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عبدالواحد وأحمد

دراسة التفضيل الغذائي للخنفساء الحمراء
}Rhaphidopalpa foveicollis (Lucas) {Coleoptera : Chrysomelidae

على بعض نباتات العائلة القرعية

Cucurbitaceae

عادل عمران عبدالواحد و حازم سعيد أحمد

قسم وقاية النبات  /كلية الزراعة ،جامعة صالح الدين – أربيل

الملخص
أجريت التجربة في حقيل كيرد ر شي التياب لكليية الز ارعية  /جامعية صيالح اليدين – أربييل
من أجل دراسة التفضيل الغيااي ليد الخنفسيا الحمي ار )Rhaphidopalpa foveicollis (Lucas
عل ي بع ي

نباتييات العايليية القرعييية خييالل العييروتين الربيعييية والخريفييية إبتييدا ا ميين الموسييم الربيع ي

 7002وحت نهاية الموسم الخريف لنفس العام .
وأوضحت النتايج أن أصناف القثا كانت مفضلة لجاب الحشرات الكاملة م إرتفيا نسيبة
اﻹصابة ونسبة النباتات الميتة بسببها وجا البطيخ بالمرتبة الثانية  ،ولم تظهير أصيناف الخييار وقير
الكوسة حساسية عالية للحشرة خالل العروتين .
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المقدمة
تعيد الخنفسيا الحمي ار ) Rhaphidopalpa foveicollis (Lucasمين الحشيرات المهميية
الت تصيب العديد من العوايل النباتية ومنها العايلة القرعية Visvanathan et( Cucurbitaceae
. )2897 ، al.
وفي ي العي ي ار حيي ي
الحم ي ار حي ي

ت ييزر مس يياحات كبيي يرة بالقرعي ييات  ،تص يياب تلي ي القرعي ييات بالخنفس ييا

تتغييا البالغييات عل ي األزهييار واألو ار والفييرو الصييغيرة  ،ف ي حييين تصيييب يرقاتهييا

الجاور واألج از السفل من السييقان  ،ونتيجية لإلصيابة تضيعف النبتيات وتقيل كميية الحاصيل وتسيو
نوعيت  ،أو تموت النبتة إاا كانت إصابتها شديدة (. )7
والهدف من البح

دراسة التيثثير الموسيم في تفضييل الحشيرة لعوايلهيا مين نباتيات العايلية

القرعية خالل العروتين .

مواد وطرق البحث
زر حقي ييل صي ييغير ف ي ي محطي يية كي ييرد ر ش ي ي مسي يياحت 000م 7وقسي ييم ال ي ي ثالثي يية بلوكي ييات
(مكررات) وكل بلو يحتوي عل أربعية وحيدات تجريبيية رييسيية وكيل وحيدة منهيا قسيمت إلي ليوحتين
تجريبيتين ثانويتين  ،طول كل لوحة منها حوال ( )3م وعرضها حوال ( )5.4م  ،وتحتوي كل لوحة
تجريبية عل مرزين  ،ووزعت المعامالت ال وحدات تجريبية بشكل عشواي ((توزي الحقل بتصيميم
القط المنشقة .)2( ))Split-Plot Design
وقييد اسييتخدمت البيياور لألصييناف الشييايعة  ،ففي كييال العييروتين تييم أختيييار أربعيية محاصيييل
قرعيية بصيينفين مختلفتييين وهمييا :صيينف محلي كيرمليس ومحلي عييادي للقثييا – التعييروزي  -وصيينف
شييمام – قيياوون– وأنانيياس للبطيييخ وصيينف بييابليون وغزييير للخيييار وكييال صيينف حكيييم وكريت ي لقيير
الكوسة .
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واتخا عدد الخنافس البالغة عل عشر نبتات من كل محصول جمعت عشواييا  ،مقياساُ
ألفضي ييلية كي ييل منهي ييا لي ييد الخنفسي ييا  .دوني ييت المالحظي ييات مي يين أوايي ييل نيسي ييان (ابريي ييل) حت ي ي أوايي ييل
تميوز(يولييو)  ،وبعيد الي دونييت المالحظيات متفرقية لغايية شييهر تشيرين األول (أكتيوبر) .وقيد أسييتخدم
ف ي التحليييل اﻹحصيياي برن ييامج  )0( SASلمعرفيية تييثثير كييل م يين متوسييط درجييات الح ي اررة ومتوس ييط
الرطوبة النسبية عل الكثافة العددية للحشرات الكاملة للخنفسا الحم ار ونسبة اﻹصابة .

النتائج والمناقشة
* على المحاصيل األربعة في العروة الربيعية:
يوضح الجدول ( )2أن الخنفسا الحم ار تفضل محصول القثا خالل الموسم الربيع مين
حي ي

عييدد الحش يرات بمتوسييط  5.24حش يرة  /نبييات ونسييبة اﻹصييابة بمتوسييط  22.00قيير

 /نبييات

ويثت محصول البطيخ بالمرتبة الثانية ثم محصول قر الكوسة والخيار بالمرتبة الثالثة .
وم ال فقد أظهر التحليل األحصاي وجود فروقات معنوية بين محصيول القثيا والبطييخ
ميين حي ي

عييدد الحش يرات ونسييبة اﻹصييابة  ،ولييم توجييد فروقييات معنوييية حقيقييية بييين محصييول الخيييار

وقر الكوسة  ،وف نفس الوقت وجدت فروقات معنوية بين محصيول القثيا والبطييخ مقارنية بالخييار
وقر الكوسة  ،وها النتايج مشابهة لما اكر ( )7إل أن الترتيب التنيازل للتفضييل العيايل للخنفسيا
الحم ار ف كال الموسيمين لسينة  2824و  2829هيو :القثيا  ،البطييخ  ،الخييار  ،الشيجر الع ارقي .
لكن التتف م ميا اكير ( )2مين أن محصيول البطييخ يعتبير أكثير العواييل تفضييال مين قبيل الخنفسيا
الحم ار  ،ووجد ( )9بثن القر كان أكثر النباتات تفضيال .
أن التفضيل الغااي لد الخنفسا الحم ار عل محصول القثا والبطييخ يرجي الي تركييز
المييادة الم يرة  Cucurbitacin Eالموجييودة ف ي أوراقهييا كمييا اكيير ( )3أن مييادة محييددة تحتييوي عل ي
مجموعية ميين المركبيات الحييادة وهييا الميادة تقييوم بعميل جاابييات خاصيية  .وان سيبب إنخفييا

التغاييية

علي ي محص ييول الخي ييار وق يير الكوس يية يرجي ي الي ي ع ييدم التفض يييل الع ييايل ل ييد الخنفس ييا الحمي ي ار أو
حساسية منخفضة لإلصابة بها الحشرة والسبب هو المادة المرة تركيزها قليلة .
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* على المحاصيل األربعة في العروة الخريفية:
يبين الجدول ( )7أن الخنفسا الحمي ار تفضيل محصيول القثيا خيالل الموسيم الخريفي مين
حي

عدد الحشيرات بمتوسيط  4.72حشيرة  /نبيات ونسيبة اﻹصيابة بمتوسيط  23.00قير

وييثت بعيد قيير الكوسية والبطيييخ مين حيي

 /نبيات ،

عييدد الحشيرات فقييط ثيم بعيد الي الخييار  ،لكيين مين حيي

نسي ييبة اﻹصي ييابة في ييثن محصي ييول البطي يييخ يي ييثت بالمرتبي يية الثانيي يية بمتوسي ييط  20.52قي يير
ومحصييول قيير الكوسيية بالمرتبيية الثالثيية بمتوسييط  3.49قيير

 /نبي ييات ،

 /نبييات  ،ثييم بعييد الي الخيييار بالمرتبيية

الرابعة وه األخيرة .
لقيد أظهير التحلييل األحصياي بيثن هنيا فروقيات معنويية واضيحة في محصيول القثيا ميين
حي

عدد الحشرات وآثار القر

مقارنة بالمحاصييل الثالثية األخييرة  ،وال توجيد فروقيات معنويية بيين

محصول البطيخ وقر الكوسية مين حيي

عيدد الحشيرات بينميا توجيد فروقيات معنويية بينهميا مين حيي

نسبة اﻹصابة  .إن ها النتايج مقاربة م ميا اكير ( )7بيثن محصيول القثيا ييثت في المرتبية األولي
ميين حي ي

تفضيييل الخنفسييا الحم ي ار  ،لكيين هيياا ال تتف ي م ي مييا اكيير ( )5ميين أن الخنفسييا الحم ي ار

تفضل القر العسل والقر األخضر  ،وبين ( )4بثن الخنفسا الحم ار تفضل القر والخيار .
* على صنفين من كل من المحاصيل األربعة في العروة الربيعية:
يوضييح الشييكل ( )2أن الصيينف محلي كييرمليس ميين محصييول القثييا هييو المفضييل بالدرجيية
األول لد الخنفسا الحم ار خالل العروة الربيعيية مين حيي
نبييات ونسييبة اﻹصييابة بمتوسييط  25.72قيير

عيدد الحشيرات بمتوسيط  4.85حشيرة /

 /نبييات م ي وجييود فروقييات معنوييية مقارنيية باألصييناف

األخر .
وم ال أظهر التحليل اﻹحصاي إن الصنف المحلي العيادي مين محصيول القثيا والصينف أنانياس
ميين محصييول البطيييخ كانييا ف ي المرتبيية الثانييية م ي عييدم وجييود فروق يات معنوييية بينهمييا ميين حي ي

عييدد

الحشرات .
ويثت الصنف شمام من محصول البطيخ ف المرتبة الثالثية وهياا اليتفي مي ميا اكير ( )2مين خيالل
الدراسة عل التفضيل الغااي لحشرة الخنفسا الحم ار بثن صنف شيمام مين محصيول البطييخ يعتبير
اجمللة الليبية لوقاية النبات  3102اجمللد ()2

11

عبدالواحد وأحمد
أكثيير العوايييل تفضيييال  ،وهيياا يييدل عل ي أن المييادة  Cucurbitacins Eالموجييودة ف ي أوراقهييا كانييت
بنسييبة منخفضيية مقارنيية بمحصييول القثييا والبطيييخ والليياان يحتويييان علي نسييبة عالييية ميين هييا المييادة
وهاا هو السبب الاي يجعلهما مفضالن من قبل الحشرة .
ولم توجد فروقات معنويية بيين صينف محصيول الخييار وصينف محصيول قير الكوسية مين
حي

نسبة اﻹصابة وهاا يدل عل عدم تفضيلها من قبل حشرة الخنفسا الحم ار .

= على صنفين من كل من المحاصيل األربعة في العروة الخريفية:
يبين الشكل ( )7أن الصنف محل كرمليس مين محصيول القثيا بمتوسيط  0حشيرة  /نبيات
والصنف كريت من محصول قر الكوسة بمتوسط  4.47حشرة  /نبات يقعان ف المرتبية األولي مين
حي

التفضيل لد الخنفسا من حي

ميين محصييول القثييا

عدد الحشيرات وبفيار معنيوي قلييل مي الصينف محلي عيادي

بمتوسييط  5.44حش يرة  /نبييات والصيينف أنانيياس ميين محصييول البطيييخ بمتوسييط

 5.47حشي يرة  /نب ييات وهم ييا يقع ييان في ي المرتب يية الثاني يية  ،أم ييا بالنس ييبة لإلص ييابة ف ييثن الص يينف محلي ي
كرمليس من محصول القثا بمتوسط  24.23قر

 /نبات فقط يق ف المرتبة األول المفضلة لد

الحشرة وبفار معنوي م باق األصناف األخر .
وليال فيثن الخنفسيا الحمي ار تفضيل الصينف محلي كيرمليس علي بياق األصيناف ويرجي
السييبب الي تييوفر هيياا الصيينف ونوعيتي الغاايييية ولي إرتبيياط قييوي مي مييادة  Cucurbitacins Eكمييا
اكر ( )8بثن ها المادة كمحر

ومشج للتغاية والت تؤثر عل سلو بالغات الخنفسا الحم ار .
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الجدول ( :)4التفضيل العائلي لدى الخنفساء الحمراء  R. foveicollisوتظهر فيه أعداد الخنافس
البالغة ونسبة اﻹصابة على كل محصول من القرعيات خالل العروة الربيعية
متوسط عدد الحشرات

متوسط نسبة اﻹصابة
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الجدول ( :)4التفضيل العائلي لدى الخنفساء الحمراء  R. foveicollisوتبدو فيه أعداد الخنافس
البالغة ونسبة اﻹصابة على كل محصول من القرعيات خالل العروة الخريفية
متوسط عدد الحشرات

متوسط نسبة اﻹصابة

ت
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الشكل ( :)4التفضيل العائلي لدى الخنفساء الحمراء  R. foveicollisوتبدو فيه أعداد الخنافس
البالغة ونسبة اﻹصابة على كل صنف من محصول القرعيات خالل العروة الخريفية
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Study on the food preference of the red beetle Rhaphidopalpa
foveicollis (Lucas) {Coleoptera : Chrysomelidae} on some cucurbit
plants
Adil Imran Abdul Wahid and Hazim Saeed Ahmed
Plant Protection Dept./Agriculture College Salahaddin University-Erbil
Abstract
The field experiments were conducted in the Garda rush fields,
which belongs to the College of Agriculture, Salahaddin University to
study the food preference of the red beetle (Rhaphidopalpa foveicollis
Lucas) on some plants of the Cucurbitaceae family during the spring and
autumn seasons, starting from the spring of 2007, until the end of
autumn of the same year.
The results showed that the snake cucumber were preferred to attract
the adult beetles with high death rate in the plants, and came in the first
place, the musk melon came in the second place while the cultivars of
cucumber, summer squash did not show high sensitivity to this insect
during both season.
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