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  العراق في Thrips palmi Karny 1925  (Thysanoptera: Thripidae) البطيخ تربستسجيل جديد لحشرة 
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  خصلالم

  Thrips palmi Karny 1925البطيخ تربستسجيل جديد لحشرة  2012. حمودي، عواطف عبد الفتاح ومحمد صالح عبد الرسول
(Thysanoptera: Thripidae) 144-142 :30مجلة وقاية النبات العربية، . في العراق.  

 2010و 2009 عـواماألجمعـت مـن محـافظتي بغـداد وكـربالء خـالل  والتـيألول مـرة فـي العـراق  Karny Thrips palmi 1925 البطيخ تربسحشرة  تم تسجيل
المظهـر صـفات تـم توضـيح و  .يكيةل والبيـوت البالسـتو والباذنجـان المزروعـة فـي الحقـ البطـاطس/والبطاطـا البنـدورة/تات عديدة منها الخيار والطمـاطمبانوأوراق أزهار  من

  .هذا النوعل وقورنت بالمفاتيح المتوفرة الخارجي
  Thrips palmi؛ Thysanoptera ،Thripidae ،melon thrips :كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

 

وعلــــى نباتــــات  فــــي منــــاطق واســــعة مــــن العــــالم تــــربستنتشــــر حشــــرات ال
علـى  لحشراتا هذهل وتتشابه األهمية االقتصادية وطبيعة الضرر، عديدة

نتيجـــــة امتصـــــاص  فضـــــية -إذ تســـــبب جميعهـــــا بقعـــــة بيضـــــاء لنباتـــــاتا
ذلــك عــن  ينــتجو  العصــارة النباتيــة بوســاطة أجــزاء فمهــا الخــادش المــاص

   .)3( تيبس وجفاف المنطقة المصابة
التـي  (Thrips palmi Karny 1925) البطـيخ تـربسحشـرة تعـد 

وفــــــوق عائلــــــة  Thripidaeمــــــن عائلــــــة  Thripinae قبيلــــــةإلــــــى  تنتمــــــي
Thripiodea  ــــــات ــــــات النب ــــــة ثاقب ــــــى رتيب ــــــة  Terebrantiaو إل مــــــن رتب

واسعة االنتشـار فـي منـاطق عديـدة ، (Thysanoptera)األجنحة  اتهدبي
 Palmer وضـــحوأ .)17(كآفـــات فـــي بعـــض الســـنين  تظهـــرو مـــن العـــالم 

جنــوب شــرق جنــوب و  البطــيخ تنتشــر فــي منــاطق تــربسن حشــرة أ) 14(
ووسـط فريقيـا أووسـط سيا وشـمال وتمتد الى بقية مناطق آند مثل الهسيا آ

 فـة تنقـلآفي البرازيـل سـجلت كو  .مريكا ومنطقة حوض الكاريبيأوجنوب 
فـي ماليزيـا ، و )6( والبطـيخالفيروس المسبب لنخر براعم الفول السوداني 

علـــــــــــى وســـــــــــجلت  .)12(كآفـــــــــــة علـــــــــــى نباتـــــــــــات الخضـــــــــــر  تدرســـــــــــ
، 14، 5( والســودان ومنــاطق أخــرىفــي كوريــا والهنــد  البطــاطس/البطاطــا

خيـــار والباذنجـــان وال الرقـــي أوراق حشـــرة أساســـية علـــى عـــدتو  ،)16، 15
   .)7( فلفل في هاوايالو 

مــا  منهــا العــالمفــي  نباتــاً  50حــوالي البطــيخ  تــربستصــيب حشــرة 
التبـــــغ والكـــــرز و  باذنجانيـــــة مثـــــل الباذنجـــــان والفلفـــــلالعائلـــــة ال إلـــــىتعـــــود 

ـــاتـــات انبو ، األرضـــي  بأنواعـــه رعيـــة مثـــل الخيـــار والرقـــي والقـــرعة القلعائل
 الفــول/ءبــاقالالو  ءاللوبيــا العائلــة البقوليــة مثــلنباتــات و األصــفر، البطــيخ و 
 قحــواناألو  زنـد العـروس ســبانخكمـا تصـيب ال. صــوياال فـولو  ءافاصـوليالو 

تغــذيتها  إلــى باإلضــافة .حلــّوةال ابطاطــوال سمســموال دالياالــ أزهــارو  قطــنوال
   .)7، 4، 3( ارةشاب ضأععلى 

 ،)18( زراعـيالحجـر الفـي عمليـات  أهميـةالبطـيخ  تربسحشرة لو    
ازداد خطرهـا بسـبب مهاجمتهـا للعديـد مـن النباتـات  األخيـرةوفي السنوات 
  . خاصة نباتات الخضرباالقتصادية و 

 ، Melon thrips(لهـــــذه الحشـــــرة عـــــدد مـــــن األســـــماء الشـــــائعة 
Oriental thrips ،Palm thrips( األســماء العلميــة المرادفــة  مــن وعــدد

 ,Thrips clarus Moulton: منهــا للنــوع والتــي كانــت معروفــة ســابقاً 

1928 ،Thrips gossypicola Ramkrishna & 

Margabandhu,1939 ،Thrips gracilis Ananthakrishnam & 

Jagadish, 1968 ،Thrips leucadophilus Priesner, 1936   
  .Chloethrips aureus Ananthakrishnam & Jagadish, 1967و 

  

  البحث وطرائقه مواد
  

 البطـــــاطس/نبـــــات البطاطـــــا أزهـــــارمـــــن حشـــــرة أنثـــــى بالغـــــة  20 جمعـــــت
(Solanum tuberosum)  2009مــن محــافظتي بغــداد وكــربالء خــالل   

 (Cucumis sativus) أنثى بالغة مـن أوراق نبـات الخيـار 30و، 2010و
   (Solanum melongena)اذنجــان أنثــى بالغــة مــن أزهــار نبــات الب 11و

  بتـــــــــاريخ (Lycopersicon esculentum) البنـــــــــدورة/مو الطمـــــــــاط
 يــوت البالســتيكية فــي كليــة الزراعــة فــيالمزروعــة فــي الب 2010/ 12/4

بغـــــداد بتـــــاريخ  فـــــيلمكاســـــب أنثـــــى بالغـــــة مـــــن قريـــــة ا 40أبـــــو غريـــــب و
 كاهــــل الــــذيمحلــــول  بوســــاطة فرشــــاة ناعمــــة وحفظــــت فــــي 1/6/2010

 مــــل 2و % 4فورملديهايــــد  مــــل 6و% 96كحــــول  مــــل 15 مــــنيتكــــون 
لحـــين تحميلهـــا علـــى شـــرائح  مـــل مـــاء مقطـــر 30وحـــامض خليـــك ثلجـــي 

لجمـع واسـم اابـة تـاريخ ومكـان جية لغرض دراستها وتشخيصها مع كتزجا
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شخصــت الحشــرة حســب المفــاتيح التصــنيفية . النبــات الــذي جمعــت منــه
  ). 13، 12، 11، 10 ،9( المعروفة

  
   والمناقشة جـئاـالنت

  
المركـــب للحصـــول علـــى قـــوة  البالغـــة باســـتعمال المجهـــرنثـــى األوصـــفت 
ـــىعلـــى ولتوضـــيح اجـــزاء الحشـــرة الموصـــوفة، تكبيـــر أ  400Xالقـــوة  وعل
ـــ ل عدســة ااســتعمب جــزاء الجســمقيســت أ ميكــرون، ولــوحظ  100مدرجــة ل

وال يوجـد اختالفـات  صـلي للحشـرةيتفق مع الوصـف األ لوصف العامان أ
  .)15، 8، 2، 1( ة واضحةمظهري

 صـفر، اللـون العـام أمم 1.1-0.9 طولها) 1شكل (البالغة  األنثى
 ميكــــرون 101–85طولــــه  الــــرأس .وشــــعيرات الجســــم بنيــــة غامقــــةفــــاتح 

منتصـــف القـــص  إلـــىالفـــم تصـــل  أجـــزاء، ميكـــرون 145–100وعرضـــه 
مــــن  أطــــولمــــس الفكــــي ذو ثــــالث عقــــل والقطعــــة الثالثــــة األمــــامي، المل

 قـرن االستشــعار. الثانيــة، الملمـس الشـفوي ذو قطعتــينو  األولـى القطعتـين
يتكــون مــن ســبع قطــع والمخــاريط الحســية علــى القطعتــين الثالثــة والرابعــة 

 وأطــوال مــايكرون 260–218 طــول قـرن االستشــعار متفرعـة يبلــغ مجمــل
 الثالثـة، 40-35 الثانيـة، 21-19 األولـى: علـى التـوالي يـأتيالقطع كما 

، 45-39 السادســــــــــة، 33-30 الخامســــــــــة، 40-37 ةالرابعــــــــــ، 48-54
 ميكــرون 123-107طولــه  األمــاميالصــدر . ميكــرون 15-11 الســابعة

والزاويـة األماميـة  ، شعيرات الحافة األماميةميكرون 198-179وعرضه 
، الزاويـة الخلفيـة األماميـةوتوجد شعرة قصـيرة علـى جـانبي الزاويـة  مفقودة

 39-36طــــول الشــــعرة الداخليــــة  فــــي الطــــول تينتحمــــل شــــعرتين متقــــارب
وتحمــــل الصــــفيحة  ميكــــرون 32-25وطــــول الشــــعرة الخارجيــــة  ميكــــرون

 أزواج ثالثــةوالحافــة الخلفيــة تحمــل الخلفيــة عــدد مــن الشــعيرات الدقيقــة، 
ويشـمل الصـدر الثـاني ( جـنحالصـدر الم .من الشعيرات في الوسـط تقريبـا

مـــل زوجـــين مـــن ثالـــث تحالصـــفيحة الظهريـــة للصـــدر ال )والصـــدر الثالـــث
ــــة منهــــا  الشــــعيرات تنشــــأ ــــف منهــــاالخارجي ــــة والداخليــــة للخل . قــــرب الحاف
ــــاح األمــــامي حمــــل ي األماميــــةالحافــــة  ،نميكــــرو  675–500طولــــه  الجن

: ل اآلتــيمرتبــة بالشــكشــعرة  12-7يحمــل  األولوالعــرق شــعيرة  21-33
والعـــرق الثـــاني طرفيـــة،  5-3فـــي الوســـط و أربعـــةد القاعـــدة و عنـــ 3-4

جوانـب الحلقـة  .نميكـرو  645-600طولهـا  البطن. شعرة 18-14يحمل

شـعيرات والمشـط موجـود علـى الحافـة الخلفيـة  أربعةالبطنية الثانية تحمل 
أزواج مـــن  4-3الحلقـــة البطنيـــة التاســـعة تحمـــل  .الثامنـــةللحلقـــة البطنيـــة 

عاشــرة تحمــل زوجــين مــن الشــعيرات الشــعيرات الطويلــة والحلقــة البطنيــة ال
  . الطويلة والشق الظهري واضح

  

  
  
  
  
  
   
  
  
 

  
 Thrips palmi البطيخ تربسأنثى الحشرة البالغة لحشرة   .1شكل 

Karny مرة  400مكبرة  بوساطة المجھر البسيط  أخذت.  
Figure 1. Adult female of Thrips palmi Kamy magnified X 
400 

 

اســات أجــزاء الجســم أنهــا مطابقــة للوصــف لــوحظ مــن الوصــف وقي
األصلي للحشرة والتباين في طول الجسم نتيجة لعـدد العينـات الموصـوفة 
وأمـــاكن جمعهـــا والنبـــات الـــذي تصـــيبه، وكـــذلك لـــوحظ أن انتشـــار حشـــرة 
تربس البطيخ فـي المنطقـة الوسـطى مـن العـراق أكثـف مـن بقيـة المنـاطق 

ثرهــا اضــافة إلــى كثافــة النباتــات الظــروف البيئيــة النتشــارها وتكامــة ءلمال
المزروعــــة فــــي الحقــــل والبيــــوت البالســــتيكية اذ تكــــون أعلــــى كثافــــة مــــن 
النباتات المزروعة في المنطقـة الشـمالية والمنطقـة الجنوبيـة، وعلـى الـرغم 
من االنتشار الواسع لحشرات التربس عامـة فـي العـراق إال أنهـا لـم تـدرس 

شــاملة وذات نــواح متعــددة مثــل  بشــكل وافــي ممــا يتــيح المجــال لدراســات
ق المكافحة المالئمـة للحـد مـن ضـرر ائدراسات بيئية وحياتية واختبار طر 

الحشـــرة او القضـــاء عليهـــا ومراقبـــة الشـــتالت والبـــذور الـــواردة للتأكـــد مـــن 
. بالحشــــرة عــــن طريــــق بــــرامج الحجــــر الزراعــــياالصــــابة مــــن ســــالمتها 

 .ه الدراسةويسجل هذا النوع ألول مرة في العراق خالل هذ

 

Abstract 
Hamodi, A.A. and M.S. Abdul-Rssoul.. 2012. New Record of Thrips palmi Karny 1925 (Thysanoptera: Thripidae) in 
Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 30: 142-144. 

Melon thrip samples were collected  from Baghdad and Karkalla Governorates in Iraq during 2009 and 2010 from leaves and flowers 
of many crops such as potato, tomato, eggplant, cucumber and melon in the field and greenhouses. The morphological characters were 
examined and compared with the available keys. The mite was identified as Thrips palmi Karny 1925, and this is the first record of this 
species in Iraq. 
Keywords: Thysanoptera, Thripidae, melon thrips, Thrips palmi. 
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