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   المستخلص
انطالقًا من األهمية التي تحظى بها أشجار النخيل في العراق ، وبسبب األضرار الكبيرة التي تحدثها حشرة الدوباس 

Ommatissus lybicus Deberg.  ، فقد تمت دراسة المعطيات الحياتية والبيئية والتي تساعد في تفسير ألشجار النخيل
  .منذ عدة عقود وتضع اللبنات األساسية لتطوير برامج مكافحة فعالةاستمرارية هذه الحشرة آآفة تهدد أشجار النخيل 

ي الحشرة الخريفي والربيعي ، إذ وجد ان أول ظهور             ات والبالغات خالل جيل ة للحوري ة العددي تمت دراسة الكثاف
ى ذرو  2001لحوريات الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل آانت في بداية األسبوع الثاني من شهر آب   ا آانت   وأعل ة له

ة شهر تشرين           . عند بداية األسبوع األول من شهر تشرين األول د بداي ا عن ان أول ظهور له ل الخريفي فك أما بالغات الجي
ان أول     د آ األول وأعلى ذروة لها عند نهاية األسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني وفيما يخص حوريات الجيل الربيعي فق

ة شهر آذار و     د نهاي ا عن ان أول             ظهور له ل الربيعي فك ا بالغات الجي ايس ، أم د منتصف شهر م ا آانت عن ى ذروة له أعل
  .ظهور لها عند نهاية األسبوع الثالث من شهر مايس وأعلى ذروة لها آانت قبل منتصف شهر حزيران

ت     ًا بلغ ل حقلي اس النخي رة دوب يض لحش ور الب دة تط اتي ان م ة األداء الحي ائج دراس حت نت  7.07±150أوض
والي     3.85±57.83و ى الت ي عل ي والخريف ين الربيع ًا للجيل ي      . يوم ل الربيع وري للجي دور الح ور ال دة تط ت م ا بلغ آم

ت  54.15±4.24 ين بلغ ي ح ًا ف ي 4.08±50.3يوم ل الخريف ًا للجي ة . يوم دة دور البالغ ت م وبلغ
  . يومًا للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي 6.94±89.75و58.05±14.4

د أظهرت ي    وق ين جيل ات ب يض والبالغ دة التطور للب دلي م ين مع ة ب روق معنوي ود ف ل اإلحصائي وج ائج التحلي نت
  .الحشرة في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين معدلي مدة التطور للدور الحوري بين جيلي الحشرة
ل الربي  دة الجي ين م ة ب روق معنوي ود ف ل اإلحصائي وج ائج التحلي د أظهرت نت ذلك فق ًا ل ي إذ بلغت تبع عي والخريف

  .يومًا على التوالي 8.28±121.6و 211.7±10.22
ائج           د أظهرت نت ا خمسة إنسالخات وق و تتخلله بينت النتائج الحقلية ان حورية دوباس النخيل تمر بخمسة أطوار نم

ين ، إذ      ة الخمسة للجيل دة الطور    التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين معدالت مدد التطور لألطوار الحوري بلغت م
ل الربيعي        ع والخامس للجي اني والثالث والراب ى    12.65،  10.90،  9.53،  12.3،  8.85الحوري األول والث ًا عل ، يوم

  . يومًا على التوالي للجيل الخريفي 13.2،  12.03،  10.1،  8.9،  5.93التوالي ، في حين بلغت 
رة   ة         وأظهرت النتائج حساسية األطوار الحورية المبك األطوار الحوري ة ب ة المحيطة مقارن ر الحي ة غي للعوامل البيئي

ي     ل الربيع اني للجي وريين األول والث ورين الح ي الط ات ف ة للهالآ بة المئوي ة إذ بلغت النس م % 3.75و 11.06المتقدم ول
وية لهالآات األطوار  تسجل أي هالآات لألطوار الحورية الثالث والرابع والخامس أما الجيل الخريفي فقد آانت النسبة المئ

م تسجل أي هالآات في الطورين الحوريين       . على التوالي% 6.93،  12.28،  27.77الحورية األول والثاني والثالث  ول
  .الرابع والخامس

أظهرت النتائج وجود فروق معنوية بين معدلي أعمار الذآور واإلناث بين جيلي الحشرة ، إذ بلغت معدالت أعمار 
الربيعي والخريفي على التوالي ومعدل أعمار اإلناث للجيل الربيعي يومًا للجيلين  7.3 ±82.35و 4.9 ±33.5الذآور 
  .للجيل الخريفي 6.94 ±89.75و 58.05±4.41

الربيعي إذ بلغ معدل عدد البيض انت أعلى من انتاجية إناث الجيل بينت النتائج ان انتاجية إناث الجيل الخريفي آ
بيضة في حين آان معدل عدد البيض الذي تضعه   10.45±130.1لخريفي طيلة مدة حياتها الذي تضعه إناث الجيل ا

الجيل الربيعي اليومي لوضع البيض من قبل إناث  بخالف ذلك آان المعدل. بيضة  7.93±103.75إناث الجيل الربيعي 
لتحليل اإلحصائي وجود فروق نتائج اتظهر ولم . أعلى من المعدل اليومي لوضع البيض من قبل إناث الجيل الخريفي

  .للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي% 73.7و 81.4بلغت ين النسب المئوية لفقس البيض إذ معنوية ب
دات           وع الوح ان مجم رة فك ي الحش وري لجيل دور الح يض وال ور الب ة لتط ة الالزم ات الحراري د المتطلب م تحدي ت

يض     ور الب ة لتط ة الالزم ى      78.93±1302و 39.12±628.01الحراري ي عل ي والخريف ين الربيع ة للجيل دة حراري وح
والي غ    . الت د بل وري فق دور الح ور ال ة لتط ة الالزم دات الحراري وع الوح ا مجم  27.21±929.54و 20.18±521.66أم

  .وحدة حرارية للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي



  

ة والتي آانت        وألغراض التنبؤ بالظهور المبكر للحوريات تم تحديد الوحدات  ة لظهور أول حوري ة الالزم الحراري
  .وحدة حرارية للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي 67.35±2167.07و 170.68±11.47

ات          ا إجراء عملي ة التي يمكن خالله دة الزمني د الم آما تم حساب الوحدات الحرارية الالزمة لظهور أول بالغة لتحدي
ل الربيعي هي        المكافحة فتبين ان مجموع الوحد ة في الجي ة لظهور أول بالغ وحدة   20.45±691.58ات الحرارية الالزم

  .وحدة حرارية لبالغات الجيل الخريفي 121.40±3064.58حرارية و
آما أظهرت نتائج دراسة جداول القابلية التكاثرية ان لدرجات الحرارة تأثيرًا واضحًا في مدة حياة اإلناث ومعدالت 

 (Ro)ووجد ان أقل معدل تعويض صافي . كاثر فضًال عن تأثيرها في معدالت إنتاجية اإلناث للبيضأعمارها عند أول ت
جيل /أنثى/أنثى 85.61م ، بينما آان أعلى معدل تعويض صافي °15جيل عند درجة /أنثى/أنثى 44.65إلناث الحشرة آان 

أسبوعًا عند درجة  38.92أطول مدة جيل م و°25أسبوعًا عند درجة  17 (T)وآانت أقصر مدة جيل .  م°25عند درجة 
أسبوع عند /أنثى/أنثى 0.097لسكان حشرة دوباس النخيل  (rm)م ، آما وجد ان أقل قيمة لمعدل الزيادة الداخلية 15°

  .م°25أسبوع عند درجة /أنثى/أنثى 0.261وأعلى قيمة لمعدل الزيادة الداخلية آانت م °15درجة 
ة للهالك في دور البيض آانت            وأظهرت جداول حياة الجيل الربي ًا ان النسبة المئوي ل حقلي اس النخي عي لحشرة دوب

وري          % 31.05 دور الح ي ال الك ف ة لله بة المئوي ت النس ل ، وبلغ يض والتطف وبة الب دم خص بب ع ان % 24.13بس وآ
ة   وار الحوري ا األط اني أم وريين األول والث ي الطورين الح الك ف ؤول عن اله ل المس و العام راس ه ع  االفت ث والراب الثال

ل الربيعي ،       . والخامس فلم تشخص عوامل الهالك فيها بية في الهالآات للجي وآان لعامل عدم الخصوبة أعلى مساهمة نس
ة والتي     k (0.097قيمة (إذ بلغ مجموع الهالآات الناتجة من عدم خصوبة البيض  ر معروف ، يليه هالك اإلناث ألسباب غي

ل لسكان    0.525 (SG)القيمة المحسوبة لمعدل بقاء الجيل الربيعي  بلغت. 0.071لها  kآانت قيمة   أما قيمة دليل اتجاه المي
  .1.54الجيل الربيعي فقد بلغت 

ت     يض آان ي دور الب الك ف ة لله بة المئوي ي ان النس ل الخريف اة الجي داول حي اف % 32.23أوضحت ج ان الجف وآ
ي ه    يض ف الك الب ن ه ؤولين ع املين المس ا الع ل هم لوالتطف وري   . ذا الجي دور الح ي ال الك ف ة لله بة المئوي ت النس وبلغ

م تشخص  %. 48.32 اني والثالث ول ة األول والث ل المسؤول عن الهالك خالل األطوار الحوري و العام اف ه ان الجف وآ
ادس   امس والس ع والخ ة الراب وار الحوري الك األط ن ه ؤولة ع ل المس ى  . العوام وري األول أعل ور الح اف الط ان لجف وآ

ة     مس ل إذ بلغت قيم ذا الجي ه   kاهمة نسبية في الهالآات الحاصلة في ه ة        0.136ل ذي بلغت قيم اف البيض ال ه جف ه   kيلي ل
  .1.16أما دليل اتجاه الميل لسكان الجيل الخريفي فقد بلغ . 0.314وآان معدل البقاء للجيل الخريفي  0.119

م        ة تسجيل الحل ائج دراسة األعداء الطبيعي رة في العراق آمفترس      Anystis agilis (Banks)تضمنت نت ألول م
للطورين الحوريين األول والثاني لحشرة دوباس النخيل ، آما سجلت بعض المالحظات المتعلقة بوجوده الموسمي وآفاءته 

  .االفتراسية
 Coccinellaوبالغات أبو العيد ذو السبعة نقط   .Crysoperla carnea Stephآما تم تشخيص يرقات أسد المن 

septempunctata L.  نقطة وذو اإلحدى عشرةC. undecimpunctata L.  آمفترسات لحوريات حشرة دوباس
  .النخيل مع اإلشارة الى وجودها الموسمي وآفاءتها االفتراسية

وباس يتطفل على بيض حشرة د Oligositaللجنس متطفالت على مستوى العالم ينتمي وتم تسجيل نوع جديد من ال
  وسجلت المالحظات المتعلقة بوجوده الموسمي وسلوآية وضعه للبيض . والخريفيالجيلين الربيعي النخيل من 

  .فضًال عن نسب تطفله على بيض الجيلين
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  المقدمـة

ى          تعد نخلة التمر من أ ة عل ة والتاريخي ود ، وتتفق النصوص الديني دم العه ذ اق شهر األشجار التي عرفها اإلنسان من
أن       ر ب دى الكثي ه معروف ل إظهار النخلة بمظهر الشجرة الموهوبة وآمنبع للبرآة والخيرات التي ال يحصرها أي عد، ولعل

اة           جرة الحي م ش ة باس ب المقدس ض الكت ي بع رت ف د ذآ ة ق يح      (Tree of life)النخل يد المس د الس هدت مول د ش   وق
ة    (حسب العقيدة االسالمية ) عليه السالم( ريم ، أي ة في      ). 25، 24،  23القرآن الكريم ، سورة م ة النخل ى مكان ة عل وللدالل

ا    ا ومنتوجاته ا صورت   . تاريخ العراق القديم ما تضمنته شريعة حمورابي من أحكام عديدة عن النخلة وغرسها وتلقيحه آم
دن األعداء المحاصرة       بعض ال ى م دة ال ل العائ منحوتات اآلثارية القديمة منظر الجند اآلشوريين وهم يقطعون أشجار النخي

  ).Simon)  ،1978وذلك للقضاء على مقاومة األعداء بحرمانهم من أهم مصادر قوتهم 

ا ورد   ه، آم ر من األحاديث    وفي القرآن الكريم ذآٌر مسهٌب للنخل ووصف بالغ لثمره وطلعه وآمه وعرجون ت الكثي
وارد في الصحيحين      د أحدآم      (عن الرسول الكريم محمد صلى اهللا عليه وسلم ومن ذلك الحديث ال ان قامت الساعة وفي ي

  . وهذا يدل على مبلغ اهتمام الرسول الكريم بهذه الشجرة المبارآة). فسيلة، فان استطاع ان ال يقوم حتى يغرسها فليغرسها

العراق بالعديد من اآلفات الزراعية المرضية والحشرية وغير الحشرية وتعد حشرة دوباس  تصاب نخلة التمر في
النخيل واحدة من أهم اآلفات التي تصيب أشجار النخيل، فهي توجد في مناطق زراعة النخيل جميعها، وتزداد االصابة بها 

عبد (رة الدوباس أصناف النخيل جميعها صيب حشفي البساتين القريبة من األنهر والتي يزرع نخيلها بصورة متقاربة ، وت
  ).1985،  1974،  1963الحسين ، 

تشير النشرات الخاصة بالنخيل إلى ان أولى المكافحات لهذه اآلفة قد تبنتها مصلحة التمور العراقية في األعوام 
بعد ). 1969الدباغ ، (رماد من مسحوق النيكوتين والنورة والفقد استعمل في تلك المرحلة خليط  1936،  1935،  1934

، )1963عبد الحسين ، (والهبتاآلور والديازينون والدبترآس رشًا أرضيًا  DDTذلك استعملت المبيدات الكيميائية مثل الـ
ونظرًا لصعوبة ايصال محلول الرش بالطريقة المذآورة وآثرة عدد األشجار المصابة، تم التوجه إلى استعمال الطائرات 

وآان األخير  DDVPباستعمال مبيدي الدايمثويت والـ 1964شات األرضية وآانت أولى التجارب في مايس بدًال من المر
ستة قررت وزارة الزراعة آنذاك شراء  وبناءًا على ذلك). 1968وآخرون ،  (El-Haidaryفعال جدًا في مكافحة اآلفة 

والزالت طريقة الرش الجوي متبعة حتى ). 2000الجبوري ، ( 1965أطنان من هذه المادة لرشها بشكل واسع في موسم 
ل شخصي اتصا(طن من المبيدات ضمن البرنامج السنوي لمكافحة اآلفة  500 -  400يومنا هذا ويستعمل فيها ما يقارب 

  ).2002المزروعات ، مع الهيئة العامة لوقاية 

ستمرارها في تهديد بساتين النخيل اذه اآلفة والتي تتضح من خالل وانطالقًا من عدم جدوى عمليات المكافحة له
واآلثار السلبية الخطيرة الناجمة من استعمال المبيدات الكيميائية بهذه الكميات الهائلة، فقد ارتأينا تسليط الضوء على بعض 
 الجوانب الحياتية والبيئية التي من شأنها ان تضع بعض التفسيرات الستمرار هذه الحشرة آآفٍة تهدد أشجار النخيل في

العراق وتوظيف المعلومات المستمدة من هذه الدراسة في برنامج المكافحة المتكاملة لهذه اآلفة الخطيرة ، تبعًا لذلك فقد 
  :استهدفت الدراسة ما يأتي

  .متابعة الكثافة العددية للحشرة وتحديد مواعيد الظهور والذروة لكل دور من أدوارها .1
ة للحشرة حقلي     .2 ة         دراسة بعض الجوانب الحياتي ائج الدراسات الحقلي تمدة من الدراسة بنت ة المعلومات المس ًا ومقارن

  .السابقة
من خالل  Degree-day modelالحرارية للحشرة باستعمال أنموذج الوحدات تطوير أنظمة التنبؤ والمراقبة  .3

  .ء عمليات المكافحةتحديد الوحدات الحرارية الالزمة لظهور أدوار الحشرة المختلفة وتحديد المواعيد الدقيقة إلجرا
د   Age-specific fecundity tablesبناء جداول القابلية التكاثرية ذات الفئات العمرية  .4 للحشرة في المختبر لتحدي

  .معدل الزيادة الداخلية في سكان الحشرة تحت درجات حرارية مختلفة



  

  
 لسكان في الطبيعة وتحديد اتجاه ميلبناء جداول حياة الحشرة في الحقل لتحديد اثر العوامل الخارجية في حرآة ا .5

  .تعرضه لتلك العواملإزاء  The population trend indexالسكان 
 .تشخيص األعداء الطبيعية للحشرة وتحديد أوقات نشاطها .6
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معت من أشجار من نماذج ج 1875سنة  Fieberان أول من وصف هذه الحشرة هو ) Lepsme )1947ذآر 
هذا األسم من قبل  ، وقد اعتمد .Ommatissus binotatus Fiebوأعطاه األسم  Chamaerops humilisنخيل الزينة 

في ترآيا ) 1936( Dowsonفي العراق و) 1922( Duttو Raoفي روسيا و ) Oshanin )1912مثل بعض الباحثين 
  .في السودان) Linavuori )1973و

إعادة وصف لهذه الحشرة اثبت من خالله ان دوباس نخلة التمر يختلف عن النوع ) Bergevin )1930وأجرى 
 Ommatissusوعد دوباس نخلة التمر نويعًا تابعًا لذلك النوع وأعطاه االسم  Fieberالموصوف سابقًا من قبل 

binotatus lybicus De berg.  على الرغم من ان  والزالت هذه التسمية معتمدة في البحوث العلمية داخل القطر
Asche وWilson )1989 ( قد أجريا دراسة تصنيفية لقفازات النبات من الجنسOmmatissus  والتي شملت إعادة

ولألحد عشر نوعًا العائد لهذا الجنس ، وآان من أهم نتائج  Ommatissusوالجنس  Trypetimorphiniوصف للقبيلة 
قد ارتقت الى مقام النوع التام  Obinotatusسابقًا نويعًا تابعًا للنوع  التي أعدته الدراسة ان حشرة دوباس النخيل هذ

، آما وضع الباحث مفتاحًا تصنيفيًا لجميع األنواع العائدة للجنس  .Ommatissus lybicus De bergوأعطيت األسم 
Ommatissus .  
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ام   راق ع ي الع ل ف اس النخي رة دوب ر ). Dutt  ،1922و (Rao 1922سجلت حش ه ) El-Haidari )1981وذآ ان
ا سجلت        1979شاهد مجاميعًا من البيض والبالغات لحشرة دوباس النخيل في مايس  ل في البحرين ، آم على أشجار النخي

وذآر المصدر   ). El-Haidari)  ،1982حيث شوهدت في منطقة آاب شمال السودان   1981ألول مرة في السودان عام 
ر ه ان الحش ران ومصر     نفس يا واي رق األقصى وروس بانيا والش ن اس احثين م دة ب جلها ع د س ار وق دة أقط ي ع ر ف ة تنتش

ا توجد        ه أينم ذي تنتشر في والكويت والبحرين واالمارات العربية المتحدة وعمان والسعودية والجزائر فضًال عن العراق ال
  .أشجار النخيل

ات ال ن اآلف ت م د آان طين ، فق ي فلس رة ف جلت الحش ات وس ي الثمانيني ل ف جار النخي ى أش ة عل و  (Klienمهم
Venezian  ،1985.(  

ة          ) Wilson )1989و  Ascheوبين  ا تنتشر وبصورة واسعة في منطق ل ، إذ ذآر انه اس النخي انتشار حشرة دوب
وع صلة بأشج         ) Al-Azawi)  ،1986الشرق األوسط وآان آخر تسجيل لها في قطر   ذا الن ان له ا آ ه طالم ا ذآر ان ار آم

  .في ليبيا) Naji )1979و Lalنخيل التمر فان له مدى واسع من االنتشار شمالي أفريقيا فقد سجلها 
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ان حشرة دوباس النخيل تؤدي الى فقدان أشجار النخيل لحيويتها ومن ثم قلة انتاجها، إّال ) Cameron )1921أآد 
في . بالغًا ألشجار النخيلحتى وان آان بأعداد آبيرة ال يجلب ضررًا وجود الحشرة اعتقدا ان ) Dutt )1922و Raoان 

عند دراسته لهذه الحشرة في مصر ان الحشرة تسبب أضرارًا متعددة ألشجار النخيل منها ) Alfieri )1934ذآر حين ، 
  .بسية التي تفرزها الحورياتامتصاص العصارة النباتية فضًال عن اصابة الخوص بالفطريات نتيجة تخمر المادة الد

في دراسة األضرار الناجمة من االصابة بهذه اآلفة الخطيرة في محافظة البصرة خالل ) Dowson )1936وتوسع 
درت      1935و  1934عامي  ى مساحة ق ، فقد وصف تلك األضرار باصابة الحشرة لحوالي سبعة ماليين نخلة توزعت عل

ار وآانت األضرار خ    28000بحوالي  درت بحوالي       هكت دًا ضمن مساحة ق رة ج ائر      8000طي درت الخس د ق ار ، وق هكت
  .دوالر أمريكي 400000بحوالي  1935الناجمة من االصابة عام 

ي   ار الخليل ا أش ل      ) 1956(آم عف النخي ة لس ارة النباتي تص العص غيرة تم رة ص ي حش دوباس ه رة ال ى ان حش ال
  .صغيرة الحجم ورديئة وغير صالحة لألآل والعذوق وتفرز افرازات لزجة تلوث الثمار وتجعلها

نة  ه  1963وفي س ي آتاب ا ف راق وثبته ي الع ذه الحشرة ف د الحسين أول دراسة موسعة له ي عب دآتور عل أجرى ال
ة   ) النخيل والتمور وآفاتهما(المعنون  وقد بين أضرار  الحشرة بصورة مفصلة ، حيث ذآر ان الحوريات والحشرات الكامل

قوقًا في أنسجة الخوص لوضع البيض              تمتص العصارة الن اث الحشرة ش ا تعمل إن ار، آم ذوق والثم باتية في السعف والع
ى مختلف   . وتسبب هذه العملية موت األنسجة النباتية للشق والمنطقة المحيطة به وتفرز الحشرة مادة دبسية حلوة المذاق عل
ا   ود آم ن األس ات العف و فطري دًا لنم طًا جي ون وس ة وتك زاء النخل طء    أج ار وب ع الغب ى تجم ية ال ادة الدبس راآم الم ؤدي ت ي

ة األشجار المصابة     ادة        . الفعاليات الحيوية للخوص ، ومن ثم التقليل من حيوي ذه الم ديدة تسيل ه دما تكون االصابة ش وعن
ا     وتكون   .الدبسية من أشجار النخيل لتسقط على أشجار الفاآهة أو المحاصيل الحقلية أو محاصيل الخضر المزروعة تحته

ادة           ل المصاب صغير الحجم ومغطى بم ا يكون تمر النخي الثمار المصابة بطيئة النمو والتحول من مرحلة الى أخرى، آم
ة مع             ة مقارن ر صالح لالستهالك البشري وتكون أسعاره واطئ ك غي ه ذل لزجة مع تراآم األتربة واألوساخ عليه مما يجعل

اج التمور    التمر السليم، وتؤدي االصابة الشديدة والم تعاقبة الى ضعف واضح في نمو النخيل واصفرار السعف وقلة في انت
  .، وقد تؤدي االصابة الشديدة جدًا والمتكررة لعدة سنوات الى موت بعض أشجار النخيل

األنواع الخمسة       ) Ben-Saad )1990و  Bitawوفي ليبيا ذآر  ة ب م الحشرات مقارن ان حشرة الدوباس هي من أه
  .م تسجيلها خالل عملية المسح لآلفات الحشرية التي تصيب أشجار النخيل في ليبيااألخرى التي ت

ة التي   ) 1995(وآخرون  Abd-Allahوفي سلطنة عمان ، أشار  إلى ان حشرة دوباس النخيل تعد من اآلفات المهم
ى   ألوراق    تصيب أشجار النخيل ، إذ تسبب الحوريات والحشرات الكاملة ضررًا آبيرًا بسبب تغذيتها عل ة ل العصارة النباتي

  .، آما تسبب أضرارًا للثمار
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ان    ر ميماري د  )1947(سجلت أولى المالحظات الحياتية الحقلية عن حشرة دوباس النخيل في العراق من قبل البي ، فق

ول ويفقس       في األسبوع األول    أوضح ان لحشرة دوباس النخيل جيلين في السنة، جيل ربيعي ويضع البيض في أواخر أيل
ل       ذا الجي دور الحوري له دة ال امالت حوالي      46من نيسان، وتستغرق م دة دور الك ًا وم اً  14يوم ل الخريفي    . يوم ا الجي أم

يومًا  46وتستغرق مدة الدور الحوري لهذا الجيل حوالي . فيضع البيض في أواخر مايس ويفقس في األسبوع الثاني من آب
  .ًايوم 12ومدة دور الكامالت 

وقد أوضح ) 1963(قبل عبد الحسين ة هذه الحشرة في محافظة بابل من وأجريت أول دراسة مفصلة عن تاريخ حيا
بوع الثاني من شهر ان لهذه الحشرة جيلين في السنة، جيل شتوي أو ما يسمى بجيل السبات، إذ يوضع البيض في األس

  يومًا  140مدة البيض لهذا الجيل ويفقس في األسبوع األول من نيسان، وتبلغ تشرين الثاني 
 233 - 203يومًا وتستغرق مدة هذا الجيل  45يومًا واألنثى  15يومًا ويعيش الذآر حوالي  50 - 47والدور الحوري 



  

  .يومًا

ويفقس خالل األسبوع األول من شهر آب . األسبوع الثاني من شهر حزيران أما الجيل الصيفي فيضع البيض خالل
. يومًا 40يومًا واألنثى حوالي  13ويعيش الذآر . يومًا 60-54يومًا والدور الحوري  50ض لهذا الجيل وتبلغ مدة البي.

  .يومًا 150 -  113وتستغرق مدة هذا الجيل 

ين        ) 1988(آما أجرى العباسي  د استعمل درجت ة، وق ل تحت الظروف المختبري دراسة لحياتية حشرة دوباس النخي
و     . م27ْم وأخرى ثابتة ْ)32-22(اوحت بين حراريتين احداهما متغيرة وتر دل نم ك مع ووجد ان حوريات هذه الحشرة تمتل

د            . متشابه عند آال الدرجتين ى الواحدة عن ة ومتوسط عدد البيض لألنث ى الحشرة الكامل آما سجل مدة النمو من البيضة ال
رة  ا هي ام        . درجة الحرارة المتغي ة التي أمكن الحصول عليه ائج المهم ى خوص       ومن النت ار الحشرة عل ة وإآث ة تربي كاني
  .سعف النخيل في المختبر

ون  ا درست حس أثير    ) 1988(آم ا ت ن خالله ة أوضحت م ل تحت الظروف المختبري اس النخي رة دوب ة حش حياتي
ى      . درجات الحرارة والرطوبة النسبية في حياتية الحشرة رة ال آما درست حالتي التكاثر الجنسي والبكري مشيرة وألول م

ل وجو ر الملقحة من          . د ظاهرة التكاثر العذري لدى إناث حشرة دوباس النخي اث الملقحة وغي ين اإلن ة ب د أجريت مقارن وق
  .ناحية األعمار وانتاجيتها من البيض
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ؤ بموعد ظهور ونش       اط لقد آان لنظام الوحدات الحرارية دور مهم في عالم الحشرات ، من خالل استعماله في التنب
ع   ي مواق ا ف ة الحشرات وتطوره ة ديناميكي ي دراس ا الطبيعي وف ع عائله ا م ة وعالقته ات الحشرية والحشرات النافع اآلف
مختلفة وفهم الحدود المناخية لتوزيع وانتشار الحشرات هذا فضًال عن استعمالها في تحديد المواعيد الدقيقة إلجراء عمليات 

  ).1974وآخرون ،  Campbellو Gutierrez  ،1973و Sheldhal  ،1958 ، Gilbertو (Strongالمكافحة 

آان من أوائل الذين اسهموا في تطوير ) 1903( Simpson، ان )Birch )1954و Andrewartha فقد ذآر
إذ وصف عالقة درجة الحرارة  Heat degree-dayاليومية ي معبرًا عنه بالوحدات الحرارية مفهوم الثابت الحرار

  :المعادلة اآلتية بسرعة النمو وفق
K = Y (x - a) 

  الثابت الحراري=    Kإذ أن  
    Y =الفترة الزمنية الالزمة الآمال التطور  
  a   =عتبة النمو الدنيا  
  x   =درجة الحرارة المئوية  
  (x - a)  =الحرارة المؤثرة  

الصيغة التي اعتمدت آأساس  ، أنشئت ) x(وباستعمال المعدل اليومي لدرجات الحرارة العظمى والصغرى بدًال من 
  .لتطبيق طريقة المجموع الحراري في العديد من الدراسات

الظواهر       Theory of Heat summationلقد وضعت نظرية المجموع الحراري   ؤ ب ل القاعدة األساسية للتنب لتمث
ل   ي الحق ة ف ة الدوري ؤثرة    Phenologyالحياتي رارة الم مي للح ع الموس الل التجمي ن خ ،  Chapmanو (Echenordم

1972.(  

النضج ويظهر في آل طور عتبة اتها الحرارية للوصول الى مرحلة وتختلف األنواع أو الطرز اإلحيائية في متطلب
دونها نمو ، أما فوقها فان هناك مدى واسع نسبيًا للحرارة الالزمة ال يحدث  Development thresholdنمو معينة 

 Lowerة النمو الدنيا للتطور عتب) 1974(وآخرون  Champbellقد عرف و). Tauber  ،1976و (Tauberللتطور 
threshold temperature للكائن الحيدرجة حرارية ال يحصل دونها نمو  بأنها أقل.  



  

ة          ) 1977(وآخرون  Sevacherianوأوضح  ع الوحدات الحراري د حساب وتجمي ة عن ة عوامل مهم ك ثالث ان هنال
  .ا للتطور والمدة في دورة حياة الكائن الحي وطريقة حساب الوحدات الحراريةتحديد عتبة النمو الدني -:وهي

و        Development thresholdان تحديد عتبة النمو  ة للنم ات الحراري تعد من األمور األساسية في حساب المتطلب
ور ن . والتط د تمك ة ) Arnold )1960وق تعمال معادل ق اس ن طري و ع ة النم د عتب ة لتحدي اد طريق ن إيج داد  م االرت

Regression equation وال زالت هذه الطريقة متبعة حتى اليوم في تحديد عتبة النمو الدنيا لتطور األنواع.  

ؤ       ) Taylor )1981أما طرائق حساب الوحدات الحرارية فقد ذآر  د من الطرائق التي وضعت للتنب ان هنالك العدي
ذه ا      دم ه ة البسيطة من اق تم حساب          بتطور الحشرات، وتعد الطريق ة ، حيث ي ة التاريخي ا سميت بالطريق ى انه لطرائق حت

  :الوحدات الحرارية بهذه الطريقة وفق المعادلة اآلتية

DDs = 
Max    +   Min 

- DT 
2 

  الوحدات الحرارية اليومية=  DDs      إذ ان  
     Max  =درجة الحرارية اليومية العظمى  
     Min   =غرىدرجة الحرارية اليومية الص  
      DT   =عتبة النمو الدنيا للتطور  

د أجرى    وقد أجريت العديد من التعديالت على هذه الصيغة للوصول بها الى الدقة المطلوبة في التطبيق الميداني ، فق
Lindsey وNewman )1956 (     اد صيغة ات بايج تعديًال على هذه الصيغة اعتمد فيه على األساسيات الهندسية في المثلث
  .مدد التقريبية لتوزيع درجات الحرارة المختلفة خالل اليومتعكس ال

ة     Newman و Lindseyتحويرًا لطريقة ) Abrami )1972وأجرى  و لكل مرحل لتحديد الحرارة المؤثرة في النم
  .من التطور باستعمال عتبة النمو ودرجة الحرارة الحرجة العليا

ة المحورة ،       طريقة لحساب الوحدات الحراري ) Allen )1976آما وضع  ة الموجة الجيبي ة سميت بطريق ة المتجمع
ة     زة الحاسوب بلغ على افتراض أن منحنى الحرارة اليومي مشابه لمنحنى الموجة الجيبية ، وقد أدخل هذه الطريقة إلى أجه

Fortran  مي ل س امج متكام دات   SUBROUTINE DDAYآبرن وع الوح اب مجم ي حس امج ف ذا البرن اعد ه ، ويس
  .رد إدخال بيانات درجات الحرارة اليومية العظمى والصغرى وعتبة النمو الدنيا لتطور الحشرةالحرارية بمج

استعمل أنموذج الوحدات الحرارية في تحديد مواعيد ظهور الحشرات وتحديد المواعيد الدقيقة إلجراء عمليات 
 Rhagoletisالكرز الغربية الوحدات الحرارية الالزمة لبزوغ ذبابة ) Aliniazi )1976المكافحة ، فقد حدد 
indiferens Curran وأوضح . مستعمًال الطريقة البسيطة في حساب وتجميع الوحدات الحراريةButler  وScott 

الوحدات الحرارية يعد طريقة بسيطة يمكن ان يوظفها المزارعين في توقيت عمليات المكافحة، إذ ان أنموذج ) 1976(
ولة اعتمادًا على التقارير اليومية لألنواء الجوية أو من البيانات المستخرجة من يمكن حساب الوحدات الحرارية بسه

  . مقاييس درجات الحرارة اليومية

ديد موعد الدنيا للتطور والتجميع الحراري لتحدرجة الحرارة الحرجة ) Curtis )1983و Barnesآما استعمل 
لغرض تحديد الموعد األمثل إلجراء عمليات  Amyelois transitella (Walke)ذو السرة فقس بيض دودة البرتقال 

  .المكافحة

ر  كري       ) Whitfield )1984وذآ ر الس ذور البنج دودة ج ة ل ؤ والمراقب ة التنب ور أنظم  Tetanopsان تط
myopaeformis (Roder)       د حدد الباحث درجة الحرارة تجيز للمزارعين تطبيق عمليات المكافحة عند الضرورة ، وق

  .ا لتطور البيض والوحدات الحرارية الالزمة للتطور ما بعد مرحلة السكونالحرجة الدني

ان درجة الحرارة ). 1988(حسون لحشرة دوباس النخيل ، فقد ذآرت  وفي العراق وخالل دراستها المختبرية
ري هي م ومتوسط عدد الوحدات الحرارية الالزمة لنمو الدور الحو13.47ْالحرجة الدنيا لنمو الدور الحوري هي 



  

م وعدد الوحدات الحرارية الالزمة 12.95ْوحدة حرارية، بينما آانت درجة الحرارة الحرجة لنمو البيض هي  515.56
  .وحدة حرارية 641.03لفقس البيض هي 

 Cydiaواعتمدت درجة الحرارة الحرجة الدنيا والتجميع الحراري في التنبؤ بظهور وطيران دودة ثمار التفاح 
pomonella (L.)  في بساتين محافظة بغدادAhmed)  ،1988 .( ، آما أجرى النعيمي)مقارنة بين ثالث ) 1998

  .في التنبؤ بظهور بالغات هذه اآلفة وتوقيت عمليات المكافحة لهالحساب وتجميع الوحدات الحرارية  طرائق

 (Apantales sp. group ultor Al-Izziآما استخدمت في تحديد موعد ظهور طفيلي دودة ثمار الرمان 
األسدي ، ( Cadra figulilella Gregsonآما وضع برنامج للتنبؤ بظهور وطيران عثة الزبيب ) 1989وآخرون ، 

آجزء من  .Sesamia cretica Lوتم تحديد الموعد األمثل إلجراء عمليات المكافحة لحشرة حفار ساق الذرة ). 1994
  ).1997،  الكربولي(برنامج المكافحة المتكاملة لهذه اآلفة 
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لسكان الحشرة النها  intrinsic rate of increaeمعرفة معدالت الزيادة الداخلية  لقد سعى الباحث البيئي الى
 Biotic"بالجهد الحيوي ) Chapman )1931فقد أشار لها . تعكس المالءمة النسبية لمختلف الظروف البيئية

potential" ة ما تضم معدالت اإلنتاجية وهي بطريقFecundity rate  والنسبة الجنسيةSex ratio  ومعدل البقاء
Survival rate. وناقشStanley ،)1946 (ًا مشابهة سماها بالدليل البيئي مفاهيم"Environmental index"  وهي

لية في سكان الحشرة تحت تلك ال تعطي معدل الزيادة الداخف، لكنها تعطي مقياسًا للمالءمة النسبية لمختلف الظرو
الظروف وأضاف ان دليل معدل الزيادة الممكنة تحت ظروف فيزيائية مختلفة يعطي في الوقت نفسه مقياسًا للمالئمة 

  .النسبية لمختلف البيئات

ة    ) Birch )1948وعرَّف   ادة الداخلي دل الزي ادة في سكان        Intrinsic rate of increaeمع دل الزي ه مع ى ان عل
ر            الحشر ات غي ادة السكانية في البيئ د الزي ة تستعمل لتحدي ة ثابت ه قيم ى ان ة تحت ظروف بيئية خاصة، آما عرفه أيضًا عل

ة      . المحدودة اء واالنتاجي ى معدالت البق وقد وضع هذا الباحث وألول مرة طريقة لحساب معدل الزيادة الداخلية اعتمدت عل
ادة في حجم السك      ى            . انلإلناث آونها المسؤولة عن الزي ادرة عل اث ق ة تكون اإلن ار معين د أعم ه عن ا هو معروف ان وآم

اث بنظر            ار اإلن د أخذت أعم ذا فق نة، ل ة أو مس ر آامل التكاثر وانتاج النسل، فهي تقضي معظم الوقت على شكل أطوار غي
ق عليه            د أطل ة فق ة للحشرة وسميت بتسميات مختلف ة العمري اة المرحل ثًال جداول   االعتبار وتضمنت بعض جداول الحي ا م

ة    ات العمري اة ذات الفئ د حدد    Age-specific life tableالحي ذلك فق ًا ل دل   Birchتبع ات األساسية لحساب مع المتطلب
  :الزيادة الداخلية بما يأتي

  .(1x)ويرمز لها  Age-specific survival rateمعدالت البقاء العمرية لإلناث  .1
  .(mx)لها ويرمز  Age-specific fecundityمعدالت االنتاجية العمرية لإلناث  .2

  .Fecundity tablesسميت بجداول القابلية التكاثرية ووضعت هذه المتطلبات ضمن جداول 

زمن        دة ال ي وح ة ف راد الناتج دد األف دل ع وع مع الي     (mx)ان مجم ويض االجم دل التع ل مع  Grossيمث
Reproductive rate ة        وهو المجموع المتوقع لعدد األفراد الناتجة اء في المراحل العمري من األنثى التي تمكنت من البق

  .جميعها

ة      ة المتوقع ه باالنتاجي ر عن  Reproductiveويعتمد نمو السكان على عدد اإلناث وانتاجها الفردي للنسل والذي يعب
Expectation Price)  ،1975 ( دل التعويض ل مع ا تمث ة جميعه ة خالل المراحل العمري ة المتوقع الصافي  ان االنتاجي

Net reproductive rate             ا ل واحد، ويرمز له د جي ى الواحدة في السكان بع  Roوهي عدد اإلناث التي تحل محل األنث
ة   ه   Roولهذا فان السكان المستقر تكون قيم ة           1=ل ل آلخر فتكون قيم ادة من جي ل للزي ا السكان القاب ر من     Ro، أم ه أآب ل

  ).Southwood)  ،1966   ،Price  ،1975واحد 
في حساب معدل  Age-specific fecundity tablesيستفاد من جداول القابلية التكاثرية ذات الفئات العمرية 



  

وهي الدالة األساسية التي اعتمدها  (rm)وفي حساب معدل الزيادة الداخلية  Mean generation time (T)طول الجيل 
،  (Southwoodالقة بين االنتاجية ومدة الجيل ومعدل البقاء الحشرة النها توضح العللتعبير عن سكان  الباحث البيئي

  ).Krebs  ،1999و  1966
ذا المؤشر           ة له ة العالي واع إذ ان القيم اثر لألن ين ستراتيجيات التك ة ب لقد استعمل معدل الزيادة الداخلية آدليل للمقارن

ا         ة، أم ة تحت الظروف الطبيعي ات عالي ى تعرض       تدل على ان السكان يتعرض لنسب وفي ا تشير ال ة المنخفضة فانه القيم
ات                ادي الوفي ة لتف ل اآلف ة من قب ة المتبع ى البحث عن الطرائق التكيفي ا ال ذا يقودن  السكان الى نسب وفيات منخفضة، وه

Smith) ،1954 وSouthwood ،1966 (   اء دالت البق ي مع ات ف دير االختالف ن خالل تق ة م ات التربي ين تقني ي تحس وف
  ).Southwood  ،1966 و  Price)  ،1975 ناتجة من آل أنثى وعدد اإلناث ال

ات لالصابة بالحشرات من خالل          ة النبات د حساسية ومقاوم آما استعملت معطيات جداول القابلية التكاثرية في تحدي
ة الحشرات   ك    المقارنة بين قيم معدل التعويض الصافي ومعدل طول الجيل ومعدل الزيادة الداخلية الناتجة عن تربي ى تل عل

  ).Townsend  ،1990و (Sedlacekالنباتات 
د درجة حرارة  ) Wang )1996و Tsaiووجد   ة آانت عن ادة الداخلي دل الزي ة لمع ى قيم ان 27م و 25ان أعل م وآ

ار البالغات وانخفاض             ة لتطور الحشرة وقصر أعم رة الالزم التأثير السلبي لدرجات الحرارة واضح من خالل طول الفت
   .Bemisia argentifoliiاث لحشرة الذبابة البيضاء انتاجية اإلن

تحت ثالث  .Phycita diaphana stgrجداول القابلية التكاثرية لحشرة دودة الخروع ) 1996(ونظمت علي 
درجات حرارية ثابتة، وتبين من خالل تلك الجداول ان سكان الحشرة ال يعد من النوع المستقر نظرًا للقيم العالية لمعدل 

ومن خالل ذلك تم تحديد . وهذا ما يؤآد تأثير درجة الحرارة في الزيادة الحاصلة في السكان. (Ro)يض الصافي التعو
درجة الحرارة المثلى للنمو والتكاثر لهذه الحشرة وهي الدرجة التي عندها تكون لإلناث أعلى انتاجية للبيض بأقل مدة 

  .(T)زمنية أو بأقل مدة جيل 
بتي   دت الس ا وج ان   ) 1997(آم ار الرم رة دودة ثم ة لحش ة التكاثري داول القابلي ا لج د تنظيمه  Ectomyeloisعن

ceratoniae Zeller  ل    30ْان أفضل درجة حرارية لتربية الحشرة في المختبر آانت درجة ا أق ان له م ذلك ألن الحشرة آ
  .ةفي السكان عند الدرجة المذآور (rm)مدة جيل وأعلى قيمة لمعدل الزيادة الداخلية 

اختالفًا في قيم معدل الزيادة الداخلية باختالف درجات الحرارة ، وبذلك ُعَدت درجة  ) Pons )2001و Asinووجد 
ذرة     Key factorالحرارة العامل المفتاح  ّن ال في شمال    Rhalosiphum padi (L.)في تحديد ديناميكية حرآة سكان م

  . شرقي شبه الجزيرة اآليبيرية
اة  ) 2002(ن وآخرو Smithآما وجد  فروقًا معنوية في المعدالت اليومية لوضع البيض والمعدل العام خالل مدة حي
ذه        Anoplophora glapripennisاألنثى لحشرة  ذه الحشرة ، وذآر ان ه على ثالثة أنواع من األشجار التي تصاب به

اختالف       الفروق نتجت منها اختالفًا في معدل الزيادة الداخلية لسكان الحشرة مما يدل ذ بية ب ة النس ى اختالف المالءم ك عل ل
  .نوع العائل
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ا تساعد    تعد جداول الحياة من اآثر الطرائق نجاحًا في تقدير أسباب ومعدالت الوفيات المؤثرة في حرآه السكان، آم
دة  على تبويب العوامل المسؤولة عن الوفيات وتسهم في توفير الوسائل لقياس نسب الموت الناتج ة من تلك العوامل خالل م

  ).Deevey)  ،1947الجيل 

ة السكان         ) Harcourt )1969وذآر  ة حرآ ة في دراسة ديناميكي ان جداول الحياة البيئية هي احدى الوسائل المهم
اة في الطبيعة ، إذ يتضمن جدول الحياة سلسلة متعاقبة من المقاييس التي تكشف عن التغير في أعداد السكان خالل دورة حي 

ات سيكون شكل      األنواع في بيئاتها الطبيعية، ومتى ما تكون هذه المقاييس مرتبطة بالعديد من األسباب المسؤولة عن الوفي
ارة عن   . جداول الحياة عبارة عن مجموعة من العمليات المتعاقبة والمؤثرة في حرآة السكان وبذلك تكون جداول الحياة عب

  .كانصورة منظمة للبقاء والوفيات في الس



  

اة لحشرة              د دراسة جداول الحي ان عن اة لمجتمعات الحشرات آ وذآر المصدر نفسه، ان أول استعمال لجداول الحي
وآان ذلك من  Tribolium confusumوحشرة خنفساء الطحين المتشابهة  Drosophila melanogasterالدروسوفال 

اني     حيث من الممكن تربية . على التوالي 1941و 1921سنة  Pearlقبل  ة وبسيطة آالقن ات منتظم مثل هذه األنواع في بيئ
  . الزجاجية

يعد من أول الذين عملوا على التعريف بقيمة جداول الحياة في دراسة  1933عام  Leopoldآما ذآر ان 
تنطبق  ، إّال ان مناقشته لها آانتLife equationالحياة كلم عنها مستعمًال تعبير معادلة المجتمعات الطبيعية، ومع انه ت

  .بوضوح على جداول الحياة

الطبيعة بدراسته لجداول حياة مرة على المجتمعات المتطورة في  هذه التقنية ألول) Deevey )1947وطبق 
  .Life expectationالمجتمعات الحيوانية، وقد وضع جدول حياة يتضمن ستة أعمدة بضمنها متوقع الحياة 

للمجتمعات الطبيعية للحشرات عند دراسته فصل لجداول الحياة أول مثال م) Miller )1954و  Morrisوقدم 
وقد وضع جدول حياة انموذجي . في آندا Choristoneura fumiferanaلجداول حياة حشرة دودة براعم التنوب 

  :يتضمن األعمدة اآلتية

x 1x dx dxf 100 qx 
  

  .xالمرحلة العمرية  = x  : إذ ان
  1x = اية المرحلة العمرية عدد األفراد الحية عند بدx.  
  dx =  عدد األفراد الميتة خالل المرحلة العمريةx.  
  dxf =  العامل المسؤول عن الموت خالل المرحلة العمريةx.  
  100 qx= النسبة المئوية لألفراد الميتة الى األفراد الحية.  

  .ا الحاضروالزال هذا الجدول معتمدًا في بناء جداول المجتمعات الحشرية حتى وقتن

ة السكان سميت        ) Gradwell )1960و Varleyوطور  أثير في حرآ ة في الت طريقة لتشخيص أآثر العوامل أهمي
ات        Key factorبالعامل المفتاح  والتي يتم من خاللها تحديد المساهمة النسبية لكل عامل من العوامل المسؤولة عن الوفي

داد السكان       رات الحاصلة في أع د عرف  . في التغي ر       ) 1963(وآخرون   Le Roux وق ه العامل األآث ى ان ذا العامل عل ه
  .مسؤولية عن الزيادة أو النقصان في حجم سكان الحشرة من جيل الى آخر

ستساعد على تحديد أي األطوار في ول الحياة ألجيال متعاقبة فانها إلى انه عند تنظيم جدا) Watt )1963وأشار 
وهذه المعلومات توضح أي المراحل العمرية . Population trendجاه ميل السكان دورة الحياة يسهم وبشدة قي تحديد ات

  .يجب ان تعطى تفصيًال اآثر عند دراسة الحشرة

لمعرفة أثر العوامل المسؤولة  trend index (I)أهمية تحديد دليل اتجاه ميل السكان ) Harcourt )1969آما أآد 
أقل من واحد فان عوامل الوفيات قد ساهمت في خفض  (I)فاذا آانت قيمة عن الوفيات في حجم السكان من جيل آلخر ، 

  . سكان الحشرة

ومنذ تطوير جداول الحياة لدراسة المجتمعات الطبيعية وهي تستعمل بصورة واسعة في دراسة سكان الحشرات، 
 Smicronyx fluvus Leconteجداول الحياة لحشرة سوسة بذور زهرة الشمس ) Oseto )1988و Jeffreyفقد نظم 

وقد ّعد الطور . لدور البيض قد تعزى الى الجفاف أو عدم الخصوبة أو آالهما معًاامين متتاليين، فوجد ان الوفيات لع
وان دراسات جداول الحياة لهذه اآلفة . اليرقي الخامس وطور العذراء هي األطوار الواعدة والمهمة في إدارة هذه اآلفة

ي اآثر من موقع لتحديد العوامل المؤثرة في حرآة سكان هذه اآلفة في مواقع أخرى ألن يجب ان تكرر لعدة سنوات وف
السكان آما تزودنا بالمعلومات الضرورية لوضع برنامج اإلدارة الناجحة سات تزيد من فهم ديناميكية حرآة مثل هذه الدرا

  .لآلفة



  

ام   ا ق اء االر  ) Raske )1988و Davidآم اة لخنفس داول الحي يم ج رقية بتنظ  Dendroctonus simplexز الش
ة             ع األطوار اليرقي ى جمي تطفالت عل ة تمثلت بوجود الم ى عوامل إحيائي لتحديد عوامل الموت، وقد قسم عوامل الموت ال
اد الحاصل    األربعة للحشرة والمفترسات التي تفضل األطوار اليرقية المبكرة، أما العوامل غير اإلحيائية فقد تمثلت باالنجم

  .تصف شهر تشرين األولبعد من

باستعمال المبيدات الكيميائية أم العوامل اإلحيائية، فقد اقبة جدوى عمليات المكافحة سواء وتبين جداول الحياة المتع
للوفيات لذبابة لحقلية ان سلسله من جداول الحياة المستندة على المالحظات ا) Swezey )1991و Vasquwzأوضح 

 Encarsia opulenta (Silvestri)تشير الى ان المتطفل الداخلي  Aleurocanthus woglumiالحمضيات السوداء 
  .1987 - 1986آان عامًال مهمًا في انخفاض الكثافة السكانية للذبابة خالل موسمي 

بوجود  Bemisia argentifoliiمقارنة بين جداول الحياة للذبابة البيضاء ) 1997(وآخرون  Hoddleوأجرى 
إطالق المتطفل في سكان الحشرة ، وقد تبين ان معدالت اإلطالق لمعرفة تأثير  Encarsia formosaوغياب المتطفل 

  .العالية قد أعطت سيطرة أفضل مقارنة بمعدالت اإلطالق الواطئة

 Sharafوتعد جداول الحياة مهمة في تحديد المواعيد الدقيقة وتكرار عمليات المكافحة بالمبيدات الكيميائية، إذ وجد 
آانت خالل النصف  Nipaecoccus viridisان أفضل موعد إلجراء عمليات المكافحة لحشرة البق الدقيقي ) 1996(

  .على معدالت البقاء المستمدة من دراسة جداول الحياة لهذه اآلفة لستة أجيال متعاقبةاألول من شهر تموز معتمدًا بذلك 

 Epilachnaدور البيض لخنفساء اللوبياء المكسيكية  ان نسب الوفيات العالية في) 2001(وآخرون  Joseووجد 
varivestis Mulsant  تعزى الى التعرض المباشر ألشعة الشمس، والوفيات في األطوار اليرقية المبكرة آانت أقل

  .مقارنة بالطورين اليرقيين االخيرين، ولم تالحظ يرقات أو عذارى متطفل عليها في الحقول المدروسة

ي       ) 2002(وآخرون  Thomasآما أجرى  ذرة األورب ار ساق ال اة حف  Ostrinia nubilalisدراسات لجداول حي
(Hiibner)    يض ل الب دم إطالق متطف ة إطالق وع ي حال د  . Trichogramma ostriniaeف ل يع ان إطالق المتطف فك

ين   العامل المفتاح بالنسبة لسكان حشرة حفار ساق الذرة األوربي، إذ تراوحت نسب الوفيات في طور % 92 - 61البيض ب
  .في حالة إطالق المتطفل المذآور

  األعداء الطبيعية 2-8
دوباس النخيل عدا الدراسة الشاملة التي ق موضوع األعداء الطبيعية لحشرة لم تتناول الدراسات السابقة في العرا

النخيل تهاجم من قبل  حيث ذآر بان الحوريات والحشرات الكاملة لحشرة دوباس) 1963(أجريت من قبل عبد الحسين 
السبع نقاط ات وآامالت خنفساء أبي العيد ذي وآذلك من قبل يرق .Crysoperla carnea Stephيرقات أسد المن 

Coccinella septempunctata L.  وذي اإلحدى عشرة نقطةC. undesimpunctata L.  وآذلك الخنفساء
Chilocoris bipustulatus (L.) وتموت . فة الضارةواعًا عديدة من النمل تتغذى على هذه اآل، آما ذآر ان هنالك أن

  .تشخيص لهذا المتطفلئية األجنحة، ولم يجرى حينها أي البيض بسبب اصابتها بطفيلي يتبع رتبة غشانسبة معينة من 
 (Hammadآمفترس لبيض حشرة دوباس النخيل  .Bdella spوفي المملكة العربية السعودية تم تسجيل الحلم 

آمفترسات لحوريات  Exochomus nigripennisوالخنفساء  Crysopa carnea، وأسد المن )1981ون ، وآخر
  .وآامالت الدوباس

  
  المواد وطرائق العمل - 3

  تقدير الكثافة العددية لآلفة 3-1
ارب       ا يق ى م وي عل داد ، يحت ر   120اختيرت عشر أشجار نخيل في بستان يقع في منطقة التويثة جنوبي بغ ة غي  نخل

ل  اره الخمسة ودور         . مشمول ببرنامج المكافحة السنوي لحشرة دوباس النخي دور الحوري بأعم ة لل ة العددي دير الكثاف م تق ت
ى           جار وحت ى األش ا عل اريخ ظهورهم ن ت ذآورين م دورين الم ود ال بوعية لوج راءات أس ذ ق ك بأخ ة وذل رة الكامل الحش



  

ة السكانية          إختفاءهما وللجيلين الربيعي والخريفي، إذ تم اعتماد اس للكثاف ى الخوص آمقي راد عل د المباشر لألف ة الع   طريق
Morris)  ،1960 ( ة   40فقد ُأخذت عينة عشوائية مكونة من خوصه لكل نخلة ومن دور سعفي واحد ومن الجهات األربع

ة لكل    . خوصه 400وبذلك بلغ عدد الخوص الذي تم فحصه اسبوعيًا . للنخلة ة العددي ده من    ُرسم منحنى الكثاف ى ح دور عل
ة  . خوصه خالل وحدة الزمن باألسابيع 40خالل تحديد معدل عدد األفراد لكل  آما تم اعتماد بيانات درجات الحرارة اليومي

الذي وضع في منطقة الدراسة  Hygrothermographوالرطوبة النسبية لمنطقة الدراسة بجهاز قياس الحرارة والرطوبة 
  .نفسها

  ) الدراسات الحياتية(حشرة  األداء الحياتي لل 3-2
ُأنجزت هذه الدراسة في البستان نفسه الذي تم فيه تقدير الكثافة العددية لحشرة الدوباس، وقد استعملت أقفاص 

وهي عبارة عن اسطوانة مصنوعة من الرقائق البالستيكية الشفافة، يبلغ . خاصة لحجز أدوار الحشرة وتربيتها حقليًا
سم، ُسدَّتا بقماش الموسلين، آما  3سم، ويحتوي جدارها على فتحتين دائريتين قطر آل منهما  3.5سم وقطرها  21طولها 

ثبتت األقفاص على الخوص عن طريق لف شريط إسفنجي حول ) 1شكل (ُسدَّ أحد طرفي االسطوانة بالقماش نفسه أيضًا 
وح حوله على أن يراعى عدم ترك فراغات طرف الخوصه المتصل بالجريد وثبتت االسطوانة البالستيكية من طرفها المفت

  وبهذا يكون بداخل آل اسطوانة خوصه . لمنع هروب حوريات وبالغات الحشرةبين الشريط اإلسفنجي واألسطوانة 
  ). 2شكل (واحدة فقط 

ر متزاو    (لتحديد األداء الحياتي لآلفة تحت الظروف الحقلية ُجمَع ثمانون زوجًا  ى غي رًا وأربعون أنث ) جة أربعون ذآ
ى    2001من بالغات الجيل الربيعي حديثة البزوغ خالل األسبوع األول من شهر حزيران  ين عل ثم وضع آل زوجين مختلف

ى آل شجرة      . خوصه داخل القفص البالستيكي الحاجز ة أقفاص عل دل أربع ة    . ووزعت األقفاص بمع بحيث شملت التجرب
  .عشر أشجار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طريقة تثبيت القفص الحاجز على األشجار): 2(القفص الحاجز                     شكل  ):1(شكل                  

  

اث عن وضع               ذا لحين توقف اإلن دة وهك د داخل أقفاص جدي ى خوص جدي ذآور إل بعد أن تضع اإلناث البيض تنقل مع ال
  :وقد تم تحديد المعطيات الحياتية اآلتية. البيض وموتها

  .مدة ما قبل وضع البيض .1
  مدة وضع البيض  .2
  مدة ما بعد وضع البيض  .3



  

  أعمار اإلناث والذآور  .4
  إنتاجية األنثى من البيض  .5
  مدة دور البيض  .6
  نسب فقس البيض .7

د نقلت  ل فق اس النخي دور الحوري لحشرة دوب ة ال ا يخص متابع ا فيم ة الفقس  60أم ة حديث ى ) طور أول(حوري إل
د         خوص جديد داخل أقفاص حقلية جديدة وبمعدل حورية و ى بالغات وق ا إل ا لحين تحوله احدة لكل خوصه إذ تمت مراقبته

ات         د المعطي م تحدي ذه التجارب ت ُأعتمدت مشاهدة جلود االنسالخ على الخوص لتحديد مدة آل طور حوري، ومن خالل ه
  :الحياتية اآلتية

  .عدد األطوار الحورية .1
  .مدة آل طور حوري ومدة الدور الحوري .2
  .مدة الجيل .3

زوغ خالل األسبوع              آررت الخطوات   ة الب ل الخريفي حديث داد من بالغات الجي ابقة نفسها باستعمال نفس األع الس
  . األول من شهر تشرين األول من العام نفسه لتحديد نفس المعطيات الحياتية السابقة على جيل التشتية

  التجميع الحراري  3-3

  الحوري تحديد الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيض والدور  3-3-1

  تحديد المدة الالزمة لتطور البيض في الحقل .  أ

ًا   ون زوج ع أربع ى  (جم رون أنث رًا وعش رون ذآ ل   ) عش اس النخي رة دوب ات حش ن بالغ ة (م ة أو الخريفي ) الربيعي
دل ذآر واحد وأنثى واحدة في آل قفص          ة وبمع روقب  . ووضعت داخل األقفاص الحاجزة المشار لها في الدراسة الحياتي

بيض على الخوص داخل األقفاص يوميًا، وحال مشاهدة أول وجبة من البيض سحبت البالغات وُسجل تاريخ وضع  وضع ال
يض اهدته         . الب ال مش س ح اريخ الفق جل ت س وس ع للفق د المتوق ل الموع يض قب ب الب م . روق   ت

  .حساب المدة الزمنية من وضع البيض حتى الفقس وهي المدة الالزمة لتطور البيض

  لمدة الالزمة لتطور الدور الحوري تحديد ا.  ب

ة واحدة في آل قفص       دل حوري روقبت  . سحبت الحوريات حديثة الفقس ووضعت داخل أقفاص حاجزة جديدة وبمع
ة ، وهي     هذه الحوريات حتى موعد التحول إلى بالغات تم حساب المدة الزمنية من الفقس حتى التحول إلى بالغة لكل حوري

  .مدة تطور الدور الحوري

جلت بيانات درجات الحرارة اليومية العظمى والصغرى خالل مدة تطور البيض والدور الحوري من جهاز قياس س
ة أعتمدت درج. الذي وضع قريبًا من منطقة الدراسة Casella)نوع ( Hygrothermographالحرارة والرطوبة 

  ).1988حسون ، (دور الحوري م آعتبة نمو دنيا لتطور ال 13.47البيض وم آعتبة نمو دنيا لتطور  12.95

لحساب الوحدات الحرارية الالزمة لتطور ) SUBROUTINE D-DAY Allen)  ،1976استعمل برنامج الحاسوب 
البيض والدور الحوري عن طريق إدخال بيانات درجات الحرارة اليومية العظمى والصغرى خالل مدة تطور البيض مع 

درجات الحرارة اليومية خالل مدة تطور الدور الحوري مع عتبة النمو لتطور  وبيانات. عتبة النمو الدنيا لتطور البيض
  .الدور الحوري



  

  تحديد الوحدات الحرارية الالزمة لبداية فقس البيض وظهور البالغات 3-3-2

اني          انون الث ة آ ة العظمى والصغرى من بداي ى موعد ظهور أول     2002سجلت بيانات درجات الحرارة اليومي حت
ة داخ ل     حوري ة داخ ور أول بالغ ى ظه اني حت انون الث ة آ ن بداي ة م رارة اليومي ات الح ات درج اجز وبيان ل قفص ح ل آ

ة         . األقفاص الحاجزة دور الحوري لحساب الوحدات الحراري دنيا لتطور البيض وال تم إدخال هذه البيانات مع عتبة النمو ال
  .فسهالالزمة لظهور أول حورية وأول بالغة باالستعانة بالبرنامج ن

  من البيض في الحقل% 90و 70،  50،  30،  10تحديد الوحدات الحرارية الالزمة لفقس  3-3-3

ل        اس النخي ة  (وضع عشرون ذآرًا وعشرون أنثى من بالغات حشرة دوب ة والخريفي داخل أقفاص حاجزة    ) الربيعي
ى   بمعدل ذآر واحد وأنثى واحدة في آل قفص ، ترآت هذه البالغات حتى موتها بعدها  تم عد مجموع البيض الملقى لكل أنث

ترك البيض حتى موعد الفقس إذ تم تسجيل عدد البيض الفاقس يوميًا ونسبته . على الخوص الموجود داخل آل قفص حاجز
  .إلى المجموع الكلي وبذلك تم تحديد نسب الفقس المطلوبة والمواعيد الالزمة لها

لوحدات الحرارية الالزمة لفقس النسب المذآورة عن طريق استعمل برنامج الحاسوب السابق الذآر لحساب ا 
الفقس بالنسب  إدخال بيانات درجات الحرارة اليومية العظمى والصغرى المسجلة من بداية آانون الثاني حتى موعد

  .النمو الدنيا لتطور البيضالمذآورة مع عتبة 

  بناء جداول القابلية التكاثرية  4- 3

، 20، 15اثرية لحشرة دوباس النخيل من خالل تربية الحشرة عند الدرجات الحرارية الثابتة نظمت جداول القابلية التك
الجيل (تم تهيئة المستعمرة الحشرية عن طريق جمع البالغات . 12:12ومدة ضوئية % 70-50ْم ورطوبة نسبية  30، 25

أصص بالستيكية ومحجوزة بأقفاص  من الحقل وإطالقها على بادرات نخيل مزروعة بوساطة النوى في) 2001الخريفي 
وبعد الحصول على أعداد مناسبة من البيض ُأزيلت البالغات وتم عد البيض الموجود على البادرات ) 3شكل (حاجزة 

ترآت األصص داخل الحاضنات من دور البيضة . ووضع آل أصيص في حاضنة حسب الدرجات الحرارية المذآورة آنفًا
تم عد البالغات الخارجة عند آل درجة حرارية ونسبتها إلى مجموع البيض الملقى  وحتى التحول إلى بالغات وقد

  .الستخراج معدالت البقاء لألدوار غير الكاملة

  

  

  

  

  

  

  

  أقفاص التزاوج): 4(شكل            األقفاص المستعملة لتربية الحشرة مختبريًا        ): 3(شكل  

  
تيكية سعة     تم تهيئة األقفاص الخاصة بإجراء التز وات بالس اء    100اوجات، والتي هي عبارة عن عب ل، مألت بالم م

ا الجزء الطرفي       اء، أم المقطر وضع بداخلها خوصه طرية واحدة بحيث يكون الجزء القاعدي من الخوصة مغمور في الم
ك حجزت ال  د ذل فنجية، بع دادة إس تيكية بس وة البالس ة العب ى فتح وه، ثبتت الخوصة عل ارج العب رز خ اطة فيب خوصة بوس

  ).4شكل (االسطوانة الشفافة التي استعملت في الدراسة الحياتية 

  



  

  
وضع ذآر وأنثى غير متزاوجان على آل خوصه إذ مثلت آل خوصه مكررًا وقد استعمل عشرة مكررات في آل 

دل الخوص ناث الحية واستبعدد البيض الملقى من قبل اإلناث وعدد اإلفحص الخوص يوميًا لتسجيل . راريةدرجة ح
 Age-Specificمعدالت البقاء العمرية استخرجت قيم . ئي مناسب للبالغاتبخوص جديد لتوفير مصدر غذاالقديم 

survival rate  ت االنتاجية العمرية ومعدالAge-Specific fecundity rate  وفقًا لمعادلتيStiling )1999 .( إذ
  .اعتبر آل أسبوع مرحلة عمرية واحدة

………………….. )1(
nx  

1x =  
no 

 xمعدل البقاء لإلناث عند المرحلة العمرية = 1x إذ ان 
nx  = عدد اإلناث الحية عند المرحلة العمريةx 
 no =عدد اإلناث في بداية التجربة  

)2(………………….. 
Fx  

mx =  
nx  

  xمعدل عدد األفراد الناتجة من المرحلة  العمرية =   mxإذ ان 
 Fx  =عند المرحلة العمرية  مجموع البيض الملقىx  

     nx     = عدد اإلناث الحية عند المرحلة العمريةx  
د     ) 2(لجميع المراحل العمرية على  mxقسمت قيم ) Stein )1998ووفقًا لـ اث الناتجة عن الستخراج معدل عدد اإلن

ة الثابت           درجات الحراري د ال ل عن اس النخي ًا   آل مرحلة عمرية آون النسبة الجنسية لحشرة دوب حسون ،  ( 1:1ة هي تقريب
1988.(  

 (Ro)معدل التعويض الصافي ت االنتاجية العمرية تم استخراج ومن خالل معرفة معدالت البقاء العمرية ومعدال
Net reproductive rate  ومعدل طول الجيل(T) Mean generation time  ومعدل الزيادة الداخلية(rm) 

Intrinsic rate of increase لمعادالت التي وضعت من قبل وفقًا لBirch )1948 (وآاآلتي:  
  

∑= lxmxRo ………………….. )1(  
  :إذ ان
Ro =  معدل التعويض الصافي.  
Σlxmx =  حاصل ضرب معدالت البقاء العمرية لإلناث في معدالت االنتاجية العمرية.  

  
  

 
∑
∑=

lxmx
xlxmx

T ………………….. )2(  

    :إذ ان
T =  لجيلمعدل طول ا.  
∑ xlxmx=   مجموع حاصل ضربlxmx   في المرحلة العمريةx.  
∑ lxmx=  معدل التعويض الصافي.  
  

………………….. )3(  
loge Ro  

r m =   
T  

  



  

  : إذ ان
r m =  معدل الزيادة الداخلية في السكان.  
loge Ro =  معكوس لوغارتم معدل التعويض الصافي.  
T =  معدل طول الجيل.  

  
  بناء جداول الحياة  3-5

ة محددة         راد في مرحل طورت جداول الحياة لحشرة دوباس النخيل حقليًا ولجيلي الحشرة من خالل حساب عدد األف
اد         ة وباالعتم ة عمري اء في آل مرحل ى األحي وعدد األفراد التي بلغت المرحلة التي تليها وحساب النسبة المئوية للوفيات إل

ذه الجداول   عل ل      . ى نسبة الهالآات والعوامل المسؤولة عنها بوصفه محورًا أساسيًا لتنظيم ه ائل نخي د أختيرت ثالث فس فق
ا    يلة       1.5بعمر ثالث سنوات تقريبًا ال يتجاوز ارتفاع الواحدة منه ى آل فس ر، ثبتت عل وى آل      30مت قفص حاجز إذ احت

د مرور   . ى حقلية واحدة عند بداية ظهور البالغات  وضع بداخل آل قفص أنث. قفص على خوصه واحدة فقط ساعة   24وبع
داد مناسبة         ى الخوص بأع د من وجود البيض عل د  . رفعت األقفاص الحاجزة جميعها بما فيها من بالغات بعد أن تم التأآ بع

د آل       ذه الدراسة عن ا ه ي    ذلك تم حساب مجموع البيض الملقى على الخوص ليمثل عدد األفراد التي بدأت به ل من جيل جي
  .الحشرة

ل    ذي يتضمن عدد       ) Miller )1954و  Morrisاستعمل جدول الحياة الذي وضع من قب ائج الدراسة وال لتبويب نت
ة   ة        (lx)األحياء عند بداية المرحلة العمري ة العمري ة خالل المرحل راد الميت دها من خالل       (dx)وعدد األف تم تحدي والتي ي
  : ند أي مرحلة عمرية والمرحلة العمرية التي تليها ، أي أنالفرق الحاصل بين عدد األحياء ع

Stiling)  ،1999(dx = nx-(nx+1) ………  
  :إذ ان 

dx =   عدد األفراد الميتة عند المرحلة العمريةx.  
nx =   عدد األفراد الحية عند المرحلة العمريةx.  
(nx+1) =  ية عدد األفراد الحية عند المرحلة التي تلي المرحلة العمرx.  

ة         ة عمري ات خالل آل مرحل راد      (dxf)آما تضمن الجدول العوامل المسؤولة عن الوفي ة لألف ذلك النسبة المئوي وآ
  : والتي تم استخراجها وفقًا للمعادة اآلتية (qx 100)الميتة إلى األفراد الحية عند آل مرحلة عمرية 

(100) …………   ،1999( Stiling)  
dx  

100 qx = 
nx   

  :إذ ان
100 qx =   النسبة المئوية لألفراد الميتة إلى األفراد الحية عند المرحلة العمريةx.  
dx =   عدد األفراد الميتة عند المرحلة العمريةx.  
nx =   عدد األفراد الحية عند المرحلة العمريةx.  

ل    والذي يمثل Key factor (K)آما أضيف إلى جدول الحياة عمود آخر يمثل العامل المفتاح  ات للجي مجموع الوفي
ك المراحل            (k)إذ أن  د  تل ات الحاصلة عن عند آل مرحلة عمرية تمثل المساهمة النسبية لكل عامل من العوامل في الوفي

  :لكل عامل من العوامل المسؤولة عن الوفيات وفقًا للمعادلة اآلتية  kالعمرية ويتم حساب قيمة 



  

  

Varley) وGradwell  ،1960 (k = log (lx) – log (lx+1)……..  
  :إذ ان

k =  المساهمة النسبية لكل عامل من العوامل.  
log (lx) =   لوغارتم عدد األحياء للمرحلة العمريةx.  
log (lx+1) =   لوغارتم عدد األحياء للمرحلة التي تلي المرحلة العمريةx.  

ة  والتي تمثلها قي Generatioin mortalityأما مجموع الوفيات خالل الجيل  ابها من حاصل جمع        Kم م حس د ت فق
  :لجميع المراحل العمرية أي أن kقيم 

K= k1+k2+k3+………   ،1973 ( Smith) 

د الفحص المجهري للبيض        (dxf)لتحديد العوامل المسؤولة عند الوفيات  ل، أعتم اس النخي لدور البيض لحشرة دوب
ل   . بيض غير المخصب أو البيض الجافبعد اآتمال الفقس، وقد ُأخذت بنظر االعتبار المظاهر المميزة لل أما البيض المتطف

د العوامل   . عليه فقد تم تحديده من خالل وجود المتطفل غير المكتمل النمو بداخله أما بخصوص الدور الحوري فقد تم تحدي
ك األط         دة وجود تل وار المسؤولة عن الوفيات في آل طور من األطوار عن طريق مالحظة المفترسات الموجودة خالل م

  . آما ُأخذ بنظر االعتبار تأثير الظروف الجوية من حرارة ورطوبة في نسب الهالآات
 Expected eggsعدد البيض المتوقع بالغات وتم حساب  استمرت متابعة الحشرة على الفسائل حتى تحولها إلى

وفقًا للمعادالت التي  Survival of Generation (SG)ومعدل بقاء الجيل  Trend index (I)ودليل اتجاه ميل السكان 
  :Harcourt (1969)قبل وضعت من 

Expected eggs = Normal female × 2 
× (maximum number of eggs/female/ Generation)

2 
  :إذ أن

Expected eggs =البيض المتوقع.  
Normal female =اإلناث الطبيعية.  
max. no. eggs/female/Generation=تاجية من البيض لألنثى خالل الجيلأعلى إن.  

  

 و   
N2  

I =   
N1  

  :إذ أن
I =  دليل اتجاه ميل السكان.  
N2 =  عدد البيض عند بداية الجيل الثاني.  
N1 =  عدد البيض عند بداية الجيل األول.  

  

 و   
N3  

SG =   
N1  

  : إذ أن
SG =  معدل بقاء الجيل.  
N3 =  عدد اإلناث الناتجة عن الجيل.  
N1 =  عدد البيض عند بداية الجيل.  

  



  

  تحديد األعداء الطبيعية  3-6
تم وضع برنامج اسبوعي ر المختلفة لحشرة دوباس النخيل، لغرض تحديد األعداء الطبيعية التي تصيب األدوا

لواقعة غربي للفحص والمراقبة في البستان نفسه الذي أجريت فيه الدراسات السابقة، فضًال عن بعض البساتين األخرى ا
وتضمن البرنامج جلب نماذج من الكائنات المرافقة ألدوار نمو حشرة دوباس النخيل إلى المختبر لمعرفة . مدينة بغداد

عالقتها بالحشرة عن آثب، ذلك ألن مشاهدة حاالت االفتراس أو التطفل تكون محض صدفة في أثناء مراحل الفحص في 
من عالقة بعض هذه الكائنات بأدوار نمو حشرة دوباس النخيل في المختبر  وبعد التأآد) Harcourt)  ،1969الحقل 

  :قسمت إلى مفترسات ومتطفالت وتم إجراء اآلتي

تم تنفيذ تجارب تتضمن ولية عن آفاءتها اإلفتراسية إذ عزل وتشخيص المفترسات وتسجيل المالحظات األ.  أ
موجودة على بادرات نخيل مزروعة بوساطة إطالق مفترس واحد على عدد محدد من حوريات الدوباس ال

ساعة لتسجيل  24وفحصت بعد مرور ) 3شكل (النوى في أصص بالستيكية ومحجوزة في أقفاص حاجزة 
وشخصت نماذج . النقص الحاصل في أعداد حوريات الدوباس والذي يمثل عدد الحوريات التي تم إفتراسها

  ).جامعة بغداد/آلية الزراعة(جدوع الجبوري  الحلم المفترس من قبل األستاذ الدآتور إبراهيم
إذ تم جلب أعداد . عزل وتشخيص المتطفالت التي قد تواجد على أدوار حشرة دوباس النخيل وخصوصًا البيض.   ب   

مل  100ات بالستيكية سعة من الخوص من األشجار التي لوحظت عليها بالغات المتطفل ووضعت في عبو
عدل خوصه واحدة في آل عبوة وتم حجز الجزء البارز من الخوص والحاوي على بالماء المقطر وبممملوءة 

روقبت األقفاص % 70-50م ورطوبة نسبية 28البيض بوساطة أقفاص حاجزة ثم وضعت في حاضنة بدرجة 
فحصت نماذج من المتطفل مجهريًا من قبل الدآتور محمد صالح عبد . يوميًا لمالحظة خروج بالغات المتطفل

من  Prof. Gennaro Viggianiآما أرسلت نماذج من هذا المتطفل إلى ) متحف التاريخ الطبيعي(الرسول 
 آما سجلت بعض. Trichogrammatidaeايطاليا والمختص بتصنيف المتطفالت التي تنتمي للعائلة 

نخيل دوباس الالحقل ونسب تطفله على بيض حشرة  المالحظات المتعلقة بمواعيد ظهور بالغات المتطفل في
  .فضًال عن تسجيل المالحظات المتعلقة بسلوآية وضع البيض. خالل جيلي اآلفة

  التحليل االحصائي 3-7

تعمال باس Complete Randomized Design (CRD)تم تحليل البيانات وفق التصميم العشوائي الكامل 
 -tاختبار ربيعي والخريفي استعمل الجيل ال والختبار معنوية الفروق بين) SPSS )1998البرنامج اإلحصائي الجاهز 

student Steel) وTorrie  ،1980.(  



  

  
  النتائج والمناقشة - 4

  الكثافة العددية للحشرة 4-1
خالل مدة وجودها في الحقل لعام جيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل الكثافة العددية لحوريات ال) 5(يوضح شكل 

في بداية األسبوع الثاني من شهر آب عندما آان ) خوصة40/حورية 21.7(وقد ظهرت الحوريات بأعداد قليلة . 2001
). 1985(وهذا يتفق إلى حد ما مع ما ذآره عبد الحسين %. 41م  والرطوبة النسبية 39.25معدل درجات الحرارة السائدة 

  .من أن فقس بيض الجيل الخريفي يكون خالل األسبوع األول من شهر آب

ا  بدأت أعداد الحوريات تتزايد  ة  207(إذ آان أعلى معدل له ة األسبوع األول من شهر      ) خوصة 40/حوري د بداي عن
ائدة        دل درجات الحرارة الس ان مع دما آ بية   26.25ْتشرين األول عن ة النس ك من فقس معظم      %. 47م والرطوب أتى ذل ويت

  ). 1985عبد الحسين (بيض الجيل الخريفي الذي يستمر حتى األسبوع الثالث من شهر أيلول 
ا   بع دل له ل مع دريجي ليصل اق اض الت ات باالنخف داد الحوري دأت أع ك ب ة0.7(د ذل ة ) خوصة40/حوري د نهاي عن

بية   13.6ْاألسبوع الثالث من شهر تشرين الثاني عندما آان معدل درجات الحرارة   ة النس ا   % 58م والرطوب ك لتطوره وذل
د الحسين     ل ال   ) 1985(إلى بالغات فقد ذآر عب ات الجي ع حوري ة خالل األسبوع        ان جمي ى حشرات آامل خريفي تتحول إل

  .الرابع من شهر تشرين الثاني
و خالل شهري           ة من السعف حديث النم اآن القريب ومن الجدير بالذآر مالحظة وجود أعداد من الحوريات في االم

ا من التط         . آانون األول وآانون الثاني ى عدم تمكنه ذا الوقت إل ى ه ات حت ور بسبب انخفاض   وقد يعزى بقاء هذه الحوري
دنيا للتطور        ة الحرجة ال ات       ). م13.47ْ(معدالت درجات الحرارة دون الدرجة الحراري ذه الحوري داد من ه د عزل أع فعن

دة قصيرة     د م ا بع ل     . بصورة منفردة داخل أقفاص حاجزة لوحظ عدم مقدرتها على االنسالخ وموته أن وجود مث ًا ف وعموم
ك   دة ال يش ذه الم الل ه ات خ ذه الحوري ات    ه دالت درج اض مع د انخف وت عن دادها وتعرضها للم ة أع بب قل ل ضررًا بس

  .الحرارة إلى ما دون درجة التحمل
كل   ا الش ل ،         ) 6(أم اس النخي رة دوب ي لحش ل الخريف ات الجي ة لبالغ ة العددي ح الكثاف   فيوض

ة 15.1( 2001إذ آان أول ظهور لبالغات الجيل الخريفي عند بداية شهر تشرين األول   دل    ) خوصة 40/بالغ ان مع دما آ عن
رارة  بية  25.5درجات الح ة النس ين  %61والرطوب د الحس ين الحظ عب ي ح ت ) 1985(، ف ات آان ور البالغ ة ظه ان بداي

  .خالل األسبوع الثاني من شهر أيلول
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ة األ ) خوصة40/بالغة120.6(استمرت أعداد بالغات الجيل الخريفي باالزدياد لتصل أعلى معدل لها  سبوع  عند نهاي
بية   13.6عندما آان معدل درجات الحرارة   2001الثالث من شهر تشرين الثاني  ة النس ى    % 58م والرطوب ك إل ويعزى ذل

ات     ى بالغ ات إل م الحوري ور معظ ا          . تط دل له ل مع ل اق اض ليص ات باالنخف داد البالغ دأت أع ك ب د ذل  12.3(بع
ة ة40/بالغ ان    ) خوص انون الث هر آ ن ش بوع األول م ة األس د نهاي رارة     2002ي عن ات الح دل درج ان مع دما آ م 9.5ْعن

  %.63والرطوبة النسبية 
ة من     اآن القريب لوحظت أعداد قليلة من إناث الجيل الخريفي في أواخر شهر آانون الثاني وبداية شهر شباط في االم

ا آ               وحظ ان معظمه ردة داخل أقفاص حاجزة ل ا بصورة منف د عزله ين الكرب وعن ا ب و وم ة   السعف حديث النم انت خامل
م يفقس          ذا البيض ل ا من وضع البيض إّال ان ه ل منه ا  . وضعيفة فقدت القدرة على وضع البيض في حين تمكن قسم قلي آم

ل وضع البيض           ًا قب ا الحق وحظ موت قسم منه ل فل ُجلبت مجموعة من هذه البالغات إلى المختبر وُأطلقت على بادرات نخي
م يفقس      . البادراتفي حين تمكن قسم منها من وضع البيض على  ه ل وحظ ان ذا البيض ل ذا فال توجد    . ومن خالل مراقبة ه ل

ل في حين ذآرت حسون           اس النخي اث حشرة دوب دى إن ذه الظاهرة في حشرة      ) 1988(ظاهرة التكاثر العذري ل وجود ه
  .   دوباس النخيل

ل مدة وجودها في الحقل لعام الكثافة العددية لحوريات الجيل الربيعي لحشرة دوباس النخيل خال) 7(ويوضح الشكل 
عندما آان معدل درجات الحرارة ) خوصة40/حورية26.9(وقد آان أول ظهور للحوريات عند نهاية شهر آذار . 2002
من ان فقس بيض الجيل ) 1985(وهذا يتفق إلى حٍد ما مع ما ذآره عبد الحسين %. 46م والرطوبة النسبية 17.25

 دياد بعد ذلك ليصل أعلى معدل لهابدأت أعداد الحوريات باالز. من شهر نيسانالربيعي يبدأ في األسبوع األول 
%. 35م والرطوبة النسبية 24.5درجات الحرارة عدل في منتصف شهر مايس عندما آان م) خوصة40/حورية255.8(

من % 90ان  حيث اآتمل فقس معظم بيض الجيل الخريفي عند هذه المرحلة وهو ما أشار له المصدر السابق الذي ذآر
بعد ذلك أخذت أعداد الحوريات باالنخفاض السريع . بيض الجيل الربيعي يفقس خالل األسبوع األخير من شهر مايس

في األسبوع األخير من شهر حزيران عندما آان معدل درجات الحرارة ) خوصة40/حورية 7.6(ليصل اقل معدل لها 
  %.30م والرطوبة النسبية 37

ا    فيوضح ) 8(أما الشكل  ان أول ظهور له  34.8(الكثافة العددية لبالغات الجيل الربيعي لحشرة دوباس النخيل، فقد آ
بية   27.75عند نهاية األسبوع الثالث من شهر مايس عندما آان معدل درجات الحرارة  ) خوصة 40/بالغة ة النس م والرطوب
  .ر خالل األسبوع األول من شهر حزيرانان إناث الجيل الربيعي تبدأ بالظهو) 1985(في حين ذآر عبد الحسين % 44
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ا  دل له ى مع ى بلغت أعل اد حت ات باالزدي داد البالغ ة 174.1(استمرت أع ران )  خوصة 40/بالغ ل منتصف شهر حزي قب
دل درجات الحرارة     بية   33.5عندما آان مع ة النس ى        %28م والرطوب ة إل ذه المرحل ات خالل ه ، إذ تتحول معظم الحوري

ة األسبوع    ) خوصة  40/بالغة 0.7(تبدأ أعداد البالغات باالنخفاض السريع ليكون اقل معدل لها وبعد ذلك . بالغات د نهاي عن
دل درجات الحرارة      ان مع دما آ بية  35.25األول من شهر تموز عن ة النس ذا االنخفاض   %. 29م  والرطوب د يعزى ه وق

  .ن الحدود الطبيعية لمعيشة وتطور البالغاتالسريع في معدل أعداد البالغات إلى ارتفاع معدالت درجات الحرارة ع

  )حياتية الحشرة(األداء الحياتي للحشرة   4-2

  مدة تطور األدوار المختلفة ومدة الجيل 4-2-1

ين جدول   ل الربيعي بلغت  ) 1(يب دة دور البيض للجي ين   7.07 ±150ان م راوح ب ًا وبمدى ت ًا  160-140يوم يوم
ين   3.85±57.83خريفي بينما بلغت مدة دور البيض للجيل ال ة       62-52يومًا وبمدى تراوح ب روق معنوي ًا مع وجود ف يوم
دة البيض    ) 1985(وتتفق هذه النتائج الى حد آبير مع ما ذآره عبد الحسين . بين معدلي مدة تطور البيض للجيلين من ان م

  .يومًا للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي 50و 140هي 

تالف  ى االخ ذا ال زى ه ا     يع ل منهم بات لك ة الس دة مرحل ول م ى ط ين ال يض للجيل دة دور الب ي م رتبط . ف ذي ي وال
ة هو     ة المختلف بالظروف البيئية السائدة فمن العوامل التي ساعدت حشرة دوباس النخيل على مقاومة وتحمل الظروف البيئي

دة الضوئية  (فعند انخفاض معدالت درجات الحرارة وقصر النهار . دخول البيض في مرحلة السبات ل    ) الم اث الجي وم إن تق
دة الضوئية المرتبطة بطول  ادة الم دال درجات الحرارة وزي د اعت يفقس عن تاء ل ي بوضع بيض يقضي أشهر الش الخريف

ار خالل شهر             . النهار في شهر نيسان دة الضوئية المرتبطة بطول النه اع معدالت درجات الحرارة وطول الم وعند ارتف
د انخفاض معدالت درجات الحرارة وقصر         مايس تقوم إناث الجيل  يفقس عن الربيعي بوضع بيض يقضي أشهر الصيف ل

  .المدة الضوئية المرتبطة بقصر النهار في بداية شهر آب

وري للجيلين  فقد بلغت مدة الدور ولم تظهر نتائج التحليل االحصائي فروقًا معنوية بين معدلي مدة الدور الح
يومًا ، في حين بلغت مدة الدور الحوري للجيل  56-52بين يومًا وبمدى تراوح  4.24±54.15الحوري للجيل الربيعي 

  ان مدة الدور الحوري لحشرة) 1985(بينما أشار عبد الحسين . يومًا 53-47يومًا وبمدى من  4.08±50.3الخريفي 
وقد يعزى هذا االختالف . توالييومًا للجيلين الربيعي والخريفي على ال 60- 54و  50- 47دوباس النخيل قد تراوحت بين  

  .في نتائج الباحث الى ظروف التجربة غير المعروفة لدينا فضًال عن الظروف البيئية السائدة آنذاك

ل الربيعي بلغت    ) 1(تشير نتائج جدول  ين      4.4±58.05إلى ان مدة دور البالغة للجي راوح ب ًا وبمدى ت  66-49يوم
ة ل دة دور البالغ ا بلغت م ًا ، بينم ي يوم ل الخريف ًأ  6.94±89.75لجي ل االحصائي فروق ائج التحلي د أوضحت نت ًا ، وق يوم

ويمكن أن يعزى طول مدة دور البالغة  للجيل الخريفي الى انخفاض معدالت   . معنوية بين معدلي مدة تطور البالغة للجيلين
سة جداول القابلية التكاثرية للحشرة  ، وهذا ما لوحظ عند درا) م°24.5-12.66(درجات الحرارة خالل مدة وجود البالغات 

  . م°15في المختبر ، حيث آانت أطول مدة تعيشها البالغة عند درجة 

ل الربيعي                  دة الجي ل الخريفي إذ بلغت م دة الجي ل الربيعي آانت أطول من م دة الجي د وجد ان م ة فق وبصورة عام
ين  211.7±10.22 راوح ب دى ت ًا وبم ًا 221-201يوم ا بلغت م. يوم ي بينم ل الخريف دى  8.28±121.6دة الجي ًا وبم يوم

اً  130-115تراوح بين  د الحسين            . يوم ا وجده عب ا مع م ى حد م ذه النتيجة تتفق ال ل     ) 1985(وه دة الجي ذي ذآر ان م ال
  .يومًا 150-113أما مدة الجيل الخريفي فتستغرق . يومًا 233-203الربيعي للحشرة تستغرق 

ة لتطور    حشرة دوباس النخيل يعود وآما هو واضح الى ان هذا االختالف في مدة الجيل ل دة الالزم االختالف في الم
  .األدوار المختلفة بين جيلي الحشرة



  

  
  

  .تحت الظروف الحقلية .Ommatissus lybicus Debergمعدالت مدة التطور لألدوار المختلفة ومدة الجيل لحشرة دوباس النخيل ): 1(جدول 
  

 األجيال

  )يوم(مدة الجيل   )يوم(مدة دور البالغة   )يوم(مدة الدور الحوري   )يوم(مدة دور البيضة 

  المدى
  المعدل 
±   

  االنحراف القياسي
  المدى

  المعدل 
±   

  االنحراف القياسي
  المدى

  المعدل 
±   

  االنحراف القياسي
  المدى

  المعدل 
±   

  االنحراف القياسي

    a   a    b    a  
  10.22±211.7  221-201  4.41±58.05  66-49  4.24±54.15  56-52  7.07±150  160-140  الربيعي

 ba  a b
  8.28±121.6  130-115  6.94±89.75  117-72  4.08±50.3  53-47  3.85±57.83  62-52  الخريفي

  
  .0.05األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  *



  

  وار الحورية ونسب الهالآاتمدة تطور األط 4-2-2

لوحظ بان حورية دوباس النخيل تمر بخمسة انسالخات وخمسة أطوار حورية حتى تصل الى دور الحشرة الكاملة 
  ).1988(وحسون ) 1988( Al-Abbasiو) 1963(ن ثبته آل من عبد الحسين وهذا ما سبق وا

مدد التطور لألطوار الحورية لجيلي الحشرة أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين معدالت 
  .الربيعي والخريفي وقد يعزى ذلك الى االختالف في معدالت درجات الحرارة الحقلية السائدة خالل مدة التطور للجيلين

يومًا وبمدى تراوح  0.58±8.85ان مدة تطور الطور الحوري األول للجيل الربيعي آانت ) 2(يالحظ من الجدول 
طور في حين بلغت مدة تطور ال. م°24-17.25ومًا عندما آان مدى درجات الحرارة في الحقل يتراوح بين ي 10-8بين 

أيام عندما آان مدى درجات الحرارة في الحقل يتراوح بين  7-5يومًا وبمدى  0.71±5.93الحوري األول للجيل الخريفي 
انخفضت ضمن مديات درجات الحرارة العالية وهو  وهذا يعني ان مدة تطور الطور الحوري األول قد. م36.25-40.25°

دراستها المختبرية لحشرة دوباس النخيل إذ أوضحت ان مدة في ) 1988(بير مع ما وجدته حسون ما يتفق الى حد آ
  .على التوالي م°35و 20يومًا عند درجتي  6.15و 8.29الطور الحوري األول آانت 

وري األو   ور الح الل الط ات خ ا نسب الهالآ ت أم د بلغ ى  % 27.77و 11.06ل فق ي عل ي والخريف ين الربيع للجيل
والي ك الن       ، الت ي وذل ل الربيع ن الجي ى م ت أعل ي آان ل الخريف ي الجي وري األول ف ور الح الك الط بة ه ظ ان نس ويالح

ا بدا   ة شهر   الحوريات الرهيفة وخصوصًا في أطوارها األولى قد ال تتمكن من تحمل درجات الحرارة العالية التي تواجهه ي
  آب 

اء من جسم     %) 35(والمتزامنة مع انخفاض معدالت الرطوبة النسبية  فتموت نسبة منها بسبب الجفاف الناتج من تبخر الم
د درجة      ) 1988(الحشرة ، وفي هذا الصدد وجدت حسون  ل عن اس النخي ان نسبة هالك الطور الحوري األول لحشرة دوب

  %.22.88آانت % 70-50ورطوبة نسبية  م35°

يومًا في الجيل الربيعي عندما  13- 11وبمدى يومًا  0.35±12.3ما الطور الحوري الثاني فقد بلغت مدة التطور له أ
يومًا  10-8يومًا وبمدى تراوح بين  0.88±8.9في حين بلغت  م°27- 19.5آانت معدالت درجات الحرارة تتراوح بين 

وقد أظهرت نتائج التحليل  م°35.5-33.25ة تتراوح بين للجيل الخريفي عندما آانت معدالت درجات الحرارة السائد
االحصائي وجود فروق معنوية بينهما حيث آانت مدة تطور الطور الحوري الثاني للجيل الخريفي أقل مما في الجيل 

 وبلغت نسب الهالآات للطور الحوري الثاني. الربيعي وذلك بسبب ارتفاع معدالت درجات الحرارة خالل مدة التطور له
  .للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي% 12.28و 3.75

ة            ى استمرار المعدالت المرتفع ل الخريفي ال اني للجي وقد يعود السبب في ارتفاع نسب هالآات الطور الحوري الث
  .لدرجات الحرارة والمعدالت المنخفضة للرطوبة النسبية

يل الربيعي عندما آانت معدالت درجات الحرارة يومًا للج 0.72±9.53بلغت مدة تطور الطور الحوري الثالث 
يومًا للجيل الخريفي عندما آانت معدالت درجات الحرارة 0.97±10.1بينما آانت . م°28.25-23السائدة تتراوح بين 
، ولم تظهر نتائج التحليل االحصائي فروق معنوية بين معدلي مدة الطور الحوري  م°34.25-31السائدة تتراوح بين 

للجيلين وأوضحت النتائج ان الطور الحوري الثالث للجيل الربيعي لم تحصل فيه نسب هالك وهذا قد يعود الى الثالث 
في هذا الطور للجيل الخريفي عما %) 6.93(في حين انخفضت نسب الهالآات ) م°28.25-23(اعتدال درجات الحرارة 

يات حشرة دوباس النخيل تزداد آلما ارتفعت درجات آانت عليه في الطور الحوري الثاني ، فقد وجد ان نسب هالك حور
يومًا وبمدى 0.58±10.90أما الطور الحوري الرابع فقد بلغت مدة التطور له ) 1988حسون ، ( م°30الحرارة عن 

في حين . م°28.5-25السائدة تتراوح بين ندما آانت معدالت درجات الحرارة يومًا للجيل الربيعي ع 12- 10تراوح بين 
يومًا للجيل الخريفي عندما آانت معدالت درجات الحرارة السائدة تتراوح بين  13- 11يومًا وبمدى  0.55±12.03بلغت 

  .بينت نتائج التحليل االحصائي فروق معنوية بين معدلي مدة تطور الطور الحوري الرابع للجيلينوقد . م29-32°



  

 
 

  تحت الظروف الحقلية .Ommatissus lybicus Debergلحشرة دوباس النخيل  معدالت مدة تطور ونسب هالآات األطوار الحورية): 2(جدول 
  

  األجيال

  الطور الحوري األول
  )يوم(

النسبة 
المئوية 
  للهالآات

  الطور الحوري الثاني
  )يوم(

النسبة 
المئوية 
  للهالآات

  الطور الحوري الثالث
  )يوم(

النسبة 
المئوية 
  للهالآات

  الطور الحوري الرابع
  )يوم(

 النسبة
المئوية 
  للهالآات

 الطور الحوري الخامس
  )يوم(

النسبة 
المئوية 
 للهالآات

النسبة 
المئوية 
للهالآات 
  المدى  الكلية

  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى

  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى

  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى

  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى

  المعدل
±  

 االنحراف
  القياسي

 aa ab  b  
    8.85      12.3      9.53      10.90  0.01  12-13  12.65      

10-8 3.75 ±  13-11  11.06 ±10-8  الربيعي  ± 0.01  10-12  ± 0.01  ± 0.01 14.81  
    0.58      0.35      0.72      0.58      0.49      

 bb aa  a  
    5.93      8.9      10.1      12.03      13.2      

  46.98  0.01 ±  14-12  0.01 ±  13-11  6.93 ±  11-9  12.28 ±  10-8  27.77±  7-5  الخريفي

    
0.71  

    
0.88  

    
0.97  

  
  0.55      0.69      

  
  .0.05األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  *



  

  . وري الرابع ولجيلي الحشرةولم يالحظ حدوث أي هالآات خالل الطور الح
ندما يومًا للجيل الربيعي ع 13- 12وبمدى يومًا  0.49±12.65أما الطور الحوري الخامس فقد بلغت مدة التطور له 

يومًا للجيل  14-12يومًا وبمدى تراوح بين  0.69±13.2بينما بلغت . 33.75- 27السائدة آانت معدالت درجات الحرارة 
نتائج التحليل االحصائي وجود وقد بينت . 34-25.5ة تتراوح بين الت درجات الحرارة السائدالخريفي عندما آانت معد

إّال أنها بصورة عامة آانت متقاربة بسبب تقارب معدالت . فروق معنوية بين معدلي مدة الطور الحوري الخامس للجيلين
فقد ذآر ان ) 1985(ا الحظه عبد الحسين وهذا م. درجات الحرارة خالل مدة تطور الطور الحوري الخامس في الجيلين

  .يومًا للجيلين الربيعي والخريفي على التوالي 13و 14مدة تطور الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل هي 

  مدة دور البالغة وانتاجيتها 4-2-3
ا    أظهرت إناث حشرة دوباس النخيل نشاطًا حياتيًا متباينًا خالل جيلي الحشرة انعكس على مدة  ة وانتاجيته اة البالغ حي

ة                   ات الحيوي ر في الفعالي أثير آبي ا من ت ا له بية وم ة نس ة من درجات حرارة ورطوب ة المتباين وذلك بسبب الظروف البيئي
  .للبالغة

يومًا وبمدى تراوح بين  1.68±7.63ان مدة ما قبل وضع البيض إلناث الجيل الربيعي بلغت ) 3(يوضح الجدول 
لغت مدة ما قبل وضع البيض في حين ب. م° 32.5- 27.75ت درجات الحرارة السائدة تتراوح بين يومًا عندما آان 12- 5

، إذ  م°32-24.5يومًا عندما آانت درجات الحرارة تتراوح بين  19- 7يومًا وبمدى  2.21±12.70الجيل الخريفي إلناث 
بيًا خالل الجيل الربيعي ، وهذا يتفق مع يالحظ ان مدة ما قبل وضع البيض قد انخفضت في درجات الحرارة المرتفعة نس

. التي ذآرت بان مدة ما قبل وضع البيض لحشرة دوباس النخيل تقل بارتفاع درجات الحرارة) 1988(ما وجدته حسون 
عند دراستهما لتأثير درجات الحرارة في مدة التطور واالنتاجية لبقة الاليكس ) Sheldhal )1970و Strongآما وجد 

Lygus hesperus ان مدة ما قبل وضع البيض لهذه الحشرة تنخفض أيضًا مع الزيادة في درجات الحرارة.  

اث           ) 3(آما يالحظ من جدول  دة وضع البيض إلن د بلغت م ل ألخر فق ان مدة وضع البيض قد تباينت أيضًا من جي
اع  يومًا عندما آانت معدالت درج 55-32يومًا وبمدى تراوح بين  4.24±42.5الجيل الربيعي  ات الحرارة آخذة في االرتف

ل الخريفي آانت           . م°30الى ما فوق  اث الجي دة وضع البيض إلن راوح     7.07±70.18في حين وجد ان م ًا وبمدى ت   يوم
د  . م°25يومًا عندما آانت معدالت درجات الحرارة آخذة في االنخفاض الى ما دون  97-46بين  أي ان مدة وضع البيض ق

اع مع لبيًا بارتف أثرت س ه حسون ت ا وجدت ذا م رارة وه اث ) 1988(دالت درجات الح يض إلن دة وضع الب إذ ذآرت ان م
  ).  م°35-30(حشرة دوباس النخيل آانت تميل الى ان تكون أقل ضمن درجات الحرارة العالية المستعملة في الدراسة 

ي             ل الربيع اث الجي بة إلن ر بالنس ت أقص رى آان ي األخ يض فه ع الب د وض ا بع دة م ا م   أم
ا بلغت    10-4يومًا وبمدى تراوح بين  1.77±6.93ذ بلغت إ ًا وبمدى    1.81±9.5أيام ، بينم ل     12-6يوم اث الجي ًا إلن يوم

ل               اث الجي د وضع البيض إلن ا بع دة م ائدة خالل م اع معدالت درجات الحرارة الس الخريفي ، ويعزى ذلك أيضًا الى ارتف
  . الربيعي

ان عدد البيض الذي ) 3(للبيض من جيل آلخر ، فيالحظ من الجدول  تأثرت انتاجية إناث حشرة دوباس النخيل
بيضة بينما بلغ عدد  137-76بيضة وبمدى تراوح بين  7.93±103.75تضعه إناث الجيل الربيعي طيلة مدة حياتها بلغ 

. بيضة 163-92بيضة وبمدى تراوح بين  10.45±130.1البيض الذي تضعه إناث الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل 
وقد أظهرت نتائج التحليل االحصائي فروق معنوية في معدل عدد البيض الذي تضعه إناث الجيلين وقد يعود السبب في 
ذلك الى قصر مدة وضع البيض الناث الجيل الربيعي مقارنة بالجيل الخريفي ، فضًال عن ارتفاع معدالت درجات 

لربيعي ، إذ تعد عملية وضع البيض من العمليات الحيوية التي تتأثر الحرارة خالل مدة وضع البيض من قبل إناث الجيل ا
 Wangوقد وجد . معين ثم يبدأ باالنخفاضيض بزيادة درجات الحرارة الى حد بدرجات الحرارة حيث يزداد وضع الب

  ضة عند بي 324ينخفض من  Bemisia argentifoliiتضعه أنثى الذبابة البيضاء ان عدد البيض الذي ) Tsai )1996و
  .م°35بيضة عند درجة  22الى  م°20درجة 



  

  
  
  

  تحت الظروف الحقلية .Ommatissus lybicus Debergمعدالت مدة التطور والتكاثر وانتاجية األنثى لحشرة دوباس النخيل ): 3(جدول 
  

  األجيال

  مدة ما قبل وضع البيض
  )يوم(

  مدة وضع البيض
 )يوم(

  مدة ما بعد وضع البيض
  المعدل اليومي لوضع البيض  ة األنثى من البيضإنتاجي  )يوم(

النسبة 
المئوية 
  المدى  للفقس

  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى
  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى
  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى
  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

  المدى
  المعدل
±  

االنحراف 
  القياسي

 bb bb a 
    7.63    42.5    6.93    103.75    2.44  a 

  81.4  ±  3.51-1.77  ±  137-76  ±  10-4  ±  55-32  ±  12-5  الربيعي
    1.68    4.24    1.77    7.93    0.61    

 aa aa b 
    12.70   70.18   9.5   130.1   1.95 a 
  73.7  ±  3.19-1.27  ±  163-92  ±  12-6  ±  97-46  ±  19-7  الخريفي
    2.21   7.07   1.81   10.45   0.66   

  

.0.05األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة ضمن العمود الواحد تدل على وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال  *



  

ومي لوضع                   دل الي غ المع ي الحشرة إذ بل اث لكل من جيل ل اإلن ومي لوضع البيض من قب دل الي د اختلف المع تبعًا لذلك فق
ل الربيعي  اث الجي ل إن غ بيضة  0.61±2.44البيض من قب ا بل ي 0.66±1.95بينم ل الخريف اث الجي ا . بيضة إلن ذا م وه

ون   ه حس رارة      ) 1988(وجدت ات الح اع درج يض بارتف ع الب ومي لوض دل الي اد المع ن ازدي ًا م ر  . مختبري ا ذآ آم
Wigglesworth )1972 (    ى ك ال ان المعدل اليومي لوضع البيض يزداد بارتفاع درجات الحرارة ، وعزى السبب في ذل

ادة الف اثر   زي رارة وبضمنها التك ات الح اع درج د ارتف ة عن ات الحيوي د . عالي د وج رون  Nowierskiوق ان ) 1983(وآخ
ى    Chromaphis juglandicolaالمعدل اليومي النتاج النسل من قبل إناث األجيال الصيفية لحشرة من الجوز    ان أعل آ

  .د عزى سبب ذلك الى زيادة نشاط الحشرة في الصيفمن المعدل اليومي النتاج النسل من قبل إناث األجيال الربيعية وق

ة في نسب فقس البيض       أما نسب فقس بيض حشرة دوباس النخيل ، فلم تظهر نتائج التحليل االحصائي فروق معنوي
ل الخريفي   73.7بالنسبة للجيل الربيعي و% 81.4لجيلي الحشرة والتي بلغت  اع النسبي في      . بالنسبة للجي ود االرتف د يع وق

ات  نسب  فقس بيض الجيل الربيعي الى ارتفاع معدالت الرطوبة النسبية التي تعد عامًال مهمًا في تأثيرها في استمرار العملي
  ).Wigglesworth)  ،1972الحيوية للجنين 

  أعمار البالغات والنسبة الجنسية  4-2-4

ل      ) 4(يالحظ من جدول  اس النخي ل الربيعي لحشرة دوب غ   ان معدل عمر الذآر في الجي ًا وبمدى    4.9±33.5بل يوم
ل   . يومًا في الجيل الخريفي 105-56يومًا وبمدى  7.3±82.35يومًا في حين بلغ  40-27تراوح بين  ائج التحلي وقد بينت نت

  . االحصائي وجود فروق معنوية بين معدلي عمر الذآر للجيلين

غ  ) 1985(وقد ذآر عبد الحسين  ين الربيعي والخريفي      13و 15ان عمر الذآر لحشرة دوباس النخيل يبل ًا للجيل يوم
غ         ) 1988(في حين ذآرت حسون   . على التوالي ذآر بل دل عمر ال ة للحشرة ان مع تها المختبري د دراس ًا في    85.4عن يوم

ل الخريفي       م°25درجة  دة وجود بالغات الجي غ  . وهي درجة مقاربة لمتوسط درجات الحرارة المتغيرة السائدة خالل م وبل
ل               م°35رجة يومًا في د 28 دة وجود بالغات الجي ائدة خالل م رة الس ة لمتوسط درجات الحرارة المتغي وهي درجة مقارب

  .الربيعي

ين   4.41±58.5وفيما يخص اإلناث فقد وجد ان معدل عمر األنثى في الجيل الربيعي بلغ  -49يومًا وبمدى تراوح ب
د الحسين     . في الجيل الخريفييومًا  117-72يومًا وبمدى  6.94±89.75يومًا ، بينما بلغ  66 ره عب ا ذآ وهذا ال يتفق مع م

والي        45-40من ان إناث الحشرة تعيش ) 1985( ى الت ين الربيعي والخريفي عل ًا في الجيل ا      . يوم ا اتفقت أيضًا مع م بينم
  .م°35يومًا عند درجة  41.57و م°25يومًا عند درجة  92.66فقد ذآرت ان عمر األنثى بلغ ) 1988(وجدته حسون 

ي         اث ولجيل ار اإلن ل من معدالت أعم وبصورة عامة وجد ان معدالت أعمار الذآور لحشرة دوباس النخيل آانت اق
رة د     . الحش رات ، إذ وج واع الحش ن أن د م بة للعدي روف بالنس ذا مع رون  Urbanoوه ار  ) 2001(وآخ دالت أعم ان مع

ة ا      اث للذباب ار اإلن ع درجات     Bemisia argentifoliiلبيضاء  الذآور آانت بصورة عامة اقل من معدالت أعم د جمي عن
  . الحرارة المختبرة

  

  

  

  

  

  



  

 Ommatissus lybicusمعدالت أعمار اإلناث والذآور والنسبة الجنسية لحشرة دوباس النخيل ): 4(جدول 
Deberg. تحت الظروف الحقلية  

  

  الجيل

  )يوم(عمر األنثى   )يوم(عمر الذآر 
النسبة 
  المدى  الجنسية

  المعدل
±   

  االنحراف القياسي
  المدى

  المعدل 
±   

  االنحراف القياسي
  b 33.5±4.9  49-66  b 58.05±4.41  1:1  40-27  الربيعي

  a 82.35±7.3  72-117  a 89.75±6.94  1:1  105-56  الخريفي
  . 0.05مستوى احتمال د تدل على وجود فروق معنوية عند األرقام المتبوعة بأحرف مختلفة ضمن العمود الواح *
  

أعلى من معدالت أعمار بالغات الجيل آانت ) ذآورًا واناثًا(الخريفي  آما ُوجد أيضًا ان معدالت أعمار بالغات الجيل
فبالغات الجيل الخريفي تعيش ضمن مديات . الربيعي وقد يعزى ذلك الى اختالف الظروف البيئية من درجات حرارة

لدرجة الحرارية المثلى فتقل فعالياتها الحياتية آثيرًا بسبب ميلها الى منخفضة من درجات الحرارة والتي قد تكون أقل من ا
مرتفعة من درجات الحرارة تجعل بالغات الجيل الربيعي ضمن مديات الخمول ومن ثم تعيش مدة أطول ، في حين تعيش 

وج واالنتشار ومن ثم تعيش مدة البالغات تستهلك طاقتها بسرعة بسبب ميلها الى القيام بفعالياتها الحياتية آالتغذية والتزا
  .اقل

أما النسبة الجنسية لحشرة دوباس النخيل فقد أوضحت النتائج ان نسبة اإلناث الى الذآور آانت متساوية ولكل من 
  .1:1من ان النسبة الجنسية لحشرة دوباس النخيل هي تقريبًا ) 1974(يدعم ما وجده عبد الحسين وهذا . جيلي الحشرة

  حراري التجميع ال 4-3

  الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيض والدور الحوري حقليًا 4-3-1

الخريفي عند بداية تشرين األول ربيعي الملقى من قبل إناث الجيل ان مدة تطور بيض الجيل ال) 5(يبين الجدول 
وحدة  20.18±521.66وحدة حرارية أما مدة الدور الحوري للجيل نفسه فقد تطلبت  39.12±628.01قد تطلبت  2001

وتتفق هذه النتائج إلى حد آبير مع ما وجدته . 2002حرارية محسوبة من بداية ظهور الحوريات عند نهاية شهر آذار 
عند دراستها المختبرية للحشرة، إذ ذآرت بان معدل الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيض والدور ) 1988(حسون 

  .وحدة حرارية على التوالي 516.98و 641.03الحوري لحشرة دوباس النخيل آانت 

 Ommatissusمعدالت الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيض والدور الحوري لحشرة دوباس النخيل ): 5(جدول 
lybicus Deberg. تحت الظروف الحقلية  

  

  األجيال

  الدور الحوري  دور البيض

  مدة التطور  
±    

  االنحراف القياسي

  الوحدات الحرارية  
±    

  االنحراف القياسي

  مدة التطور  
±    

  االنحراف القياسي

  الوحدات الحرارية  
±    

  االنحراف القياسي
  20.18 ± 521.66  4.24  ± 54.15  39.12 ± 628.01  7.07  ± 150 الربيعي
  27.21 ± 929.54  4.08 ± 50.3  78.93 ± 1302.73  3.85 ± 57.83  الخريفي

  

  



  

د تطلب              آما يالحظ من الجدول أيضًا     ل الربيعي ق اث الجي ل إن ل الخريفي الملقى من قب دة تطور بيض الجي ان م
ران        1302.73±78.93 ة شهر حزي ة محسوبة من بداي دور الحوري        . 2002وحدة حراري دة تطور ال في حين تطلبت م

ل الخريفي في األسبوع ا        27.21±929.54للجيل نفسه  ات الجي ة ظهور حوري اني من   وحدة حرارية، محسوبة من بداي لث
  .شهر آب

ي الحشرة يعزى         ين جيل دور الحوري ب ان هذا االختالف في معدالت الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيض وال
دة تطور      ين، فخالل م إلى اختالف معدالت درجات لحرارة السائدة المتزامنة مع مدة التطور للبيض والدور الحوري للجيل

ام خالل شهري          البيض والدور الحوري للجيل الخريفي  ة بحيث تصل في بعض األي تكون معدالت درجات الحرارة عالي
م والتي قد تكون أعلى من عتبة النمو العليا لتطور الحشرة، تبعًا لذلك يكون مجموع الوحدات الحرارية °40تموز وآب إلى 

وآخرون   Nowierskiما الحظه  وهذا. المتراآمة يوميًا خالل اشهر الصيف أآثر مما هو عليه خالل اشهر الشتاء والربيع
وز         ) 1983( ن الج رة م وري لحش دور الح ور ال ة لتط ة الالزم دات الحراري دل الوح د ان مع د وج  Chromaphisفق

juglandicola   د بلغت ر فق ن فصل آلخ ت م د اختلف ا بلغت   120.81ق ي الصيف، بينم ة ف دة حراري دة  98.35وح وح
وق            حرارية في الربيع وقد عزى الباحث هذا االخت ا ف ى م اع معدالت درجات الحرارة في فصل الصيف إل ى ارتف الف إل

  .عتبة النمو العليا للتطور

من بالغات الذبابة البيضاء % 50ان معدل الوحدات الحرارية الالزمة لبزوغ ) Aitken )1993و Walkerووجد 
Parabemisia myricae  حرارية التي تأخذ بنظر استعمال طرائق حساب الوحدات الوحدة حرارية عند  265بلغت

 م الطريقة البسيطة لحساب الوحداتوحدة حرارية عند استخدا 633بينما بلغت . االعتبار عتبة النمو العليا للتطور
  .المتضمنة عتبة النمو الدنيا للتطور فقطالحرارية 

  الوحدات الحرارية الالزمة لبداية الفقس وظهور البالغات 4-3-2

الجيل الربيعي لحشرة دوباس أول فقس لبيض  الوحدات الحرارية الالزمة لحصول ان معدل) 6(يبين الجدول 
في حين بلغ معدل الوحدات . وحدة حرارية 11.47±170.68، بلغ 2002النخيل والمحسوبة من األول من آانون الثاني 

الثاني  الحرارية الالزمة لحصول أول فقس لبيض الجيل الخريفي والمحسوبة أيضًا من األول من آانون
  . وحدة حرارية 2167.07±67.35

  

 Ommatissusمعدالت الوحدات الحرارية الالزمة لبداية الفقس وظهور بالغات حشرة دوباس النخيل ): 6(جدول 
lybicus Deberg.  2002ة من األول من آانون الثاني والمحسوب  

  

  األجيال
  ظهور أول بالغة  بداية فقس البيض

  االنحراف القياسي  ±معدل الوحدات الحرارية    االنحراف القياسي± معدل الوحدات الحرارية

  20.45 ± 691.58  11.47 ± 170.68 الربيعي

  121.40 ± 3064.58  67.35 ± 2167.07  الخريفي

  

  

  

  



  

  

اء      ية لبن ات األساس ن المتطلب د م ات يع ور الحوري س وظه ة لحصول أول فق ة الالزم ات الحراري د المتطلب ان تحدي
ة  ة               وتطوير أنظم تعدادت الكافي ل وصولها للمستويات الحرجة واخذ االس ًا قب ا حقلي ة ومراقبته الظهور المبكر لآلف ؤ ب التنب

دات            اب الوح ات حس رار عملي ا ان تك ادية، آم رارًا اقتص داثها أض رة وإح ار الحش ل انتش ة قب ات المكافح راء عملي إلج
  . ضع برامج دقيقة إلدارة اآلفةالحرارية ألآثر من سنة وفي أآثر من موقع يمكن ان يساهم في و

باستعمال   Lygus hesperusان تحديد بداية فقس البيض لبقة الاليكس ) 1977(وآخرون  Sevacherianفقد ذآر 
ى القطن        ل انتشارها إل نظام الوحدات الحرارية يساهم في تحديد الموعد األمثل لمكافحة الحشرة على محصول العصفر قب

  . يبهاوالمحاصيل األخرى التي تص

وذج            ) 1985(وآخرون   Glebinkآما أشار   دات من خالل استخدام نم ة بالمبي ة المعامل ادة فاعلي ه يمكن زي ى ان إل
ا     اق البطاط ار س ات حف ار يرق ت انتش يض ووق ة فقس الب ؤ ببداي ي التنب هم ف ذي يس ة ال دات الحراري  Hydraectaالوح

immants من األدغال إلى حقول الذرة.  

اس          آما بينت النتائج  ل الربيعي لحشرة دوب ة من بالغات الجي ة لظهور أول بالغ ان معدل الوحدات الحرارية الالزم
اني     انون الث ا مع        20.45±691.58آانت   2002النخيل والمحسوبة من األول من آ زامن ظهوره ة والتي ت وحدة حراري

ة الالز   . نهاية األسبوع الثالث من شهر مايس دل الوحدات الحراري ل       في حين بلغ مع ة من بالغات الجي ة لظهور أول بالغ م
ة       121.40±3064.58الخريفي والمحسوبة أيضًا من بداية آانون الثاني آانت  ا مع بداي زامن ظهوره د ت وحدة حرارية وق

  .تشرين األول من العام نفسه

ديد تستهدف عمليات حساب وتجميع الوحدات الحرارية الالزمة لبداية ظهور بالغات حشرة دوباس النخيل تح
السقف الزمني الذي يمكن ان تجرى ضمنه عمليات المكافحة، إذ تتزامن بداية ظهور البالغات مع ذروة وجود الدور 
الحوري في الحقل، فضًال عن ان ظهور البالغات يليه وضع البيض وبداية جيل جديد فال يفضل تأخير عمليات المكافحة 

عند ) 1990(وآخرون  Walkerوهذا ما أشار له . تؤثر في دور البيضةحتى هذا الوقت الن معظم المبيدات المستعملة ال 
لى الحمضيات، فقد ذآر ع Aonidiella aurantii (Maskell)دراسته للموعد األمثل لمكافحة قشرية آالفورنيا الحمراء 

يل أو عند بداية األمثل لمكافحة الحشرة يجب ان يتزامن مع ذروة وجود األطوار المتحرآة عند بداية آل جان الموعد 
  .وبذلك يمكن خفض سكان الحشرة إلى اقل مستوى ممكن. بزوغ بالغات الحشرة

  تحديد الوحدات الحرارية الالزمة لفقس النسب المختلفة من بيض الحشرة  4-3-3

خالل المدة حتى العاشر من لربيعي لحشرة دوباس النخيل يفقس من بيض الجيل ا% 10ان ) 7(يوضح جدول 
من البيض مع بداية شهر مايس وعند تجميع % 30وحدة حرارية، بينما تزامن فقس  20.07±241.87تجميع نيسان بعد 

من بيض الحشرة وبعد تجميع % 50وحدة حرارية ، آما شهد منتصف شهر مايس فقس  411.89±26.86
يض بعد تجميع من الب% 70وعند نهاية األسبوع الثالث من شهر مايس اآتمل فقس . وحدة حرارية 552.2±20.37

  .وهي المرحلة التي تبدأ عندها ظهور بالغات الجيل الربيعي. وحدة حرارية 690.28±34.66

آب بعد تجميع من البيض قد فقس عند منتصف شهر % 10أما الجيل الخريفي فقد بينت النتائج ان 
األخير من شهر آب بعد  من بيض الجيل الخريفي مع بداية األسبوع% 30وحدة حرارية وتزامن فقس  2383.8±37.39
من البيض بعد تجميع % 50وحدة حرارية ، آما شهد منتصف شهر أيلول فقس  53.68±2760.48تجميع 

من البيض مع بداية األسبوع األخير من شهر أيلول وعند % 70بينما تزامن فقس . وحدة حرارية 3131.63±38.19
  .وحدة حرارية 44.08±3328.86تجميع 

الحرارية الالزمة لفقس نسب مختلفة من البيض تعد من الوسائل الجيدة لتحديد ذروة الوجود  ان تحديد المتطلبات
للدور الحوري ومن ثم جدولة عمليات المكافحة وصوًال إلى خفض الكثافة العددية لآلفة، وبخصوص حشرة دوباس النخيل 



  

وحدة حرارية من بداية  34.66±690.28ميع فان النتائج المستحصلة تقودنا إلى ضرورة إجراء عمليات المكافحة بعد تج
من البيض دون الحاجة إلى استخدام المبيدات ذات مدة % 70آانون الثاني بالنسبة للجيل الربيعي والتي تتزامن مع فقس 

البقاء الطويلة لضمان السيطرة على الحوريات متأخرة الفقس وذلك لخطورة هذه األنواع من المبيدات على النظام البيئي 
عند دراسته لتحديد الموعد األمثل لمكافحة حشرة ) Curtis )1979و   Stephenوفي هذا الصدد أشار . الصحة العامةو

Philaenus spumarius L. الناجح في الوقت األمثل ال عن فات تتم عن طريق اختيار المبيد ان اإلدارة الناجحة لآل
آفيلة بالسيطرة على الحوريات متأخرة الفقس، آما أآد على طريق استعمال المبيدات ذات األمد الطويل التي تكون 

  .ضرورة حساب الوحدات الحرارية حتى اآتمال الفقس بالنسبة للحشرات التي تستغرق عملية فقس البيض لها مدة طويلة

معدالت الوحدات الحرارية الالزمة لفقس النسب المختلفة من البيض لحشرة دوباس النخيل ): 7(جدول 
Ommatissus lybicus Deberg.   2002والمحسوبة من األول من آانون الثاني  

النسب 
المئوية 
  للفقس

  الجيل الخريفي  الجيل الربيعي
  معدل الوحدات الحرارية المتجمعة

 ±    
  االنحراف القياسي

  التاريخ
  معدل الوحدات الحرارية المتجمعة 

±    
  االنحراف القياسي

  التاريخ

10  241.87 ± 20.07  10/4  2383.8±37.39  15/8  
30  411.89±26.86  1/5  2760.48±53.68  23/8  

50  552.2±20.37  15/5  3131.63±38.19  15/9  

70  690.28±34.66  21/5  3328.86±44.08  23/9  

90  922.00±40.39  5/6  3524.00±51.37  11/10  

  

ات ال      ) Broufas )2000و Koveosآما استعمل  ة عملي ة في جدول ي    نظام الوحدات الحراري م األورب مكافحة للحل
ة لفقس          Panonychus ulmi (Koch)األحمر   ة الالزم ع الوحدات الحراري ق حساب وتجمي من بيض   % 50عن طري

م  . التشتية من بداية شهر شباط وقد أشار الباحث إلى ان هذه الطريقة تسهم في التقليل من عدد مرات الرش بالمبيدات ومن ث
  .التقليل من التلوث البيئي

  اول القابلية التكاثرية جد 4-4

إنتاجية وبقاء حشرة دوباس النخيل تحت الظروف المختبرية وعند درجات ) 11،  10،  9،  8(توضح الجداول 
دة حياة الحشرة بصورة عامة خاللها تأثير درجات الحرارة في موالتي يتبين من . م30ْو 25، 15،20الحرارة الثابتة 

إذ وجد ان معدل مدة . تكاثر فضًال عن تأثيرها في معدالت إنتاجية اإلناث من البيض معدالت أعمار اإلناث عند أولوعلى 
أعمار أما معدل . م على التوالي30ْو 25، 20، 15أسبوعًا عند الدرجات الحرارية  12، 14، 16، 18حياة األنثى آانت 

أما معدل عدد البيض الملقى . ها على التواليأسبوعًا عند الدرجات الحرارية ذات 2، 2، 2، 4آان اإلناث عند أول تكاثر فقد 
 م على30ْو 25، 20، 15ت الحرارية الدرجابيضة عند  199.8و 207.6، 233.1، 157.9من قبل اإلناث فقد بلغ 

  .التوالي

ان طبيعة تذبذب مستوى السكان في الحشرات توصف من خالل مقاييس النمو والتكاثر المستمدة من جداول 
ومعدل الزيادة الداخلية في السكان ) T(طول الجيل ومعدل   (R0)والتي تشمل معدل التعويض الصافي  االنتاجية والبقاء

(rm) . واستنادًا لقيم معدل التعويض الصافي(R0) ال ُيعد ) 12جدول (لمختبرة لألنثى الواحدة عند جميع درجات الحرارة ا
 85.61و  81.71و  44.65 (R0)معدل التعويض الصافي حشرة دوباس النخيل من النوع المستقر فقد آانت قيمة سكان 

ويالحظ من النتائج ان أعلى قيمة . م على التوالي30ْو  25، 15،20جيل عند الدرجات الحرارية /أنثى/أنثى 78.60و 
ويعزى ذلك إلى معدالت البقاء العالية ألدوار ) 12جدول (م 25ْعند درجة  85.61آانت  (R0)لمعدل التعويض الصافي 



  

فضًال عن القدرة العالية لإلناث على إنتاج البيض خالل جميع مراحلها  0.83مو الحشرة عند هذه الدرجة والتي بلغت ن
أما اقل قيمة لمعدل التعويض الصافي إلناث حشرة ) 10جدول (بيضة  207.6العمرية إذ بلغ معدل عدد البيض المنتج 

ويعود السبب في ذلك إلى انخفاض معدالت البقاء ألدوار . م15ْرجة جيل عند د/أنثى/أنثى 44.65دوباس النخيل فقد آانت 
وانخفاض إنتاجية اإلناث للبيض في مراحلها العمرية جميعها فقد بلغ معدل عدد البيض المنتج  0.57نمو الحشرة إذ بلغت 

  ). 8جدول (بيضة  157.6

م بعدها 25ْالحرارة حتى درجة درجات تزداد مع زيادة  (R0)نستنتج مما تقدم ان قيمة معدل التعويض الصافي 
ويعزى ) 11جدول (جيل /أنثى/أنثى 78.60م إذ بلغت قيمة معدل التعويض الصافي 30ْيحصل انخفاض طفيف عند درجة 

م، فقد بلغت معدالت البقاء 30ْهذا االنخفاض باألساس إلى االنخفاض الطفيف في معدالت البقاء واإلنتاجية عند درجة 
وهذا يتفق مع ما ذآره . بيضة 199.8أما معدل عدد البيض المنتج عند هذه الدرجة فقد بلغ  0.79رة ألدوار نمو الحش

Engleman )1970 ( والعلي)من ان تأثير درجة الحرارة على اإلنتاجية يكون مشابهًا لتأثيرها في سرعة النمو، ) 1987
تنخفض إذا انخفضت أو ارتفعت درجة الحرارة على فعند مدى معين من درجات الحرارة تكون اإلنتاجية على أقصاها ثم 

  .هذا المدى

  
  م15ْعند درجة  .Ommatissus lybicus Debergجداول القابلية التكاثرية لحشرة دوباس النخيل ) : 8(دول ج
  

(x1xmx)  اإلنتاجية المتوقعة  
(1xmx)  

 معدل عدد اإلناث المنتجة 
mx  

معدل 
  البقاء 
(1x)  

العمر 
  باألسابيع

(x)  

    

  29-1  أدوار غير آاملة 

  مدة ما قبل وضع البيض
30  
31  
32  

80.85  2.45  4.3  0.57  33  
119.00  3.50  6.15  0.57  34  
167.30  4.78  8.4  0.57  35  
83.88  2.33  4.1  0.57  36  
103.23  2.79  4.9  0.57  37  
138.32  3.64  6.4  0.57  38  
120.90  3.10  5.45  0.57  39  
213.20  5.33  9.35  0.57  40  
209.10  5.10  8.95  0.57  41  
107.52  2.56  4.5  0.57  42  
206.83  4.81  8.45  0.57  43  
177.76  4.04  7.1  0.57  44  
9.00  0.20  0.45  0.45  45  
0.92  0.02  0.1  0.22  46  
0.09  0.002  0.05  0.05  47  
0.01  0.01  0.01  0.01  48  

∑ = 9.1737xlxmx  ∑ = 65.441xmx  Grr=78.65      

  



  

  

نجد ان إناث ) 3جدول (وإذا ما قارنا النتائج التي تم الحصول عليها لقيم معدل التعويض الصافي مع نتائج الدراسة الحياتية 
ى من      24ْالجيل الخريفي التي تعيش ضمن مدى حراري بلغ  ا للبيض أعل م آمعدل خالل شهر تشرين األول آانت إنتاجيته

اء      30ْي تعيش ضمن مدى حراري بلغ أآثر من إناث الجيل الربيعي الت ران ، إّال ان معدالت البق م آمعدل خالل شهر حزي
اث               ة اإلن ك لتعويض االنخفاض الحاصل في إنتاجي ل الخريفي وذل ا في الجي ى مم للحشرة خالل الجيل الربيعي آانت أعل

  .الحشرة للحفاظ على مستوى سكاني معينللبيض، وقد تكون هذه الحالة واحدة من الطرائق التكيفية التي لجأت اليها 

ل     ول الجي دل ط يم مع ائج ان ق ا أوضحت النت ت  Mean generation time (T)آم  17، 29.00، 38.92آان
نخفض    ). 12جدول (م على التوالي 30ْو 25، 20.15أسبوعًا عند الدرجات الحرارية  17.26و ل ي أي ان معدل طول الجي

ى    د درجة     م 25ْبارتفاع درجات الحرارة حت دها عن زداد بع ة ليكون    30وي ادة طفيف دل     17.26ْم زي ك ألن مع أسبوعًا، وذل
ياً    ك عكس د ذل . النمو في الحشرات يزداد بارتفاع درجات الحرارة حتى يصل إلى حد معين يصبح تأثير درجات الحرارة بع

ر  ا ذآ وق الدرجة الحرا) 1988(وآخرون  Elliottآم اع درجات الحرارة ف أثير ارتف ي ان ت ى يكون واضحًا ف ة المثل ري
ة              دة الالزم ادة الم ى زي نعكس عل و ي دل النم األدوار غير الكاملة في دورة حياة الحشرة، إذ يالحظ انخفاض طفيف في مع

دل طول            . الآمال التطور ومن ثم زيادة مدة الجيل ة الحاصلة في مع ادة الطفيف د تكون الزي دوباس فق وبخصوص حشرة ال
ال             م ه 30ْالجيل عند درجة  ة، إذ تطلب اآم ر الكامل ال تطور األدوار غي ة الآم دة الالزم ادة الحاصلة في الم ي نتيجة للزي

  . م25ْأسابيع عند درجة  10أسبوع بعد ان آان  11تطور األدوار غير الكاملة للحشرة عند هذه الدرجة 

لحشرة من الحنطة ان المدة الالزمة الآمال تطور الدور الحوري ) 1988(وآخرون  Walgenbachوقد وجد 
Schizaphis graminum (Rondani)   م مما 29ْم إال انها تزداد عند درجة 26ْتنخفض مع زيادة درجة الحرارة حتى
وقد عزى الباحث هذه الحالة إلى وقوع عتبة النمو . م29ْللحشرة عند درجة  (T)انعكس ذلك على زيادة معدل طول الجيل 

وفيما يخص حشرة دوباس النخيل فقد أشارت . بين الدرجتين المذآورتين Upper development thresholdالعليا 
وانه ) م30ْ-25(عند دراستها للحشرة في المختبر ان الدرجة الحرارية المثلى لتطور أدوار الحشرة آانت ) 1988(حسون 

  . الحشرة دورة حياتها بأقل مدة ممكنةضمن هذا المدى تكمل 

ادة     Intrinsic rate of increase (rm)داخلية في سكان الحشرة وأوضحت نتائج معدل الزيادة ال دل الزي يم مع ان ق
ت  ة آان ى 0.252و 0.261، 0.151، 0.097الداخلي ى/أنث ة  /أنث درجات الحراري د ال بوع عن ى 30ْو 25، 20، 15أس م عل

د    25ْحتى أي تزداد قيمة معدل الزيادة الداخلية للسكان بارتفاع درجات الحرارة ) 12جدول (التوالي  بيًا عن نخفض نس م ثم ت
  .أسبوع/أنثى/أنثى 0.252م لتكون 30ْدرجة 

 0.261م إذ بلغت 25ْان أعلى قيمة لمعدل الزيادة الداخلية في سكان حشرة دوباس النخيل آانت عند درجة 
ان ) 1977( Pielouعند هذه الدرجة، وقد ذآر  (T)وذلك النخفاض معدل طول الجيل ) 12جدول (أسبوع /أنثى/أنثى

  )Elliott )1989و Kieckheferآما عزى . تزداد عند انخفاض معدل طول الجيلالداخلية في السكان قيمة معدل الزيادة 
مع  Diuraphis noxia (Mordvilko)الحنطة يادة الداخلية في سكان حشرة مّن الزيادة الحاصلة في قيمة معدل الز

  .ل مع تلك الزيادة في درجات الحرارةزيادة درجات الحرارة إلى انخفاض معدل طول الجي



  

  
  م20ْعند درجة  Ommatissus lybicus Debergجداول القابلية التكاثرية لحشرة دوباس النخيل ): 9(جدول 

  

(x1xmx)  اإلنتاجية المتوقعة  
(1xmx)  

معدل عدد 
 اإلناث المنتجة 

(mx)  

 معدل البقاء 
(1x)  

  العمر باألسابيع
(x)  

  21-1  أدوار غير آاملة     
  22  مدة ما قبل وضع البيض

103.73  4.51  6.45  0.70  23  
211.68  8.82  12.6  0.70  24  
126.75  5.07  7.25  0.70  25  
149.24  5.74  8.2  0.70  26  
139.86  5.18  7.4  0.70  27  
151.76  5.42  7.75  0.70  28  
243.60  8.40  12.0  0.70  29  
214.20  7.14  10.2  0.70  30  
275.59  8.89  12.7  0.70  31  
235.20  7.35  10.5  0.70  32  
173.25  5.25  7.5  0.70  33  
160.84  4.72  6.75  0.70  34  
142.10  4.06  5.8  0.70  35  
25.20  0.70  1.0  0.70  36  
17.02  0.46  0.95  0.49  37  
0.01  0.01  0.01  0.01  38  

∑ = 02.2370xlxmx  ∑ = 71.811xmx  Grr=117.05      

  
أسبوع عند درجة حرارة /أنثى/أنثى 0.097مة لمعدل الزيادة الداخلية في سكان حشرة دوباس النخيل فقد بلغت أما اقل قي

عند هذه الدرجة ، فقد ذآر  (T)وارتفاع معدل طول الجيل  (R0)الصافي وذلك النخفاض قيمة معدل التعويض م، 15ْ
Micinski  لداخلية في سكان حلم أوراق الجوز األمريكي ان القيمة المنخفضة لمعدل الزيادة ا) 1981(وآخرون

Eutetranychus hicoriae (McGregor)  قد يعود جزء منها إلى الهالآات العالية في األدوار غير الكاملة، وهذا ما
) 8جدول ( 0.57م إذ بلغت معدالت البقاء لألدوار غير الكاملة 15ْلوحظ أيضًا في سكان حشرة دوباس النخيل عند درجة 

  .نسبة تدل على حدوث هالآات عالية في األدوار غير الكاملة للحشرةوهي 
م 30ْأما االنخفاض الطفيف في قيمة معدل الزيادة الداخلية في سكان حشرة دوباس النخيل والذي حدث عند درجة 

ض قيمة وآذلك انخفا (T)فيعود بالدرجة األساس إلى الزيادة الطفيفة التي حصلت في معدل طول الجيل ) 12جدول (
  .م25ْعما آانا عليه عند درجة  (R0)معدل التعويض الصافي 

ي       ا سكان الحشرة ف ي يتعرض له دة للهالآات الت ي السكان إحد المؤشرات الجي ة ف ادة الداخلي دل الزي ة مع د قيم تع
إلى تعرض السكان   الطبيعة، إذ تشير القيم الواطئة الى تعرض السكان إلى نسب هالآات واطئة، أما القيم العالية فهي تشير

نقص الحاصل في السكان        ة لتعويض ال ة معين ذا نجد ان   . إلى نسب هالآات عالية وان الحشرة قد امتلكت وسائل تكيفي وله
ل     إناث الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل تلجأ إلى وضع عدد آبير من البيض لتعويض النقص الحاصل في سكان الجي

  ).14جدول (ية في األدوار غير الكاملة وآما أشارت إلى ذلك النتائج الواردة في الجدول ذاته والمتسبب عن الهالآات العال



  

عند درجة  Ommatissus lybicus Debergجداول القابلية التكاثرية لحشرة دوباس النخيل ): 10(جدول 
  م25ْ

  

(x1xmx)  اإلنتاجية المتوقعة  
(1xmx)  

معدل عدد اإلناث 
  المنتجة 
(mx)  

 معدل البقاء 
(1x)  

  العمر باألسابيع
(x)  

  10-1  األدوار غير الكاملة    
  11  مدة ما قبل وضع البيض

62.28  5.19  6.25  0.83  12  
117.52  9.04  10.9  0.83  13  
130.06  9.29  11.2  0.83  14  
105.75  7.05  8.5  0.83  15  
137.44  8.59  10.35  0.83  16  
116.96  6.88  8.3  0.83  17  
153.72  8.54  10.3  0.83  18  
162.26  8.54  10.3  0.83  19  
162.60  8.13  9.8  0.83  20  
123.69  5.89  7.1  0.83  21  
85.80  3.9  4.7  0.83  22  
63.02  2.74  3.31  0.83  23  
36.72  1.53  2.65  058  24  
0.01  0.01  0.01  0.01  25  

82.1457∑ =xlxmx  ∑ = 61.851xmx  Grr=103.65      
 

  
  ْم30عند درجة  Ommatissus lybicus Debergول القابلية التكاثرية لحشرة دوباس النخيل جدا): 11(جدول 

  

(x1xmx)  اإلنتاجية المتوقعة  
(1xmx)  

معدل عدد اإلناث 
  المنتجة 
(mx)  

 معدل البقاء 
(1x)  

  العمر باألسابيع
(x)  

  11-1  األدوار غير الكاملة    
  12  مدة ما قبل وضع البيض

62.14  4.78  6.05  0.79  13  
110.60  7.9  10  0.79  14  
190.20  12.68  16.05  0.79  15  
128.80  8.05  10.2  0.79  16  
178.50  10.50  13.3  0.79  17  
141.48  7.86  9.95  0.79  18  
140.22  7.38  9.35  0.79  19  
18.00  9.00  11.4  0.79  20  
120.96  5.76  7.3  0.79  21  
78.98  3.59  4.55  0.79  22  
25.30  1.10  1.75  0.63  23  
0.01  0.01  0.01  0.01  24  

18.1357∑ =xlxmx  ∑ = 6.781xmx  Grr=99.9      
  



  

المستمدة من  (rm)ومعدل الزيادة الداخلية  (T)ومعدل طول الجيل  (R0)قيم معدل التعويض الصافي ): 12(جدول 
  رارة الثابتةخيل عند الدرجات الحجداول القابلية التكاثرية لحشرة دوباس الن

  
درجة الحرارة 

  )ْم(
 معدل التعويض الصافي 

(R0)  
  معدل طول الجيل 

(T)  
 معدل الزيادة الداخلية 

(rm)  
15  44.65  38.90  0.097  
20  81.71  29  0.151  
25  85.61  17  0.261  
30  78.60  17.26  0.252  

  

  جداول الحياة 4-5

رات في      نظمت جداول الحياة لحشرة دوباس النخيل لمعرفة حرآة السكان في آل جيل والعوامل المسؤولة عن التغي
  .السكان والتي قد تكون عامل آبح يحافظ على آثافة اآلفة  أو يكون العكس فيطلقها إلى المستويات الوبائية

ل    اس النخي ة للموت في دور البيض      ) 13جدول  (أوضحت جداول حياة الجيل الربيعي لحشرة دوب ان النسبة المئوي
ل الربيعي ، إّال ان           % 31.05آانت  امالن المسؤوالن عن موت بيض الجي ا الع ل هم ، وآان عدم خصوبة البيض والتطف

، % 19.91عدم خصوبة البيض شكلت الجزء األآبر من النسبة المذآورة إذ بلغت النسبة المئوية للموت بسبب هذا العامل  
ل الربيع       ة بنسب فقس البيض للجي ا بلغت   %. 81ي داخل األقفاص الحاجزة والتي بلغت      وهذا يتفق مع النتائج المتعلق آم

  .k (0.097قيمة (مجموع الوفيات الناتجة من هذا العامل  
تعتمد خصوبة البيض في األنواع التي ال تتكاثر عذريًا على نجاح عملية التلقيح وتقاس في معظم األحيان من خالل 

ما وجده التي أشارت إلى هذا العامل منها عديد من البحوث وهنالك ال) Serit  ،1990و (Hongعدد البيض غير الفاقس 
Dixon وHouseweart )1982 ( حشرة عند دراستهما لجداول حياةPissoder strobi  إذ بلغت نسبة البيض غير

 Bessaمن بيض حشرة % 10ان ) Kulman )1986و Valovageآما وجد %. 3.62الفاقس بسبب عدم الخصوبة 
harveyi عدم الخصوبة لم يفقس بسبب .  

ل البيض      ل متطف  .Oligosita sppبلغت النسبة المئوية للموت في دور البيض بسبب تعرض البيض للتطفل من قب
ات الناتجة من      % 11.14الذي يسجل ألول مرة وآما سيرد ذلك تفصيًال في موضوع األعداء الطبيعية  غ مجموع الوفي وبل

ل   ة  (التطف ذه النس . k (0.065قيم ل     إّال ان ه ذا المتطف ة له ل العام ب التطف ة بنس ل مقارن ت اق   بة آان
ى صغر حجم األشجار التي        ك إل في الجيل الربيعي لحشرة دوباس النخيل والتي سيرد ذآرها الحقًا وقد يعود السبب في ذل

ل األشجار   اختيرت لتنفيذ التجارب الخاصة بهذه الدراسة ومن ثم قلة أعداد البيض عليها ، بمعنى آخر قد يفضل هذا ال متطف
  . الكبيرة الحاوية على أعداد آثيرة من بيض حشرة دوباس النخيل

م المفترس    % 24.12أيضًا ان النسبة المئوية للموت في الدور الحوري آانت  ) 13(يالحظ من الجدول  ان للحل ، وآ
ات خالل الطورين الحوريين األ         Anystis agilis (Banks)األحمر   ر في نسب الوفي ر الكبي د بلغت    االث اني فق ول والث

ورين         ذين الط الل ه راس خ أثير  االفت وت بت ة للم بة المئوي والي % 4.74و 6.03النس ى الت ات   . عل وع الوفي غ مجم   وبل
  .على التوالي 0.022و 0.027لهما ) kقيمة (

ورين لقد تزامن ظهور هذا النوع من الحلم على الفسائل التي تم اختيارها إلجراء الدراسة خالل مدة وجود الط
ل المسؤولة آان أحد العوام Anystis agilisان المفترس ) Lange )1980و Gohالحوريين األول والثاني ، وقد وجد 

على أشجار الخوخ في  Platyptila carduidactyla (Riley)اليرقي األول لحشرة عن موت البيض والطور 
 Erythroneuraوري األول لقفاز أوراق العنب آما عد هذا النوع من المفترسات المهمة للطور الح. آاليفورنيا

elegantula  آاليفورنيا في وادي نابا جنوبي)UC Pest Management Guidelines  ،1999 .(  



  

،  6.46أما األطوار الحورية الثالث والرابع والخامس فيالحظ من الجدول ان النسبة المئوية للموت خاللها آانت 
على التوالي ولم تعرف العوامل  0.018و 0.020،  0.033لكل منها  kت قيمة وبلغ. على التوالي% 3.23و 3.66

  .المسؤولة عن الموت لهذه األطوار

  .Ommatissus lybicus Debergجدول حياة الجيل الربيعي لحشرة دوباس النخيل ) : 13(جدول 

  المرحلة العمرية 
)x(  

عدد األفراد  
  الحية 

)lx(  

عدد 
األفراد 
الميتة 
(dx)  

امل المسؤولة عن العو
  الموت

 (dxf)  

النسبة 
المئوية 

لألفراد الميتة 
100qx  

مجموع 
الوفيات 

(k)  

  0.097  19.91  عدم خصوبة  673  134  (N1)البيض 
  0.065  11.14  تطفل  75  539

    209    31.05    
  الدور الحوري

            

  0.027  6.03  افتراس  28  464  الطور الحوري األول
  0.022  4.74  افتراس  22  436  الطور الحوري الثاني
  0.033  6.46  غير معروف  30  414  الطور الحوري الثالث
  0.020  3.66  غير معروف  17  384  الطور الحوري الرابع
  0.018  3.23  غير معروف  15  367  الطور الحوري الخامس

    112    24.12    
  0.000  0.0  1:1النسبة الجنسية   0.0  352  البالغات

  0.071  15.05  معروف غير  352  53  (N3) 2×اإلناث 
    100.0  موت اإلناث الطبيعي  299  299  2×إناث طبيعية 
  0.353  100.0    673    المجموع

  

وآانت النسبة ) 13جدول (حورية  352بلغ عدد الحوريات التي تمكنت من الوصول إلى دور البالغات خالل هذا الجيل 
 Plutellaسته لجداول حياة الفراشة ذات الظهر الماسي عند درا) Harcourt )1969، وطبقًا لما انتهجه  1:1الجنسية 

maculipennis (Curt.) سكان الزيادة الحاصلة في  ، فقد تم اعتماد مجتمع إناث الدوباس فقط آونها المسؤولة عن
 من الجدول ان النسبة المئوية للموت فيويالحظ . اث لموازنة جدول الحياةوقد ضوعف عدد اإلن. الحشرة من جيل الخر

  قد ماتت وألسباب غير معروفة قبل ان تعطي العدد  352أنثى من مجموع  53ان إذ وجد % 15.05جتمع اإلناث آانت م
 150 ≅ 299/2آامًال من البيض عية التي تمكنت من ان تضع عددًا الكامل من البيض ، في حين بلغ عدد اإلناث الطبي

  .أنثى

ل   وفيما يخص جداول حياة الجيل الخريفي لحشرة دو   اس النخي ة للموت في      ) 14جدول  (ب يالحظ ان النسبة المئوي ف
ة للموت بسبب    % 32.23دور البيض آانت  ، وقد سبب الجفاف الجزء األآبر من النسبة المذآورة ، إذ بلغت النسبة المئوي

ل  ذا العام دال     % 23.91ه اض مع رارة وانخف ات الح دالت درج اع مع ى ارتف يض ال اف الب ي جف بب ف ود الس د يع ت ، وق
بية   33ْالرطوبة النسبية خالل شهري حزيران وتموز فقد بلغت معدالت درجات الحرارة      ة النس ، وتتفق  % 39م والرطوب

ل الخريفي داخل األقفاص الحاجزة والتي بلغت                ابنا لنسب فقس بيض الجي د حس ه عن هذه النتيجة مع ما تم الحصول علي
ه حسون     ). 3جدول % (74 ا وجدت أثيرًا في نسبة فقس البيض لحشرة         م ) 1988(آما تتفق مع م بية ت ة النس ن ان للرطوب

  .دوباس النخيل ، إذ تنخفض نسب فقس البيض مع انخفاض الرطوبة النسبية



  

  .Ommatissus lybicus Debergجدول حياة الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيل ): 14(جدول 
  

  المرحلة العمرية

 )x(  

عدد األفراد 

  الحية 

)lx(  

عدد

د األفرا

الميتة 
(dx) 

العوامل المسؤولة عن 

  الموت 
(dxf)  

النسبة 

المئوية 

لألفراد الميتة 
100qx  

مجموع 

الوفيات 
(k)  

  (N1)البيض 
  0.119  23.91  جفاف  181  757

  0.050  8.32  تطفل  63  576

    244    32.23    

            الدور الحوري

  0.136  26.90  جفاف  138  513  الطور الحوري األول

  0.051  7.99  جفاف  41  375  الثانيالطور الحوري 

  0.035  5.06  جفاف  26  334  الطور الحوري الثالث

  0.044  5.84  غير معروف  30  308  الطور الحوري الرابع

الطور الحوري 

  الخامس
  0.021  2.53  غير معروف  13  278

    248    48.32    

  0.047  10.18  ذكر 1.10النسبة الجنسية   27  265  البالغات

  0.034  7.56  غير معروف  238  18  (N3) 2×اإلناث 

    100.0  موت اإلناث الطبيعي  220  220  2×إناث طبيعية 

  0.537  100.0  757   المجموع

  

ل الخريفي ، إذ نالحظ من الجدول ان       آما شكل التطفل عامًال آخرًا من العوامل المسؤولة عن الموت في دور البيض للجي
ذه النسبة آانت    % 8.32قد بلغت  .Oligosita sppقبل المتطفل النسبة المئوية للموت بسبب اصابة البيض من  ، إّال ان ه

ل لألشجار      ى تفضيل المتطف اقل من نسب التطفل العامة لهذا المتطفل على بيض الجيل الخريفي ، وربما يعود ذلك أيضًا ال
ا وجد أيضًا ان النسبة الم    . الكبيرة الحاوية على أعداد آبيرة من بيض حشرة الدوباس ل خالل      آم ة للموت بسبب التطف ئوي

ى بيض               ل عل م تسجيلها لنسب التطف ة التي ت ذا يتفق مع المالحظات الحقلي هذا الجيل آانت اقل مما في الجيل الربيعي وه
  .الجيلين

دًا إذ بلغت    دما آانت   % 48.32ويبين الجدول أيضًا ان النسبة المئوية للموت خالل الدور الحوري آانت عالية ج عن
ة       %. 30م والرطوبة النسبية 32ْجات الحرارة معدالت در وآان عامل الجفاف مسؤوًال عن الموت خالل األطوار الحوري

ة     5.06و 7.99،  26.90األول والثاني والثالث إذ بلغت النسبة المئوية للموت فيها  ا   kعلى التوالي وبلغت قيم  0.136له
دم في العمر ،           آما نالحظ ان النسبة الم. على التوالي 0.035و 0.051،  نخفض مع التق ذه األطوار ت ة للموت خالل ه ئوي

ة         ة ال تستطيع مجابه ذلك الن قابلية اخذ الحرارة من المحيط تختلف تبعًا لطبيعة ترآيب جسم الحشرة ، فالحشرات الرهيف
د من التجارب    آما دلت الع ) 1987العلي وآخرون ، (الحرارة العالية النها تزيد من سرعة جفاف جسمها ومن ثم موتها  دي

ان سرعة تبخر الماء من خالل جدار جسم الحشرة تزداد بانخفاض الرطوبة النسبية عند آل درجة من درجات الحرارة ،     
وق         زداد ف م ت دار الجس ق ج ن طري اء ع ر الم رعة تبخ د ان س ذلك وج د     30آ ي الجلي معية ف ة الش ان الطبق بب ذوب م بس

)Wigglesworth  ،1972.(  

  



  

على التوالي وبلغت  % 2.53و% 5.84ريان الرابع والخامس فقد آانت النسبة المئوية للموت لهما أما الطوران الحو
  . على التوالي ، ولم تعرف العوامل المسؤولة عن الموت خالل هذين الطورين 0.021و 0.044لهما  kقيمة 

ل     ذا الجي ة وآ  265بلغ عدد الحوريات التي تمكنت من التحول الى بالغات خالل ه  1.10انت النسبة الجنسية    حوري
د ضوعف عدد          . أنثى 1: ذآر  دوباس وق ادة الحاصلة في سكان حشرة ال اخذ مجتمع اإلناث فقط آونها المسؤولة عن الزي

اث    . اإلناث لموازنة جدول الحياة وآما اتبع في الجيل الربيعي ويالحظ من الجدول ان النسبة المئوية للموت في مجتمع اإلن
دد الكامل من       238أنثى من مجموع  18د ان وقد وج% 7.56آانت  ل ان تعطي الع أنثى قد ماتت ألسباب غير معروفة قب

  .أنثى 110=  220/2البيض في حين بلغ عدد اإلناث الطبيعية التي تمكنت من وضع عدد آامل من البيض 

ر العوامل مساه          ل الربيعي هو أآث مة في االنخفاض   يالحظ من خالل الجداول ان عامل عدم خصوبة البيض للجي
ة  (الحاصل في سكان الحشرة إذ بلغ مجموع الوفيات بسبب عدم خصوبة البيض  اث إذ بلغت      k (0.097قيم ه موت اإلن يلي

  . 0.353 (K)آما بلغ مجموع الوفيات للجيل الربيعي . 0.050له   k ومن ثم التطفل والذي بلغت قيمة 0.71له  kقيمة 

ر العوامل مساهمة في          أما الجيل الخريفي فيالحظ من الجد ان أآث اف في الطور الحوري األول آ ول ان عامل الجف
ة     د بلغت قيم ل فق ه    k االنخفاض الحاصل في سكان الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخي اف في     . 0.136ل ه عامل الجف يلي

ة    ه    k البيض إذ بلغت قيم ذي بلغت ق          . 0.119ل اني ال اف في الطور الحوري الث م عامل الجف ة ومن ث ه    k يم  0.051ل
ة      ذي بلغت قيم ى البيض ال ه    k وبدرجة مقاربة عامل التطفل عل ل الخريفي      . 0.050ل ات للجي ا مجموع الوفي د   (K)أم فق

  .0.537بلغت 

ى سكان       ر وضوحًا عل ويتضح من خالل ما تقدم ان اثر العوامل الخارجية في سكان حشرة دوباس النخيل تكون أآث
  .ته نسب الوفيات العالية خالل هذا الجيل مقارنة بالجيل الربيعيالجيل الخريفي وهذا ما أوضح

ل الربيعي          ) 15(آما يالحظ من الجدول    اث الجي ل إن ع انتاجه من قب ذلك عدد   ) 20481(ان عدد البيض المتوق وآ
وعدد  ) 17930(آان أآثر مما هو عليه بالنسبة للجيل الخريفي فقد آان عدد البيض المتوقع انتاجه  ) 1043(البيض الفعلي 
ة إذ بلغت         ) 885(البيض الفعلي  ل الربيعي آانت عالي اء للجي ى ان معدالت البق ة بمعدالت    0.523، ويعزى ذلك ال مقارن

ي بلغت  ي والت ل الخريف اء المنخفضة للجي ي  . 0.314البق ات خالل جيل ؤولة عن الوفي ل المس وحظ أيضًا ان العوام ا ل آم
ين   (I)في حجم السكان وهذا ما أوضحته قيم دليل اتجاه ميل السكان الحشرة لم تتمكن من احداث أي انخفاض  جدول  (للجيل

ى مستوى سكاني    ). 15 ولهذا نجد ان حشرة دوباس النخيل على الرغم من وجود الحمالت السنوية للمكافحة قد حافظت عل
اج تح            ى اإلنت ة عل درتها العالي ة وق ة المختلف ا للظروف الجوي ك تكيفه ت مختلف الظروف فضًال عن     معين ساعدها في ذل

  . خصوبتها العالية

  .Ommatissus lybicus Debergالمعطيات الحياتية المستمدة من جداول حياة حشرة دوباس النخيل ) : 15(جدول 
  

الجيل 
Generation  عدد البيض الفعلي  عدد البيض المتوقع

(N2)  
معدل البقاء للجيل 

(SG)  
دليل اتجاه الميل 

(I)  
  1.54  0.523  1043  20481.5  الربيعي
  1.16  0.314  885  17930  الخريفي

  



  

  األعداء الطبيعية    4-6

  المفترسات    4-6-1 

   .Chrysoperla carnea Stephأسد المن      4-6-1-1

شوهدت يرقات أسد المن على أشجار النخيل عند بداية شهر نيسان مع بداية فقس بيض  الجيل الربيعي، واستمرت 
نهاية شهر مايس أو بداية شهر حزيران، آما شوهدت بأعداد ظهور بالغات الجيل الربيعي عند  منها حتىمالحظة أفراد 

عديدة من فات االقتصادية بضمنها أنواعًا وتعد يرقات أسد المن من المفترسات المهمة للعديد من اآل. قليلة خالل شهر أيلول
وقد سجلت هذه ) Kinzer ،1974 و  Ridgway(ية األجنحة ع التابعة لرتبة حرشفالمن والبق الدقيقي وبعض األنوا

  ).1963(الحشرة آمفترس لحوريات حشرة دوباس النخيل في العراق من قبل عبد الحسين 

أوضحت النتائج ان ليرقة أسد المن قدرة عالية على مسك حوريات حشرة دوباس النخيل والتغذية عليها، ساعدها 
آما بينت النتائج ). 9شكل (المنجلية الشكل التي تمكنها من مسك الفريسة بصورة جيدة في ذلك سرعتها وامتالآها للفكوك 

  ومن المالحظات التي . ساعة 24حورية دوباس خالل  3.78±26.3ان الطور اليرقي األخير ألسد المن يستهلك 
 Ridgwayلعمر، وهذا ما الحظه سجلت ان الكفاءة االفتراسية واالستهالك الغذائي ليرقة أسد المن تزداد مع تقدمها في ا

في حين  .Heliothis sspمن بيض حشرة % 52فقد وجد ان الطور اليرقي األول ألسد المن يستهلك ) Kinzer )1974و
وبالمقابل وجد ان األطوار الحورية المتقدمة لحشرة دوباس النخيل  . من بيض الحشرة % 90يستهلك الطور اليرقي الثالث 

هذه األطوار متمثًال ريع الذي تمتاز به الحوريات عند من يرقة أسد المن نتيجة رد الفعل السقد تتمكن من التخلص 
آما وجد أيضًا ان حوريات )Al-Abbasi)  ،1987للحشرة رًا مهمًا في السلوك الدفاعي بميكانيكية القفز التي تؤدي دو

  ن الحلقتين البطنيتين الثامنة والتاسعة التي تنمو م Waxy caudal filamentsالدوباس الفاقدة للخيوط الشمعية 
Al-Abbasi)  ،1988 (تكون هذه الزوائد هي احد آانت أآثر عرضة لألفتراس من قبل يرقات أسد المن، لذا فقد 

  .مستقبالت المؤثرات الميكانيكية والتي تؤدي دورًا أيضًا في السلوك الدفاعي للحشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  افتراسها لحورية دوباس النخيل يرقة أسد المن في أثناء): 9(شكل 

  

  



  

  الدعاسيق  4-6-1-2

  .Coccinella septempunctata Lأبو العيد ذو السبعة نقط 

   .Coccinella undecimpunctata Lوذو اإلحدى عشرة نقطة 

ن   اميع م ا وجدت مج ايس، آم ان وم ل خالل األشهر آذار ونيس ى أشجار النخي وعين عل ذين الن ات ه شوهدت بالغ
م يالحظ بيضها        بالغاته ذلك تحت الكرب والليف ول ا وهي تقضي بياتها الشتوي في السعف حديث النمو لبعض الفسائل وآ

ات       ى أوراق النبات أو يرقاتها على أشجار النخيل طيلة مدة الدراسة، وقد يعزى ذلك إلى ان إناث الدعاسيق تضع بيضها عل
  ).Gordon 1985،  1983دل سعد وعا(المصابة بحشرة المن إلى جانب مستعمرات المن 

وقد اخذ دورها يتزايد بعد ان ثبتت آفاءتها في  . تعد دعاسيق أبو العيد من عوامل المكافحة اإلحيائية المهمة في البيئة
ة          ة نحو سبل تربي ذا اتجهت البحوث والدراسات الحديث خفض الكثافة العددية لمجتمعات حشرات المن والذباب األبيض، ل

و ذه األن ار ه اتواآث ن أضرار بعض اآلف د م ة للح ي البيئ ا ف ر . اع واطالقه د ذآ ان االطالق ) Zaki )1999و Faragفق
ة   د ذو االحدى عشر نقط و العي وقة أب ي لدعس بة  C. undecimpunctataالحقل د(بنس رس واح ن 50/مفت رة م د ) حش ق

  %.99.79بنسبة  Aphis gosspiiخفضت من سكان َمنِّ القطن 

د الحسين           سجلت دعاسيق أبي العيد ل عب ل من قب اس النخي ات وبالغات حشرة دوب إّال ان ). 1963(آمفترس لحوري
ة        ا بصورة آامل دوباس فقط  إذ تتغذى عليه ات ال . مالحظاتنا الحقلية والمختبرية أظهرت ان بالغات أبو العيد تفترس حوري

د ذي اإلحدى عشر       ي العي ة أب ل بالغ ى    وقد بلغ معدل عدد الحوريات المفترسة من قب ة   3.68±26.6ة نقطة تصل إل حوري
د ذي السبعة نقط            . ساعة 24خالل  ي العي ة أب ل بالغ ات المفترسة من قب دل عدد الحوري ة   3.29±20.6بينما بلغ مع حوري
  .ساعة 24خالل 

   Anysits agilis (Banks)الحلم المفترس األحمر  4-6-1-3

وري شخص هذا النوع من الحلم من قبل األستاذ الدآتور إبراهيم  ة الزراعة  /جدوع الجب داد  /آلي ة بغ د أول  . جامع ويع
الحلم   . تسجيل لهذا النوع آمفترس لحوريات حشرة دوباس النخيل اللون العام لهذا النوع من الحلم هو األحمر ولذلك سمي ب

ة المس    Whirligigاألحمر آما يسمى في بعض المصادر بالمدومة  ه الدوراني تمرة حول  أو الحلم دائم الحرآة نظرًا لحرآت
  ).Lang) ،1940األسطح التي يوجد عليها فضًال عن سرعته العالية 

د منتصف       ه عن ة ل ة عددي ان أول ظهور لهذا المفترس على فسائل النخيل آان عند منتصف شهر آذار، ووصلت أعلى آثاف
دأ     شهر نيسان في االماآن القريبة للسعف حديث النمو ، وقد يعزى ذلك إلى ابتعاده عن أشعة الشم  ك تب د ذل س المباشرة، بع

ران  ه في شهر تشرين            . أعداده باالنخفاض ليختفي تمامًا عند أواخر شهر حزي ة من داد قليل د لوحظت أع ك فق فضًال عن ذل
ا وجده     د دراسته للوجود الموسمي للمفترس      ) 1976(وآخرون   Johnالثاني وتتفق هذه النتائج مع م ى   A. agilisعن عل

ة   العنب في والية آاليفورن يا فقد ذآر ان لهذا المفترس جيلين في السنة، جيل ربيعي، وتبدأ يرقاته بالظهور على سطح الترب
ثم تبدأ أفراده بالتحرك نحو أوراق العنب خالل منتصف شهر نيسان وهي   . وفي الحشائش الواقية خالل منتصف شهر آذار

دأ  . تفضل السطح السفلي لألوراق تجنبًا ألشعة الشمس المباشرة د         وتب م يختفي بع ران ث زاوج خالل أواخر حزي ات الت عملي
ة        . ذلك عند بداية شهر تموز ة العددي ة آانت الكثاف أما الجيل الصيفي فقد لوحظت أفراده في أواخر شهر آب وبصورة عام

ل   .لهذا الجيل اقل من الجيل الربيعي اس النخي ه  خالل حر ) 10شكل  (يهاجم هذا النوع من الحلم فريسته من حوريات دوب آت
يئًا      الدورانية السريعة، إذ سرعان ما يستقر حال مسكه للفريسة بعدها يقوم بالتغذية إذ يالحظ االنكماش في حجم الفريسة ش

ل المفترس آانت           تهلكة من قب دوباس المس ات ال ى ان عدد حوري ة  5.6±21.13فشيئًا وأشارت النتائج إل . ساعة 24/حوري
اك المباشر بالفريسة     ) 1976(وآخرون  Johnوفي هذا الصدد ذآر  د االحتك دأ عن ى    . ان تغذية المفترس تب وهو يتغذى عل

سائل الطبقة الشمعية من جدار الجسم بسبب عدم قدرته على ثقب جدار الجسم وتختلف الكفاءة االفتراسية ألطواره المختلفة 
  .باختالف نوع الفريسة



  

ور    ور الح رس تفضيله للط ذا المفت ن ه جلت ع ي س ات الت ن المالحظ ور  وم م الط ن ث ى وم ة األول ي األول بالدرج
ل الربيعي             ة فقس بيض الجي ًا مع بداي د منتصف شهر نيسان تزامن الحوري الثاني، وهذا قد يفسر سبب وجوده وبكثرة عن
داد                د تكون بسبب انخفاض أع اني فق ة التي وجدت خالل شهر تشرين الث داده القليل ا أع وظهور حوريات الطور األول أم

  .األول خالل هذه المرحلةحوريات الطور 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .في أثناء افتراسه لحورية دوباس النخيل Anystis agilis (Banks)الحلم ): 10(شكل 

  
  المتطفالت   4-6-2

  العزل والتشخيص  4-6-2-1

تم عزل متطفل حشري من بيض حشرة دوباس النخيل، ومن خالل الفحص المجهري لنماذج من بالغات المتطفل 
متحف التاريخ الطبيعي العراقي، ذآر ان المتطفل ينتمي للجنس /ستاذ الدآتور محمد صالح عبد الرسولمن قبل األ
Oligosita ، آما أآد ذلك من قبل األستاذ االيطاليG. Viggiani  المتخصص بتشخيص المتطفالت الحشرية العائدة

يدًا على مستوى العالم، ويقوم األستاذ والذي أضاف بان هذا المتطفل يعد نوعًا جد Trichogrammatidaeللعائلة 
. اسمًا له babylonicaأو  baghdadenisisحاليًا باستكمال وصف النوع الذي اقترح ان يكون  G. Viggianiالدآتور 

في العراق، أما على مستوى العالم فهناك ثالثة أنواع  Oligositaمتطفل ينتمي للجنس مما هو جدير بالذآر انه لم يسجل و
و 1989وآخرون ،  (Barrionالنبات على بيض قفازات األوراق وقفازات منه حتى اآلن وهي معروفة بتطفلها مشخصة 

Flor  ، 2000وآخرون(  

  الوجود الموسمي ونسب التطفل   4-6-2-2

لوحظت بالغات المتطفل على أشجار النخيل خالل مرحلتين ، األولى آانت خالل شهري مايس حزيران واألخرى 
ظهور بالغات المتطفل خالل هذه األوقات لضمان وجود بيض ن األول وتشرين الثاني وقد يعزى تشريخالل شهري 

عند دراسته للوجود الموسمي لمتطفل البيض ) 1989(وآخرون  Barrionوقد الحظ . حشرة دوباس النخيل على األشجار
Oligosita spp. ن أيضًا األولى خالل آذار ونيسان والثانية على قفاز أوراق الرز في الفلبين، ان لهذا المتطفل ذروتي

  .خالل أيلول وتشرين األول

  



  

فصلي الشتاء والصيف داخل بيض الحشرة وهو بذلك قد يعد  .Oligosita sppيقضي متطفل بيض حشرة الدوباس 
ذا الصدد ذآر      ة  ان ال) Viggiani )1971من النوع المتخصص بالتطفل على بيض حشرة دوباس النخيل فقط، ففي ه عائل

Trichogrammatidae              ل ى ان المتطف يرًا إل ائلي مش ن التخصص الع ة م ة عالي ا درج ي له واع الت ض األن م بع   تض
Oligosita spp.  يصيب بيض األنواع العائدة للعائلةCicadellidae فقط.  

ي  % 17، في حين بلغت    % 22أوضحت النتائج ان نسب التطفل على بيض الجيل الربيعي آانت بحدود     ى ب ض عل
  .الجيل الخريفي ضمن منطقة الدراسة

  سلوآية وضع البيض والبحث عن العائل  4-6-2-3

قدرة عالية في البحث وايجاد البيض من خالل تمكنها من التطفل على البيض من ) 11شكل (أظهرت إناث المتطفل 
وآية إناث المتطفل فريدة آما لوحظ ان سل. السطح السفلي للخوصة، فضًال عن قدرتها على اصابته من السطح العلوي

خالل وضعها للبيض، فبالرغم من بروز جزء من بيضة حشرة دوباس النخيل فوق سطح الخوصة إّال انها ال تغرز آلة 
وضع البيض عند هذا الجزء بل آانت تقوم بغرزها في النسيج النباتي للخوصة وصوًال إلى الجزء المغروز من بيض 

مماثلة  يتبع سلوآية  Anagrus breviphragmaان المتطفل ) Virla )2001جد الحشرة داخل نسيج الخوصة، وقد و
  .التي تكون بأآملها داخل النسيج النباتي Dalbulus madisأوراق الذرة عند تطفله على بيض قفاز 

لبيض حشرة دوباس النخيل عند جزئها البارز جاءت نتيجة  .Oligosita sppان سلوآية عدم اصابة المتطفل 
ت تطورية مشترآة منطلقًا من ان قشرة بيض الدوباس عند الجزء البارز تكون اسمك من الجزء المغروز في النسيج عمليا

ان قشرة البيضة لحشرة الدوباس تقسم إلى منطقتين، منطقة ) 1997(وآخرون  Guglielminoالنباتي، فقد ذآر 
ة في النسيج النباتي ومنطقه غير متخصصة وهي متخصصة وهي المنطقة الموجودة داخل الشق الذي تصنعه إناث الحشر

المنطقة المكشوفة الحاوية على القرن التنفسي الذي يضمن دخول األوآسجين للجنين والتي في الوقت ذاته تكون صلبة 
بيضة سليمة ) 12(ويوضح الشكل . وقوية تمكن البيضة من تحمل الظروف البيئية القاسية ومهاجمة األعداء الطبيعية لها

  ..Oligosita sppبالمتطفل خرى مصابة وأ

   



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  وهي تبحث عن بيض حشرة الدوباس .Oligosita sppأنثى المتطفل ): 11(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .Oligosita sppبيضة سليمة وأخرى مصابة بالمتطفل ): 12(شكل 

  

  



  

 

  االستنتاجات والتوصيات

  االستنتاجات
 .Oتامًا وليست نويعًا تابعًا للنوع ة دوباس النخيل تعد نوعًا ان حشرف) Wilson )1989و Ascheطبقًا لـ .1

binotatus  للحشرة ، وان األسم العلميOmmatissus lybicus Deberg..  
ان ذروة الوجود الموسمي لحوريات الجيل الربيعي لحشرة دوباس النخيل آانت عند منتصف شهر مايس أما أول  .2

هاية األسبوع الثالث من شهر مايس وذروة وجودها آانت قبل منتصف نلبالغات الجيل الربيعي فكان في  ظهور
أما حوريات الجيل الخريفي فكانت ذروة الوجود الموسمي لها عند بداية تشرين األول بينما آان . شهر حزيران

سبوع أول ظهور لبالغات الجيل الخريفي في بداية تشرين األول ، وذروة الوجود الموسمي لها آانت عند نهاية األ
  .الثالث من شهر تشرين الثاني

ان لدرجات الحرارة السائدة خالل آل جيل من جيلي الحشرة تأثيرًا سلبيًا واضحًا في مدة دور البيض والبالغات إذ  .3
  .تزداد مدة دور البيض والبالغات في درجات الحرارة المنخفضة نسبيًا وتقل في درجات الحرارة المرتفعة نسبيًا

  يفي لحشرة دوباس النخيل انتاجية أعلى من إناث الجيل الربيعي إلناث الجيل الخر .4
  .بينما آان المعدل اليومي لوضع البيض إلناث الجيل الربيعي أعلى من إناث الجيل الخريفي

ا تضع       .5 ل وانم اس النخي أثبتت التجارب الحقلية والمختبرية انه ال وجود لظاهرة التكاثر العذري في إناث حشرة دوب
  .الملقحة أعدادًا قليلة من البيض الذي ال يفقس الى حورياتاإلناث غير 

ى        78.93±1302.73و 39.12±628.01تطلبت مدة تطور البيض  .6 ين الربيعي والخريفي عل ة للجيل وحدة حراري
ل الربيعي و   20.18±516.66التوالي ، وتطلب تطور الدور الحوري  وحدة   27.21±929.54وحدة حرارية للجي

  .فيحرارية للجيل الخري
ة آانت   .7 ور أول حوري ة لظه ة الالزم دات الحراري وع الوح دة  67.35±2167.07و 11.47±170.68ان مجم وح

والي   ى الت ان         . حرارية للجيلين الربيعي والخريفي عل ة فك ة لظهور أول بالغ ة الالزم ا مجموع الوحدات الحراري أم
  .على التواليوحدة حرارية للجيلين الربيعي والخريفي  121.40±3064و 691.58±20.45

د ان فقس  .8 ع  % 50وج ع تجمي زامن م ل الربيعي يت يض الجي ن ب زامن فقس  20.37±552.2م ة ويت دة حراري وح
  .وحدة حرارية محسوبة من األول من آانون الثاني 34.66±690.28من البيض مع تجميع % 70

ة تكا .9 ا قابلي ل له اس النخي تنتج ان حشرة دوب ة نس ة التكاثري داول القابلي ع درجات من خالل ج د جمي ة عن ة عالي ثري
ة لنسبة التعويض الصافي      ،  (Ro)الحرارة المختبرة وان سكان الحشرة ال يعد من النوع المستقر بسبب القيم العالي

  .آما ان الحشرة لجأت الى بعض الطرائق التكيفية لتفادي النقص الحاصل في حجم السكان
وبة ال      .10 دم خص ح ان ع اة يتض داول الحي ائج ج الل نت ن خ ر   م ل األآث و العام يض ه   ب

مساهمة في الهالآات الحاصلة في الجيل الربيعي بينما آان جفاف الطور الحوري األول هو العامل األآثر مساهمة  
اس     في الهالآات الحاصلة في الجيل الخريفي ، لذا يعد هذان العامالن المفتاح في ديناميكية حرآة سكان حشرة دوب

  .النخيل
ل    .11 اه المي ة في               (I)آان دليل اتج أثير عوامل الهالآات المختلف ى عدم ت دل عل ل ي اس النخي ي حشرة دوب لسكان جيل

  .خفض سكان حشرة دوباس النخيل من جيل آلخر
وتسجيل ترس لحوريات حشرة دوباس النخيل ،ألول مرة في العراق آمف Anystis agilis (Banks)تسجيل الحلم  .12

اق والعالم آمتطفل بيض على حشرة دوباس النخيل ، فضًال في العرألول مرة  .Oligosita sppمتطفل البيض 
 Coccinellaذي السبعة نقط أبي العيد ودعاسيق   .Crysoperla carnea Stephعن وجود حوريات أسد المن 



  

septempunctata L.  نقطة وذي اإلحدى عشرةC. undecimpunctata L.  آمفترسات لحوريات حشرة
  .دوباس النخيل

  التوصيات
ذ تجارب         اعتما .1 ات وتنفي اذج والعين ات أخذ النم ة عملي د نتائج دراسة الكثافة العددية لحشرة دوباس النخيل في جدول

  .التقييم الحيوي للمبيدات
دعيم      .2 اعتماد نتائج نظام الوحدات الحرارية المتجمعة للتنبؤ بمواعيد فقس البيض وظهور البالغات واالستمرار في ت

  .آما نوصي بايجاد برامج مناظرة ولمناطق انتشار أشجار النخيل األخرى في القطر .هذا النظام لرفع مستوى الدقة
ع            .3 د تجمي دوباس عن ة لل ات المكافحة الكيميائي ذ عملي دء في تنفي ى   20.37±552.2نوصي بالب  34.66±690.28ال

  .من بيض الجيل الربيعي% 70الى  50وحدة حرارية والتي تتزامن مع فقس 
ات المكافحة            لغرض خفض مستوى الضرر    .4 ل نوصي بتكثيف عملي دوباس في أشجار النخي ه حشرة ال ذي تحدث ال

ل   خالل الجيل الربيعي لآلفة انطالقًا من مستوى السكان العالي الناتج عن معدالت البقاء العالية نسبيًا خالل هذا الجي
المكافحة للجيل الخريفي  ، آما نوصي بضرورة التوسع في اجراء الدراسات المعمقة لتحديد فعالية وجدوى عمليات

  .آون معدالت البقاء لسكان هذا الجيل منخفضة نسبيًا
االستمرار في تطوير جداول الحياة التي تم تنظيمها في هذه الدراسة ألآثر من سنة وأآثر من موقع لتحديد العوامل  .5

  ).العامل المفتاح(ألآثر مساهمة في خفض سكان اآلفة ا
د    اجراء دراسات حياتية وبيئية م .6 ل وتحدي اس النخي فصلة للمفترسات والمتطفالت التي تم تشخيصها على حشرة دوب

 Oligositaآفاءتها االفتراسية والتطفلية بهدف اآثار الكفوء منها واطالقها حقليًا ، مع الترآيز على متطفل البيض 
spp. للمحافظة عليه في البيئة الزراعية العراقية.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  المصـــادر
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Abstract 
With regard to importance of date palm trees in Iraq, and because of serious injury 

caused by dubas bug Ommatissus lybicus Deberg., the bioecolgical parameters were 
investigated. The results of the study helped to explain the continuity of this insect as a pest 
on date palm for many decades and provided essential data to develop effective control 
program. 

Population density of the nymphs and adults were studied during spring and autumn 
generations. The initial appearance of autumn nymphs was at the beginning of second week 
of August 2001, and the peak was at the beginning of first week of October. Meanwhile 
adult appeared at the first of October, and it’s peak was at the end of third week of 
November. Spring nymphs appeared at the first of March 2002, and it’s peak was at mid 
May. Spring adults were found to appear at the end of the third week of May, and it’s peak 
took place at mid June. 

The biological performance results showed that incubation period of the eggs were 
150±7.07 and 57.83±3.85 days for spring and autumn generations, respectively. The 
development period of spring nymphs were 54±4.24 days and 50.3±4.08 days for autumn 
generation. Adult longevity was 58.05±4.4 and 89.75±6.94 days for spring and autumnal 
generations, respectively. 

Statistical analysis showed that there were significant differences between 
developmental time means of eggs and adults at both generation, while there were no 
significant differences between nymphal development time of both generations.  

Results also showed that there were significant differences between spring and autumn 
generation period (211.7±10.22, 121.6±8.28 days, respectively). 

Nymphal stages of dubas bug showed five developmental instars with five moltings, 
with significant differences were observed among means of developmental periods among 
nymphal instars (8.58, 12.53, 9.53,10.9, 12.65 and 5.93, 8.9, 10.1, 12.03, 13.2 days) for 
spring and autumn generations, respectively. 

Abiotic factors were found to be responsible in most early nymphal instar mortalities. 
percentage mortalities of the first and second nymphal instars were 11.6 and 3.75% in spring 
generation, while there were no detected mortalities in the third, fourth and fifth nymphal 
instars.  



  

With autumn generation, mortalities were even higher at first, second and third instars 
(27.77, 12.28 and 6.93%, respectively), but no mortalities were observed in fourth and fifth 
nymphal instars. 

The results showed significant differences between male and female longevities at both 
generations. The average male longevity was 33.5±9.4 and 82.35±7.3 days for spring and 
autumnal generations, respectively. Whereas average female longevity were 58.05±4.4 and 
89.75±6.94 days, respectively. 

Female fecundity at autumn generation was higher than that of spring generation. The 
average number of eggs laid was 130.1 eggs/female at autumn and 103.75 eggs/female in 
spring generation. 

There were no significant difference between hatching percentages at both generations 
(81.4 and 73.7% for spring and autumnal generations, respectively). 

Field cumulative degree – days required for egg development were 628.01±39.12 and 
1302±78.93 degree–days for spring and autumn generations, respectively. Accumulated 
degree–days for nymph development were 521.66±20.18 in spring and 929.54±27.21 in 
autumn. 

The calculated degree–days for first appearance of spring nymphs was 170.68±11.47 
and 2167.07±67.35 for autumnal nymphs, respectively. 

Degree – days required for the first adult emergence was 691.58±20.45 degree – days in 
spring and 3064.54±121.40 degree – days in autumn, which indicates the optimal times for 
the initation in controlling practices of this pest. 

Results of age–specific fecundity tables showed that temperature had an obvious 
influence on female longevity, initial reproductive age and fecundity. The lowest value of the 
net reproductive rate (R0) was 44.65 female/female/generation at 15 °C, whereas the highest 
value was 85.61 female/female/generation at 25 °C .The lowest mean of generation time (T) 
was found to be 17.0 weeks at 25 °C and the highest was 38.9 weeks at 15 °C. The lowest 
value of the intrinsic rate of increase (rm) was 0.097 female/female/week at 15 °C, and the 
highest was 0.261 female/ female/week at 25°C. 

Field life table of spring generation showed that egg mortality was 31.05%. The main 
causative effects were infertility and parasitism. At nymphal stage, mortality was 24.12% 
and predation was the most responsible factors during first and second instars, while was 
unknown for the rest instars. Infertility had the highest relative contribution of mortalities in 
spring generation with k-value of 0.097, followed by adult mortalities of unknown causes (k-
value = 0.071). The calculated value of spring generation survival rate (SG) was 0.525, and 
the population index trend value for spring generation was 1.54. 

Life table of autumn generation showed that egg mortality was 32.23%, hence 
desiccation and parasitism were the responsible factors. At nymphal stage mortality was 
48.32%, desiccation was the responsible factor for death of first, second and third nymphal 
instars, whereas undetermined factors caused death in fourth and fifth instars. The 
desiccation of first nymphal instar had the highest relative contribution to mortality at this 
generation (k-value = 0.136). Calculated survival rate (SG) for autumn generation was found 
to be 0.314 population trend index was 1.16. 



  

 
The natural enemies study included a new record of the mite Anystis agilis (Banks) as a 

predator for the first and second nymphal instars. Some information about it’s seasonal 
occurrence and perdation were investigated. 

Also, the larvae of lacewing Crysopral carnea Steph., and adults of ladybird Coccinella 
septempuncata L., and Coccinella undecimpunctata L. were predators of nymph stages of 
the Dubas bug. Some notes about their seasonal occurrence and predation were presented.  

The study also indicated a new record for the new egg parasitoid from the genus 
Oligosita , parasitized the Dubas bug eggs of both spring and autumn generations. Notes on 
it’s seasonal occurrence, oviposition behavior and percent parasitism on both generation eggs 
were investigated.    

 
 

 

  


