
 بسم هللا الرحمن الرحٌم        محاضرات الثانً عشر المحاضرة 

 د.خميس عبود المحمدي حشرات بساتين وخضراوات 

 {حشرات العائلة القرعٌة} 

( من الخضراوات الشائعة فً العراق ،وتشمل Cucurbitaceaeالقرعٌات )عائلة 

والعناكً والرقً خٌار الماء والقثاء )التعروزي(وقرع الكوسة والقرع العسلً 

القرعٌات فً اوقات مختلفة.  الزراعة المكشوفة تعرف بالعروق  والبطٌخ،تزرع

الربٌعٌة تجرى من اذار وتنضج ثمارها فً الصٌف .اما الزراعة المغطاة كالخٌار 

والقرع الكوسة فتجرى زراعتها فً كانون الثانً واوئل شباط .والرقً ٌزرع فً 

وة الخرٌفٌة .مثال رر اب من الصٌف فتسمى بالعشباط ،وٌزرع قسم منها فً شه

 القرع الكوسةفً والبطٌخ ،ومؤخرا اشتهرت زراعةخٌار الماء والقثاء والرقً 

جذب النباتات العائلة القرعٌة العدٌد من الحشرات ومنها .تالبٌوت البالستٌكٌة 

،لٌست جمٌع هذه الحشرات مهمة على القرعٌات فالضارة منها الى درجة 

 ة االقتصادٌة ومنها:الخسار

        Rhaphidopalpa foveicollisالخنفساء الحمراء )الحمٌرة( -1

                Teranychus turkestaniiحلمة الشلٌك  -2

           Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء  -3

    Epilachna chrysomelinaخنفساء القثاء  -4

      Myiopardalis pardalinaذبابة البطٌخ  -5

   Aphis gossypiiمن البطٌخ او من القطنً   -6

       Agrotis Sppالدٌدان القارضة االرضٌة -7

        Gryllotalpa gryllotalpa الكاروب -8

    Thrips tabaciثربس البصل  -9

       Baris granulipennisدودة مسمار الرقً -11

         Apomecyna arabicaحفار ساق الرقً -11

                  Nysius cymoidesبق الرقً-12



     Spodoptera littoralisدودة ورق القطن -13

         Locusts and grasshoppersالجراد والنطاط -14

         Rhaphidopalpa foveicollis**الخنفساء الحمراء )الحمٌرة(      

 Galerucidae / caleoptera            

 العوائل/تصٌب هذه االفة نباتات العائلة القرعٌة .

     Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

الغضة للباذرات وعلى االوراق وابراعم  ٌةعلى االوراق الفلقتتغذى كامالت -1

 واالزهار .

ٌشجع الٌرقات تتغذى على قشور الثمار المالمسة لالرض او تدخل فٌها مما -2

 نمو البكترٌا والفطرٌات وتعفنها .

 ٌة للباذرات ٌسبب موتها .لحشرات الكاملة على االوراق الفلقان تغذٌة ا-3

ان تغذٌة الٌرقات على الجذور ٌعرضها لالصابة ،البكترٌا والفطرٌات التربة -4

 وبالتالً موتها النباتات .

التغذي على نبات  قد وجد ان الكامالت تفضل االزهار على االوراق وتفضل-5

 خٌار الماء على القرع .

 "دورة الحٌاة 

*تمضً الشتاء بطور الحشرة الكاملة مختبئة تحت االوراق واالعشاب وفً شقوق 

 التربة .

 والبقولٌات  جتال*تغادر اماكن سباتها عندارتفاع درجة الحرارة فتالحظ فً حقول 

،لون السطح العلوي ملم  7-6. 5الوصف/الحشرة الكاملة ذات جسم متطاول  

احمر برتقالً ولون السطح السفلً والعٌون والفكوك سود .قرون االستشعار 

 عقلة .11

*ٌتمٌز الذكر عن االنثى بوجود ثالث فصوص قصٌرة على الحلقات البطنٌة 

 .االخٌرة



تنشط الحشرة الكاملة خالل الربٌع بعد التزاوج االناث تضع البٌض متطاول 

او مفرد تحت دقائق التربة بالقرب من سٌقان عوائل بٌضة بشكل مجامٌع 311

(اسابٌع فً ٌرقات التربة تدخل رؤسها فً الجذور 3-1النباتٌة ،ٌفقس البٌض) 

سم جسمها 1. 5 -1.  2البالغبٌنما تبقى اجسامها فً التربة عند اكتمال نموها 

ة اسطوانً وٌحمل الصدر ثالث ازواج من االرجل  وراس اسود ٌكتمل نمو الٌرق

اسبوع 2-1اسابٌع بعد تغادر ٌرقات الجذور لتعذر ٌستغرق طور العذراء  5-4بعد 

 وبعدها تتحول الى البالغات .

لفقس البٌض ونمو  من المالحظات المهمة تعتبر رطوبةو الحرارة عامال مهما

الٌرقات ،فتقل نسبة فقس البٌض وبطئ نمو الٌرقات عند جفاف التربة او انخفاض 

ناحٌة اخرى تغادر الٌرقات الجذور الى سطح التربة لتغذٌة على الحرارة ،ومن 

 ْم 21ر ،والٌفقس البٌض تحت درجة جلود الثمار عند تشبع التربة بماء الري الغزٌ

%وترش على الباذرات وعلى النباتات الكبٌرة 85*المكافحة /تؤثر مادة السفن 

 ادة فً اعدد حلم الشلٌك زٌعند كثرتها ،وٌرجى االنتباه ان كثرة مادة السفن تسبب 

                    Tetranychus turkestani"حلم الشلٌك   

 Tetranychiidae / Acariformes 

الشلٌك من افات القرعٌات المهمة وٌسبب االصابات القوٌة على  ةتعتبرحلم

االوراق وضعف النباتات ،تزداد اعداد سكان هذه االفة الخضر الصٌفٌة ،تٌبس 

حتى بداٌة تموز ثم تنخفض  ح السفلى لالوراق فً نهاٌة شهر ماٌسعلى السطو

كثٌرا فً اواخر تموز واب وتعود  لالرتفاع ثانٌة فً اٌلول وتشرٌن اول .تؤدي 

ٌبس االوراق واحٌانا الى موتها والى االصابات القوٌة على الرقً والخٌار الى ت

حلم مهما على الخٌار قصر عمر النبات فٌؤدي الى قلة االنتاج .وٌعتبر هذا ال

سرٌع والتغذٌة ٌظهر ضررها  والشجر فً البٌوت المحمٌة نتٌجة التكاثر السرٌع

قٌقة تتجمع االتربة مما ٌعطل عمل الورقة الوظٌفً ان الحلم ٌنتج خٌوط حرٌرٌة د

 الضوئً والتنفس والنتح .كالتركٌب 

 *دورة الحٌاة 

بٌضة ،البٌض مفرد على السطح السفلً لالورقة تفقس البٌضة 211تضع االنثى 

 صفراء اللون مستدٌرة الجسم ثالث ازواج ارجل بانشطار غشائها ،تخرج الٌرقة 

ملم تنسلخ الطور الحوري االول اربعة ازواج ارجل اكبر قلٌال من 0   .21



رٌة الثانٌة خاصة لدرجة ملم نشطة الحركة والتغذٌة .طور الحو 0    . 27الٌرقة

 الحرارة  تنسلخ ونشطة فً التغذٌة والحركة .تنسلخ حلم كامل.

*الذكراصغر من االنثى لونه اصفر فاتح ٌتحول الى للون االصفر .العٌون حمراء 

االول من االرجل حمراء اللون .جسم الذكر  واضحة اكثر من االنثى والزوج

اعرض منطقة منه  مقدمة البطن الذي ٌستدق فً النهاٌة .ارجل الذكر  مخروطً 

 اطول ممافً االنثى ،باالضافة الى شكل السوءة الذكرٌة .

*البٌض الملقح ٌنتج اناث .والحلم الناتج من بٌض غٌر ملقح هً ذكورا النسبة 

 واقل ذكورا .%21%،اناث81الجنسٌة للذكر 

 المبٌدات التالٌة : "المكافحة /ٌكافح الحلم باحدى

1-Kelthine   18:5  % E :C 10CM3/galon of water 

2-Tedion 8% E:C 10CM /galon of water 

3-Acricus  30% E:C 5CM /gallon           

4-S-Microny 20g /gallon                

 لتر ماء  /100 لتر4%  / بعد Sandoline 2  اماشتاء فٌكافح بماد

 ٌاتٌة للحلمالمكافحة الح

  المفترسات من الحلم 

 Euseius delhiensis      

 Cheletogenes ornatus 

 Txphlodromus rhenaurus 

 اما المفترسات الحشرٌة

 Stethorus gilvifrons 

 Scolo thrips sexmaculatus 

    Orius albidipennis 



 Chrysopa carneae               

                                      Epilachna chrysomelina**خنفساء القثاء    

The 12 Spotted melon Beetle       Coccinellidae/Coleoptera 

 تصٌب نباتات العائلة القرعٌة 

 Damage &Econemic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 بادرات .تتغذى الٌرقات والحشرات الكاملة على االوراق وتقضً على ال-1

ٌكون تغذٌة الٌرقات الصغٌرة على السطح السفلً لالوراق فتذبل بشرتها خالفا -2

 للٌرقات الكبٌرة والكامالت التً تقرض االوراق واالزهار وقشور الثمار .

الكوسا الفاٌروس وتعتبر  موازئٌك لمرض ٌعرف عنها فً خارج العراق الناقل-3

 ومصر. افة مهمة فً سورٌا السودان

*دورة الحٌاة والوصف /تشتٌة هذه الحشرة كحشرة كاملة سابتة تحت االوراق 

واالشجار فً التربة ،ٌبدا السبات فً المنطقة الوسطى فً العراق االسبوع الثانً 

 من تشرٌن الثانً حتى اواخر اذار .

*الحشرة الكاملة ذات جسم نصف كروي محدب من االعلى ومنبسط من االسفل 

 بقع6احمر او برتقالً وعلى كل غمد من االعلى واالسفل ملم ولونها  6-8

 نقطة.  12التسمٌة الخنفساء ذات صغٌرة سوداء ومنها جاءت 

 بعدما تخرج من السبات تتزاوج االناث والذكور .

-311بٌضة عدد البٌض من  51تضع االنثى البٌض بشكل كتل كل كتلة 

(اٌام  ،تفقس 7البٌض) متطاول ،حضانة  او برتقالٌة بٌضة ،البٌض صفراء411

( اعمار تتحول 4( اسابٌع ،الٌرقات تمر) ب4-2ٌرقات ٌستغرق الدور الٌرقً) 

Pupa ملم ،تبقى العذراء اسبوع .تتحول 6على اوراق النباتات طول الجسم  تبقى

 .Adultالى 

 ٌوم .187-149والذكر ٌوم  157-146*طول حٌاة االنثى 

 اجٌال/السنة .4*للحشرة 

الٌها الدعاسٌق  القثاء تعود الى العائل التً تنتمًذكر ان خنفساء وبالجدٌر بال

.والدعاسٌق كما هو معروف حشرات مفترسة تتغذى على المن والٌرقات 



الصغٌرةلحشرات اخرى كثٌرة .هذه الخنفساء اتجهت فً التغذي على النباتات 

فهً تعود الى عادة االفتراس  مخالفة بذالك انواع حشرات عائلتها ومع ذالك

 الفراد نوعها فً بعض االحوال مثل التزاحم .

 "المكافحة /تتبع نفس اسلوب مكافحة الخنفساء الحمراء .

                                     Myiopardalis pardalina**ذبابة البطٌخ   

The Baluchistan melon flyTrypetidae / Diptera                   

تصٌب هذه الذبابة ثمار القرعٌات كالبطٌخ والرقً والخٌار والشجر وتفضل 

 البطٌخ على غٌره .

   Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 حفر فً جدران الثمار نازلة الى لبها للتغذي .ٌنشا الضرر عن الٌرقات التً ت-1

تكون عند اكتمال نموها تغادر الى التربة انفاقا فً لبها وثقوبا على جدرانها -2

 الثقوب طرقا لدخول البكترٌا والفطرٌات التً تسبب التعفن .

 ٌضها الحادةفًهنالك اضرار اقل خطورة ،وتنشا عن غرز االنثى لوضع ب-3

على القشرة  جدران الثمار اثناء وضع البٌض فتظهر كتل صمغٌة  حمراء اوبنٌة

الخارجٌة تمثل عالمات اماكن وضع البٌض .وتختلف مقدار االصابة بهذه 

 الحشرةمن سنة الخرى .

 *دورة الحٌاة والوصف 

 سم .12-6التشتٌة بهذه الحشرة بطور العذراء فً التربة على عمق 

 تخرج الحشرة فً الربٌع للتزاوج ووضع البٌض والحشرة الكاملة ذبابة .

ٌة اصفر والجبهة بنملم .لون الراس 5. 5ملم واالنثى4. 5ر *طول جسم الذك

على  بطن اصفر.نهاٌة البطن رمادي صفراءالصدر واالرجل والقسم االمامً من ال

 .الصدر ثالثة اشرطة طولٌة غامقة 

*نهاٌة بطن االنثى رفٌعة وفٌها الة واضع البٌض الحاد .واالجنحة شفافةعلى كل 

 اء ذات حافات بنٌة .عرٌضة صفرجناح اربعة اشرطة 

تضع االنثى البٌض بشكل مغروز مفرد او بمجامٌع صغٌرة داخل جدار الثمار 

البٌضة اسطوانٌة مستدقة النهاٌتٌن لونها ابٌض  .بواسطة الة وضع البٌض الحادة



ٌوم ،تنزل الٌرقات  6-2بٌضة ،ٌفقس البٌض 151،ٌبلغ عدد البٌض الموضوع 

نمو الٌرقات ثالث اسابٌع  ،تغادر الثمار الى  فً لب الثمار تنمو وتتغذى ٌكتمل

 . Adult وبعدها تتحول الى اسبوعٌن لمدةالتربة للتعذر

 اسبوع . 8. 5 -6*تعٌش الكاملة 

 اجٌال /السنة . 4-3*عدد االجٌال 

 ملم . 12-11*تكون الٌرقات عدٌمة االرجل بٌضاء اللون 

بشدة بذبابة البطٌخ قد ٌكون  "المكافحة /الصنف البطٌخ )حافظ نفسة ( الٌصاب

سبب نضوجه  المبكر الذي ٌحصل  قبل ظهور الكامالت .وٌعتقد ان الثمار تكون 

 ذات جلد سمٌك ٌكون مقاوم لالصابة.

اٌام وذالك  11اما المكافحة الكٌماوٌة /ٌرش فً النصف شهر ماٌس وتستمر كل 

 .    Malathion 50%  E:Cباستعمال مادة 

تنجذب الى الطعوم المتخمرة حدٌثا وٌمكن ات الكاملة *وقد وجد ان الحشر

عندئذخلط المبٌد مع الطعم والذي ٌوضع فً مناطق عدٌدة من الحقل وبمسافات 

 متقاربة او برش الطعم مع المبٌد على النباتات .

                Acythopeus granulippennis**دودة مسمار الرقً   

The melon weevil Curculionidae/Coleoptera 

 تصٌب الرقً والخٌار .

  Damage&Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

فً قشور لب الرقً مسببة تصلب االجزاء المصابة وتلونها تحفر الٌرقات اخادٌد 

.وتوجد عدة ٌرقات  باللون البنً الذي ٌعرف بالمسمار فتصبح غٌر صالحة لالكل

 فً ثمرة واحدة ان اضرارها محدودة فً العراق .

 "تارٌخ الحٌاة والوصف 

 الشتاء بالدور الكامل . فًتمضً هذه الحشرة

بٌضة النثى ،ٌفقس ٌرقات 75فً حزٌران تظهر الكامالت وتضع االناث بمعدل 

للحمٌة تغذى الٌرقات على االجزاء ا.ت جدار الثمرة على الٌرقات حدٌثة الفقس

اجسامها مقوسة ملم 8.اكمال نمو الٌرقات ،مسببة تصلب هذه االجزاء وتلونها



ٌوم ،الكامالت  41-25داء االرجل مفردة،ٌستغرق الطوربٌضاء ورؤسها بنٌةاوسو

 ٌوم.81 تعٌش

 اجٌال /السنة فً فلسطٌن .3للحشرة 

 المكافحة . "المكافحة /لطالما اعداد الحشرة واطئة اضرارها محدودة والٌستوجب
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