة أن حشرة ثربس 
وإن صنف  ،كثافتها حتى نهاية الموسم توتذبذب ،بعد بزوغ بادرات البطيخ

تنادًا األناناس إس صنف من قابلية لإلصابةكثر األ كانالبطيخ الشوكي 
صائي أثبت التحليل اإلح .الى الكثافة العالية للحشرة خالل موسم الدراسة

صل /البالقطنوجود إختالفات إحصائية معنوية بين معدل أعداد ثربس 
 .األناناسالشوكي و خالل الفترات الزمنية المختلفة وعلى صنفي البطيخ 

لزراعة بعد أسبوع من ا الحشرة بالظهور على بادرات صنفي البطيخ بدأت
على  ،اتنب 18حشرة/ 147.6و  261.5بمعدل  22/4/2014في 

وإستمرت أعدادها باإلرتفاع واإلنخفاض خالل موسم الزراعة.  واليتال
 ،/مايويارأفكانت الذروة األولى في بداية شهر  سج ل للحشرة ثالث ذروات

على لصنفي البطيخ، نبات  18حشرة/ 946.8و  1238.4إذ بلغت 
  1360.8بمعدل  /مايويارأ في نهاية شهركانت الذروة الثانية  .التوالي

الثالثة  الذروةو  ،على التوالي لصنفي البطيخ، نبات 18/حشرة  1065.4و 
 1004.6و  1213.2بمعدل  و/يونيالنصف الثاني من حزيران فيكانت 
ات كثافال بعد ذلك بدأت. على التوالي لصنفي البطيخ،نبات  18حشرة/

 ايعز (. قد 1 )جدول التناقص الى نهاية الموسم بإنتهاء عمر النباتفي 
روات وظهور ثالث ذ/البصل لثربس القطن العدديةالتذبذب في الكثافة 

لى التغيرات في الظروف موسم الدراسة على أصناف البطيخ إ خالل
مجال لا وفي هذا ،البيئية وتداخل أجيال الحشرة عند الظروف الحقلية

بداية لى إ تعزى ن التذبذب في كثافة الثربس أشار عدد من الباحثين الى أ
إن وجود الثربس  (.14 ،4) جيل من الحشرة ونهايته والتداخل بين األجيال

يث يقوم البادرة حور طخاصة في وببهذه الكثافات يشكل مشكلة حقيقية 
بليغة  اً بخدش الورقة النباتية وإمتصاص العصارة النباتية مما يسبب أضرار 

 .(23، 18، 17) على النباتات ينشأ عنها ضعف النباتات وقلة إنتاجيتها
( أن نسبة اإلصابة التي يسببها 2) Albarrak وفي هذا المجال ذكر

 %24لنباتات العائلة القرعية في السعودية تصل الى  /البصلثربس القطن
إن المفترس ( 1 جدولالنتائج ) ويتضح من .مما يؤدي الى قلة اإلنتاج

بدأ بالظهور على نباتات أصناف البطيخ بعد شهرين من  قد أسد المن  
للمفترس  أنو  بزوغ البادرات وإستمرت أعداده بالتذبذب حتى نهاية الموسم

 حيث بلغت /يونيوذروة واحدة خالل النصف الثاني من شهر حزيران
وأن  ،على التواليلصنفي البطيخ،  نبات 18حشرة/ 2.85و  6.44 أعداده

أعلى منها على صنف  كانت الصنف الشوكيكثافة المفترس على 
وقد أثبت التحليل اإلحصائي وجود إرتباط معنوي موجب بين  .األناناس

للشوكي  0.58و  r 0.62)2( معامل اإلرتباط بلغكثافة المفترس والثربس و 
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 أما مفترس الدعسوقة ذو اإلحدى عشرة نقطة على التوالي. ،واألناناس
ر صنفي البطيخ )الشوكي واألناناس( بعد شهفقد بدأ ظهوره على نباتات 

 ،لةبأعداد قلي /مايويارأ من بزوغ البادرات في النصف الثاني من شهر
وتزايدت أعداده بتقدم الزمن حيث كانت ذروته خالل النصف الثاني من 

نبات  18حشرة/ 1.74و  4.18 والذي بلغ أعداده معدل /يونيوحزيران
خفضت أعداده حتى إنعدمت خالل ، وإنعلى التواليلصنفي البطيخ، 

نهاية و  المتوافق مع جفاف النباتات /يونيومن شهر تموز النصف األول
الدعسوقة ذو  سن كثافة المفتر أ (1 جدول)الموسم. ويتضح من النتائج 

أعلى على صنف البطيخ الشوكي وأقل على كانت  اإلحدى عشر نقطة
بس اإلرتباط بكثافة حشرة ثر  لىإوقد يعزى هذا  ،األناناس صنف البطيخ

ثبت التحليل اإلحصائي وجود إرتباط إحصائي أ حيث /البصلالقطن
 (2r) معامل اإلرتباطبين كثافة المفترس والثربس وقد بلغ موجب 
 Chakraborty و Ghosh  ذكر وفي هذا المجال **0.58** و 0.62

حدى ذو اإلالدعسوقة  ثربس والمفترسالبين  (2r) ( أن معامل اإلرتباط12)
 +.0.76كان إيجابيًا بمعدل  عشر نقطة

 

شرية والمفترسات الح لحوريات وبالغات الذبابة البيضاءالكثافة العددية 
  المصاحبة لها على أصناف البطيخ المختلفة

نتائج الدراسة أن حوريات وبالغات الذبابة البيضاء بدأت  أوضحت
الثة أسابيع بعد ث واألناناس(على نباتات صنفي البطيخ )الشوكي  بالظهور

و  131.6حيث بلغت  /مايوأيار بداية شهرفي من الزراعة بأعداد قليلة 
 تمرت أعدادها بالتزايد والتي بلغتاعلى التوالي، و  ،نبات 18حشرة/ 85.8

و  725.5 فقد بلغ معدل أعدادها/يونيو ذروتها خالل بداية حزيران
 بعد ذلك أخذت أعدادها .على التوالي ،نبات 18حشرة/ 591.6

شهر  وموتها خالل اتباإلنخفاض التدريجي حتى إنعدمت بجفاف النبات
 ./يوليوتموز

 
 

  /أبريلنيسان 12والمفترسات على أصناف البطيخ خالل الفترات المختلفة الممتدة بين  (.Thrips tabaci Lind)الكثافة العددية لثربس القطن . 1جدول 

 .2014، /يونيوحزيران 15و 
Table 1. Population density of cotton thrips (Thrips tabaci Lind.) and its predators on melon varieties during different dates 

extended between April 12 and June 15, 2014. 
 

 صنف البطيخ األناناس
Melon cv. Pineapple 

 الشوكي صنف البطيخ
Melon cv. Spinal 

 

 تاريخ أخذ العينة

(2014) 
Sampling date 

(2014) 

معدل أعداد 

 نقطة 11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata 

18 plants/ 

معدل أعداد أسد 

 18حشرة/ المن  

 نبات
Mean no. of 

C. carnea /18 

plants 

معدل أعداد 

ثربس القطن 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

T. tabaci 

/18 plants 

معدل أعداد 

 نقطة 11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata 

/18 plants 

معدل أعداد أسد 

 18حشرة/ المن  

 نبات
Mean no. of 

C. carnea 

/18 plants 

معدل أعداد 

ثربس القطن 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

T. tabaci 
/18 plants 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.40 
1.66 
1.62 
1.66 
1.74 
1.48 
1.07 
0.00 
0.00 
0.75 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.88 
2.59 
2.37 
2.48 
2.85 

2.037 
1.40 
0.00 
0.00 
1.11 

0.00 
147.60 
493.20 
946.80 
408.60 
729.80 

1065.40 
450.50 
348.60 
869.40 

1004.60 
545.50 
135.60 

0.00 
510.40 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.96 
3.81 
3.51 
3.44 
4.18 
3.22 
2.33 
0.00 
0.00 
1.60 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.96 
5.55 
5.22 
5.40 
6.44 
5.07 
3.59 
0.00 
0.00 
2.44 

0.00 
261.50 
698.40 

1238.40 
592.20 

1056.60 
1360.80 

869.60 
580.80 

1060.40 
1213.20 

732.60 
302.40 

0.00 
711.92 

12/4 
22/4 
29/4 

6/5 
13/5 
20/5 
27/5 

3/6 
10/6 
18/6 
24/6 

1/7 
8/7 

15/7 

 Mean  المتوسط
= المختلفة  على أصناف البطيخ أسد المن   لمقارنة أعداد، و120.8 = المختلفة لثربس على أصناف البطيخلمقارنة أعداد ا %5احتمال أقل فرق معنوي عند مستوى 

 .3.84نقطة( على أصناف البطيخ المختلفة =  11)لمقارنة أعداد الدعسوقة ، و4.56

 .0.58و  0.61)الشوكي واألناناس(=  صنفي البطيخو بين أسد المن    r)2)معامل اإلرتباط 

 .0.58و  0.62)الشوكي واألناناس(=  وصنفي البطيخ نقطة 11 بين الدعسوقة  r)2)معامل اإلرتباط 

LSD at P=0.05 for thrips numbers on melon cvs.=120.8, for predator C. carnea numbers on melon cvs.=4.56, and for predator C. 

undecimpunctata numbers on melon cvs.=3.84 

Correlation coefficient (r2) between C. carnea populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.61 and 0.58 

Correlation coefficient (r2) between C. undecimpunctata populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.62 and 0.58 
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)الشوكي  صنفي البطيخ( إختالف 2 جدول) النتائج ويتضح من
لى أن إمما يشير  البيضاء ا بحشرة الذبابةمإصابته شدةواألناناس( في 

اس شرة من الصنف أنانقابلية لإلصابة بالحأكثر  كان الصنف الشوكي
إستنادًا الى الكثافة العالية للحشرة خالل الفترات الزمنية المختلفة من 
الدراسة وقد أثبت التحليل اإلحصائي وجود إختالفات إحصائية معنوية 

 أن يعزى اإلختالف في بين أعداد الحشرة على صنفي البطيخ ويمكن
لى اإلختالفات المورفولوجية والمكونات الكيميائية في إتفضيل األصناف 

أوراق صنفي البطيخ إضافة الى الروائح العطرية التي تتصاعد من أوراق 
 دور في جذب الحشرات البالغة لوضع البيضب تسهمهذه األصناف والتي 

مقاربة من حيث تفضيل وجاءت هذه النتائج والتغذي على األوراق. 
الحشرة لصنف دون آخر حيث يتميز الصنف الشوكي برائحته العطرة 
وكبر حجم أوراقه وحالوته من خالل محتوى الثمار من السكريات سبب 

بهذه  إن وجود الذبابة البيضاء(. 24) تفضيلها من قبل بعض الحشرات
 البطيخاألعداد يمكن إعتبارها من الحشرات اإلقتصادية المهمة على 

ارة النباتية العصمتصاص اببسبب طبيعة أضرارها على النباتات المتمثلة 

 يروسية وفي هذا المجال أشارالندوة العسلية ونقل األمراض الفوإفراز 

Nyoike  71 أن الذبابة البيضاء تقوم بنقل أكثر من( 20) وآخرون  
ألنسجة االعصارة النباتية من متصاص ابمرض فايروسي، وكذلك تتغذى 

لندوة تقوم بإفراز انها أكما  النباتية مثل األحماض األمينية والسكريات،
 يلالتمثالعسلية التي تغطي األوراق واألزهار والثمار وتعيق عملية 

الثمار  يفرالتي تؤثر و الضوئي والتنفس وتوفير بيئة مالئمة لنمو الفط
 خصة ملالنتائجالويتضح من وتقلل قيمتها التسويقية ونوعيتها. 

 والدعسوقة ذو اإلحدى  وجود المفترسات أسد المن   2 جدولفي 
مع وجود الحشرات الماصة للعصارة النباتية على  اً عشرة نقطة متزامن
ن كثافة الحشرة على صنف البطيخ الشوكي أعلى من أأصناف البطيخ و 

  هذا اإلختالف متالزم مع إختالفن أو كثافتها على الصنف أناناس 
الحشرة على الصنفين وقد أثبت التحليل اإلحصائي وجود إرتباط كثافة 

إحصائي موجب بين المفترسات والذبابة البيضاء حيث بلغ معامل 
 .على التوالي ،على الشوكي واألناناس، 0.87و  0.86(r2)  اإلرتباط

 

 /أبريلنيسان 12بين  أصناف البطيخ خالل الفترات المختلفة الممتدة والمفترسات على (.Bemisia tabaci Genn)  ءللذبابة البيضا عدديةالكثافة ال .2جدول 

 .2014 ،/يونيوحزيران 15 و
Table 2. Population density of white fly Bemisia tabaci Genn. and its predators on melon varieties during different dates 

extended between April 12 and June 15, 2014.  
 

 صنف البطيخ األناناس
Melon cv. Pineapple 

 صنف البطيخ الشوكي
Melon cv. Spinal 

 

 تاريخ أخذ العينة

(2014) 
Sampling 

date (2014) 

معدل أعداد 

نقطة  11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata

/ 18 plants 

معدل أعداد أسد 

 18حشرة/ المن  

 نبات
Mean no. of 

C. carnea 

/ 18 plants 

معدل أعداد 

الذبابة البيضاء 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

B. tabaci 
/ 18 plants 

معدل أعداد 

نقطة  11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata 

/ 18 plants 

معدل أعداد أسد 

 18حشرة/ المن  

 نبات
Mean no. of 

C. carnea 

/18 plants 

معدل أعداد 

الذبابة البيضاء 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

B. tabaci 

/18 plants 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.40 
1.66 
1.62 
1.66 
1.74 
1.48 
1.07 
0.00 
0.00 
0.75 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.88 
2.59 
2.37 
2.48 
2.85 

2.037 
1.40 
0.00 
0.00 
1.11 

0.00 
0.00 
0.00 

85.80 
220.40 
352.60 
471.20 
591.40 
480.60 
370.80 
200.40 
140.80 
70.60 

0.00 
213.18 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.96 
3.81 
3.51 
3.44 
4.18 
3.22 
2.33 
0.00 
0.00 
1.60 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.96 
5.55 
5.22 
5.40 
6.44 
5.07 
3.59 
0.00 
0.00 
2.44 

0.00 
0.00 
0.00 

131.60 
294.80 
401.20 
570.80 
725.50 
645.80 
491.40 
350.50 
197.60 
99.80 

0.00 
279.21 

12/4 
22/4 
29/4 

6/5 
13/5 
20/5 
27/5 

3/6 
10/6 
18/6 
24/6 

1/7 
8/7 

15/7 

 Maenتوسط الم
 ،4.56على أصناف البطيخ المختلفة =  لمقارنة أعداد أسد المن  و، 97.6لمقارنة أعداد الثربس على أصناف البطيخ المختلفة =  %5احتمال أقل فرق معنوي عند مستوى 

 .3.84نقطة( على أصناف البطيخ المختلفة =  11لمقارنة أعداد الدعسوقة )و

 **0.86** و 0.87)الشوكي واألناناس(=  صنفي البطيخو بين أسد المن    r)2(معامل اإلرتباط 

 **0.86** و 0.87 واألناناس(=)الشوكي  وصنفي البطيخ نقطة( 11) بين الدعسوقة r)2( عامل اإلرتباطم
LSD at P=0.05 for thrips numbers on melon cvs.=97.6, for predator C. carnea numbers on melon cvs.=4.56, and for predator C. 

undecimpunctata numbers on melon cvs.=3.84 

Correlation coefficient (r2) between C. carnea populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.87 and 0.86 

Correlation coefficient (r2) between C. undecimpunctata populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.87 and 0.86 
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بين أسد رتباط ا( وجود 28وآخرون ) Younes وفي هذا المجال ذكر
على نباتات + 83.07 موجبرتباط ابمعامل  البيضاءالذبابة و  المن  

الى نباتات البطيخ نظرًا  ويةالحيتنجذب األعداء . في مصر البطيخ
وم بالتغذي عليها التي تق الموجودةللرائحة التي تطلقها النباتات والحشرات 

 (.9) عليها وأفتراسها
 

 والمفترسات الحشريةالقطن  لحوريات وبالغات من  الكثافة العددية 
 على أصناف البطيخ المختلفة المصاحبة له

( أن من القطن قد 3يتضح من النتائج المتحصل عليها )جدول 
بدأ في الظهور على نباتات صنفي البطيخ )الشوكي واألناناس( بعد ثالثة 

ذروة  جيًا لتصل أعلىأسابيع من الزراعة بأعداد قليلة وأزدادت أعداده تدري
 170.8و  290.5حيث بلغ معدلها  /يونيولها خالل بداية شهر حزيران

دها أعدانخفضت انبات لصنفي البطيخ، على التوالي، ثم  18حشرة/
تدريجيًا الى أن إختفت مع جفاف النباتات وموتها خالل منتصف شهر 

عنوية إحصائية مختالفات ا. أثبت التحليل اإلحصائي وجود /يونيوتموز
ن أو بين أعداد الحشرة خالل الفترات الزمنية المختلفة واألصناف المختلفة 

صنف البطيخ الشوكي أكثر تفضياًل للحشرة مقارنة مع الصنف أناناس 
  Messing وجاءت هذه النتائج مقاربة لما توصل إليه األقل تفضياًل.

 16 هامعدلبلغ  قطنال من   ( أن عدد حشرات19) Klungnessو 
حوريات ن أ ،حشرة/نبات على بعض نباتات العائلة القرعية ومنها البطيخ

من و  بشكل رئيس على سطِح الورقِة السفلي توجد قطنال وبالغات من  
الحشرات الصغيرة الحجم والرقيقة الجسم إذ يتغذى بإمتصاص العصارة 

ائر ب خسالنباتات ضعيفة وتسب النباتية واإلصابة القوية والكثيرة تجعل
 .(22، 16) عاليةقتصادية ا

 
 12والمفترسات على أصناف البطيخ خالل الفترات المختلفة الممتدة بين  (.Aphis gossypii Glov)الكثافة العددية لمن  القطن/البطيخ . 3جدول 

 .2014حزيران/يوينو،  15نيسان/أبريل و 
 Table 3. Population density of Aphis gossypii Glov. and its predators on melon cvs. during different dates extended between 

April 12 and June 15, 2014. 

 

 صنف البطيخ األناناس
Melon cv. Pineapple 

 صنف البطيخ الشوكي
Melon cv. Spinal 

 

 تاريخ أخذ العينة

(2014) 
Sampling date 

(2014) 

معدل أعداد 

نقطة  11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata 

/18 plants 

معدل أعداد أسد 

 18المن  حشرة/

 نبات
Mean no. of 

C. carnea 
/18 plants 

معدل أعداد من  

القطن 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

A. gossypii 
/18 plants 

معدل أعداد 

نقطة  11الدعسوقة 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of C. 

undecimpunctata 

(Cu) /18 plants 

معدل أعداد أسد 

 18المن  حشرة/

 نبات
Mean no. of 

C. carnea 

/18 plants 

معدل أعداد من  

القطن 

 نبات 18حشرة/
Mean no. of 

A. gossypii 

/18 plants 
0.00 

.000 
0.00 
0.00 
0.00 
1.40 
1.66 
1.62 
1.66 
1.74 
1.48 
1.07 
0.00 
0.00 
0.75 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.88 
2.59 
2.37 
2.48 
2.85 
2.04 
1.40 
0.00 
0.00 
1.11 

0.00 
0.00 
0.00 

30.90 
57.40 
98.90 

150.60 
170.80 
160.40 
120.60 
75.80 
40.60 
28.90 
0.00 

66.77 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
1.96 
3.81 
3.51 
3.44 
4.18 
3.22 
2.33 
0.00 
0.00 
1.60 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
2.96 
5.55 
5.22 
5.40 
6.44 
5.07 
3.59 
0.00 
0.00 
2.44 

0.00 
0.00 
0.00 

88.60 
150.50 
200.80 
200.40 
290.50 
200.60 
168.40 
160.60 
100.50 
45.60 
0.00 

114.75 

12/4 
22/4 
29/4 

6/5 
13/5 
20/5 
27/5 

3/6 
10/6 
18/6 
24/6 

1/7 
8/7 

15/7 

 Meanالمتوسط 
، 4.56على أصناف البطيخ المختلفة =  لمقارنة أعداد أسد المن  ، 88.5لمقارنة أعداد الثربس على أصناف البطيخ المختلفة =   %5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  

 3.84نقطة( على أصناف البطيخ المختلفة =  11ولمقارنة أعداد الدعسوقة )

 **0.80** و 0.90البطيخ )الشوكي واألناناس(= بين أسد المن  وصنفي   r)2(معامل اإلرتباط 

 **0.80** و 0.89نقطة( وصنفي البطيخ )الشوكي واألناناس(=  11بين الدعسوقة )  r)2(معامل اإلرتباط 
LSD at P=0.05 for thrips numbers on melon cvs.=88.5, for predator Cc numbers on melon cvs.=4.56 and for predator Cu numbers on melon 

cvs.=3.84 

Correlation coefficient (r2) between C. carnea populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.90 and 0.80 

Correlation coefficient (r2) between C. undecimpunctata populations on melon cvs. Spinal and Pineapple=0.89 and 0.80 
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دعسوقة وال المفترسات أسد المن  ترافق وجود  كما إتضح من الدراسة
والحشرات الماصة األخرى القطن  من   حشرة مع اإلحدى عشر نقطة اتذ

على أصناف البطيخ وأن وجودها كان بإرتباط معنوي موجب مع كثافة 
للمفترسات ( 2r)معامل اإلرتباط وبلغ على صنفي البطيخ قطن حشرة من  ال

 **0.89** و  0.90 اإلحدى عشر نقطة اتذوالدعسوقة  أسد المن  
على التوالي  **0.80** و 0.80و  على التوالي على الصنف الشوكي

على الصنف أناناس. وهذا يدل على وجود عالقة تالزمية بين العدو 
وجود  إلىOgur  (3 )و  Atakan فقد أشار الطبيعي واآلفة الحشرية.

 بمعامل إرتباط نالقط من   وحشرةاألعداء الحيوية  إرتباط موجب بين
أن هناك عالقة معنوية بين ( 28) وآخرون  Younes ذكر. 0.83

لعصارة ل والحشرات الماصة أسد  المن   المفترسات الحشرية ومنها المفترس

رتباطًا ا كان قطنبحشرة من  ال إرتباط المفترسن أو على القطن  النباتية
 .في مصر على نباتات البطيخ +73.9موجبًا وقد بلغ 

 يمكن اإلستنتاج من الدراسة أن أصناف البطيخ تصاب بالحشرات
 من   ،الذبابة البيضاء ،القطن الماصة للعصارة النباتية )ثربس

البطيخ( من بداية زراعتها حتى جفاف المحصول وأن األصناف القطن/
قبل هذه الحشرات وأن صنف البطيخ تختلف في درجة إصابتها من 

ق وجود افو وتفضياًل من صنف األناناس، كما تأكثر إصابة  كان الشوكي
إرتباط ب اإلحدى عشر نقطة اتذوالدعسوقة  المفترسات الحشرية أسد المن

الماصة للعصارة النباتية على أصناف البطيخ وقد  معنوي مع الحشرات
  .الصنف المفترسات بتفضيل هذه وجود إرتبط

 
 

Abstract 
Al-Jassany, R. and M. Shaker Mongi. 2017. Study of the susceptibility of some local melon cultivars to infestation with 

some sucking insects and their associated predators. Arab Journal of Plant Protection, 35(3): 164-170. 
The study was conducted to determine the susceptibility of local melon cultivars (Spinal and Pineapple) to sucking insect pests; cotton 

thrips Thrips tabaci Lind., whitefly Bemisia tabaci Genn. and cotton aphid Aphis gossypii Glover and estimate the population density of their 

associated predators; including the green lion aphid Chrysoperla carnea (Steph.) and eleven spotted bug Coccinella undecimpunctata L. during 

the 2014 spring season in the experimental fields of College of Agriculture, Abu Ghraib, Iraq. The results showed that the infestation of melon 

cultivars with sucking pests began from the seedling stage until harvest. The melon cv. Spinal was more susceptible to high infestation 

compared with cv. Pineapple. Thirps had three peaks during the season, the first was during early May, the second by the end of May, whereas 

the third was during the second half of June. The whitefly and the aphid had one peak each during early June and early May, respectively. The 

presence of predators, the green lacewing and the coccenellid, was associated with all pests on both melon cvs. during the season and their 

numbers were positively correlated with the melon cv. The green lacewing and the coccinellid had one peak during the end of May. The results 

of the statistical analysis showed a significant positive correlation between the predators and pests numbers on both melon cvs.  
Keywords: sucking insects, predators, melon, susceptibility.  
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