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مفصلیات األرجللبعضالعددیةالكثافةلتقدیرالمباشروالفحصالكانسةالشبكةاستخدام

  القطنألصنافالخضريبالنموالمرتبطة

  الجبوريأمینمحمدنتصارو االحسناويمحمودموسى، الكربوليحسینحمید

  بغدادجامعة/ الزراعةكلیة-النباتوقایةقسم

  

  خالصةال

الفحص المباشر والشبكة أبوغریب لدراسة إستخدام طریقتي/ حقلیة في كلیة الزراعةتم أجراء تجربة 

أبوغریب ، ( لتقدیر الكثافة العددیة لبعض الحشرات المرتبطة بالنمو الخضري لثالثة أصناف من القطنالكانسة 

تائج وجود تباین أوضحت الن. ، وتم وضع برنامج ألخذ العینات بصورة منتظمة خالل الموسم ) دایس وآشور 

التي جمعت بكل طریقة ، وأن االنواع الرئیسة التي جمعت بكلتا الطریقتین هي والحلمفي أنواع وأعداد الحشرات

وثربس القطن   Asymmetrasca  decedentsوقفاز االوراق   Bemesia  tabaciالذبابة البیضاء : 

Thrips tabaci .لذبابة البیضاء بین األصناف ، في طریقة الفحص لم تكن هناك فروقات معنویة في أعداد ا

أوراق لألصناف في حین كانت هناك فروقات معنویة   5/فرد ) 4.09، 4.39، 3.89(المباشر والتي بلغت 

كنسات والتي تختلف معنویًا عن 10/فرد ) 6.05(عند إستخدام الشبكة الكانسه إذ بلغت على الصنف دایس 

لم تكن هناك . كنسات على التوالي 10/ فرد ) 13.00و 11.76( وأبوغریب األعداد على الصنفین آشور

فروق معنویة في أعداد قفاز األوراق وثربس القطن بین األصناف عند أخذ العینات بكلتا الطریقتین فقد تراوحت 

10/فرد 1.90الى1.80أوراق بطریقة الفحص المباشر  و5/فرد ) 16.19الى15.39( أعداد القفاز بیین

1.42الى1.19أوراق و 5/فرد 1.39و1.29كنسات بالشبكة ، في حین تراوحت أعداد ثربس القطن بین  

باإلضافة الى االنواع الرئیسة أعاله فقد جمعت بعض االنواع االخرى باستخدام . كنسات بالشبكة 10/ فرد

وبقة Oxycarenus hyalipennisالقطن الشبكة والتي لم تالحظ بطریقة الفحص المباشر وتضمنت بقة بذور

Creontiadesتساقط البراعم واالزهار  pallidus . ومن المفترسات الحشریة التي جمعت بالطریقتین هي

Coccinella septumpunctataنقطة 7الدعسوقة ذات الـ  L.   نقطة11والدعسوقة ذات الـL.    C.  

undecimpunctata أعداد األخیرة قد كانت أعلى على الصنف أبوغریب حیث على جمیع األصناف وأن

أوراق على الصنفین دایس وآشور على التوالي 5/فرد ) 0.99، 0.89(اوراق بالمقارنة مع 5/ فرد1.32بلغت 

Reut.) (Oriusأما بق األوریس  . albidipennis   5/ فرد1.06(فكانت أعدادها أكثر على الصنف آشور

وكانت أعداد . أوراق على الصنفین أبوغریب ودایس على التوالي 5/فرد ) 0.89و0.79(مع مقارنة ) أوراق

أوراق وجمعت مفترسات أسد 5/فرد ) 2.39–2.18(ذباب السیرفد متقاربة على جمیع االصناف وتراوحت بین 

وتم . اف بالشبكة وباعداد منخفضة على جمیع االصنScymnusودعاسیق الـ Chrysoperla spالمن 

أخذ العینات في الكشف عن وجود اآلفات الحشریة وأعداؤها  انیة اإلستفادة من إستخدام طریقتيمناقشة إمك

  .الحیویة وتقدیر كثافتها العددیة في حقول القطن 
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Evaluation of two methods, the direct method and sweeping– net for 
sampling of some arthropoda insects associated with foliage of some 

cotton varieties
  

Hameed H. Al–Karboli , Musa M. Al– Hasnawy & Intisar M. Amen Al-Jboory
Dept. of plant protection- Collage of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
Afield experiment was conducted at the field of the College of Agriculture, 

Abu-Ghraib, Baghdad to evaluate the efficacy of two sampling methods, the direct 
method and the sweeping – net , to estimate the population density of some insects
and mites associated with the foliage of three cotton varieties (Abu-Ghraib , Daes and 
Ashur). A sampling program on a regular basis has been developed during the season. 
Results showed clear differences in the types and numbers of insects collected in 
every method way. The main species collected by the two methods were: the whitefly, 
Bemesia tabaci, leaf hopper, Asymmetrasca decedents and cotton thrips, Thrips 
tabaci. There were no significant differences in the numbers of the whitefly for the 
three varieties by the direct method which amounted to  (3.89, 4.39, 4.09) individual/ 
5 leaves respectively, while there were significant differences when using the sweep–
net, in which the highest numbers was recorded on Daes (6.05/ 5 leaves), which/
differed significantly from the numbers on the varieties Ashur and Abu-Ghraib (11.7 
and 13.00)/ 5 leaves respectively. There were no significant differences in the 
numbers of leaf hopper, A. decedents and cotton thrips T. tabaci colleted in every way 
for the three varieties. The leaf hopper numbers ranged between 15.39 to 16.19/ 5 
leaves by the direct method and 1.80 to 1.39/ 10 sweep-net, while thrips numbers 
ranged between 1.29 to 1.39/ 5 leaves and, 1.19 to 1.42/ 10 sweep– net. In addition to 
the main insects species collected above, other species collected by the sweep– net 
alone included: the cotton seed bug, Oxycarenus hyalipennis, bud and flower bug, 
Crenotides pallidus (Rambur). Among insect predators collected both methods on all 
varieties  the ladybird, Coccinella septumpuntata L., the ladybird with 11– spots, C. 
undecimpuntata L., numbers of the last species have been higher on Abu– Ghraib 
variety (1.32/ 5 leaves), compared 0.89 and 0.99/ 5 leaves for the varieties Daes and 
Ashur respectively. The anthocorid bug, Orius albidipennis (Reuter) numbers were 
higher on the variety Ashur (1.06/ 5 leaves), compared with (0.79, 0.89)/ 5 leaves on 
the varieties Abu-Ghraib and Daes, respectively. Numbers of syrphid fly was 
relatively similar on all varieties and ranged between (2.18– 2.39)/ 5 leaves. The, 
aphid lion, Chrysoperla sp. and Scymnus sp. Were collected in low numbers from the 
varieties by the sweeping– net. The possibility of benefit from the use of the two 
sampling methods for detecting the presence of insect pests and their predators and to 
assess vital numerical density in cotton fields also discussed.

  

المقدمة

وحتىالبزوغمناعتباراً والحلمالضارةالحشراتمنبالعدیدلإلصابةالعراقفيالقطننباتاتتتعرض

Thripsالثربسحشراتمثلالموسمنهایة tabaci األوراققفازAsymetrasca   decedentsوالذبابة

Bemesia  البیضاء tabaciوالحلمTetranychus urticae،جوزودیدانالقارضةللدیدانباإلضافة
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فيالقطنلمحصولكبیرةخسائراألوراقوقفازاتالبیضاءوالذبابةالثربسحشراتوتسبب 3)  ، 2، (1القطن

علىوكذلك التعرفأضرارهاتقدیراآلفات،لهذهالعددیةالكثافةلتقدیرالعیناتاخذیتمماوعادة،(4)تركیا 

  .الحقولفيالمنتشرةالحیویةاألعداء

مناطقفيالقطنحقولفيأألخرىاألرجلومفصلیةالحشراتمنالعیناتألخذطرقعدةاستخدمت

العدطریقة،( 5) (Sticky traps)الالصقةالمصائد، (Sweep net)الكانسةالشبكةمثلالعالممنمختلفة

سكانحجمعلىللتعرفعادةالعیناتاخذمنالهدفویكون، 8)، 7، (6وغیرهاالهوائيالشفطومصائدالمباشر

أعدادلتقدیرطرقعدةبتقویم  11)، 10، (9  الباحثینمنعددقاملقد .الحیویةوأعداؤهاإضرارها،اآلفة

كفاءةلتقویمالمتحدةالوالیاتفيدراساتعدةوأجریت،مختلفةطرقباستخدامالقطنحقولفياألرجلمفصلیة

بق   أعدادلتقدیردراساتعدةهناكوكانت، ( 12)  األخرىالعیناتاخذطرقمعبالمقارنةالكانسةالشبكة

فيأما  15)  ، 14،( 13أخرىطرائق  مع  الشبكة  باستخدام  القطنحقولفي  .Lygus  spp  الالیجز

واستخدام ( 16 )الجتحقلفياألرجلمفصلیةلحصرالشبكةاستخدامومنهادراساتعدةهناككانتفقدالعراق

  . .  (17)البیضاءالذرةحقلفيالدعاسیقوأنواعأعدادلتقدیرالشبكة

والتيالكانسةوالشبكةالمباشرالفحصيطریقتكفاءةلتقویمأولیةدراسةإجراءإلىالبحثهذایهدف

القطنلحشراتالعددیةالكثافةوتقدیرالعیناتبأخذالمتعلقةالدراساتفيالباحثینبعضقبلمنعادةتستخدم

   .الحیویةواألعداء

  

  العملوطرائقالمواد

وحداتإلىالتجربةأرضقسمت،غریبأبو /الزراعةلكلیةالتابعةالحقولأحدفيالتجربةتنفیذتم

تصمیموحسبمكرراتوبثالثةالمروزبینسم 75وبمسافةمرزلكلم 5بطولمروز 6منتتكونمتساویة

منودایسآشور،غریبأبوألصنافلالقطنبذورعلىالحصولثم (RCBD)الكاملةالعشوائیةالقطاعات

 /  2009الزراعةموعدوكان بغدادجامعةالزراعةكلیة /الحقلیةالمحاصیلقسم /الهاديعبدانتصارالدكتورة

العملیاتكافةإجراءوتمسم 25حواليبینهماالمسافةجورفيالثالثةاألصنافبذورزرعتحیث 22/ 03

وضعتم . (18)المحصولهذا  بزراعةالخاصةالتوصیاتوحسبوبالتساويالمعامالتولجمیعاألخرىالزراعیة

  :وبطریقتیناسبوعكلالعیناتألخذبرامج

المباشر)العد(الفحصطریقة-1

الثالثةاألصنافصنف منولكلمكررلكلعشوائیةبصورةقطننباتاتمنإختیرتأوراق 5  قطعتم

X 2تكبیرعدسةباستخدامالحشراتوجودعنللتحريالمختبرإلىوجلبتتعلیمهابعدنایلونأكیاسفيووضعها

اخذت القیاسات اسبوعیًا . فصنكلعلىالحشراتوأنواعأعدادوتسجیلاالعتیاديبالمجهرفحصهاأو

.واستمرت العملیة طیلة موسم النمو في الحقل

 Sweeping-Net  الكانسةالشبكةاستخدام-2

الحشراتإلىالمجاللتركوذلكالمباشرالعدبطریقةالنباتاتلفحصالتاليالیومفيالعیناتأخذتم

إلىبالرجوعالمباشرالفحصعملیةأثناءإرباكلهاحصلربماوالتيخاصةالنباتاتعنابتعدتقدوالتيالطائرة

بإمراروذلكصنف /مكررلكلأسبوعیاكنسات) 10(تأخذ .أفضلبصورةبالشبكةعدهالیتمالقطننباتات

فيذلكبعدبداخلهاتجمعتالتيالحشراتتفریغثم،للنباتاتالخضريالنموفوقبعنایة)سم 30قطرها(الشبكة

الحشراتتخدیرلغرضساعاتلعدةالمجمدةفياألكیاسهذهضعتو و المختبرإلىوجلبهاوتعلیمهانایلونأكیاس
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نماذجمعبمقارنتهاالتجربةهذهفيجمعتالتيالنماذجتشخیصتم .عدهاعملیةتسهلكيبداخلهاالموجودة

بغدادجامعة /الطبیعيالتاریخومتحفالزراعةكلیة /النباتوقایةقسممتحففيومحفوظةسابقاً مشخصةقیاسیة

فيمن قبل الدكتور محمد صالح عبد الرسول سابقامشخصةنماذجعلىاالعتمادتمفقداألوراقلقفازوبالنسبة

   .األنبارجامعة /الزراعةكلیة /عارفالستارعبدالدكتوراألستاذقبلمنأرسلتبغداد / الطبیعيالتاریخمتحف

اختبارباستعمالالنتائجوقورنت  ANOVAالتباینتحلیلطریقةباستخدامإحصائیاً النتائجتحلیلتم

.. 0.05احتمالمستوىوتحتدنكن المتعدد المدى

  

  والمناقشةالنتائج

الخضريالنمومنجمعتالتيللحشراتالرئیسیةاألنواعإلى 2و 1الجداولفيالمبینةالنتائجأشارت

وأعدادأنواعفيتباینهناكوكان،العیناتأخذطریقتاباستخدامالدراسةفترةخاللالثالثةالقطنألصناف

،  Bemesia  tabaciالبیضاءالذبابةمنكالتضمنتالرئیسیةالحشرات،طریقةبكلجمعتالتيالحشرات

Thripsالقطنوثربس  Asymmetrasca   decedentsاألوراققفاز   tabaciفروقاتهناككانتوقد

  .      للقطن  المختلفةاألصنافعلىاألنواعهذهبعضأعدادفيمعنویة

علىالبیضاءللذبابةالعامةالمعدالتفيمعنویةفروقاتوجودعدمالمباشرالفحصنتائجأوضحت

خاللالتدریجیةبالزیادةواستمرتقلیلةأعدادهاوكانتاإلنباتبعدالبادراتعلى  اإلصابةبدأتقدواألصناف

علىدایسوآشورغریب ،أبواألصنافعلىأوراق 5/فرد   4.09 )، 4.39،  ( 3.89بلغتإذالموسم

علىأعالهاوكاناألصنافبینأعدادهافيطفیفةمعنویةفروقاتوجودالشبكةنتائجأظهرتحینفيالتوالي ،

غریبأبووآشورالصنفینعلىاألعدادعنمعنویاتختلفوالتيكنسات 10/فرد ( 16.05)    دایسالصنف

 .التواليعلىكنسات 10/فرد  13.00 )   ، (  11.76والبالغة

  

كنسات بالشبكة على االصناف المختلفة المحسوبة بطریقة10/ألعداد الحشرات المعدالت العامة   )1(جدول 

  Sweeping-netالشبكة 

  االصناف

  كنسات بالشبكة10/ معدل اعداد الحشرات

  قفازات األوراق

Asymmetrasca
decedents

  الذبابة البیضاء

Bemesia
Tabaci

للحوریات 

  والبالغات

ثریس القطن

Thrips
tabaci  

القطنبذوربقة 

Oxycarenus 
hyalinipennis  

بقة تساقط 

  البراعم واألزهار

Creontiades
Pallidus

.1أبوغریب 903  a12. 997  ab1. 240  a2. 413  b0. 570  b

.1أشور 807  a11.763  b1. 423  a2. 380  b0. 617  ab

.1دایس 860  a16. 047  a1. 190  a3. 427  a0. 875 a

  .0.05ب إختبار دانكن وتحت مستوى ال تختلف معنویًا حس) الحروف(المعدالت الواقعة في العمود نفسه والمتبوع بنفس الحرف 
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  المباشربطریقة الفحصالماخوذةصناف القطن ألأوراق5/ المعدالت العامة ألعداد الحشرات) 2(جدول 

)Direct method (  

  األصناف

  أوراق5/معدل أعداد الحشرات 

  الذبابة البیضاء

Bemesia tabaci

  قفازات األوراق

Asymmetrasca
decedents

ثریس القطن

Thrips
tabaci  

  الحلم

Tetranychus 
urticae

a15.76  a1.29  a4.99  3.89  ابو غریب a

a16.19  a1.39  a4.16  4.39  اشور a

a15.39  a1.33  a4.89  4.09  دایس a

  .0.05ب إختبار دانكن وتحت مستوى ال تختلف معنویًا حس) الحروف(المعدالت الواقعة في العمود نفسه والمتبوع بنفس الحرف 

  

واألوراققفازأعدادمعدالتفيمعنویةفروقاتوجودعدمالطریقتینبكلتاالعیناتأخذنتائجأوضحت

بطریقةأوراق 5 /فرد (  15.39- 16.19)بینالقفازأعدادتراوحتولقد،الثالثةاألصنافعلىالقطنثربس

مالحظتهاتم   التي  الرئیسیة  األنواعإلى   باإلضافة .  كنسات 10  /فرد (  1.80-1.39 )وبینالمباشرالعد

المباشرالفحصبطریقةتالحظلموالتي  الشبكةاستخدامعنداألخرىالحشریة  األنواعبعضجمعتفقدأعاله

Oxycarenus   القطنبذوربقةوتضمنت hyalipennisواألزهارالبراعمتساقطوبقة  Creontiades  

pallidusقدوهذه،وآشورغریبأبوبالصنفینمقارنةدایسالصنفعلىمعنویةبصورةأعدادهااختلفتوالتي

النباتمنوهروبهاحركتهالسرعةربماالمباشرالفحصبطریقةمالحظتهایمكنوالللنباتاتالنامیةالقممفيتتواجد

  Tetranychus  الحلمأعداد بین  معنویةفروقتالحظلم .العیناتاخذعندالنباتواهتزازاألوراققطععند

urticae  4.99)بینمعدالتهاتراوحت   والتي  القطنأصناف  بین – بطریقة أرواق  5 /  فرد (4.16

  المباشر،   الفحص

الشبكةاستخدامإمكانیةإلىStewart  (19)أشارلقد .   الشبكةبطریقة  جمعهاالیمكن  الطبیعيومن

الجوزونضجالمرحلةهذهوبعد،الجوزتكوینبدایةولحینالموسمبدایةمنالقطنلحشراتالعیناتألخذالكانسة

الكانسةالشبكةوان،ومالئمةدقةأكثرتكونالمباشرالفحصطریقةأو drop clothالـطریقةاستخدامفأن

ومعقولسریعمؤشراً یعطيانیمكنمناسبةبصورةإستخدامهاوٕان،الحشراتأنواعلجمیعاستخدامهاالیمكن

كفاءةبتقویم (20)وآخرون  Musserقاملقدالقطنحقولفيالمتواجدةالحیویةواألعداءلآلفاتالعددیةللكثافة

Lygusالقطنتصیبالتيالآلیجزلبقةالعیناتألخذمباشرةوغیرمباشرةوطرق lineolaris  ،بأنوظهر

– Black drop)     السوداءالقماشقطعةوطریقةالكانسةالشبكةاستخدام cloth) بقیةمنكفاءةأكثركانت

  .األخرىالطرق

  :المفترسات الحشریة

ا الى األنواع الرئیسة من المفترسات الحشریة العامة التغذیة التي تم جمعه4و3یننتائج الجدولأشارت 

نقاط 7الدعسوقة ذات الـ : أخذ العینات والتي تضمنت الدعاسیق بنوعیها   من حقل التجربة باستخدام طریقتي

Coccinella septumpunctata L.   نقطة11والدعسوقة ذات الـC. undecimpunctataیع على جم

أوراق 5/فرد 1.32على الصنف أبوغریب حیث بلغت ولوحظ أن أعداد األخیرة كان  أعلى، األصناف

  .أوراق على الصنفین دایس وآشور على التوالي 5/فرد ) 0.99و0.89(بالمقارنة مع 
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 Oriusومن بین المفترسات األخرى التي تم  مالحظتها بطریقة الفحص المباشر بقة االوریس

albidipennis   0.79(بالمقارنة مع   ) أوراق 5/ فرد   1.06(والتي تبدو أعدادها أكثر على الصنف أشور

وكذلك جمع ذباب السیرفد وبأعداد .أوراق على الصنفین أبو غریب ودایس على التوالي  5/فرد ) 0.86و

جمعت و   .أوراق5/فرد ) 2.39- 2.18(ین   متقاربة لم تختلف معنویًا على جمیع األصناف حیث تراوحت ب

بطریقة الشبكة وبأعداد منخفضة Scymnusودعاسیق الـ Chrysopila spایضًا أعداد من مفترسات أسد المن 

  .على جمیع االصناف 
  

  المعدالت العامة ألعداد المفترسات على األصناف المختلفة المحسوبة بطریقة الشبكة الكانسة) 3(جدول 

)(sweeping -net  

  األصناف

  كنسات بالشبكه10/معدل اعداد المفترسات  

  الدعاسیق

Coccinillids sp.

  أسد المن

Chrysoperla sp.

  دعاسیق السكمنس

Scymnus sp.  

a0.330  a0.620  a  0.933  أبو غریب

a0.330  a0.570  a  0.810  آشور

a0.140  b0.380  a  1.043  دایس

  .0.05ب إختبار دانكن وتحت مستوى ال تختلف معنویًا حس) الحروف(والمتبوع بنفس الحرف المعدالت الواقعة في العمود نفسه

  

لمباشرالمعدالت العامة ألعداد المفترسات على أصناف القطن المحسوبة بطریقة الفحص)4(جدول 

)Direct method (  

  األصناف

  أوراق5/معدل أعداد المفترسات  

نقاط) 7(الدعسوقة ذات 

SeptumpunctataC.

نقطة       ) 11(الدعسوقة ذات 

C. undecimpunctata

  بقة األوریس

Orius 
albidipennis

  ذبابة السیرفد

Syrphid

a1.32  a0.79  b2.18  a  1.66  أبو غریب

a0.99  b1.06  a2.39  a  1.26  آاشور

a0.89  b0.86  ab2.39  a  1.19  دایس

  .0.05ب إختبار دانكن وتحت مستوى ال تختلف معنویًا حس) الحروف(الواقعة في العمود نفسه والمتبوع بنفس الحرف المعدالت 

  

عادة ما تكون المفترسات التي توجد في حقول القطن من المفترسات العامة التغذیة والتي ال تعتمد في 

,  Roomغذائها على نوع معین من الحشرات ، لقد قام   Wilson)21 ( نوعًا من 26بتقدیر الكثافة العددیة لـ

الفحص المباشر لعینة - 1:   مفصلیة االرجل الموجودة في حقول القطن باستخدام ثالث طرق ألخذ العینات هي

فحص عینة -3فحص عینة من الحشرات جمعت بواسطة الشبكة في المختبر ، - 2نباتات القطن في الحقل  ، 

أكیاس نایلون في المختبر ، وتبین بأن إستخدام الشبكة الكانسة قد أعطى أقل من نباتات القطن وضعت في

االعداد ولجمیع األنواع وأنها أقل كلفة بینما كانت الطریقة الثالثة أعالها من حیث الكلفة ، والیمكن إستخدام 

رات التي تصیب الشبكة للكشف عن وجود البیض والیرقات الصغیرة كما الیمكن إستعمالها ألخذ نماذج الحش

  .الجوز ، وأن إختیار أیًا من الطرق الثالثة تعتمد على النوع الحشري 
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إن إختیار الطریقة المالئمة ألخذ عینات لمفصلیات األرجل وأعداؤها الحیویة للمحاصیل تعتبر 

ضروریة للحصول على البیانات التي  تخص عملیات المكافحة ، وٕان الفشل في الكشف عن وجود آفة أو 

د یؤثر في إتخاذ القرارات التقدیر الدقیق لمستویات اإلصابة بها نتیجة إستخدام طریقة غیر مالئمة ألخذ العینات ق

الى أن طریقة الشبكة الكانسة من الطرق الشائعة ) Allen  )22و  Kharboutliلقد أشار . الالزمة للمكافحة 

ألخذ عینات مفصلیات األرجل في حقول القطن اال أنها تعتبر غیر دقیقة مما أدى الى تطویر طریقة أخرى 

-Keepسمیت بـ  it-simple sampler )KISS .  ( لقد سعى الباحثون للبحث عن أفضل التقنیات التي

یمكن إستخدامها ألخذ العینات والتي تكون دقیقة ومقبولة وبأقل جهد ووقت ممكن وٕان طریقة الشبكة الكانسة لها 

عدة مزایا ومنها أنها تكون سریعة ، غیر مكلفة وسهلة بالمقارنة مع طریقة الفحص المباشر للنباتات والتي 

  .وقتًا طویًال وتكون مكلفة تستغرق
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