
٤، العدد  ٦، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٢٥٧  

حساسیة بعض اصناف القطن لالصابة ببعض االفات الحشریة 
واالكاروسیة في محافظة نینوى
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سلیمان

قسم وقایة النبات / كلیة الزراعة والغابات / جامعة الموصل

٤/٦/٢٠٠٧تاریخ قبول النشر :  ؛ ٥/٣/٢٠٠٧تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
 ٨٧، الشــاتا ، نــازلي  ١القطــن طاقــة  بعــض أصــنافحساســیة الختبــار دراســة ال أظهــرت

خـالل عـام بة في محافظة نینـوى ق، في منطقة ال ٨٨٧، ستونفیل  ٤٧٤، ستونفیل ٥٠ین التابدو ،

ذبابـة صیبت بدرجات متباینـة بحشـرة الانها أالحشریة واالكاروسیة  اآلفاتببعض لإلصابة ٢٠٠٥

Bemisiaالبیضــاء  tabaci Gen. ومــن القطــنAphis gossypii Glov والقفــازات

Empoasca spp. القطــــن وثــــربسThrips tabaci Lind والعنكبــــوت االحمــــر ذو

Tetranychusالبقعتین urticae koch ..

،  ٨٧، الشــاتا ، نــازلي  ١االصــناف طاقــة العــداد هــذه االفــات علــى بلــغ المتوســط العــام 

،  ٣.٣٤،  ٢.٨٢،  ٢.٢٥،  ٣.٠٠،  ٣.٢٦ : ٨٨٧، ســـتونفیل  ٤٧٤، ســـتونفیل ٥٠ین التابـــدو 

ورقة على التوالي وتفوقت اعداد الذبابة البیضاء معنویا على بقیـة االفـات اذ بلـغ  ٢٠فرد/  ٣.٦٨

ورقـة فـي حـین بلـغ متوسـط اعـداد المـن اقـل هـذه المتوسـطات اذ  ٢٠فـرد / ٦.٦٧متوسط اعدادها 

  ورقة .  ٢٠فرد /   ١.٣٧بلغ 

ومن القطن فیما كان اوراق القطن اقل االصناف حساسیة لقفازات  ١وكان الصنف طاقة 

اقل االصناف حساسیة لحشرتي ثربس القطن والذبابـة البیضـاء ، وان الصـنف  ٨٧الصنف نازلي 

فیل كان اقل االصناف حساسیة لالصابة بالعنكبوت االحمر فیمـا كـان الصـنف سـتون ٥٠دلتاباین 

ولجمیع هذه االصناف  ١.٠والتي بلغت اقل االصناف حساسیة لالصابة بحشرة من القطن  ٤٧٤

.

وبالمقابـــل فـــان اكثـــر االصـــناف حساســـیة لالصـــابة بحشـــرات ثـــربس القطـــن ، قفـــاز اوراق 

،  ٥٠، دلتـا بـاین  ٨٨٧القطن ، من القطن ، الذبابة البیضاء والعنكبوت االحمـر كانـت سـتوتفیل 

، ١.٨٩،  ٢.٣٣،  ٢.١٥،  ٢.٧٥، الشاتا ، على التوالي والتي بلغت  ١، طاقة  ٨٨٧ستونفیل 

على التوالي .  ٣.١٢
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% فــي ٥اظهــرت نتــائج التحلیــل االحصــائي وجــود فروقــات معنویــة عنــد مســتوى احتمــال 

متوسط اعداد االفات على اصناف القطن تبعا لتاریخ اخذ العینات .
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Abstract:
The study showed to testing susceptibility of some cotton varieties

Taka 1 , Lashata , Nazly 87 , Delta pine 50 , Stonvile 474 , Stonvile 887

at kuba region in Ninevah Governorate during the year 2005 to infection

with some insects and mites was outlined the cotton varieties was

infected in different degrees with white fly Bemisia tabaci Gen. Aphis

gossypii Glov., Empoasca spp . , Thrips tabaci Lind and Tetranychus

urticae koch .

The general mean numbers of these pests on varieties Taka 1 ,

Lashata , Nazly 87 , Delta pine 50 , Stonvile 474 , Stonvile 887 reached

3.26 , 3.0 , 2.25 , 2.82 , 3.34 , 3.68 individual / 20 leaves respectively.

The number of white fly was the highest significantly 6.67 individual / 20

leaves among other pests ، while the mean number of aphid was the

lowest mean 1.37 individual / 20 leaves .

The variety Taka1 was the lowest sensitivity with each of

leafhoppers and cotton aphid ، while the variety Nazly 87 was the lowest

sensitivity with thrips and white fly .

The Deltapine variety was the lowest sensitivity with infection of

red mite and the variety of stonvile 474 was the lowest sensitivity with

infection of cotton aphid which reached 1.0 and to all their varieties.

On other side the higher sensitivity of cotton varieties with

infection by cotton thrips , leaf hoppers , cotton aphid , white fly , and

red mite was stonvile 887 , Delta pine 50 , stonvile 887 , Taka 1 , Lashata

respectively which reached 2.75 , 2.15 , 2.33 , 1.89 , 3.12 , respectively.

The statistical analysis showed that there are a significant

differences at probability 5% in the mean numbers of pests on cotton

varieties according to the date of samples .
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المقدمة
یعــد القطــن مــادة اساســیة للنســیج فــي اســواق العــالم وذلــك رغــم المنافســة المتزایــدة لــه مــن 

اللیاف الصناعیة ، لذا یضطلع المشتغلون في زراعة القطـن ببـرامج مكثفـة للنهـوض بهـذا المنـتج ا

(فرســـبي ،كمـــا ونوعـــا ودلیـــل ذلـــك زیـــادة المســـاحات المزروعـــة منـــه فـــي اقطـــار العـــالم المختلفـــة.

١٩٩١(  

طنـا فـي عـام  ٣١٢٨٩ففي العراق بلغت كمیة القطن الزهر المسوقة الى المراكز الرسمیة 

التقریـــر الســـنوي للبرنـــامج الـــوطني لتطـــویر .(١٩٩٩% بالمقارنـــة مـــع العـــام ٤٣.٩بزیـــادة  ٢٠٠٠

وفـي العدیـد مـن البلـدان النامیـة یعتبـر واحـد مـن مصـادر ، ) ٢٠٠٠زراعة القطن في العـراق لعـام 

% او اكثـــر مـــن ٤٠الــدخل الرئیســـیة ففــي نیكـــاراغوا ومصــر وســـوریا یمثـــل محصــول القطـــن نحــو 

  ) . ١٩٩١فرسبي ، لحصیلة الصادرات (القیمة االجمالیة 

 ١٥٠ولعل من العوامل المهمة التي تحد من زیادة انتاجیة القطـن اصـابته بمـا یقـرب مـن 

ومنهـــا االفـــات الماصـــة  )١٩٧٢،Huqueنوعـــا مـــن الحشـــرات والحلـــم التـــي تهـــاجم نبـــات القطـــن (

للعصارة مثل القفازات والذبابة البیضاء والثربس والحلم . 

افـــة حشـــریة وغیـــر حشـــریة تصـــیب  ١٦) ان هنـــاك ١٩٩٩، الجبـــوريوجـــد (فـــي العـــراق 

القطـــن تقـــع دودة جـــوز القطـــن الشـــوكیة والذبابـــة البیضـــاء وثـــربس القطـــن فـــي مقـــدمتها مـــن حیـــث 

الضرر یلیها دیدان الجوز االخرى والقفازات فیما یعد الحلـم مشـكلة اساسـیة علـى محصـول القطـن 

منذ بدایة الموسم وحتى نهایته .

االســتخدام المفــرط للمبیــدات فــي مكافحــة هــذه االفــات خلــق العدیــد مــن مشــاكل التلــوث  ان

لهــذه المبیــدات ، االفــات للتســمم وظهــور مشــكلة مقاومــة بهــا البیئــي فضــال عــن تعــرض العــاملین 

ولتقلیل االثار الضارة لذلك وخفض تكالیف المكافحة كان استخدام االصناف المقاومة بـدیال جیـدا 

، لــذلك فــان الدراســة الحالیــة تهــدف الــى ) ١٩٩٤(حســن ، رامج المكافحــة المتكاملــة تســعى الیــه بــ

دراسة حساسیة بعض اصناف القطن لالصابة ببعض االفات الحشریة واالكاروسیة . 

مواد وطرائق البحث
زراعــة بــذور موســم (موعــد  ٢٥/٤/٢٠٠٥للفتــرة مــن  ٢٠٠٥اجریــت الدراســة خــالل عــام 

،  ١لتحدید الحساسیة النسبیة الصناف القطـن طاقـةني المحصول) جد (موع ٢/١١لغایة القطن) 

لالصـــابة بـــبعض االفـــات  ٨٨٧، ســـتونفیل  ٤٧٤، ســـتونفیل  ٥٠، دلتابـــاین  ٨٧الشـــاتا ، نـــازلي 

ومتابعـــة النشـــاط الموســـمي لهـــا ذات اجـــزاء الفـــم الثاقبـــة الماصـــة للعصـــارة الحشـــریة واالكاروســـیة 

االفات اضافة الى تسجیل اعـداد هـذه االفـات زیـادة او نقصـان (تحدید مواعید ظهور واختفاء هذه 

(والتــي تــم الحصـــول علیهــا مـــن محطــة البحـــوث حیـــث تــم زراعـــة هــذه االصـــناف خــالل الموســم) 
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مـروز  ٤كم شمال الموصل وبمعـدل  ١٥في منطقة القبة الواقعة على بعد الزراعیة في الرشیدیة) 

نبات/مرز، وقسمت االرض المخصصة للزراعة ٥٠م للمرز الواحد وبواقع ١٥لكل صنف وبطول 

سـم وزرعـت البـذور علـى جانـب واحـد ٨٠بعد حراثتها وتنعیمها الى مروز المسافة بین مـرز واخـر 

مرز.  ٢٤سم بین بذرة واخرى وكانت مساحة التجربة  ٣٠من المرز وعلى مسافة 

قطــن اذ اضــیف تــم خــالل الدراســة القیــام بجمیــع العملیــات الزراعیــة المطلوبــة لمحصــول ال

كغــــم / دونــــم فــــي حــــین  ٣٠) قبــــل الزراعــــة وبمعــــدل ١٥ – ١٠ – ١٥( NPKالســــماد المركــــب 

عملیة الري لهذه وان كغم / دونم ،  ٤٠یوم وبمعدل  ٤٥اضیف السماد النتروجیني بعد الزراعة بـ 

ایام وحسب مرحلة نمو النبات ودرجات الحرارة خالل الموسم .  ١٠-٥كل  تالنباتات تم

وشملت  ٢/١١بعد ظهور بادرات القطن ولغایة  ١٥/٦ء من االعینات عشوائیا إبتداخذت 

یــوم حیــث وضــعت فــي اكیــاس مــن البــولي اثلــین وجلبــت  ١٥ورقــة / صــنف وذلــك كــل  ٢٠العینــة 

الــى المختبــر لفحصــها وحســاب مــا علیهــا مــن اطــوار لمفصــلیات االرجــل وذلــك باســتخدام المجهــر 

المختلفـــة قیـــد الدراســـة لالصـــابة بهـــا . تـــم حســـاب الحساســـیة حساســـیة االصـــناف لتحدیـــد العـــادي 

ورقـة وكمـا فــي المعادلـة االتیــة :  ٢٠النسـبیة الصـناف القطــن علـى اسـاس متوســط عـدد االفــراد / 

  )١٩٩٩، عبد القادر(

الحساسیة النسبیة =                                    

ات العشـــوائیة الكاملـــة وتـــم مقارنـــة المتوســـطات حللـــت النتـــائج احصـــائیا باســـتخدام تصـــمیم القطاعـــ

باستخدام اختبار دنكن للفرق بین المتوسطات . 

النتائج والمناقشة
١-�ΕΎϳϠѧλ ϔϣ�ϥϣ�ϥρϘϟ�ΕΎϓ�ν όΑϟ�ΔϳΩΩόϟ�ΔϓΎΛϛϟ�ϲϓ�ϥρϘϟ�ϑ ϧλ �έϳΛΎΗ

االرجل :
ن اوراق القطـان المتوسط العام العـداد افـات ثـربس القطـن ، قفـازات  ١یتبین من الجدول 

ــــوت االحمــــر بلغــــت  ــــة القطــــن البیضــــاء ، العنكب ،  ١.٣٧،  ٣.٣٣،  ٢.٣٠، مــــن القطــــن ، ذباب

ورقة على التوالي .  ٢٠/ فردا   ١.٨٥،  ٦.٦٧

واثبت التحلیل االحصائي باستخدام اختبار دنكن وجود فروقات معنویة بینها وان متوسـط 

قیـــة المتوســـطات فـــي حـــین بلـــغ ) وبفـــارق معنـــوي عـــن ب٦.٦٧البیضـــاء كـــان اكبـــر ( ةاعـــداد الذبابـــ

) اذ لـم یظهـر فـرق معنـوي بینهـا وبـین متوسـطي ١.٣٧متوسط اعداد المن اقـل هـذه المتوسـطات (

،  ١اعـداد الثـربس والعنكبـوت االحمـر . وبلـغ المتوسـط العـام  لهـذه االفـات علـى االصـناف طاقــة 

متوسط عدد االفراد للصنف 

اقل متوسط لعدد االفراد 
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 ٢.٥٢،  ٣.٠،  ٣.٢٦،   ٨٨٧، ســتونفیل  ٤٧٤، ســتونفیل  ٥٠، دلتابــاین  ٨٧الشــاتا ، نــازلي 

ورقة على التوالي .  ٢٠فردا /  ٣.٦٨،  ٣.٣٤،  ٢.٨٢، 

 اتوبعد تحلیل نتائج تاثیر االصناف في متوسط اعداد هذه االفات تبین عدم وجـود فروقـ

،  ١معنویة بینها. ویبین الجدول ایضا ان متوسـط اعـداد هـذه االفـات علـى اصـناف القطـن طاقـة 

قـــد تراوحـــت فـــي الحـــدود  ٨٨٧، ســـتونفیل  ٤٧٤، ســـتونفیل  ٥٠ن ، دلتابـــای ٨٧الشـــاتا ، نـــازلي 

  ورقة) .  ٢٠المبینة في ادناه (فرد / 

  . ٨٨٧على الصنف ستونفیل  ٣.٣الى  ٨٧على الصنف نازلي  ١.٢من -ثربس القطن :

  .  ٥٠على الصنف دلتاباین  ٤.١الى  ١على الصنف طاقة  ١.٩من  -:االوراققفازات 

علـى الصـنف سـتونفیل  ٢.١الى  ٤٧٤وستونفیل  ١ى الصنفین طاقة عل ٠.٩من -من القطن :

٨٨٧  .  

  .١على الصنف طاقة  ٨.٧الى  ٨٧على الصنف نازلي  ٤.٦من -ذبابة القطن البیضاء :

على الصنف الشاتا .  ٢.٥الى  ٥٠على الصنف دلتاباین  ٠.٨من -العنكبوت االحمر :

ونوع االفة فـي متوسـط اعـداد هـذه االفـات وبعد تحلیل نتائج تاثیر التداخل بین االصناف

معنویة بینها وان متوسط اعـداد الذبابـة البیضـاء علـى صـنف القطـن  اتاحصائیا تبین وجود فروق

ورقـة) وبفـارق معنـوي عـن متوسـطات اعـداد  ٢٠فـرد /  ٨.٧كان اكبر هذه المتوسطات ( ١طاقة 

حیــث لـم یكــن  ٥٠شــاتا ودلتابـاین االفـات االخـرى ماعــدا متوسـط اعــداد القفـازات علــى الصـنفین ال

الفرق بینهما معنویا . 

ممــا ســبق نجــد ان وجــود هــذه االنــواع المتعــددة مــن االفــات مــن مفصــلیات االرجــل علــى 

) في تركیا ومع ما ١٩٨٢،Sengoncaالقطن یتفق مع نتائج العدید من الباحثین منها ما وجده (

ه االفـات وهـي العنكبـوت االحمـر ، الذبابـة ) في الیونان الذي اكـد وجـود هـذ١٩٩١ذكره (فرسبي ،

البیضــاء ، حشــرات الثــربس ، دودة جــوز القطــن الشــوكیة وان هنــاك افــات اخــرى ثانویــة وهــي مــن 

  القطن . 

) ٢٠٠٠، أردینــي( تاصــناف مــن نباتــات القطــن اشــار  ١٠وفــي دراســة لمعرفــة حساســیة 

لالصـابة بالحشـرات الثــربس، كــان اقـل االصـناف حساسـیة ٨٧فـي العـراق الـى ان الصـنف نـازلي 

دودة جــوز القطــن الشــوكیة ، الذبابــة البیضــاء وقفــازات االوراق مقارنــة باالصــناف اشــور ، كــوكر 

ـــاین  ١٤٣/٨٧٣، الشـــاتا ، مونتانـــا ، ن س ٣٧٠ ، ســـتونفیل وهـــذا  ٥٤٠٩ودلتابـــاین  ٥٠، دلتاب

وجیـة الوراق نباتـات هـذا یتفق مع الدراسة الحالیة ، وان ذلك قد یعود الى بعض الصفات المورفول

) فـــي الباكســـتان مقاومـــة بعـــض اصـــناف القطـــن ١٩٩٨واخـــرون (Javedالصـــنف حیـــث عـــزى 

لحشـــرات المـــن و الحلـــم الـــى كثافـــة الشـــعیرات التـــي تغطـــي ســـطح الورقـــة وخاصـــة حـــول العـــرق 

الوســــطي وبالتــــالي التوصــــیة بادخــــال االصــــناف التــــي تحمــــل هــــذه الصــــفة فــــي بــــرامج المكافحــــة 
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) فـي الهنـد وفـي دراسـتهم المختبریـة ١٩٩٩( Rawو  sainiللحشـرة ، فـي حـین وجـد المتكاملـة 

حـول تفضـیل انثـى دودة جـوز القطـن الشــوكیة بعـض اصـناف القطـن لوضـع البـیض ان التفضــیل 

) هـــذا ) وبالشـــقوق (عنـــد وضـــعه علـــى الجـــوزارتـــبط بوجـــود الشـــعیرات (عنـــد وضـــعه علـــى االوراق

) الـى ان اصـناف القطـن ٢٠٠٥للحشـرة حیـث اشـار المـالح (فضال عن عوامل التفضیل الغذائي 

) وكـذلك لنتروجین و الفسفور و البوتاسیومقد اختلفت في محتواها من العناصر الغذائیة الكبرى (ا

% وان ٥في محتواها من التانین والكاربوهیدرات و البروتین و بفارق معنوي عند مستوى احتمـال 

ذائیـة و النسـبة المئویـة لالصـابة بـدودة جـوز القطـن الشـوكیة االرتباط بین نسـب هـذه العناصـر الغ

البوتاسیوم  جین و سالبا مع عنصرین الفسفور و كان موجبا مع النترو 

  ) ١جدول (ال

  ٢٠٠٥تأثیر صنف القطن في الكثافة العددیة آلفات القطن من مفصلیات األرجل خالل موسم 

المتوسط ١٢٣٤٥٦ت

العام 

لالفات
الشاتا١اقة طاألصناف

نازلي 

٨٧

دلتاباین 

٥٠

ستونفیل 

٤٧٤

ستونفیل 

٨٨٧

ثربس 

القطن

٨-صفر٩-صفر٤-صفر٦-صفر٦-صفر٧-صفرالمدى
ب ج ٢.٣

ب د ٣.٣ب د ٢.٨د ٢.١د ١.٢د ١.٨ج د ٢.٦المتوسط

القفازات
٨-صفر١١-صفر١٠-٩١-صفر١٢-صفر٧-صفرالمدى

ب ٣.٣٣
ب د ٣.٣ب د ٣.٢أ د ٤.١ب د ٣.٦أ د ٣.٩د ١.٩المتوسط

من القطن
٩-صفر٥-صفر٦-صفر١٢-صفر٦-صفر٦-صفرالمدى

ج ١.٣٧
د ٢.١د ٠.٩د ١.٢د ١.٨د ١.٣د ٠.٩المتوسط

الذبابة 

البیضاء

٣٥-صفر٢٩-صفر٢٢-صفر١٥-صفر٢٤-صفر٤٤-صفرالمدى
أ ٦.٦٧

أ ب ٧.٨أ ج ٧.٥أ د ٥.٩أ د ٤.٦أ د ٥.٥أ ٨.٧المتوسط

العنكبوت 

االحمر

ب  ٩١.٨٥-صفر١٥-صفر٣-صفر٥-صفر١٢-صفر١٣-صفرالمدى

ج د ١.٩د ٢.٣د ٠.٨د ١.٤ج د ٢.٥د ٢.٢المتوسط

أ ٣.٦٨أ ٣.٣٤أ ٢.٨٢أ ٢.٥٢أ ٣أ ٣.٢٦المتوسط العام لألصناف

%٥عند مستوى احتمال یینهافیما*االرقام التي تحمل احرف متشابهة التختلف معنویا 

الحساسیة النسبیة الصناف القطن :-٢
كــان اقــل االصــناف حساســیة لكــل مــن حشــرتي  ١نجــد ان الصــنف طاقــة  ٢مــن الجــدول 

لكــال النــوعین فــي حــین تــدرجت قــیم الحساســیة النســبیة لهــذا  ١.٠القفــاز ومــن القطــن والتــي بلغــت 

لكل من الذبابة البیضاء ، ثربس القطـن ، ، ٢.٧٥،  ٢.١٦،  ١.٨٩الصنف تصاعدیا اذ بلغت 

العنكبوت االحمر على التوالي . 
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فكان اقل االصناف حساسیة لكل من حشرتي ثربس القطن وذبابة  ٨٧اما الصنف نازلي 

لكـــال النـــوعین فـــي حـــین تـــدرجت قـــیم الحساســـیة النســـبیة لهـــذا  ١.٠القطـــن البیضـــاء والتـــي بلغـــت 

اوراق القطــن  لكــل مــن العنكبــوت االحمــر وقفــاز ٢،  ١.٨٩،  ١.٧٥الصــنف تصــاعدیا اذ بلغــت 

ّن القطن على التوالي .ومَ 

ـــاین  ـــالعنكبوت االحمـــر  ٥٠امـــا الصـــنف دلتاب فكـــان اقـــل االصـــناف حساســـیة لالصـــابة ب

،  ١.٣٣،  ١.٢٨في حین تدرجت قیم الحساسیة النسبیة لهذا الصنف تصاعدیا اذ بلغـت ) ١.٠(

یضـاء ، َمـّن القطـن ، ثـربس القطـن ، قفـاز اوراق القطـن علـى لكل مـن الذبابـة الب ٢.١٥،  ١.٧٥

كـــان اقـــل االصـــناف حساســـیة لالصـــابة بحشـــرة مـــن القطـــن  ٤٧٤وان الصـــنف ســـتونفیل التـــوالي 

،  ١.٦٨،  ١.٦٣في حین تدرجت قیم الحساسیة النسبیة لهذا الصنف تصاعدیا اذ بلغـت ) ١.٠(

راق القطــــن ، ثــــربس القطــــن ، العنكبــــوت لكــــل مــــن الذبابــــة البیضــــاء ، قفــــاز او   ٢.٨٧،  ٢.٣٣

.االحمر على التوالي 

امـا االصـناف االكثـر حساسـیة لالصـابة باالفــات ثـربس القطـن ، القفـازات ، مـن القطــن ، 

، دلتابــاین  ٨٨٧ذبابــة القطــن البیضــاء ، العنكبــوت االحمــر فهــي علــى التــوالي الصــنف ســتونفیل 

، الشاتا .  ١، طاقة  ٨٨٧، ستونفیل  ٥٠

) فـــي باكســـتان لتقیـــیم وتحدیـــد المقاومـــة النســـبیة ٢٠٠٣، واخـــرون Syedي دراســـة لــــ (وفـــ

لعشـــرین صـــنف مـــن نباتـــات القطـــن ضـــد االفـــات الماصـــة للعصـــارة القفـــازات ، الثـــربس ، الذبابـــة 

اشــارت الــى تبــاین فــي اعــداد هــذه االفــات وبفــارق معنــوي علــى اصــناف القطــن البیضــاء، الحلــم 

هـــذا یتفـــق مـــع الداســـة الحالیـــة حیـــث تباینـــت الحساســـیة النســـبیة لهـــذه و  المســـتخدمة فـــي الدراســـة 

االصــناف بــاختالف االنــواع الحشــریة المدروســة وان ذلــك ربمــا یعــود الــى االخــتالف فــي اســباب 

) التــي ١٩٨٠و اخــرون (wilsonمقاومــة او حساســیة هــذه االصــناف وحســب توقعــات معینــة لـــ 

عوامــل اذا اجتمعــت فانهــا تــؤدي الــى اكتســاب ) فــان هنــاك اربعــة١٩٨٠( Maxwellاشــار لهــا 

الصـــنف صـــفة المقاومـــة وهـــي النعومـــة و عـــدم وجـــود الغـــدد الرحیقیـــة والنضـــج المبكـــر والتضـــاد 

) ان العدیـد  ١٩٩٤و اخـرون Mohan;١٩٨٤ Agarwalو  sharmaالحیـوي، كمـا وجـد (

، Gossypolول  مـن الســالالت غیـر الحساســة كانـت تحــوي مسـتوى عــالي مـن التــانین والجوســیب

و  Gossypol) في مصـر ان التراكیـز المنخفضـة مـن  ١٩٩٠واخرون (Mansourكذلك وجد 

Gallic acidمرار التغذیة للحشرة في حین عملت  التراكیز العالیة  كمـواد تادت الى تحفیز واس

.طاردة ومحددة  للتغذیة
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  ) ٢جدول (ال

  ٢٠٠٥عض مفصلیات األرجل خالل عام الحساسیة النسبیة لبعض أصناف القطن لإلصابة بب

ت
األصناف

ورقة٢٠على أساس متوسط عدد األفراد / 

ثربس القطن
اتقفاز 

  األوراق
من لقطن

ذبابة القطن 

البیضاء

العنكبوت 

األحمر

١٢.١٦١.٠١.٠١.٨٩٢.٧٥طاقة ١

١.٥٢.٠٥١.٤٤١.١٩٣.١٢الشاتا٢

٨٧١.٠١.٨٩٢.٠١.٠١.٧٥نازلي ٣

٥٠١.٧٥٢.١٥١.٣٣١.٢٨١.٠دلتاباین ٤

٤٧٤٢.٣٣١.٦٨١.٠١.٦٣٢.٨٧ستونفیل ٥

٨٨٧٢.٧٥١.٧٣٢.٣٣١.٦٩٢.٣٧ستونفیل ٦

تاثیر تاریخ اخذ العینات في متوسط اعداد االفات :-٣
والعنكبــوت االحمــر فــي االوراق وجــود كــل مــن افــراد الثــربس وقفــازات  ١یتبــین مــن الشــكل 

،  ٨٧، الشــاتا ، نــازلي  ١ولــى وذلــك فــي منتصــف شــهر حزیــران علــى االصــناف طاقــة العینــة اال

)،      ١، صــــــفر ،  ٧اذ بلغــــــت علــــــى التــــــوالي(  ٨٨٧، ســــــتونفیل  ٤٧٤، ســــــتونفیل  ٥٠دلتابــــــاین 

، صــــــــــــــــــــفر ، صــــــــــــــــــــفر) ،                ٩) ، (٢،  ٤،  ٢) ، (٢،  ٢،  ٦، صــــــــــــــــــــفر ، صــــــــــــــــــــفر) ، ( ٦(

وان هــذه االعـــداد اســتمرت بــالوجود متذبذبــة زیــادة او نقصـــان ورقــة  ٢٠) فــرد / ١، صــفر ،  ٥(

طوال فترة الدراسة فیما كان اول ظهور الفراد المن في االسبوع االول من اب على صنف القطن 

  ورقة .  ٢٠فرد /  ١.٠،  ١.٠والذي بلغ  ٨٨٧و  ٤٧٤ستونفیل 

،  ١طاقـــة  وكــذلك كــان ظهــور الذبابـــة البیضــاء بــنفس التــاریخ وعلـــى كــل مــن االصــناف

ورقة على التوالي. ٢٠فرد /  ١٠،  ١،  ٤، والذي بلغ  ٤٧٤، ستونفیل  ٥٠دلتاباین 

ان المتوسط العام لعدد افراد االفات ازداد خالل الفترات العشرة الخذ العینات والتي بلغـت 

،  ٤.٣٣،  ٤.٤٣،  ٣.٦٣،  ٣.٥٣،  ١.٤٧،  ٢.٣٣،  ١.٩٧،  ١.٠٣،  ١.٧٥علــى التــوالي 

  ).١(الشكلورقة  ٢٠ فرد / ٦.٧٣

وبعـــد تحلیـــل النتـــائج احصـــائیا باســـتخدام اختبـــار دنكـــن تبـــین وجـــود فروقـــات معنویـــة بـــین 

المتوســطات وان المتوســط فــي الفتــرة العاشــرة والــذي یوافــق االســبوع االول مــن تشــرین الثــاني كــان 

لظــروف اكبــر مــن المتوســطات للفتــرات االخــرى بفــارق معنــوي وان ذلــك ربمــا یعــود الــى مالءمــة ا
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البیئیــة لتلــك الفتــرة اكثــر مــن غیرهــا اضــافة الــى تــراكم اعــداد هــذه االفــات وبشــكل طبیعــي نتیجــة 

  . ات فالستمرار التكاثر والنمو وفي غیاب عملیات المكافحة لهذه اال

) ان حشــــرة ثــــربس القطــــن تعــــد مــــن ١٩٩٨واخــــرون ، Monteiroفــــي البرازیــــل ذكــــر (

فـي  القطن وفي بدایة الموسم وهذا یتفق مع الدراسـة الحالیـةالحشرات المبكرة في اصابتها لنباتات

ان حشــرات الثــربس وعلــى مــا یبــدو تفضــل االوراق الغضــة والصــغیرة اضــافة الــى اخــتالف الموقــع 

و Baurحیــث اشــار هنــا الیعنــي بالضــرورة اخــتالف الظــروف البیئیــة الســائدة خــالل هــذه الفتــرة

Roof )ـــة حشـــ٢٠٠٤ ـــات القطـــن فـــي امریكـــا ) ایضـــا الـــى خطـــورة و اهمی رات الثـــربس علـــى نبات

خاصة في بدایة موسم النمو حیث تكون هذه النباتات صغیرة . 

) الى اصابة بـادرات القطـن بحشـرات الثـربس والمـن ٢٠٠٠، أردیني( توفي العراق اشار 

فــي بعــض الحقــول التابعــة لناحیــة النمــرود فــي محافظــة نینــوى وان الكثافــة  ١٦/٥/٢٠٠٠بتــاریخ 

حشرة/ نبـات علـى التـوالي وهـذا ال یتفـق  ٢٨.٣٨،  ٦٣.٤٥دیة لحشرات الثربس والمن بلغت العد

مع نتائج الدراسة الحالیة فیما یتعلق بوجود حشرات المن في هذا التاریخ.وان ذلـك ربمـا یعـود الـى 

االخــتالف فــي موعــد الدراســتین وبالتــالي اخــتالف الظــروف البیئیــة الســائدة فــي كــل دراســة  حیــث 

) الـــى ان اول ظهـــور فعلـــي وواضـــح لحوریـــات وبالغـــات المـــن كـــان بتـــاریخ ٢٠٠٥المـــالح (اشـــار

ورقــة  ١٠٠فــردا /  ٥و  ٤فــي النمــرود والتــي بلغــت  ٩/٨/٢٠٠٢فــي الرشــیدیة و  ١٠/٧/٢٠٠٢

%  ٤٧,٢٦% و ٠٩,٢٦ْم ومتوســط رطوبــة نســبیة٣٤,٦٤ْم و ٣٣,٠٥عنــد متوســط درجــة حــرارة 

على التوالي ..
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المصادر العربیة واألجنبیة 
المصادر العربیة : -أ
ـــراهیم جـــدوع ، ال -١ ـــد افـــات القطـــن واهمیتهـــا " ، ،  ١٩٩٩جبـــوري ، اب ـــوطني " تحدی ـــامج ال البرن

  . ١٩٩٩، التقریر السنوي لعام لتطویر زراعة القطن في العراق 

المكافحة المتكامله لدودة جوز القطن الشوكیه مع االهتمام ، ٢٠٠٥المالح ، نبیل مصطفى ، -٢

ببعض أفات القطن االخرى، اطروحة دكتوراه، كلیة الزراعه والغابات، جامعة الموصل،العراق

 اآلفـــاتبـــبعض لإلصـــابةالقطـــن مـــن أصـــنافشـــرة ع"حساســـیة ،  ٢٠٠٠، ســـعاد ، أردینـــي -٢

البرنـامج الـوطني لتطـویر افظـة نینـوى" ، الحشریة ومقارنة كفـاءة ثـالث مبیـدات ضـدها فـي مح

  .  ١٦٢-١٥٨،  ٢٠٠٠، التقریر السنوي لعام زراعة القطن في العراق 

، تربیــــة النباتـــات لمقاومــــة االمـــراض واالفــــات ، الــــدار  ١٩٩٤حســـن ، احمــــد عبـــد المــــنعم ،  -٤

  ص.٣٧٨العربیة للنشر والتوزیع ، جمهوریة مصر العربیة ، 

اســـتخدام بعـــض المعـــاییر لتحدیـــد حساســـیة بعــــض ،  ١٩٩٩دین ، القـــادر ، صـــالح الـــعبـــد  -٥

كلیـــة الزراعـــة والغابـــات ، رســـالة ماجســـتیر ، ، اصــناف التفـــاح لالصـــابة بمـــن التفـــاح القطنـــي 

.جامعة الموصل ، العراق 

توجیهات عـن المكافحـة المتكاملـة لالفـات الحشـریة التـي تصـیب ،  ١٩٩١فرسبي ، ریموند ،  -٦

غذیة والزراعة لالمم المتحدة رومـا ، سلسـلة دراسـات االنتـاج النبـاتي ووقایـة ، منظمة االالقطن

  . ٤٨النبات رقم 

 ٢٠٠٠وزارة الزراعة ، التقریر السنوي للبرنامج الوطني لتطویر زراعة القطن في العراق لعام  -٧
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