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 :لملخصا
ظةةة اإلحسةةاء فةةي محاف (Bemisia tabaci)بيضةةاء ال ةال بابةةح ةةر   تةةم رصةةد تواجةةد ع ةةير 

بالمملكةةة اللربيةةة السةةلودية وةةنل عةةروتيح لزراعةةة محاصةةيل الوضةةر فةةي الحقةةول المفتوحةةة بواسةة ة 
م. 3003/3002المصائد الصفراء النصقة وعنقة  ل  بالظروف الجويةة السةائد  وةنل فتةر  الحصةر 

وتيح الةزراعيتيح على محاصيل الوضر المنزرعة فةي اللةر  ال بابة البيضاء تبيح انت ار اإلصابة بح ر
في الحقول المفتوحة وأظهرت المصائد الصفراء النصقة كفاء  عاليةة فةي جة ب أعةداد اة ة اكفةة. كمةا 

علةةى المصةةائد أن  أح زيةةاد  الر وبةةة النسةةبية وسةةرعة اا الحةةرار  يزيةةد مةةح أعةةداد ةتبةيح أح زيةةاد  درجةة
ح ةر  ت انرتبةا  بةيح أعةداد الرياح كاح لها دور فةي وفةأ أعةداداا. مةح ناحيةة أوةر  كانةت ملةامن

واللوامل الجوية منوفضة. كما أوضحت الدراسةة أح تلةداد ع ةير  الح ةر  كةاح متباينةا   بيضاءال ةال باب
 ةال بابةةلح ةةر  علةةى المحاصةةيل الموتلفةةة وأظهةةرت نتةةائج دراسةةة ديناميكيةةة الح ةةر  أح انةةا   روتةةيح 

وحةة أحةدااا فةي  ةهرف نةوفمبر وديسةمبر علةى محاصةيل الوضةر المنزرعةة فةي الحقةول المفت بيضةاءال
ننوفاأ درجة الحرار  وارتفاع الر وبة النسبية باإلضةافة ألةى زيةاد  سةرعة وةالبا  ما تكوح صغر  

 م.3003/3002واألور  في  هرف مايو ويونيو واي الكبر  ونل فتر  الحصر الرياح 

 :ةــــــمقدم
نوعا  مح النباتةات  000التي تصيب أكثر مح  مح اكفات الح رية الهامة بيضاءال ةال بابح ر  

، واصة المحاصيل الزراعية فةي كثيةر (Becker et al., 1992)تنتمي ألى اللديد مح اللائنت النباتية 

 مح دول اللالم  ات الجو الملتدل والحار بالمنا ق انستوائية و به انستوائية.
 A (The sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci (Gennadius) "Strain A")السنلة 

 B (The silverleaf whitefly, Bemisia argentifolii Bellow & Perring والسةةنلة

"Strain B") 
(Homoptera: Aleyrodidae)  تلتبةةةر مةةةح أو ةةةر السةةةننت وأكثراةةةا انت ةةةارا  وفتكةةةا  بمحاصةةةيل

 .(Bellows et al., 1994; Perring et al., 1993, Perring et al., 1991) الوضروات

اكفة بالتفاعنت الموتلفة الناجمةة مةح زراعةة المحاصةيل المتداولةة  ةتتأثر ديناميكية ع ير  ا 
مع بلضها في وقت واحد أو المنزرعة تباعا  فةي أف من قةة مةح المنةا ق مرتب ةا  بتةأثير اللوامةل البيئةة 

كثيةر مةح الفيروسةات الر  علةى نقةل لهةا القةدبيضةاء ال ةال بابوح ر  مح درجات حرار  ور وبة نسبية. 
 Closterovirusesو Geminivirusesالممرضةةةةةة للوائهةةةةةا النباتيةةةةةة والتةةةةةي تنتمةةةةةي للمجموعةةةةةات 

 Nepovirusesو Carlavirusesو
(Hanson et al., 2000; Wisler et al.,1998) .ح ةر  وتسةبب الفيروسةات المنقولةة ب

وضةةر الهامةةة مثةةل ال مةةا م، اللوبيةةا، الفاصةةوليا، وسةةائر فادحةةة لكثيةةر مةةح محاصةةيل ال بيضةةاءال ةال بابةة

mailto:aajlan@kfu.edu.sa
mailto:aajlan@kfu.edu.sa
mailto:aajlan@hotmail.com


 

 

 

 
202                                                   A. M. AL- AJLAN                                          

 

(. وفةةي السةةنوات Duffus, 1994الكوسةةة، الويةةار، ال ةةمام، الب ةةي ، الوةة ، البنجةةر، الفلفةةل والباميةةا )

فةي المنةا ق الزراعيةة الموتلفةة بالمملكةة سةواء فةي  بيضةاءال ةال بابةح ةر  األوير  لوحظ زياد  انت ةار 
بنقةل الفيروسةات الممرضةة مةح النباتةات المصةابة  كفةةحميةة. تقةوم اة ة االحقول المفتوحة أو البيوت الم

ألي النباتات السليمة وتؤدف اإلصابات الفيروسية والح رية ألى انوفاأ أنتاجية النباتات المصةابة ب ةد  
 .مما يؤدف ألي تهديد تل  الزراعات وك ل  تقليل اللائد المادف للمزارعيح

 و أاميةةة حيةة  أح األعةةراأ الناجمةةة مةةح   ابة بهةة ة الح ةةرويلتبةةر انكت ةةاف المبكةةر ل صةة
وقةد سةجلت  (Liu, 2000)تغة يتها علةى النباتةات تظةل كامنةة ألةى أح يظهةر فجةأ  التةأثير الضةار عليهةا 

ور وبةة  °م3..3حية  وجةد أح درجةة حةرار   بيضةاءال ةال بابةح ر  الظروف البيئية المناسبة لظهور 

موجبةةة مةةع درجةةة  كةةاح  و عنقةةة ارتبةةا    د الح ةةراعةةدأد أح % اةةي األفضةةل. كمةةا وجةة8.3.نسةةبية 
التي تلتبةر عامةل رئيسةي لنمةو النبةات الة ف ينةتج عنةه زيةاد  فةي أعةداد ح ةر  ال بابةة البيضةاء  الحرار 

ديناميكيةة  (Luo et al., 1989)وقةد در  والجفةاف.  الم ةرولكنهةا سةالبة مةع الر وبةة النسةبية لقلةة 

في حقول الق ح في الصةيح وسةجل ثةن   روات لزيةاد  أعةداداا و كةر أح  يضاءبال ةال بابح ر  أعداد 
 .°م80انا  عنقة موجبة بيح زياد  أعداد الح رات وارتفاع درجات الحرار  عح 

أح حةدو  الزيةاد  الواضةحة أو السةريلة  Venugopalrao and Reddy (1989)كمةا  كةر 

ربما يرجع ألى التغيرات الواضحة في درجةات الحةرار   بيضاءال ةال باب  في األ وار الغير كاملة لح ر
 والر وبة النسبية.

   كرت الكثير مح األبحا  أمكانية استودام المصائد لرصد والسي ر  على ع ائر ح ر
 Toscano et. وأ ار (Doukas, 2002; Fiedler and Sosnowska, 2002)ة البيضاء ال باب

al., (2002)  على المصائد الصفراء   ح األرأ له عنقة بكثافة الح رأح ارتفاع المصيد  عح س
أح المصائد الصفراء  Kim et al., (1999); Kumawat et al. (2000)النصقة وأضح كل مح 

 بيضاءال ةال بابح ر  النصقة تلتبر مح أام الوسائل الفاعلة في التلرف على األ وار الكاملة مح 
وتتبع أعداد ا ة اكفة في المحاصيل الموتلفة. و كر كل مح واى تستودم على ن اق واسع في تقدير 

Brunel (1999) وHoelmer et al. (1998)  ضرورف لتحديد  بيضاءال ةال بابح ر  أح تتبع تلداد

الم اكل التي يمكح أح تحد  للمحاصيل المصابة وأيضا  لتقدير مد  نجاح برنامج المكافحة ضد ا ة 
على نباتات اللائلة القرعية في  بيضاءال ةال بابح ر  ع ائر   Ajlan (2001a,b ( رصداكفة. كما 

 الحقول المفتوحة باستودام المصائد الصفراء النصقة والتي وضلت عند مستو  ارتفاع النباتات.
علةى المصةائد الصةفراء الموضةوعة  بيضاءال ةال بابح ر  وتهدف ا ة الدراسة ألى تتبع أعداد 

عنقة  ل  بالظروف الجوية السةائد  بمن قةة الدراسةة لنسةتفاد  منهةا فةي بجوار محاصيل الوضروات و
 استراتيجيات المكافحة.

 

 :ثــــمواد وطرق البح
أجريت الدراسة بمح ة التدريب واألبحا  الزراعية والبي رية بجاملة المل  فيصةل بمحافظةة 

فةي الصةفراء الموضةوعة ة النصةقعلةى المصةائد  بيضةاءال ةال بابةح ر  اإلحساء حي  تم حصر أعداد 
الوضروات التي تنتمي ألةى كةل مةح اللةائنت القرعيةة )الويةار والكوسةة( والبقوليةة )الفاصةوليا(  حقول

والبا نجانيةةة ) مةةا م وفلفةةل( والوبازيةةة )الباميةةا( والتةةي زرعةةت فةةي الحقةةول المفتوحةةة للةةروتيح امةةا 
م، والصةةيفية 3002نهايةةة  ةةهر ينةةاير م وانتهةةت ب3003اللةةرو  ال ةةتوية والتةةي بةةدأت فةةي  ةةهر أكتةةوبر 

م. اسةتودمت المصةائد الصةفراء النصةقة 3002والتي بدأت في  هر أبريل وانتهت بنهايةة  ةهر يونيةو 
مةةح المحصةةول  3م100لتجةةارب الحصةةر حيةة  اسةةتودمت ثةةن  مصةةائد نصةةقة بملةةدل مصةةيد  لكةةل 

تفةاع النباتةات. تةم جمةع المصةائد المزروع وال ف يمثل اللائلة النباتية ووضلت المصائد عنةد مسةتو  ار
وتةم حسةاب المتوسة  ال ةهرف. تةم تسةجيل الظةروف  بيضةاءال ةال بابةح ر   أعدادأسبوعيا  للد وتسجيل 
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)مح ة األرصاد بمح ة التةدريب  مح درجات الحرار  والر وبة النسبية وسرعة الرياح الجوية السائد 
 تؤثر على سلو  الح رات حافظة األحساء( التي واألبحا  الزراعية والبي رية بجاملة المل  فيصل بم

الكاملةةة وتكاثراةةا وحجةةةم ع ةةيرتها ومةةح ثةةةم ن ةةا ها فةةي نقةةةل مسةةببات األمةةراأ وواصةةةة 
 85×  20الفيروسية منها والتأثير على ناتج المحصول. تم  راء المصائد الصةفراء النصةقة مسةاحتها 

GEMPLER'S) مح  ركة  3سم
®
, WI, USA.) 

الزراعةةة فةةي صةةور  ق اعةةات ع ةةوائية كاملةةة وتةةم تحليةةل النتةةائج ودراسةةة عنقةةات تةةم تصةةميم تجةةارب 
 (.Costat, 1986انرتبا  باستودام برنامج )

 

 :ةــــالنتائج والمناقش
 

 :وعالقته بالظروف الجوية بيضاءال ةالذبابحشرة رصد أعداد 
الحقةول المفتوحةة  ( بياح بدرجات الحرار  والر وبة النسةبية وسةرعة الريةاح فةي8يوضح جدول )

م. حي  يتضح مةح الجةدول أح أقةل درجةة حةرار  3003/3002بمحافظة اإلحساء ونل فتر  الحصر 
 oم8..1وأقصى درجة حرار  سجلت في  هر أةس   واةي  oم30.1قد سجلت في  هر يناير واي 

بةيح % كمةا تراوحةت سةرعة الريةاح 1.1. -%  ..80وتراوحت الر وبة النسبية في تل  الفتةر  بةيح 
كم/سةةاعة. واةة ة الظةةروف الجويةةة مةةح درجةةات الحةةرار  والر وبةةة النسةةبية وسةةرعة  ..31 - 81.5

فةي الةتحكم فةي ع ةير  ح ةرات الة باب األبةيأ حية  لةوحظ قلةة حجةم  ا  مهمة ا  الرياح ربمةا تللةب دور
الل ةةير  فةةي األ ةةهر المنوفضةةة فيهةةا درجةةات الحةةرار  وزيةةاد  حجةةم الل ةةير  عنةةدما تراوحةةت درجةةة 

 .oم10 - .2ار  بيح الحر

( المتوسةة  ال ةةهرف إلعةةداد ح ةةرات الةة باب األبةةيأ علةةى بلةةأ محاصةةيل 3ويوضةةح جةةدول )
م. ويلكةة  التحليةةل 3003/3002الوضةةر فةةي الحقةةل المفتةةوح بمحافظةةة اإلحسةةاء وةةنل فتةةر  الحصةةر 

ملنويةة  أنةه ليسةت انةا  اوتنفةات x+1ى ألة بيضةاءال ةال بابح ر  اإلحصائي للنتائج بلد تحويل أعداد 
الويةار، الكوسةة،  بحقةولوةنل اللةروتيح علةى المصةائد التةي وضةلت  بيضةاءال ةال بابةح ر  في أعداد 

بالحقةل المفتةوح واة ا يبةيح أح صةنف الوضةر لةي  لةه  صوليا، ال ما م، الفلفةل، والباميةا المزروعةةاالف
لحصةول علةى الغة اء وأح ا ة الح رات تهاجم أف صنف ل بيضاءال ةال بابح ر  دور في ج ب أو  رد 

 وا ا يؤيدة المد  اللائلي الواسع لل باب األبيأ.
ح ةر  وتم دراسة عنقة الظروف الجوية مح درجات حرار  ور وبة نسبية وسرعة رياح بأعةداد 

علةةى المصةةائد التةةي وضةةلت بالحقةةل المفتةةوح والمةةزروع بالمحاصةةيل السةةابقة الةة كر  بيضةةاءال ةال بابةة
 بمحافظة اإلحساء.

 
 
 

( والرطوبدددة النسدددبية  ع( وسدددرعة الريدددا  oم(: بيدددان بمتوسدددطات درجدددات الحدددرارة  1 (جددددول
 م2002/2003بمحافظة اإلحساء خالل فترة الحصر   كم/ساعة(

 سرعة الريا   كم/ساعة( الرطوبة النسبية  ع( (oدرجات الحرارة  م الشهور

 38.5 55.1 20.2 م2002أكتوبر 

 31.1 1.3. 32.3 نوفمبر

 ..31 1.1. 33.3 ديسمبر

 30.5 ..05 30.1 م2003يناير 

 85.5 50.0 30.1 فبراير

 81.5 30.1 5..3 مارس



 

 

 

 
204                                                   A. M. AL- AJLAN                                          

 

 80.8 38.0 28.0 إبريل

 85.8 85.1 2..2 مايو

 81.5 ..80 10.0 يونيو

 8..8 31.2 ..10 يوليو

 85.1 3..2 8..1 أغسطس

 ..81 5..2 ..21 سبتمبر

 
 
 
 

لكددل مصدديدة وضددعت بجددوار بعدد   بيضدداءال ةالذبابدد حشددرة(: المتوسددط الشددهرد إلعددداد 2جدددول 
 م2002/2003محاصيل الخضر في الحقل المفتو  بمحافظة اإلحساء خالل فترة الحصر

 الشهور
 نوع الوحصول

 باهيا فلفل طواطن فاصوليا كوست خيار

 0.0 0.0 0.0 0.0 36 124.7 م2002أكتوبز 

 0.0 27.6 33.3 0.0 87 356.4 نوفوبز

 8.5 14.8 399.8 3.5 61.83 183.9 ديسوبز

 14.1 109 11.75 12.3 39.5 0.0 م2002ينايز 

 1.0 6.5 47.5 4.3 0.5 0.0 أبزيل

 351.9 177.6 703.7 510 209.7 887.4 هايو

 2368.7 1092.3 2277.5 1492 3517 1064.7 يونيه

 228.68 150.98 291.42 220.44 329.29 218.09 الوتوسظ العام

LSD 0.05 =  240.4 

 
بيضةةاء ال ةال بابةةح ةةر  ( ملةةامنت انرتبةةا  والملةةادنت الو يةةة للنقةةة أعةةداد 2يوضةةح جةةدول )
(Bemisia tabaci)  التةةي رصةةدت علةةى المصةةائد الصةةفراء والتةةي وضةةلت بجةةوار محاصةةيل الوضةةر

المزروعة في الحقل المفتوح بالظروف الجوية مح درجات حرار  ور وبة نسبية وسةرعة ريةاح. حية  
بينمةا  r = 0.39مةع درجةات الحةرار   ةيةر ملنةوفنتائج ا ة الدراسة بأح انةا  ارتبةا  أيجةابي  توضح

 = rمع سرعة الرياح  ملنوف وارتبا  سلبي r = -0.29مع الر وبة النسبية  ةير ملنوفارتبا  سلبي 

بدرجةةة  ءبيضةاال ةال بابةح ةر  . مةح اة ة النتةائج يتبةيح أح زيةاد  درجةات الحةرار  تزيةد مةح أعةداد 1.0-

محةةدود  علةةى المصةةائد ومةةح ناحيةةة أوةةر  كةةاح لزيةةاد  الر وبةةة النسةةبية دور فةةي وفةةأ أعةةداد اةة ة 
 .بيضاءال ةال بابح ر  الح رات كما أح ازدياد سرعة الرياح توفأ أعداد 

 
 

(  Yبيضددداء  ال ةالذبابدددحشدددرة والمعدددادالت الخطيدددة لعالقدددة أعدددداد  االرتبددداط(: معدددامالت 3جددددول  
 وسددددرعة الريددددا ( ع  ورطوبددددة نسدددبية ( oم ة مددددن درجدددات حددددرارة بدددالظروف الجويدددد

 م2002/2003 بمحافظة اإلحساء خالل فترة الحصر ( كم/ساعة 
 الوتغيز

(Y) 
 الوعادلت الخطيت (Xالوتغيز )

 هعاهل االرتباط

(r) 
 الويل

الجزء الوقطوع 

 Yهن هحور 

 ةأعذاد حشز

 ت البيضاءالذباب

درجاث الحزارة 

)م
o

) 

y = -0.7634 Ln(x) + 

34.508 
03.0 03.0 236- 

الزطوبت 

 النسبيت )%(

y = 0.9117Ln(x) + 

40.506 
03.0- 0360- 3.3. 
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سزعت الزياح 

 )كن/ساعت(

y = 0.0916Ln(x) + 

18.708 
03..- 330- 6232 

 
 

 :في الحقول المفتوحة بمحافظة اإلحساء بيضاءال ةالذبابحشرة ديناميكية عشيرة 
فةةي الحقةةل  بيضةةاءال ةال بابةةح ةةر  ( ديناميكيةةة تلةةداد 2-8ل )ا ةةكباأل توضةةح النتةةائج الملروضةةة 

المفتوح والمنزرع بمحاصيل الوضر الموتلفة وعنقة  ل  بالظروف الجوية السةائد  بمحافظةة األحسةاء 
وكمثةةال لمحاصةةيل م و لةة  باسةةتودام المصةةائد الصةةفراء النصةةقة. 3003/3002وةةنل فتةةر  الدراسةةة 

علةى المصةائد الصةفراء النصةقة  بيضةاءال ةال بابةح ةر  لنتائج أح تلداد ع ير  ت ير االوضر الموتلفة 
والتي وضلت بجوار نباتات ال ما م المنزرعة فةي الحقةل المفتةوح والموضةوعة علةى مسةتو  ارتفةاع 

م وبلغةت  روتهةا الصةغر  فةي  ةهرف 3003بظهور أعداد اة ة الح ةر  مةح  ةهر أكتةوبر  أ  النباتات بد
ثم أنوفأ تلداداا ووصل ألى أدناة في  هر يناير ثم ازداد اللدد مر  أور  مع بدايةة نوفمبر وديسمبر 

م واةي الة رو  3002 هر أبريل ووصل ألى  رو  أور  في  ةهرف مةايو ويونيةو اللرو  الصيفية في 
 بيضةاءال ةال بابةح ةر  الكبر  ثم أنوفأ بلد  ل  في  هر أةس   وأيضا  توضةح النتةائج أح ع ةير  

ديسمبر واألور  في  هرف مايو ويونيو واة ا سةيفيد فةي أمكانيةة التةدول  في  هر أحدااماتيح لها  رو
عةةح الحةةد  بيضةةاءال ةال بابةةح ةةر  بلوامةل المكافحةةة الموتلفةةة فةةي تلةة  الفتةةرات والتةةي يتلةةد  فيهةةا تلةةداد 

 اسةتودامانيةة والنتائج المتحصل عليها تتوافق مع الكثير مح األبحا  التي  كرت أمك انقتصادف الحرج.
 ,.Liburd et al., 1998; Kim et al)بيضةاء ال ةال بابح ر  المصائد لرصد والسي ر  على ع ير  

1999; Kumawat et al., 2000; Doukas, 2002; Fiedler and Sosnowska, 2002). 
المصيد   ارتفاعأح  (Bruck and Lewis, 1998; Toscano et al., 2002)وقد  كر كل مح   

راء النصةقة عةح سة ح األرأ لةه دور كبيةر فةي جة ب أعةداد الح ةرات التةي تلتصةق بهةا واة ة الصف
وبلةأ  بيضةاءال ةال بابح ر  حي  رصد ع ير   Ajlan (2002)الدراسة تتوافق مع دراسة أور  لـ 

الح رات األور  في الحقول المفتوحة على نباتات اللائلة القرعية. كما أوضحت الدراسة أح الظةروف 
وية مح درجات الحرار  والر وبة النسةبية وسةرعة الريةاح قةد يكةوح لهةا دور فةي الةتحكم فةي تلةداد الج

أح الظروف البيئية المناسةبة  (Liu, 2000)بمحافظة انحساء حي   كر  بيضاءال ةال بابح ر  وانت ار 
وجةد أح %. كمةا 8.3.ور وبةة نسةبية  oم3..3كانت عند درجة حةرار   بيضاءال ةال بابح ر  لظهور 

 الحرار . ةكاح  و عنقة ارتبا  موجبة مع درج  عدد الح ر
عنةةد دراسةةته  بيضةةاءال ةال بابةةلح ةةر   روات   ثةةن  (Luo et al., 1989) وقةةد سةةجل 

  لديناميكية أعداداا في حقول الق ح في الصةيح و كةر أح انةا  عنقةة موجبةة بةيح زيةاد  أعةداد الح ةر
 أح  Venugopalrao and Reddy (1989)كما  كر كل مح . oم80عح  الحرار   وارتفاع درجات
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  بسرعة الريا  بمحافظة اإلحساء خالل فترة الحصر بيضاءال ةالذبابحشرة عالقة أعداد  (3شكل  
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ربمةا يرجةع ألةي  بيضةاءال ةال بابةلح ةر  حدو  الزياد  الواضحة أو السريلة فةي األ ةوار الغيةر كاملةة 

الدراسةة تبةيح أح انت ةار اإلصةابة  التغيرات الواضحة في درجات الحةرار  والر وبةة النسةبية. مةح اة ة
علةى محاصةيل الوضةر المنزرعةة كانةت فةي اللةروتيح الةزراعيتيح فةي الحقةول  بيضةاءال ةال باببح ر  

 م.3003/3002المفتوحة ونل فتر  الحصر 
 

 :ةـــــالخالص
على المحاصيل الموتلفةة تحةت الدراسةة وةنل اللةروتيح فةي  بيضاءال ةال بابح ر  تلداد  تبايح

 ةال بابةةح ةةر  حقةةول المفتوحةةة. وأظهةةرت المصةةائد الصةةفراء النصةةقة كفةةاء  عاليةةة فةةي جةة ب أعةةداد ال
علةةى  بيضةةاءال ةال بابةةلح ةةر  . كمةةا أظهةةرت نتةةائج دراسةةة ديناميكيةةة الح ةةر  أح انةةا   روتةةيح بيضةةاءال

  محاصيل الوضر المنزرعة في الحقول المفتوحة في  هرف نوفمبر وديسمبر وةالبةا  مةا تكةوح صةغر
واألوةةر  فةةي  ةةهرف مةةايو ويونيةةو واةةي الكبةةر  وتفيةةد ملرفةةة تلةة  الةة روتيح ل فةةة فةةي تحديةةد أنسةةب 

 األوقات لمكافحتها أو التدول بلوامل المكافحة الموتلفة.

 شــــــكر:
ي كر المؤلف مدينة المل  عبد اللزيز للللوم والتقنية بالرياأ، المملكة اللربية السلودية علةى 

 .31 – 30 –لم روع البحثي رقم أت التمويل المالي ل
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RELATIONSHIP OF WHITEFLY INFESTATION TO VEGETABLES WITH 

THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS IN AL-HASA, SAUDI ARABIA 
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Hasa 31982, Saudi Arabia, e-mail: aajlan@kfu.edu.sa  and/or  aajlan@hotmail.com 

 

 

ABSTRACT 

Whitefly, Bemisia tabaci Gennadius, was monitored on vegetable crops 

that grown in open fields for two growing seasons (summer and winter 

2002/2003) by using yellow sticky traps. Incidence of whitefly was correlated 

with weather factors that existing in Al-Hasa District, Eastern Province, 

Saudi Arabia. Yellow sticky traps were efficient in monitoring and capturing 

adults of whitefly. 

The data showed a low correlation between weather factors and number 

of adult whitefly on yellow sticky traps. Density of whitefly population was 

varied on vegetable crops. Population dynamics studies revealed that whitefly 

had two peaks of infestation. The lowest one, in November and December, 

while the highest one, in May and June during the period of this study 

(2002/2003). 

Key words; Whitefly, Bemisia tabaci, vegetable crops, population 
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