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 Bemisia تأثير بعض المعامالت الزراعية على تطور اإلصابة بالذبابة البيضاء

tabaci  المحلية القطنأصناف على 

 (2)زياد العيسىو  (1)الراعي فهد أحمدو  (1)فراس أسعدو  *(1)منير النبهان 
 ة. ، سوري الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،مركز بحوث حماة (1)
 ة.سوري  الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية،  ،ادارة بحوث القطن( 2)
 ( mo.alnabhan@gmail.comللمراسلة: منير النبهان، البريد اإللكتروني: )*

 الملخص 
( من اآلفات الهامةة التةي Homoptera; Aleyrodidae)  Bemisia tabaciتعد الذبابة البيضاء 

العديةةد مةةن التقةةارير الأنيةةة ب لميةةة  , وقةةد ررةةارتسةةتلأ راةةرارلا الةةن القطةةن فةةي معاةة  دو  العةةال 
العمليةةات الزراعيةةة فةةي تقليةة  اةةررلا. لةةدإ لةةذا البحةةا علةةن دراسةةة رتةةر العامةة  البيئةةي والت ييةةر فةةي 
العمليةةةات الزراعيةةةة فةةةي الحةةةد مةةةن الذبابةةةة البيضةةةاء بمةةةا يناسةةة  يرااةةةة ر ةةةناإ القطةةةن المحليةةةة فةةةي  

، نأةذت المعةام ت فةي 2018للموسة   سورية. رجريأ الدراسة فةي حقة  قطةن فةي مركةز بحةوث حمةاة
م في ت ث مكررات. بينأ نتائج مراقبة المصايد الصأراء والمراقبات الحقليةة الةن 4×4قطع تتريبية  

                                                                                            النباتات بدء ظهور الذبابة البيضاء فةي مطلةع تمةوي مةع مواةد اإليلةار ب اةداد قليلةة وتزايةدت تةدريتيا  
ت رالةن كاافةة لحوريةات الذبابةة الةن األوراف ال ةألية حتن نهاية موس  القطن في تشرين األو . تركز 

تةةة  األوراف الوسةةةطن تةةة  العلويةةةة بأةةةروف معنويةةةة فةةةي جميةةةع ا تبةةةارات البحةةةا. كمةةةا رظهةةةرت ر ةةةناإ 
                                                                                    القطن المحلية ا ت فات معنوية احصائيا ، حيا تناقصأ ن ةبة اص ةابة الةن التتةالي فةي األ ةناإ 

 تبةةةارات رتةةةر الةةةرة والكاافةةةة . رجريةةةأ ا33/1، حلةةة 90، حلةةة 5، نيةةةار، رقةةةة118، حلةةة 124حلةةة 
قةةد سةةت  رتةةر الةةرة فةةروف معنويةةة االيةةة بةةين رة و ، 33/1وحلةة   124الصةةنأين حلةة  النباتيةةة الةةن
 2.6و 6.9% من ال عة الحقلية حيا كانأ ردة اص ةابة الةن الترتية  75% و100النبات بمعد   

 2نبةات/م 18و 14و 8الكاافات المدروسة                                                       حورية /الورقة. بينما ل  ت ت  فروف معنوية احصائيا  بين 

 .في ردة اص ابة
  .، ردة اإل ابة معد  الرة، كاافة نباتية، ر ناإ ،  emisia tabaciB, قطنكلمات مفتاحية: 

 مقدمة ال
تطور   وقد  في سورية،  الهامة  اصستراتيتية  المحا ي   القطن من  النايأة من  ريعد  الزرااة  نمط  تحقيق  الن                                                      سلور يرااته سعيا  

الحيوية آلفاته  المكافحة  ال ورية ومنها تطبيق  المحصو  في حقو  القطن  التي تصي   المتكاملة لآلفات  المكافحة      تطبيق 
 (. 2002, رفاقهو  الرئي ية ديدان جوي القطن )بابي 

البيضاء  تعد    رارارلا   Aleyrodidae)  (Homoptera;  iBemisia tabacالذبابة  ستلأ  التي  الهامة  الحشرات  من 
ركار     الن النباتية منذ  العوائ   رربعينالعديد من  الخضار والقطن في   من  رماكن يرااة  المتوسط، وفي  البحر                                                                 ااما  في منطقة 

العال ، وايداد اصلت انتشارلا ، معا  دو   رماكن  ايدياد رارارلا، وات اع  النبات نتيتة  المهتمين في حق  وقاية  مام بها من قب  
التي تزداد رادادلا يوما  بعد يوم، وبخا ة   النباتية  العوائ   للعديد من  الهامة  القطن و                                                                               وتهديدلا  الخضار  ت ذية اإلن ان  في  رنواع 

 (Paul et al. 2011, Oliviera et al. 2001, Schuster et al. 1988) ونباتات الزينة وراداد كبيرة من األاشار البرية

mailto:mo.alnabhan@gmail.com)
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البيضاء   مل ، متنحة، ي طي ج مها طبقة رمعية   2-1  البال ات  الحت ، طو  ج   حشرات   يرة  لي    B. tabaciالذبابة 
-100كبيرة من البيض )    ا  اإلناث راداد                                                     نشيطة جدا ، وتطير لم افات قصيرة اند لز النباتات. تضع  البال ة بيضاء تأريلا. الحشرة

يأقس   .(Simmons and Abd-Rabou 2005)  الن ال طح ال ألي لألوراف بشك  افرادة رو بشك  متمواات بيضة(  300
ريام بح   درجات الحرارة، ويعطي حوريات لها ررج  تتحرك الن ال طح ال ألي لألوراف، وتتحو  علن طور   5-3البيض بعد  

نأس    ، التي ت رس رجزاء فمها في الن يج النباتي وتت ذى بالعصارة النباتية، وتتحو  علن الطور الاالا والعذراء فيالحورية الاانية
بالتزاوج بعد حوالي سااة من  روجها، وتأض  الحشرات    المكان، وتخرج الحشرات الكاملة من العذارى بعد حوالي اسبوع، وتبدر

ويمكن مشالدة الحشرات الكاملة والبيض والحوريات األولن في التزء العلوة    ال ضة،   لحدياةالكاملة، األماكن الرطبة واألوراف ا
النبات ال ألي من  التزء  التزء األوسط منه، وتتعذر في  العذارى  الاانية والاالاة وق   من  الحوريات  النبات، وتحت   )ابود,   من 

 .(Palumbo et al. 2001 ,1998قواص  ,2007

ه الحشرة في سورية من حيا انتشارلا ورارارلا الن المحا ي  المتعددة والن القطن  ا ة، فإنه من األلمية  لمية لذأل        نارا  
البيئية   العوام   الن  الدراسة  دراسة  عجراء  المحليات تير    من      الزراعية  و   ة أل ناإ  المعام ت  الت ميد  ما   بعض  معدصت 

تطوير برنامج  الوقاية و   تأيد في  حقيقية في البيئة المحليةبهدإ الحصو  الن معطيات    ،  النباتية، معدصت الرة، الكاافة  اآليوتي
 تتناس  مع ظروإ يرااة القطن المحلية باأل ناإ المحلية. المكافحة المتكاملة لهذه اآلفة 

المحلية ح اسية بعض ر ناإ القطن  و     عدصت الرة والكاافة النباتيةم  ت تير بعض المعام ت الزراعيةتقيي   هدف هذا البحث إلى  
 تتاه اص ابة بالذبابة البيضاء. 

 هوطرائق البحث مواد
 / دون  مزروع بالقطن.4في حق  م احته / 2018    الموس  مركز البحوث العلمية الزراعية بحماه، ت  تنأيذ البحا في  −
 118و حلة  124حل  األ ناإ المحلية المعتمدة ولي ): يراأ ستة  ر ناإ قطن  م ة منها من دراسة حساسية األصناف −

جهةادات المائيةة. يرع كة   ةن  فةي م ةاحة ( يتصة  بتحملةه لإNiab( و ةن  واحةد رجنبةي )33/1، حلة 90، حلة   5، رقة  
 Two-way ANOVA (in موياةةة بطريقةةة القطااةةات العشةةوائيةقطعةةة تتريبيةةة.  18مكةةررات لكةة   ةةن ،  3م، فةةي  3×5

Randomized) Blocks).  سةة  بةةين النباتةةات اةةمن الخةةط الواحةةد. ونأةةذت  20سةة  بةةين الخطةةوف وم ةةافة 75يراةةأ بم ةةافة
 العمليات الزراعية ال يمة ك  في حينه. 

مكةررات.  3م تركةأ بينهةا م ةافات فا ةلة. توياةأ المعةام ت فةي  4×4 ممأ قطع تتريبيةة م ةاحة   :معدل الري دراسة تأثير   −
نأةذت المعةام ت الةن  ةنأي القطةن  ،% مةن ال ةعة الحقليةة100% مةن ال ةعة الحقليةة، و75معدلين للةرة:  تضمنأ المعام ت  

كاافةة  124، بينمةا الصةن  حلة  2اقات/سة ب 10كاافةة الزبة   33/1الصن  حل  يتميز (.  33/1، وحل  124المحلي )حل  
 .2باقة/س  28الزب  

 3م تركةةأ بينهةةا م ةةافات فا ةةلة. توياةةأ المعةةام ت فةةي  4×4 ةةممأ قطةةع تتريبيةةة م ةةاحة  :الكثافةةة النباتيةةةدراسةةة تةةأثير  −
م ت الةةةن نأةةةذت المعةةةا ،( 2نبةةةات/م 1614، و1210، و86تةةة ث معةةةدصت للكاافةةةة النباتيةةةة: )تضةةةمنأ المعةةةام ت مكةةةررات. 

 (.  33/1، وحل  124 نأي القطن المحلي )حل  

في ك   ،سألية( من ك  قطعة تتريبية5وسطن5الوية5ورقة نباتية ) 15تؤ ذ اينة طبقية   :قراءة نسبة االصابة بأطوار الذبابة −
 . ت  اد حوريات الذبابة، ورامارلا اينة
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ا تبةةار تحليةة  التبةةاين ومقارنةةة  المعةةام ت مقارنةةة كاافةةة اآلفةةة الةةن الورقةةة باسةةتخدام: رجريةةأ بةةين المقارنةةات والتحليةةح االح ةةائي −
 . LSDالأروف الأردية با تبار 

  النتائج والمناقشة
 :2018موسم  ديناميكية الذبابة البيضاء في حقح القطن في حماة .1

فةةي األسةةبوع  2018بينةةأ نتةةائج مراقبةةة المصةةايد الصةةأراء والمراقبةةات الحقليةةة الةةن النبةةات بةةدء ظهةةور الذبابةةة البيضةةاء فةةي الموسةة   
األو  من رهر تموي ترافقأ مع بداية اصيلار الن النبات القطن وكانأ ب اداد اعيأة وتزايدت راداد البال ات في المصةايد وراةداد 

شك  تدريتي في األسابيع التاليةة واسةتمرت فةي التزايةد حتةن نهايةة موسة  القطةن فةي تشةرين رو . وقةد سةتلأ الحوريات الن النبات ب
 ةةة   المراقبةةةات رنةةةواع اديةةةدة مةةةن األاةةةداء الحيويةةةة للذبابةةةة البيضةةةاء ماةةة  المأترسةةةات رسةةةد المةةةن وبةةةق األوريةةةوس ومأتةةةرس كامبلومةةةا 

 ومتطأ ت دا لية الن حوريات الذبابة.   
 القطن على كثافة حوريات الذبابة البيضاء على أوراق القطن  صنفتأثير  .2

ر ةناإ للقطةةن انةد ت تةة م ةةتويات للعينةة الورقيةةة  ةلتةة تير سةت Two-way ANOVA (RCBD)باسةتخدام التحلية  اصحصةةائي 
فةةي العينةةة لا تةةة مكةةررات، رظهةةرت ر ةةناإ القطةةن ال ةةتة المختبةةرة  الورقةةةة حوريةةات الذبابةةة البيضةةاء الةةن كاافةةالةةن النبةةات الةةن 

نةاق  الةن ت( كانأ ردة اص ةابة تP=0.010                                                                             ا ت فات ذات دصلة معنوية احصائيا  في ت تيرلا الن كاافة حوريات الذبابة البيضاء)
 . 33/1حل  <90حل   <5نيار، رقة  < 118حل  < 124حل   بالترتي ر ناإ القطن 

لحوريةات الةن األوراف لاألالةن كاافةة ال( وكانةأ  P= 0.002كاافةة الحوريةات بةين األوراف العلويةة والوسةطن وال ةألية ) وقةد ا تلأةأ
وكانةةأ ,                                         ر أةةض بأةةرف معنةةوة جةةدا  الةةن األوراف العلويةةةكاافةةة الحوريةةات الوسةةطن وال ةةألن )بةةدون فةةروف معنويةةة بينهمةةا( بينمةةا كانةةأ 

ل ةةتة حيةةا لةة  توجةةد ا قةةة ذات دصلةةة احصةةائية فةةي التةةدا   بةةين تةة تير الصةةن  وم ةةتوى لةةذه النتيتةةة انةةد جميةةع ر ةةناإ القطةةن ا
 .1رق  كما في الشك  P= .)2018 (0.528األوراف الن ن بة اص ابة 

 
للعينة  ث مستويات  ( على ستة أصناف للقطن عند ثالورقةعلى أوراق القطن )حورية / (: كثافة حوريات الذبابة البيضاء 1رقم)الشكح 

 .الورقية
 على كثافة حوريات الذبابة البيضاء على أوراق القطن  33/1وحلب 124ل نفي القطن حلبتأثير معدل الري  .3

اصحصائي   التحلي   الرة  لت تير    Three Way ANOVA (RCBD)باستخدام  و100  ينم توي)بمعد   ال عة %75  من   %
البيضاء  في  الورقية الن النبات  الطبقية  لعينةا  ى م تو و (    33/1وحل     124حل   )  الصن   و  (الحقلية الذبابة  ، كاافة حوريات 

لا تة  باستخدام   العينة  في  روراف  المختبرة    مكررات،اشر  الرة  معدصت  معنوية  وذ)          ت تيرا  رظهرت  كاافة    في            احصائيا (  دصلة 
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% من ال عة الحقلية في ك  الصنأين  100وكانأ كاافة اآلفة اند معد  الرة    (.;F pr. <0.001  df=1حوريات الذبابة البيضاء)
 .   (1)جدو  رق  % من ال عة الحقلية 75اند معد  الرة  كاافتها رالن من

ذو معنوة  ت تير  القطن  لصن   كان  معنوية    كذلك  احصائية  ن بة فقد  ،  (;F pr.= 0.035 )  df=1دصلة  رن  النتائج  رظهرت 
 . (1)جدو  رق   المختبرين  الرة في ك  معدلي    124من الصن   معنوية احصائيا(  بأروف  )  ر أض  33/1ن   اص ابة الن الص

وجدنا رن ك  الصنأين يمتلك   33/1وحل   124بمقارنة بعض الصأات المورفولوجية والأينولوجية الأيزيولوجية بين الصنأين حل 
بين   يتراوح  النضج  اند  الصن  حل   110-90متمواا  ضريا لرميا، طولهما  رن  الوسطن وجد  األوراف  وبأح    33/1س . 

 2باقة يب /س   28انأ  وك  33/1اند حل   2باقات يب /س 10بكاافة الزب  الن الورقة فكانأ    124يتميز ان الصن  حل   
ت تر قد  ، و 33/1مبكر في مواد اصيلار ومواد النضج بعشرة ريام ان الصن  حل   124رن الصن  حل     كما   ،124اند حل   

 . الحرارة العاليةبشك  رق  بت اقط الزلر والعقد الحديا الناتج ان درجات 
ينة الورقية الن النبات في  حيا كان لت تير ارتأاع الع  ا تلأأ كاافة حوريات الذبابة البيضاء بين األوراف العلوية والوسطن وال ألية

الذبابة معنوية االية   الحوريات    (،df.=2; F pr. < 0.001)كاافة  الوسطن وكانأ كاافة  ال ألن واألوراف  األالن الن األوراف 
 (.  1 )جدو  رق                                                                                               بدون فروف معنوية بينهما وكانأ منخأضة الن األوراف العليا بأروف معنوية احصائيا ، وذلك الن الصنأين 

باستخدام   33/1وحلب  124حلب( على صنفي القطن ورقةعلى أوراق القطن )حورية / (: كثافة حوريات الذبابة البيضاء 1رقم) جدولال
 انحراف قياسي(   ±  )متوسط  السطحي للري  معدلين

 الصنف

   معدل الري

)% من 

 االحتياج(

 متوسط أوراق عليا  أوراق وسطى  سفلى أوراق 

 124حلب 

100% 0.917±12.100 1.767±12.533 1.002±1.267 5.639±8.633  a 

75% 2.084±5.467 3.024±2.667 0.436±4.00 2.872±2.844  b 

 b b a A متوسط

 33/1حلب 

100% 4.168±8.000 3.559±6.700 0.100±5.00 4.423±5.067  a 

75% 0.808±3.867 1.531±2.067 0.781±1.000 1.574±2.311  b 

 b b a B متوسط

  

للري  F pr.(err)= <.001       l.s.d.(0.05)= 1.898 

 F pr.(var)= 0.035     l.s.d.(0.05)= 1.898 للصنف

لمستوى العينة  F pr.(level) <.001            l.s.d.(0.05)= 2.324 

   .(0.05)عند مستوى داللة *أحرف الداللة االح ائية تشير الى أن األرقام المشتركة بالحرف ليس بينها فرق معنوي اح ائيا 
 على كثافة حوريات الذبابة البيضاء على أوراق القطن  33/1وحلب  124تأثير الكثافة النباتية ل نفي القطن حلب    .4

لصةنأين وام ةتويات( 3لكاافةة النباتيةة )التة تير ت تةة اوامة  Three way ANOVA (RCBD) باسةتخدام التحلية  اصحصةائي 
اشةر الةن ت تةة م ةتويات للعينةة الورقيةة الةن النبةات، باسةتخدام كاافة حوريات الذبابة البيضةاء تويع  في 33/1وحل   124حل   

روراف فةةي العينةةةة لا تةةةة مكةةررات، رظهةةةرت كاافةةةات القطةةن الا تةةةة المختبةةةرة فةةةروف ذات دصلةةة بيةةةر معنويةةةة فةةي ت تيرلةةةا الةةةن كاافةةةة 
قةد يعةود علةن ادد النباتات في وحدة الم احة الن اص ةابة  ت تير قلة رلميةعن  (.;F pr. df=2 0.309=)حوريات الذبابة البيضاء

  .  اند قلة الكاافة النباتية سب  تعويض حت  المتموع الخضرة لنبات القطن لم ء الأراغ الذة يش له
ن بة اص ابة   كانأ(،  .Fpr  (0.001>                         ذو دصلة معنوية احصائيا     الن  نأي القطن  البيضاء  كاافة الذبابة  ت تير الصن  في  كان

 . (2)التدو  في جميع الكاافات المختبرة بأروف ذات دصلة احصائية معنوية 124ر أض من الصن    33/1الن الصن  
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( فكانأ كاافة   df=2; F pr.= 0.001)  يةا تلأأ كاافة حوريات الذبابة البيضاء الن الورقة بين األوراف العلوية والوسطن وال أل
بينما كانأ ر أض بأرف معنوة جدا  الن األوراف الحوريات   الوسطن وال ألن )بدون فروف معنوية بينهما(                                                                                                       األالن الن األوراف 

 . ( 2تدو  رق ال)وكانأ لذه النتيتة اند ك   نأي القطن ، العلوية
عند ثالث  33/1وحلب  124( على صنفي القطن حلبورقة/يضاء على أوراق القطن )حورية (: كثافة حوريات الذبابة الب2جدول رقم)ال

 انحراف قياسي(  ±   معدالت للكثافة النباتية  )متوسط

 االستنتاجات  
في  ع ابة  األق   الصن   ا تيار  مراااة  الن ارورة  يقودنا  المختبرة  المحلية  القطن  ر ناإ  الن  اإل ابة  ردة  في  التباين  ان 

. ونو ي في لذا المتا  بمراااة اد ا  5رقة  الصن   و   90وحل     33/1ر اص ابة ما   الصن  حل   المناطق المعروفة بتكرا
الوااح في كاافة اآلفة  بين  التباين  للقطن. كما رن  المحلية أل ناإ  التربية  البيضاء في برامج  بالذبابة  قراءات ن بة اص ابة 

تقودنا الن العم  الن نق  لذه الصأة من    2018ة في الموس   اند جميع المعام ت الزراعي   124وحل     33/1الصنأين حل   
ان الترريد في رة   .124لو رحد آباء الصن  حل   33/1، سيما رن الصن  حل   124علن الصن  حل   33/1الصن  حل   

عن الكاافة  القطن و ا ة اند  طر اص ابة بالذبابة البيضاء بتخفيض معد  الرية يخأض من ن بة اص ابة بالذبابة البيضاء.  
 النباتية المقدرة بعدد النباتات في وحدة الم احة ل  تؤتر الن ن بة اص ابة بالذبابة البيضاء. 
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 متوسط أوراق عليا  أوراق وسطى  سفلى أوراق  ( 2الكثافة النباتية )نبات/م الصنف
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 18 5.666±6.833 4.197±5.733 0.850±1.167 2.818±5.4.33 

 6.656a 0.982±6.333a 1.623±2.544b 5.18A±0.183 متوسط الصنف 
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 14 0.173±1.300 0.862±1.467 1.847±1.267 0.107±1.344 
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F pr.(dens)= 0.309        l.s.d.(0.05)= 1.299   للكثافة النباتية 

للصنف  F pr.(var) <.001            l.s.d.(0.05)= 1.061 

لمستوى العينة  F pr.(level)= 0.001        l.s.d.(0.05)= 1.299 
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Abstract  

The whitefly Bemisia tabaci (Homoptera; Aleyrodidae) is an important pest 

on cotton in the world, and many technical reports have referred to the 

importance of agricultural methods for degreasing their damage. This 

research aimed to study the impact of the environmental and agricultural 

factors on B. tabaci on Syrian cotton varieties. This work was carried out in 

a cotton field at the hama research center in 2018 season. The treatments 

were applied in experimental plots 4×4m in three replications. Results of 

yellow traps and field observations showed that B. tabaci began to appear in 

early July at the flowering date, and increased gradually until the end of the 

season. The highest density of B. tabaci nymphs was on the lower leaves, 

then the middle and then the upper leaves with significantly differences in 

all tests. The infection rates on cotton varieties; Aleppo 124, Aleppo118, 

Niab, Raqqa5, Aleppo 90 and Aleppo 33/1 were  decreased respectively, 

with significantly differences. Tests the impact of irrigation and plant 

density were carried out on two varieties Aleppo124 and Aleppo 33/1 .The 

influence of irrigation rate at 100% and 80% of field capacity caused 6.9 

and 2.6 nymphs /leaves respectively with significantly differences, while 

there was no effect to the plant density on the whitefly density. 
Keywords; cotton, Bemisia tabaci, varieties, irrigation, plant density, 

infection rates.     


