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  الخالصة

من القطن موصى بزراعتها في العراق أصنافألربعةموعد الزراعة تأثیررب حقلیة لمعرفة انفذت تج

و 2000خالل الموسمین الزراعیین لألعوامالتي تصیب المحصول في محافظة كركوك اآلفاتببعض لإلصابة

لذبابة البیضاء اكانت منخفضة خالل موسمي الدراسة عدا االفاتبمعظم ةاإلصابأنالنتائج أشارت.2001

Bemisia tabaci Gen.األوراقز اوقفAsymmetrasca decedents(Boali) . عدد معدل لاوطابلغ

أعلىسجلت بینما.للصنف الشاتا 4/2000/ 1بتاریخزروعةماللنباتات على اأوراق5/ أفراد8لحشرات ا

أما بالنسبة لتأثیر موعد .أوراق5/ حشرة 16العامعلى نباتات الصنف كوكر لجمیع المواعید بلغ معدلهااألعداد

15وأعلى معدل للنبات المزروعة في 4/ 1لنباتات المزروعة في اللحشرات علىالزراعة كان اوطا معدل عام

كانت لألصنافوبالنسبة ،األوللموعد في اكانتللقفاز أعداداوطا أنالمعدل العام أشاركما.4/2000/ 

فیما یتعلقا یكانت أعداد الحشرات متقاربة نسب2001عام لالثانييموسم الزراعالأما في .على الصنف كوكر

5/ حشرة1.0و 7.1العام معدلها بلغللحشراتالذبابة البیضاء وقفاز األوراق وتمیز الصنف الشاتا بأقل عددب

Erias insulanaم تالحظ دودة جوز القطن الشوكیةل. على التواليأوراق Boisd. خالل موسي التجربة عدا

على النباتات %9بحدودإصابةبلغت اوطا . 2001عام يموسم الزراعللأیلولفي نهایة شهر األخیرةالقراءات 

ومرسوميعلى الصنفین كوكر %20كانت صابةإللنسبة وأعلىللصنفین كوكر ومرسومي 4/ 1المزروعة في 

المتكاملة اإلدارةمن هذه النتائج في االستفادةإمكانیةنوقشت . 2001/ 4/ 15بتاریخ المزروعةأیضا 

  .ةلمحصول القطن في المنطقاإلنتاجیةوالعملیة 

  

Effect of planting dates on  some agricultural pests on four cotton 
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Abstract
Field experiments were conducted to evaluate the effect of planting date on 

some agricultural pests on four cotton cultivars in the region of Karkok during the 
growing seasons of 2000 and 2001.Results showed that planting date and cotton 
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cultivar had an obvious influence on pest infestation which was too low except for 
whitefly Bemisia tabaci Gen and the leafhopper Asymmytrasca decedents (Boali) 
during both seasons. The lowest population density was 8 individuals/5 leaves
recorded on Lashata cultivars planted in 1/4/2000. The highest number of insects
was16 idividuals/ 5 leave on Kocker cultivar . The lowest and highest general means 
were recorded for1/4 and 15/4/2001 planting dates respectively. As for the second 
growing season , the number of whiteflies  and leafhoppers showed no significant 
differences in most cases. The general means were 7.1 and 1.0 individuals/5 leaves
respectively recorded on Lshata cultivar.. The spiny bollworm Erias insulana Boisd
was almost absent during both seasons except for the last reading of September for the 
growing season of 2001. The lowest percentages of infestation was about 9% on
Kocker and Marsumi cultivars planted in 1/4/2001 and the highest percentages was 
20% recorded for the same cultivars planted in 15/4/2001. The feasibility of utilizing 
these results in the management and production practices of cotton in Iraq was 
discussed.

  

  المقدمة

الزراعیة التي تتفاوت في شدتها تبعا للصنف اآلفاتبالعدید من لإلصابةیتعرض محصول القطن 

تعد . الزراعة في كل منطقة تبعا لموعد اإلصابةمستوى   یتأثركما ،والمنطقة والظروف البیئیة السائدة المزروع

من أكثریتداخل أنكن مالقطن ویآلفاتالمتكاملة اإلدارةأنظمةفي األساسیةالعملیات الزراعیة احد العناصر 

تساعد العملیات الزراعیة .) 6، 5، 4، 3، 2، 1( الحیاتیة وأعدائهاالمعنیة اآلفةعلى التأثیرعامل في 

النبات من ذلكجیة التي من خاللها یستفادزراعة على تحسین دفاعات النبات الخار الموعد المناسب للبضمنها

النبات أجزاءاحد زیادة انبعاث مادة معینة من إلىقد تؤدي كما. عوامل البیئة الحیاتیة وغیر الحیاتیة تأثیر

تتباین ).12، 11، 10، 9، 8، 7، 5(یه المتغذیة علالزراعیةاآلفاتالحیاتیة التي تهاجم األعداءتجذب 

أصناف القطن في طول موسم نموها وٕانتاجها مثلما تتباین في درجة حساسیتها ومالئمتها لمهاجمة آفة زراعیة 

أن اختیار األصناف المبكرة أو المتأخرة في النضج یعتمد على الظروف البیئیة ومالئمتها لزراعة .معینة 

لزراعة یؤثر في نمو النبات وفي حجم وشكل  الغطاء النباتي في الحقل الصنف المعني ، اال أن تأخیر موعد ا

الذي بدوره ینعكس على تواجد آفة معینة دون أخرى خاصة تلك التي تتغذى على اللحاء من الحشرات الماصة 

 Assymetrascaوقفازات األوراقThrips tabaciوالثر بس.Bemisia tabaciالبیضاء ةكالذباب

decedents كذلك الحلموTetranychus urticae التي قسم منها  تالزم المحصول بدا من مراحل نموه

دودة ومنهاودیدان الجوز ألوراقلالقارضةدیدانالباإلصابةتختلف كما .المبكرة وحتى مراحل النضج المتأخرة 

). 15، 14، 13( .لحالة الصحیة للنبات لموعد الزراعة واتبعاErias insulanaجوز القطن الشوكیة

نظرا ) . 19، 18، 17، 16(   القطن وطرق مكافحتهابآفاتعلقة تالماألبحاثنفذت في العراق العدید من 

للتباین الحاصل في مواعید زراعة القطن في مختلف مناطق زراعته في القطر وما یترتب علیه من انعكاسات 

فات المختلفة ، نفذت التجربة الحالیة من اجل معرفة تأثیر موعد على العملیة اإلنتاجیة للمحصول واإلصابة باآل

في بالرش الثابتالزراعة ألربعة أصناف من القطن في اإلصابة باآلفات الزراعیة المختلفة تحت نظام الري

             .كركوك محافظة
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  وطرائق العملمواد ال

كركوك خالل الموسمین بمحافظةالملغى إباءالبحثیة التابعة لمركز المحطةنفذت التجربة في 

حددت ثالث مواعید مختلفة ضمن المدى المناسب لزراعة المحصول في . 2001و 2000لألعوامالزراعیین  

قسمت . 15/4/2001و1/4، 15/3و2000لعامبالنسبة4/ 30و 15/4، 1/4المنطقة هي 

مروزأربعةلتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة في كل منها م وفقا5×4أبعادهاوحدات إلىارض التجربة 

كررت التجربة ثالث مرات .واحد مترسم مع ترك مسافة عازلة بین المعامالت بعرض 75م وعرض 5بطول 

من الهیئة العامة لفحص ،، كوكر ، الشاتا ومرسومي أشور،لألصنافبذور القطن حصل على .لكل موعد 

كافة العملیات وأجریتسم 25في جور المسافة بینها بحدود زرعت لبذور . زارة الزراعة وتصدیق البذور بو 

عملیة بدأت. وكانت تروى بطریقة الرش الثابت كما متبع في المنطقة   بالتساويالزراعیة لجمیع المعامالت 

أوراققطفت خمسة . حتى نهایة الموسم أسبوعیناخذ العینات في بدایة حزیران من كل موسم واستمرت كل 

بعد حساب الحشرات البالغة علیها في الصباح ،عشوائیا من كل مكررخبتتأن،عشوائیة من خمسة نباتات

المختبر لغرض الفحص وحساب عدد الحشرات والحلم إلىونقلت لینثامن البولي أكیاسالباكر ، وضعت في 

خمس أوبراعم ثمریة خمستذأخة لدیدان الجوز فقد بالنسبأما. الموجودة علیها باستعمال المجهر االعتیادي 

تبعا   اإلصابةل مكرر وجرى فحصها وتسجیل نسبة عینة لك25تبعا لمرحلة نموه  بمجموع جوزات من النبات  

  . الزراعةللصنف المزروع وموعد 

ق معنوي وفق اختبار اصغر فر الفرو قاتالتباین وقورنت تحلیلتبعا الختبار إحصائیاحللت النتائج 

  .0.05عند مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة

والمواعید خالل موسمي األصنافوالحلم واطئة جدا وغیر منظورة  لجمیع الثر بسأعدادكانت 

معدل  سجل على الصنف كوكر في الموعد أعلىورقة وهو 1/15الثر بسأفرادلم یتجاوز عددإذ. الزراعة 

بدرجات متفاوتةاالصنافز فقد كانت موجودة على جمیع البیضاء والقفاللذبابةسبة بالنأما. 2000لعام األول

على أوراق5/ حشرة7.8سجل اوطا معدل 2000في الموسم الزراعي لعام . عد الزراعةو تبعا للصنف وم

موعد للصنف كوكر عند نفسأوراق/ فرد 16.8معدل أعلىفي حین بلغ للصنف الشاتا األولنباتات الموعد 

كان في حین الثاني والثالث   الزراعیینللموعدین كوكرعلى الصنف مرتفعة الحشراتأعداداستمرت .الزراعة 

المعدل یشیر.في موعد الزراعة الثالثأشورالصنفعلى نباتات سجلتأوراق5/فرد 6.2للحشراتاوطا عدد 

الشاتاالبیضاء وبفروق معنویة عن الصنفین ابةبذباللإلصابةاستجابة األكثركان كوكرالصنف أنالىالعام 

الصنف أما.على التوالي أوراق5/ فرد 10.6و10.0، 16.0حیث كان المعدل العام للحشراتوأشور

م ابصورة عامة یالحظ أن المعدل الع. )1جدول (والشاتا آشورمرسومي فكان حالة وسطیة بین الصنف 

بتلك المسجلة على النباتات المزروعة في مقارنة 15/4في نباتات المزروعة مرتفعا نسبیا على الللحشرات كان 

یر معنویة غا مع وجود اختالفات ینخفضة نسبأألعداد مكانت األوراقبالنسبة لقفاز أما.30/4/2000و 1/4

جدول (واحد ضمن الموعد الاألصنافلكنها كانت موجودة بین الزراعةومواعید صنافلألالمعدالت العامةبین

بینما  كان األوللصنف الشاتا في موعد الزراعة اسجل على أوراق5/ حشرات0.8بلغ اقل معدل حیث .)2

يموعد الزراعللبالنسبةأما. لموعد الزراعة الثاني مرسوميعلى الصنف أوراق5/ فرد 1.8معدل أعلى
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نباتاتعلى تفعتاوراق وار 5/ فرد 0.9لىإالحشرة على نباتات الصنف كوكر أعدادانخفضت فقدالثالث 

الحشرات كانت منخفضة نسبیا أعدادأنكما تشیر المعدالت العامة .أوراق5/ فرد 1.6إلىالصنف  الشاتا 

لكنها غیر معنویة 30/4و1/4المزروعة في النباتاتعلى بأعدادهارنة امق15/4على النباتات المزروعة في 

1.1واقلها كان أشورالصنفعلى أوراق5/ فرد1.5الحشرات ألعدادمعدل عام أعلىبلغ لألصنافوبالنسبة 

  .كوكرعلى الصنف أوراق5/ فرد 

  

في منطقة B.tabaciالبیضاءبالذبابةمن القطن  أصنافأربعةإصابةفياثر موعد الزراعة )1(جدول 

  2000ك خالل الموسم الزراعي لعام كركو 

  القطنأصناف
  الزراعةلمواعیدوراق أ5/ الحشراتمعدل عدد 

  المعدل العام
1 /4/2000  15/4/2000  30/4/2000  

  10.6  6.2  13.2  12.5  آشور

  16.0  15.1  16.0  16.8  كوكر

  10.0  11.4  10.8  7.8  الشاتا

  11.8  10.8  13.0  11.7  مرسومي

  12.1  12.2  13.2  10.9  المعدل العام

  4.58= ، للتداخل 2.92= لألصناف، 1.98= عید الزراعة لموا)  P>0.05(اصغر فرق معنوي

  

في منطقة A.decedentsاألوراقمن القطن  بقفاز أصنافأربعةإصابةفياثر موعد الزراعة )2(جدول 

  2000ك خالل الموسم الزراعي لعام كركو 

  القطنأصناف
  الزراعةلمواعیدوراق أ5/ الحشراتمعدل عدد 

  المعدل العام
1/4/2000  15/4/2000  30/4/2000  

  1.5  1.6  1.6  1.3  آشور

  1.1  0.9  1.3  1.0  كوكر

  1.2  1.6  1.0  0.8  الشاتا

  1.4  1.6  1.8  0.9  مرسومي

  1.3  1.4  1.4  1.0  المعدل العام

  0.79= ،  للتداخل 0.44= لألصناف،   0.58=لمواعید الزراعة )  P>0.05(اصغر فرق معنوي

  

الذبابة البیضاء على نباتات بأعدادفیما یتعلق 2001ج نسبیا في الموسم الزراعي لعام اختلفت النتائ

األصنافإلصابةبین المعدالت العامة لم تالحظ فروق معنویة . على السواءوالمواعید الثالث لألصنافالقطن 

وكذالك بین األولعة بین الصنف مرسومي والصنف الشاتا في موعد الزرااختالفاتلكن هناك . اآلفةبهذه 

عد الزراعة الثاني في حین و في مأخرىوالصنف كوكر من جهة جهةالصنف الشاتا والصنف مرسومي من 

8.8معدل للحشرات أعلىبلغ ) . 3جدول (في الموعد الثالث األصنافمعنویا على جمیع اإلصابةتساوت 

اوطا إلىالحشرةأعدادفي حین انخفضت ولاألفي الموعد االصنف الشاتنباتاتعلى سجلتأوراق5/ فرد

أوراق على الصنف نفسه في الموعد الثاني قیاسا باألصناف االخري لمواعید الزراعة 5/ حشرة 6.1بلغ مستوى
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على الصنف وأعالهاكان اقلها  على نباتات الصنف الشاتا لألصنافللمعدالت العامة بالنسبةأما.ةالثالث

  .معنویا فیما بینها كوكر ولكنها لم تختلف

بق إال اوسم مقارنة بالموسم السمفي هذا الیانسبأعلىتشیر النتائج أیضا أن أعداد قفاز األوراق كانت 

أوراق 5/ حشرة 2.0و 1.8الكثافات على الصنف مرسومي بلغت أعلىسجلت . أنها الزالت منخفضة 

كما یالحظ أن أعداد الحشرة كانت منخفضة على ). 4جدول (الزراعة األول والثاني على التوالي وعديلم

بلغ اوطا . ني لجمیع األصناف الموعد األول والثبتلك التي سجلت على نباتات  انباتات الموعد الثالث مقارنة

5/ حشرة1.3معدل كان واعليأوراق سجلت على نباتات الصنف الشاتا 5/ فرد0.6الحشرات ألعدادمعدل 

یشیر المعدل العام أن الصنف مرسومي كان أكثر استجابة لإلصابة بقفاز . أوراق على الصنف مرسومي 

  . األوراق واقلها كان الصنف الشاتا 

  

في منطقة B.tabaciالبیضاءابةذببالمن القطن  أصنافأربعةاصابةاثر موعد الزراعة على )3(جدول 

  2001الموسم الزراعي لعام كركوك خالل

  القطنأصناف
  أوراق لمواعید الزراعة5/ معدل عدد الحشرات 

  المعدل العام
15/3/2001  1/4/2001  15/4/2001  

  7.9  7.0  8.6  8.0  آشور

  8.4  7.9  8.9  8.3  كوكر

  7.1  6.4  6.1  8.8  الشاتا

  7.2  8.0  7.0  6.8  مرسومي

  7.6  7.3  7.7  8.0  المعدل العام

  3.54= ، للتداخل 1.79= لألصناف، 2.99= لمواعید الزراعة )  P>0.05(فرق معنوياصغر

  

في منطقة A.decedentsاألوراقمن القطن  بقفاز أصنافأربعةاصابتةاثر موعد الزراعة على )4(جدول 

  2001كركوك خالل الموسم الزراعي لعام 

  القطنأصناف
  الزراعةدلمواعیوراق أ5/ الحشراتمعدل عدد 

  المعدل العام
15 /3/2001  1/4/2001  15/4/2001  

  1.4  1.2  1.7  1.1  آشور

  1.4  0.8  2.0  1.5  كوكر

  1.0  0.6  1.3  1.1  الشاتا

  1.7  1.3  2.0  1.8  مرسومي

  1.4  1.0  1.7  1.4  المعدل العام

  0.81=  تداخل ،   لل0.44= لألصناف، 0.62= لمواعید الزراعة )  P>0.05(اصغر فرق معنوي

  

المختلفة قد یعود سببه إلى األصنافرات الماصة على حشان االختالف الحاصل في وجود أنواع ال

فضال عن اختالف الدفاعات الفیزیائیة كاألشواك وسمك بشرة . اختالف طبیعة النمو وكثافة المجموع الخضري 

كما قد تختلف األصناف المدروسة بما . معني الورقة ووجود مواد معرقلة لبقاء وتغذیة الحشرة على الصنف ال

یة یمكن أن تنعكس بدورها على تفضیل الحشرة للتغذي على صنف معین و تحتویه من مواد ثانویة أو مركبات تغذ
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أشارت).20، 19، 10(الحیاتیة التي تتغذي على آفات ذلك الصنف دون آخر وكذالك تؤثر في األعداء

)Bellows and Perring()Bemisia argentifolli(اءـالبیضةـالذبابة ـكثافأنةـسابقمشابهة دراسات 

)Bemisia tabaci strain B Gen. (زادت كمیة إذاالمتأخرةبكرة وكذالك المواعید متزداد في المواعید ال

ات الجاهز للحشر ذاءنوعیة الغفي اللحاء على الموجود مستوى النیتروجین یؤثرذإ،النیتروجین المضافة 

بدیدان الجوز إصاباتلم تالحظ ). 5، 1(بات على النأعدادهافي نموها وتكاثرها وبالتالي ینعكسالماصة ما 

نهایة الموسم حیث سجلت اصابات واضحة بدودة جوز القطن الشوكیةعدابشكل ملموس خالل موسمي الزراعة 

Erias insulana اإلصابةكانت ) . 1شكل(المحصول التي تزامنت مع مرحلة نضجاألخیرةفي القراءات

لجمیع المواعیدكوكرة بینما كانت اوطا النسب على الصنف على الصنف الشاتا للمواعید الثالثنسبیامرتفعة

أعلىإلىوصلت في حین ومرسومي آشوروالثاني للصنف األولعلى نباتات الموعدینكما انخفضت

اقل اإلصابةكمعدل عام كانت .أیضاعلى هذین الصنفین %20على نباتات الموعد الثالث بلغت مستویاتها 

إن .األخرىفي المواعید ةمقارنة بتلك المزروع1/4/2001المزروعة في   األصنافنسبیا على نباتات جمیع 

موسم النمو قد یعود سببه أیضا إلى طریقة الري المتبعة وانعكاسها  معظماختفاء اإلصابة بدیدان الجوز خالل

إال انه في نهایة الموسم وعندما یقل عدد الریات الجوزأوعلى البراعم البالغات ومنعها من وضع البیضعلى 

لقطن في اأصنافتباین أن.فان الظرف ربما سمح بان تتهیأ البیئة المناسبة لجذب الحشرة وٕاحداث اإلصابة 

واحدةضمن منطقة جغرافیةجمیعارع عندما تز خاصة الحیاتيأدائهاعلي بالتأكیدطول موسم نموها ینعكس 

لذلك فان الحاجة تبقى مستمرة لتغیر موعد زراعة الصنف تبعا لطول موسم . متماثلة نسبیاذات ظروف بیئیة 

قد یترتب إال أن تغییر موعد الزراعة. المزروعلصنفلاإلنتاجیةظروف حقلیة للعملیة أفضلنموه وبما یوفر 

باالفات الزراعیة المختلفة وهذا یتأثر بدوره بالمحتوي التغذوي للنبات فضال عن علیة بعض المعوقات كاإلصابة

أنكما ).3، 2، 1(دة من مراحل نمو النبات في الحقل دالصفات المظهریة ضمن الفترة العمریة المح

سائدة في بنوع وصفات التربة والظروف المناخیة التتأثرأنوالتغذویة في النبات یمكن ةالخصائص المظهری

  . المنطقة التي تؤثر في المراحل العمریة المختلفة للنباتات 

عالیة ومؤثرة على بمستویاتالقطن المختلفة لم تكن آفاتأنمن خالل نتائج التجربة الحالیة یتضح

وهي الموجودة بینها االختالفاتعلى الرغم من ف المواعید المدروسة لموسي التجربة لولمختاألصنافجمیع 

لتأكید خضعت لظروف البیئة المتحكمة في كل موسم مما اثر في أعداد الحشرات   واإلصابة بها على با

على ز األوراق الحشرات الذبابة البیضاء وقفاقل المعدالت حیث كانت.النباتات المزروعة في المواعید المختلفة

ظام الري بطریقة الرش المتبع في قد یكون لن.2001/ 15/4و1/4/2000النباتات التي زرعت بتاریخ 

تجاه نباتات المنطقة وتداخله مع بیئة المجموع الخضري للنبات تأثیر في جذب أو إبعاد النوع المعین من اآلفة

لذلك یمكن زراعة أي من .والمظهریة كما ذكر آنفا ةالصنف المزروع  فضال عن تأثیر صفات النبات الكیمائی

ضمن الفترة المحددة لمواعید الزراعة المدروسة  مع مراعاة إتباع اإلجراءات الزراعیة االصنف تبعا لرغبة المزارع

السلیمة في العملیة اإلنتاجیة ووضع برنامج مراقبة معتمد والتدخل بوسائل المكافحة المتاحة عندما تتطلب 
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أصنافأربعةعلى E.isulanaودة جوز القطن الشوكیةبداإلصابةتأثیر مواعید الزراعة في نسبة ) 1(شكل 

2001من القطن في منطقة كركوك للموسم الزراعي 
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