
  

1 
 

  التجميع الحراري وبناء جداول القابلية التكاثرية والحياة لحلم الغبار على النخيل 
Oligonychus afrasiaticus (McGregor)  

)Tetranychidae  :Acari(  
  
 
  

  رسالة ماجستير  
  جامعة بغداد -مجلس آلية الزراعة 

  )وقاية النبات(وهي جزء من متطلبات نيل درجة ماجستير علوم في الزراعة 
  

  
  الباحث

  طه موسى محمد السويدي
  
  

  المشرفان 
  قسم وقاية النبات / آلية الزراعة / جامعة بغداد / ابراهيم جدوع الجبوري . د.أ

  
  وزارة العلوم والتكنولوجيا/ طارق رشيد المشهداني .د

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

  م 2003انون الثاني آ                                     هـ                1423ذي القعدة    
  

  



  

2 
 

  المستخلص
  

ار    م الغب د حل ر   Oligonychus afrasiaticus (McGregor)يع ة التم ي تصيب نخل ة الت ات الرئيس ن االف م
Phoenix dactylifera L.               ة اذ االجراءات الالزم تم اتخ م ي رة في المحصول اذا ل ائر آبي ه يسبب خس في العراق اذ ان

  .الدارته
ة       اة     لقد تمت دراسة حياتي ة والحي ة التكاثري  Age-specific fecundity schedules and lifeوجداول القابلي
tables          اة في بستان ذلك وجوده الموسمي وجداول الحي ر وآ لحلم الغبار تحت درجات الحرارة الثابتة المختلفة في المختب

  . 2002و  2001جامعة بغداد خالل الموسمين / النخيل التابع لكلية الزراعة 
ة شهر نيسان للموسم       ا   ل هو بداي ة شهر اذار    2001ظهرت النتائج ان اول ظهور الدوار هذا الحلم في الحق ونهاي
ة   152.25و  159.25عند تجميع  2002للموسم  وحدة حرارية ، على التوالي ، ثم ازدادت الكثافة السكانية للحلم في مرحل

ة للموسمين     2491و  2463.6اب بعد تجميع الخالل االصفر حتى وصلت اعلى ذروة لها في منتصف شهر  وحدة حراري
ى حد          . ، على التوالي 2002و  2001 دريجيًا بانخفاض درجة الحرارة لتصل ادن م ت بعدها انخفضت الكثافة السكانية للحل

اث بالغات       ة ان تاء بهيئ دة االش ائج الدر   Deutogyneلها في آانون االول والثاني وشباط واذار ليقضي م اسة  واظهرت نت
  .ايضًا ان للحلم ذروة واحدة في الموسم

ة هي             ى البالغ ار من البيضة ال م الغب دنيا لتطور حل ْم وافضل درجة    13بينت النتائج المختبرية ، ان عتبة النمو ال
د درجة حرارة         35حرارية لتطورها هي  ة عن ى البالغ  7.28ْم هي   35ْم وآانت المدة الالزمة لتطور الحلم من البيضة ال

  .ْم ، على التوالي 30و  25،  20يومًا عند درجة حرارة  12.10و  14.33،  21.55مًا في حين بلغت يو
ومي     بينت النتائج عند بناء جداول القابلية التكاثرية لمعرفة المجتمع الطبيعي للحلم في المختبر ، ان انتاج البيض الي

ْم ،  20يضة في اليوم الخامس من تربية الحلم تحت درجة حرارة   ب 0.92لالنثى قد بدأ في اليوم الرابع وبلغ اعلى ذروة له 
ة تحت درجة      3.95في حين بدأ انتاج االناث للبيض في اليوم الثاني ليصل اعلى معدل له  بيضة في اليوم الرابع من التربي

د درجات ا   21.74،  19.5،  17.80،  12.58وآان معدل االنتاج االجمالي لالناث . ْم  35حرارة  ،  25،  20لحرارة  عن
  .ْم ، على التوالي 35و  30

افي     ويض الص دل التع غ مع ًا   ) Net reproduction rate )Roبل ذآورة انف رارة الم ات الح د درج ،  12.5عن
رد   20.05و  18.68،  17.22 ى / ف ل       . انث دة الجي دل لم ى مع ا وجد ان اعل  Generation time mean )T (13.97آم

م تح  ة الحل د تربي ًا عن رارة يوم ة ح دة  20ت درج ل م رارة   6.04ْم واق ة ح د درج ًا عن ادة  35يوم دل للزي ى مع ْم ، واعل
ة في السكان     رد   Intrinsic rate of increase )rm (0.496الداخلي ى  / ف ار تحت درجة        / انث م الغب ة حل د تربي وم عن ي

دة       آما. ْم  20يوم عند درجة حرارة / انثى / فرد  0.181ْم واقل معدل  35حرارة  ة للم ى قيم ائج ايضًا ان اعل اظهرت النت
د درجة حرارة      The doubling time of a population )DT (3.83الالزمة لتضاعف السكان    ًا عن ل   20يوم ْم واق

  .ْم 35يومًا عند درجة حرارة  1.40قيمة 
ة والعوامل   اما فيما يخص بناء جداول الحياة الدوار حلم الغبار في الحقل ، فتبين ان المفترسات    والمسببات الفطري

ى نسبة        م والتي سببت اعل المناخية هي العوامل االساسية التي لعبت دورًا فاعًال في التغيرات التي حصلت في مجتمع الحل
  %.3.47واقل نسبة موت في البالغات بلغت % 19.02موت في اليرقات بلغت 
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  المقدمة. 1

م ؟ فأجاب    : اقيين القدامى سئل يقال في رواية يعود تاريخها الى قبل الميالد ان احد العر ار بالدآ التمر  : ماهي اثم
ا  : التمر ايضًا ، فلما استغرب السائل من هذا الجواب ، قال العراقي : ثم ماذا ؟ فأجاب .  اننا نستفيد من النخل فوائد عدة فأنن

ا بسعفه ون          ن عن افراحن ه ونعل يتنا بنوات ره ونعلف ماش ًال     نستظل به من وهج الشمس ونأآل من ثم تخذ من عصارته عس
ودًا     ا ووق دة لبيوتن ونضع من جريده وخوصه االواني والحصران وغيرها من االثاث ونصنع من جذعه خشبًا لسقوفنا واعم

دم     ) 1972؛ البكر ،  1964؛ العباسي ،  1956الدباغ ، (الخ فهل بعد هذا من ثمر  …لطبخنا  م واق ل من اه لذلك يعد النخي
ا            االشجار التي عرفتها ار ا السومريون آم د عرفه ا الخاصة فق ة اهميته ع الحقب التاريخي ا في جمي ض الرافدين وآانت له

ا ورد        يالد آم ل الم ة االف سنة قب عرفها البابليون اذ وجدت اثار لهذه االشجار في بابل والتي يمتد عمرها الى حوالي اربع
ا في الكتب      ذآرها في شريعة حمورابي ، وآان االشوريون يقدسون اربعة شعارات  ة وورد ذآره دينية آانت احداها النخل

ة   ماوية المقدس رآن  (الس ل والق وراه واالنجي رب       ) الت ال الع رواة وامث اطير ال ريفة واس ة الش ث النبوي ي االحادي ذلك ف وآ
  ).1980؛ النعيمي ،  1972البكر ، (واشعارهم آل ذلك حافل بالحديث عن شجرة النخيل المبارآة 

ة          .Phoenix dactylifera Lنخلة التمر     ة النخيلي ى العائل ات التي تنتمي ال م النبات ز  .  Palmaceaeمن اه يتمي
واة    Phoenixالجنس  ى ون عن بقية االجناس في العائلة النخيلية بأوراقه الخوصية المطوية على طولها والمتجهة الى االعل

ًا للجنس    14وهناك ما يقارب من . ثمارها ذات اخدود مميز توائية       Phoenixنوعًا تابع اطق االس ا في المن ، تنتشر جميعه
ا     يا وافريقي وب اس ن جن توائية م به االس ل   . وش وع النخي ز ن ائل      dactyliferaيتمي ى فس ه عل واع باحتوائ ة االن ن بقي ع

Offshoots  تنمو من البراعم االبطية او الجانبيةAxillary buds  ا    . في اباط االوراق ل واقربه واع النخي م ان  لعل من اه
ة    Phoenix canariensis Chabandالى نخلة التمر هي نخلة الزينة او نخلة الكناري  ة العالي المعروفة باهميتها الجمالي

ب ، ( ار      ).1980غال م الغب ه حل م افات ن اه ة وم ة والنوعي ث الكمي ن حي رة م ائر آبي بب خس ات تس دة اف ل بع يصاب النخي
Oligonychus afrasiaticus (McGregor) ة     وينشأ الض م وهي اليرق ة للحل رر نتيجة لتغذية االدوار النشطة المتحرآ

ة             ًا ابري م فكوآ ك الحل رة في مرحلتي الخالل والرطب اذ يمتل ى عصارة الثم والحورية االول والحورية الثاني والبالغة عل
Chelicerae     الحم ون مشوبة ب ة الل ة   يغرزها في قشرة الثمرة فيسبب تلونها وتبقعها فتظهر الثمرة غامق يما المنطق رة والس

ذوق والشماريخ         ار والع ى الثم ًا عل يجًا آثيف رز نس قرب القمع والضرر االشد تأثيرًا في الثمار هو ان هذا النوع من الحلم يف
ار       وت الغب ي وهو عنكب ذا   . مما يسبب تجمع وتراآم جزيئات الغبار واالتربة ولذا فقد سمي هذا الحلم باالسم المحل يعمل ه

ا ونضجها             النسيج في عرق ؤخر من تلونه ار ي ى الثم ه ظًال عل رة فضًال عن احداث ات الفسيولوجية للثم ال تصلح  . لة العملي
الثمار المصابة لالستهالك البشري فلذلك تقدم آعلف للحيوانات او تترك على اشجار النخيل مما قد يسبب تفاقم المشكلة في   

ة  نوات الالحق دباغ ، (الس ين ،  1956ال د ،   1964؛ العباسي ،  1963؛ عبدالحس و الحب ومحم زاوي ،  1982؛ اب ؛ الع
ة     ).1999؛ الجبوري ،  1990 ولعدم وجود دراسات سابقة عن هذه االفة في العراق والعالم في مجاالت الوحدات الحراري

  :المتجمعة وبناء جداول القابلية التكاثرية والحياة ، فقد تم تنفيذ هذا البحث الذي يهدف الى 
  .الغبار مختبريًا  تربية حلم .1
م )ْ 40،  35،  30،  25،  20،  15(دراسة مختبرية لحياتية االدوار المختلفة لحلم الغبار تحت درجات الحرارة     .2

  .ساعة  8:  16ومدة ضوء وظالم )% 60-50(ورطوبة نسبية ما بين 
دنيا       .3 و ال ة النم د عتب ة لتحدي درجات الحراري ذه ال ور وه دل التط ين مع ة ب ة العالق دات دراس م والوح الدوار الحل

  . الحرارية الالزمة لتطور ادواره في المختبر
  .معرفة الوجود الموسمي لحلم الغبار  .4
اة    .5 ة والحي م     Age specific fecundity and life tablesبناء جداول القابلية التكاثري ة للحل الدوار المختلف ل

دل التعويض الصافي        وتحديد تأثير درجات الحرارة الثابتة المختلفة على معدل الز ة في السكان ومع ادة الداخلي ي
  . ومعدل مدة الجيل والمدة الالزمة لتضاعف سكان الحلم

 .تشخيص بعض االعداء الحيوية لحلم الغبار .6
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  مراجعة المصادر. 2
  

  الموقع التصنيفي.   1.2
ار      م الغب ف حل ل    The old world date miteوص ن قب رة م م ) McGregor )1939اول م بأس

Paratetranychus afrasiaticus       ل ن قب ك م د ذل نس بع ر الج م غي ى ) Baker )1955و  Pritchardث ال
Oligonychus  بحيث اصبح االسم العلمي لحلم الغبارOligonychus afrasiaticus (McGregor) .  

ع    ة    ) Krantz )1978وض وق العائل نيف لف ر تص رر     Tetranychoideaاخ ل ذات الض م العوائ ي تض الت
  :وآما في ادناه  Oligonychusالتي يعود اليها جنس حلم الغبار  Tetranychidaeتصادي والتي منها عائلة االق

  
  Kingdom : Animals                     المملكة الحيوانية                                             
  Phylum : Arthropoda               شعبة مفصلية االرجل                                       

  Class : Arachnida                    صنف العنكبوتيات                                       
  Sub class : Acari                  تحت صنف القراديات                                  

  Order : Acariformes                )          القراديات(الخرطومي رتبة الحلم 
  Suborder:Prostigmata           تحت الرتبة امامية الفتحات التنفسية       

 Super family : Tetranychoidea        فوق عائلة الحلم االحمر      
  Family : Tetranychidae                 عائلة الحلم االحمر          

  Genus : Oligonychus                                        الجنس
  Species : afrasiaticus                                    النوع

  
ن     ل م ر آ رين  Jeppsonو ) Pritchard )1960و  Bakerذآ رون  Zaherو ) 1975(واخ أن ) 1982(واخ ب
ا   Subgenusيضم العديد من تحت االجناس  Oligonychus Berleseالجنس  ) Tuttle and Baker )Reckiellaمنه

Oligonychus  الذي يضم العديد من االنواع منها حلم الغبارOligonychus (Reckiella) afrasiaticus McGr. .  
نوعًا تهاجم  35يضم اآثر من  Oligonychusأن الجنس ) 1982( Zaherو ) 1975(واخرون  Jeppsonوبين   

رى   عوائل عديدة منها نخيل الت مر ، البلوط ، المانكو ، الشاي ، القهوة ، القطن ، الذرة ، الصنوبر ، الرمان ، العنب ، الكمث
  .، االفوآادو

  
  :االنتشار والتوزيع الجغرافي .  2.2

ل              ه من قب د سجلت بعض المالحظات علي ل في العراق وق  Buxtonيعد حلم الغبار من االفات المهمة على النخي
  .في البصرة) 1921( Duttو  Rao؛ ) 1918(

رون     و الحب واخ ين اب رون ) 1990(وب زاوي واخ وري ) 1990(والع ي  ) 1999(والجب ر ف ار ينتش م الغب ان حل
ان    لطنة عم يمن وس عودية والبحرين والكويت وال راق والس ي الع كلة ف د مش الم اذ يع ي الع ل ف ة النخي اطق زراع ع من جمي

  .ونس والسودان وموريتانيا وتشاد ومالي وامريكا واالمارات وايران وليبيا والجزائر والمغرب وت
اد      دري وعم ار في             ) 1986(وذآر الحي وت الغب ة فيعرف بأسم عنكب م يشتهر بأسماء محلي وع من الحل ذا الن أن ه

العراق وباسم ابو فروة في الجزائر وباسم أرم في السودان وبأسم احبمبم في سيوة في مصر وذآره آل عبدالسالم واخرون  
ل      ) 2000(بأسم اآاروس الغبار على النخيل في السعودية وذآره باعنقود وباصحيح   )1993( ى النخي ار عل م الغب بأسم حل

  .باسم الحلم االفريقي االسيوي) 1975(واخرون  Jeppsonفي اليمن وذآره 
را        ) 1948(وذآر جورج    ة شهر حزي ار االصابة من بداي ه شاهد اث ك  عند دراسته لهذا الحلم في البصرة بأن ن وذل

دريجيًا في شهري تموز واب      واع التمور    . بظهور النسيج الرقيق على خالل الخضراوي والليلوي وتشتد االصابة ت ا ان ام
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ين شدة              ة ب ة وثيق اك عالق ول ، والحظ أن هن ى اواخر شهر ايل م حت ا الحل التي تنضج متأخرة آالبرحي والليلوي فيبقى فيه
ران        االصابة وانتشارها من جهة وبين آثرة ه ادة في اشهر حزي بوب الرياح الشمالية الجافة من جهة اخرى والتي تهب ع

ة       اح الجاف ذه الري ا ه ر فيه وتموز واب وتكون محملة بكميات آبيرة من التراب اذ تشتد وتنتشر االصابة في السنين التي تكث
  .وفي النخيل الواقعة في االماآن المعرضة لها

ل         أن الب) 1975(واخرون  Jeppsonذآر    اطق نخي ة في من اطق المهمل القرب من المن ع ب ساتين االآثر تضررًا تق
  .التمر في وادي الرافدين

اعنقود وباصحيح    ين ب ار بحيث انتشرت  ) 2000(ب م الغب يمن يصاب بحل ي ال ي وادي حضرموت ف ل ف ان النخي
زا        ارة الم ى خس ا ادى ال رة مم ر من   االصابة بهذا الحلم انتشارًا واسعًا في السنوات االخي اجهم من    % 80رعين اآث من انت

ار   ) 1993(وذآر آل عبدالسالم واخرون   . التمر  اروس الغب ع      O. afrasiaticusأن اآ ار في جمي يصيب االوراق والثم
و    ن يوني د م عودية ويوج ة الس ة العربي اطق المملك ران(من وبر ) حزي ى اآت رين االول(وحت ات  ) تش ر االف ن اخط د م ويع

بأن النخيل في الواحات الداخلية في ليبيا يصاب اصابة   ) Martin )1958واشار . دًا على النخيلاالآاروسية واآثرها وجو
  .تبدأ من حزيران وتستمر الى بداية تشرين االول O. afrasiaticusشديدة بـ 
ر    ذلك ذآ ام ) Dhouibi )2000وآ ذ ع ونس من ي ت م معروف ف ذا الحل م  1938أن ه ي المواس دًا ف و خطر ج وه
اثر            الجافة ال م يتوقف عن التك دأ باالنخفاض ث ة وفي الخريف يب ة حقيقي حارة وعند حدوث االصابة مبكرًا فإنه يسبب آارث

  .عند انخفاض درجة الحرارة ثم يختفي لمدة طويلة 
د    رون  Zaherاآ ل    ) 1982(واخ ن الثي ار م م الغب ى حل ي  Cynodan dactylon Persoonأن حصل عل ف

  . 1977ام محافظة االسماعيلية في مصر ع
  

  :الضرر واالهمية االقتصادية .  3.2
و الحب واخرون    ) 1963(اشار عبدالحسين    زاوي واخرون   ) 1990(واب وري  ) 1990(والع ى  ) 1999(والجب ال

ة      ي دور اليرق ار وه م الغب ة لحل طة المتحرآ ة االدوار النش ة لتغذي أ نتيج ة االول  Larvaeأن الضرر ينش ور الحوري وط
Protonymph اني   وطور ا ة الث ة   Deutonymphلحوري رة في مرحلتي الخالل        Adultودور البالغ ى عصارة الثم عل

ة    ة            Cheliceraeوالرطب اذ يمتلك الحلم فكوك ابري رة غامق ا فيظهر الثم ا وتبقعه رة فيسبب تلونه ا في قشرة الثم يغرزه
  . اللون مشوبة بالحمرة السيما المنطقة قرب القمع

ع     )1975(واخرون  Jeppsonذآر   ذي يغطي التمر ويتجم رة من النسيج ال ة آبي رز آمي وع تف ذا الن راد ه ان اف
ون   د عبدالحسين   . التراب عادة على هذا النسيج اذ يهيأ ظًال آافيًا يمنع الثمرة تحته من اآتساب الل وري  ) 1963(واآ والجب

ار فضًال عن ا       ) 1999( ات الفسيولوجية للثم ة العملي ى عرقل ا       ان هذا النسيج يعمل عل ؤخر تلونه ار ي ى الثم ه ظًال عل حداث
ى التمر والسويقات       ) 1958( Martinو ) 1956(وذآر الدباغ . ونضجها ًا عل يجًا دقيق  Pedicelsان حلم الغبار يغزل نس

وهذا النسيج يحمل جلود انسالخ اليرقات والحوريات وآذلك الغبار وحبيبات الرمل والتمر المصاب يغطى بواسطة غطاء    
ل          يميل الى الل ر من النخي دًا اآث ديدة ج ادة ش ة تكون االصابة ع ون الرمادي واآد أن النخيل الموجود في الظل وقليل الخدم

ة   اطق المفتوح ي المن زروع ف وي الم اد . الق دري وعم ر الحي ا ونضجها  ) 1986(وذآ ل نموه ار المصابة ال يكتم ان الثم
ها فليني   قق فيصبح ملمس م مش ر ذات جس ي محم ون بن ى ل ول ال ورج وتتح د ج دباغ ) 1948(ًا ، ووج د ) 1956(وال ه ق ان

ي          ا االت ك حسب ترتيبه ة وذل وي   -2الخضراوي   -1: يصيب العنكبوت انواع التمور في البصرة باصابات مختلف  -3الليل
  .اما االنواع التجارية االخرى آالزهدي والساير فاصابتها قليلة. الجبجاب -6البرحي   -5الحالوي   -4الديري  

دة        ) Dhouibi )2000ذآر  العين المجردة اذ تكون قشرتها مجع أنه يمكن التعرف على الثمار المصابة بسهولة ب
ات          ادة آعلف للحيوان ر صالحة لالستهالك البشري وتعطي ع ودرس . وتصبح قابلة للكسر وان الثمار المصابة تصبح غي

ة  ) 2000(باعنقود وباصحيح  وزن والحجم   ا(تأثير حلم الغبار في الخواص الفيزيائي و     ) لطول وال ال نم ا عدم اآتم اذ الحظ
ار            ة للثم واص الكيميائي ي الخ م ف ذا الحل ؤثر ه ا ي ا ، آم غر حجمه ابة وص ار المص ج الثم ة   (ونض لبة الذائب واد الص الم

ذا الح ) 1999(اشار الجبوري . اذ يكون محتواها اقل في الثمار المصابة منها في السليمة) والرطوبة م  ان نسبة االصابة به ل
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ر من       ى اآث ة ال اتين المهمل ى حوالي   ) البصرة (في العراق   % 50تصل في البس اطق ذات الجو الجاف     % 80وال في المن
ة   الحار وآذلك ذآر أن شكاوي الناس خالل السنوات االخيرة قد ازدادت وذلك بسبب اصابة نخيل البيوت المخدوم بهذه االف

  .رًا بآفة حلم الغباربالنسبة للتمور اشد ضر 1999و  1997وآان موسما 
  

  :دورة الحياة ووصف االدوار .  4.2
ى   ) 1999(ذآر الجبوري    ذلك عل أن االناث تبدأ بوضع بيضها على منطقة اتصال الجمري والخالل بالشماريخ وآ

ة         اني والبالغ ة االول والث رزه طوري الحوري ذي يف ري ال اد   ) 1963(ووصف عبدالحسين   . النسيج الحري دري وعم والحي
وم واحد      ) 1986( د مرور ي اتح بع البيضة بأنها آروية الشكل مائية اللون في بداية وضعها ثم تتحول الى اللون الشمعي الف

  .ملم 0.12وقطرها حوالي 
ى درجة حرارة    ) 100-30(الى أن االنثى الواحدة تستطيع وضع مابين ) Dbouibi )2000اشار    ْم  35بيضة عل

ومين    وان مدة حضانة  % 50ورطوبة نسبية  غ ي وري    . البيض تبل ا ذآر الجب ى الواحدة تضع بيضًا     ) 1999(بينم ان االنث
ا ذآر جورج     ) 25-20(معدله بين  ا ، بينم وم       ) 1948(بيضة خالل مدة حياته رة واحدة او بي اث ال تضع بيضها م ان االن

ر مجم    ا اآب ر ، ام ا      واحد وان اعداد البيض الموضوع قد تم وضعه من قبل انثى واحدة او اآث وعة من البيض حصل عليه
ان فقط    ) 40(في اثناء دراسته لهذا الحلم فكانت  ا حلمت اد     . بيضة يحوم حوله دري وعم ا اشار الحي ى  ) 1986(بينم أن االنث

ا يقرب من        ) 3(بيضة بمعدل ) 23-6(تضع مابين  د مرور م ري وبع بيضات يوميًا على الثمار والشماريخ والنسيج الحري
ة             . ات الحرارةايام تبعًا لدرج) 2-5( ى الحاف ا بوضوح عل راوان يمكن رؤيتهم ان حم دة من فقس البيض تظهر بقعت قبل م

ع        ون البسيطة التي تق ًا من العي االمامية للسطح الخارجي للبيضة وهاتان البقعتان تتطوران في االدوار الالحقة لتمثال زوج
  . Propodosomaعلى جانبي منطقة االقدام االمامية 

ين من         ) Puttaswamy )1979ذآر    أن ظهور اليرقة من البيض يكون بواسطة شق طولي للغشاء المغلف للجن
دري واخرون   ) 1963(وذآر عبدالحسين . جانب واحد واليرقة توسع هذا الشق باقدامها تارآة هذا الغشاء  ) 1986(و الحي

ة ازواج من االرجل و    ون بيضوية      أن البيوض تفقس بعد حوالي ثالثة ايام عن يرقات ذات ثالث ات خضراء فاتحة الل اليرق
ا    ) 7-4(الشكل تتغذى لمدة من  ال ، طوله م   0.15ايام حسب االجي ا اشار   . مل دور    ) Dhouibi )2000بينم دة ال ى ان م ال

ة ازواج من    اليرقي تبلغ يومين وبعدها تسكن اذ تمتنع عن التغذية لمدة قصيرة وتنسلخ متحولة لطور الحورية االولى باربع
ل  ين  . االرج اد  ) 1963(اوضح عبدالحس دري وعم ا   ) 1986(والحي فر مخضر طوله ا اص م ) 0.2 – 0.15(أن لونه مل

اث           ى البالغات من االن م تسكن وتنسلخ ال دة قصيرة ث م تتغذى لم ة ث ة ثاني ى حوري م تسكن وتنسلخ ال ة ث دة معين تتغذى لم
ال ) 7-4(والذآور ويستغرق الدور الحوري حوالي  ى    ) Dhouibi )2000ر وذآ . ايام حسب االجي ة االول رة الحوري ان فت
ذآر عبدالحسين     . يوم لكل من الطورين ) 2-1(والحورية الثانية تكون نشطة وتستمر بين  ة ف ا البالغ دري  ) 1963(ام والحي

ا اشار الباحث االول    . ملم ونهاية جسمها بيضوية    0.3بأن لون جسمها ابيض سمني يبلغ طول االنثى ) 1986(وعماد  آم
االتي        26وجود الى  ة الجسم نحو المؤخرة آ ،  6،  4،  2: شعيرة على السطح العلوي لجسم االنثى مرتبة ابتداًء من مقدم

  .ملم ونهاية بطنه مستدقة 0.2اما الذآر فطوله .  2،  4،  4،  4
ر    ر المخصبة تعط   ) Dhouibi )2000ذآ م وان البيضة غي ن الحل وع م ذا الن ي ه يع ف ذري يش اثر الع ي ان التك

ًا      ) Arrhenotoky(ذآورًا فقط ويسمى  ورًا واناث ة الناتجة تكون ذآ م   . واذا آانت البيضة مخصبة فإن الذري اضاف أن حل
داده خالل شهر تموز       ) 8-7(الغبار في تونس له  . اجيال متداخلة في المدة من مايس حتى ايلول مع زيادة ملحوظة في اع

ين   الى أن له ستة اجيا) 1963(اشار عبدالحسين  ا ب ل  ) 12-10(ل متداخلة في العراق ، وفي ايران م وري   . جي وذآر الجب
  .يومًا اعتمادًا على درجات الحرارة) 11-8(ان طول مدة الجيل قد بلغت ما بين ) 1999(

ود        ) Ewing )1914ذآر    ة البيوض ، حجز جل ل حماي م مث وظائف مختلفة للنسيج الذي يفرزه هذا النوع من الحل
دة االنسالخ الممز وذآر  . قة ، انتقال الحلم عبر شعيرات سطح الورقة ومن ثم يساعدها على االنتشار في احداث اصابة جدي

Penman  وCone )1974 (   ات ن المفترس م م ة الحل ي حماي يج دورًا ف د . ان للنس ادة  ) Davis )1952واآ رورة اب بض
ة  ى ان النسيج يمكن ان      ) Aronowitz )1981و  Gersonعزى  . النسيج خالل اجراءات المكافحة الكيميائي ك ال سبب ذل
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أن  ) Cone )1972و  Penmanواآد آل من . يكون درع حماية ضد دقائق او حبيبات المبيد مما يجعلها بعيدة عن الحلم  ب
م             اث حل اني الن ة الث رزه طور الحوري ذي تف ا أن النسيج ال راد اذ الحظ اثر االف د عامل    T. urticaeللنسيج دورًا في تك يع

وي    ) 1971(واخرون   Coneلذآور الى طور الحورية الثاني الساآن لالناث، وآما وجد  جذب ا أن الفرمون الجنسي االنث
اث         اآن لالن اني الس ة الث ور الحوري ى ط ذآور ال ذاب ال ي انج ه دور ف د . ل ي  ) McEnroe )1969واآ ه اللمس أن المنب

)tactile stimuli (له التأثير نفسه.  
تعمال       ) Cone )1974و  Penmanدرس    زاوج باس ي الت اث ف اآنة لالن ة الس ة الثاني اه الحوري ذآر اتج لوك ال س

ة التصوير    ثالث      ) time-lapse movie photography(طريق رزه طور     (فوجد ان آل من العوامل ال ذي يف النسيج ال
ه اللمسي       وب والمنب اني ، الفرمون الجنسي االنث ذآر       ) الحورية الث أثير مشترك في انجذاب ال ا ت ة    له ة الثاني اه الحوري باتج

  .الساآنة
ار     ) 1999(واخرين  Saikiaو ) 1984(وحبيب واخرين ) Das )1959وصف آل من    م الغب زاوج لحل ة الت عملي

م     اث ومن ث فأوضحوا في دراستهم بأن الذآر يظهر قبل االنثى بساعات قليلة ويقوم بالبحث عن الحورية الثانية الساآنة لالن
وم بمالمسة              يقوم بالحوم حولها آأن ا ويق ة خلفه ان من دون حرآ ا او يبقى بعض االحي دور الحراسة الشخصية له وم ب ه يق

ذآر             دفع ال اع ي ة وخالل الجم ه االمامي ة وأرجل اآنة باستعمال مالمسه القدمي ة الس ة الثاني د انسالخ الحوري ة بع ظهر البالغ
رابع من ارجل االنثى بواسطة الزوج االول والثاني نصف جسمه االمامي اسفل بطن االنثى ويمسك الذآر الزوج الثالث وال

ة مؤخرة الجسم        ي منطق ه ويثن ة    ) Opisthosomal region(من ارجل ى بزاوي ًا لالعل ًا اذ تلتقي     120ظهري درجة تقريب
ى ويمك   ) 1.25 – 0.5(وتستغرق مدة التزاوج ما بين . بمؤخرة جسم االنثى  ن دقيقة ويتزاوج الذآر الواحد مع اآثر من انث

  .لالنثى الواحدة ان تتزاوج مع اآثر من ذآر
  

  :تحديد درجة الحرارة الدنيا وحساب الوحدات الحرارية الالزمة للتطور .   5.2
دة التطور يهدف      ) 1999( Pedigoو ) Osborne )1982ذآر    ان فكرة استعمال العالقة بين درجة الحرارة وم

ر من      الى فهم طبيعة التطور للحيوانات ذات الدم البار ى اآث ود ال ة        250د والتي تع سنة مضت لكون درجة الحرارة مهم
ان الكائنات الحية التي ال تقوم بتنظيم درجة حرارتها الداخلية يكون تأثير ) Allen )1976وذآر . للتفاعالت البايوآيميائية 

ا       ة له ات البايولوجي ادة او نقص الفعالي ك بزي ان ) Birch )1954و  Andrewarthاوضح  . درجة الحرارة آبيرًا عليها ذل
  .سرعة تطور الحشرات تتغير مع تغير درجة الحرارة وان العالقة يمكن حسابها باستعمال معادلة خط المستقيم

ر    ى  ) Arnold )1960ذآ اد عل ن االعتم دل التطور للحشرات وال يمك رارة ومع ة الح ين درج ة ب اك عالق ان هن
العالقات البايولوجية مثل مواعيد ظهور الحشرات وانما اعتمدت درجات    درجة الحرارة االعتيادية فقط في توضيح بعض

ات سميت بنظام الوحدات              ذه العالق ة توضح ه تنبطت طريق م اس ا ث د ظهوره راد ومواعي الحرارة الحرجة الالزمة لنمو اف
ة  ا  Degree daysالحراري ز له ة ال DDويرم ومي للوحدات الحراري ع الحراري الي ك بتسجيل التجمي وق وذل ي هي ف ت

  .درجة الحرارة الحرجة
ة النضج وتظهر في آل             ) Pedigo )1999بين    ى مرحل ة للوصول ال ا الحراري واع تختلف في متطلباته بأن االن

بيًا       Development thresholdمرحلة حياتية عتبة نمو معينة  عًا نس اك مدى واس إن هن ال يحدث دونها تطور اما فوقها ف
ور  ة للتط رارة الالزم ؤثرةا(للح رارة الم تعمل ) . لح داد ) Arnold )1960واس ة االرت  Regression equationمعادل

  .وسيلة فاعلة في تحديد عتبة النمو التي تعد من االمور االساسية في حساب المتطلبات الحرارية للنمو والتطور
ة البسيطة             ا الطريق ة منه ق اخرى لحساب الوحدات الحراري اك طرائ ) Simple method )Wang  ،1960هن

ة  ث  ) Newman )1956و   Lindseyوطريق ة التثلي رون ،   Triangulation )Sevacherianوطريق ). 1977واخ
ثالث         ) Ahmad )1979ووجد  ذه الطرائق ال ين ه ة ب روق معنوي ه التوجد ف  Eminو  Bakervilleاستعمل آل من    . أن

ة   ) 1969( ومي       منحنى الجيب الهندسي في حساب وتجمع الوحدات الحراري راض ان منحنى الجيب الحراري الي ى افت عل
ا استعمل           ومي، آم ل الثابت الحراري الي ذا المنحنى يمث  Allenيمثل منحنى الجيب الهندسي وان حساب المساحة داخل ه
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ة         Sine-waveطريقة الموجة الجيبية المحــورة ) 1976( رودة اليومي ة ووحدات الب ة اليومي في حساب الوحدات الحراري
  .واليعلى الت

ا   O. coffeaeتأثير درجة الحرارة والرطوبة في تطور حلمة الشاي  ) Das )1967و  Dasدرس آل من    والحظ
د وضع البيض           ا بع دة م دة وضع البيض وم . أن العالقة تكون عكسية بين درجة الحرارة مع مدة ما قبل وضع البيض وم

ن    ل م ظ آ رين  Tanigoshiو ) 1967( Dasو  Dasو ) Nickel )1960والح ة    ) 1975(واخ أثير درج ن ت ًال ع فض
اء          دة البق ل من م ة تقل ة العالي درجات الحراري د من معدالت     Longevityالحرارة في معدالت التطور الحظوا أن ال وتزي

ار        Fecundityوضع البيض والقابلية التكاثرية  م الغب واع حل د من ان ا ان  ) Hain )1983و  Boyneولكن  . في العدي بين
O. ununguis              ة ة التكاثري ة القابلي ل قيم ا تق ة بينم ة العالي درجات الحراري ى ال ابه ال ه  Fecundityيظهر حساسية مش . ل

دري واخرون    ار         ) 1982(ودرس الحي م الغب ة في تطور حل أثير درجات الحرارة الثابت  O. afrasiaticus (McGr.)ت
وى فوجدوا ان درجة الحرارة          ادرات من الن ى ب ي عل ا درجة        ْم هي   30الذي رب ار وتليه م الغب ى لتطور حل الدرجة المثل

  .ْم 35الحرارة 
ات                وء بموعد ظهور االف الم الحشرات من خالل استعماله في التنب م في ع آان لنظام الوحدات الحرارية دور مه

ة المجتمع      ة ديناميكي ي دراس ي ف ا الطبيع ع عائله ا م اطها وعالقته ة نش ن ناحي ة م رات النافع رية وبخاصة الحش ات الحش
واع وانتشارها        ع االن ة لتوزي م الحدود المناخي الحشرية والدراسات المتعلقة بنمو الحشرات وتطورها في مواقع مختلفة وفه

آان هناك العديد من الدراسات تناولت دراسة نظام الوحدات    . وبالتالي في تحديد المواعيد الدقيقة الجراء عمليات المكافحة
ذا           –جميع الدراسات الحياتية الحرارية في مجال الحشرات ولكن  درس او تبحث ه م ت ذت في القطر ل م التي نف البيئية للحل

ذا                 تنا ه د موضوع دراس ذلك يع م، ل ة لتطور الحل ة الالزم دنيا وحساب الوحدات الحراري د درجة الحرارة ال الجانب بتحدي
  .االول من نوعه في العراق

  
  Age-specific fecundity schedules & life tablesجداول القابلية التكاثرية والحياة   .  6.2

ين     ) Deevy )1947ذآر    ات ، في حين ب أن جداول الحياة هي خالصة االحصاءات الحيوية لسكان محدد من االف
Kerbs )1998 (واشار . ان بيانات جداول الحياة هي خالصة للمعدل المتوقع للحياة المستقبليةKeyfitz )1968 (  ى ان ال

  :باستعمال جداول الحياة مهم جدًا لالسباب االتية  Tetranychidaeراد عائلة الحلم االحمر االعتيادي تحليل سكان اف
اة       - 1 اريخ حي ة لت دود الرئيس ع الح رار جم ي اق اعد ف ة  Life historyيس ور (االف اء   Developmentالتط دة البق ، م

Longevity  القابلية التكاثرية ،Fecundity  والنسبة الجنسيةSex ratio.(  
  . Age-specific relationshipsيعزل عالقات الفئات العمرية  - 2
  .Populationيساعد في االجابة على االسئلة ليس حول االفراد فقط ولكن حول الجماعة والسكان  - 3

 O. pratensisأن البيانات التي حصال عليها عند دراستهما لحياتية حلمة الحشائش ) Ward )1977و  Tanاآد 
Banks ل تربيته في المختبر استعمالها لتنظيم جداول القابلية التكاثرية والحياةمن خال.  
ة للسكان              ادة الداخلي دل الزي اة الستخراج مع ة والحي ة التكاثري د جداول القابلي  Intrinsic rate of increaseتفي

ا   ) rm(ويرمز لها  ة للسكان ت      ) Brich )1948والتي عرفه ادة الفعلي دل الزي ل مع ا تمث ة      بأنه ة ثابت ة نوعي حت ظروف بيئي
لجية     ل الفس ن العوام ر م وت اخرى اآث ل م د عوام دما التوج ددين وعن ر مح ذاء غي ان والغ ا المك ون فيه ي يك د . والت واآ

Stiling )1999 ( أن جداول القابلية التكاثريةFecundity schedules       ة ات العمري رات في الفئ ال تسمح بمالحظة التغي
Age-specific  اث دل التعويض الصافي   في التك ا تسمح بحساب مع ط وانم ه  Net reproduction rateر فق ويرمز ل

)Ro  (    ل دة الجي دل م ه    Generation time meanومع اء   ) T(ويرمز ل دل البق ه    Survival rateومع ) . 1x(ويرمز ل
ى تك       ) Ro(ان معدل التعويض الصافي ) Nickle )1960واوضح  ا االنث در عدد المرات التي فيه اثر    تق ة التك ا قابلي ون له

ية     ترآة اساس لجية مش د ظروف فس ة عن داء الحيوي ن االع ة م دد ومحمي ر مح ذاء غي ز الغ ا تجهي ون فيه تحت ظروف يك
دل التعويض   ) 1978(وذآر ديلي واخرون  . ويعرف بأنه مجموع عدد االناث التي تحل محل االنثى االم لجيل واحد ان مع

ًا        يشير الى أن السكان في) Ro(الصافي  وه ثابت و او في تضاؤل او يكون نم ر في الحجم   (نم دما تكون   ) ال يتغي ) Ro(وعن



  

10 
 

) Ro(اآبر من واحد يكون السكان في نمو في حين يكون السكان في تضاءل عندما تكون قيمته اقل من واحد وعندما يكون  
  .يساوي واحد تمامًا يكون نمو السكان ثابتًا

ذي يهرب من االجزاء       أن حلم الغبار ا) Nickel )1960بين    م ال لمتضرر في اثناء النقل عند تطبيق البحث والحل
ة      ) 1x(النباتية التي يتربى عليها في الدراسات المختبرية ال يدخل ضمن نتائج مدة البقاء  ة التكاثري د تنظيم جداول القابلي عن

دير الموت في سكا      ) 1976(واخرون  Owensذآر . والحياة  ر      أن التكنيك المستعمل لتق دائيًا وغي زال ب ار الي م الغب ن حل
كان          ة الس وث ديناميكي ب لبح ر مناس ون غي دات يك ة المبي د فعالي ي تحدي تعمل ف ذي يس يم ال ا ان التقي ور وآم ار . متط اش

Tanigoshi  رون ة          ) 1975(واخ ية للعائل ية اساس د خاص كانية تع ة الس ريعة للكثاف ادة الس ي الزي اءة ف ان الكف
Tetranychidae اءة             ، وآما تعد ذه الكف ة وه ار بصورة عام م الغب ة االقتصادية لحل من العوامل الرئيسة المحددة لالهمي

أن     Age-specific survivalحددت بواسطة مدة الجيل والقابلية التكاثرية وبقاء الفئات العمريــة  واضاف الباحث نفسه ب
ار هو درجة ال           م الغب ذه الحدود في سكان حل ين ه اتي يع في دراسة   ) Dixon )1998اوضح  . حرارة  اهم عامل غير حي

ـ    دل التطور      ) rm(اجراها حول الموضوع أن ال ى مع د عل واع تعتم ة     Development rateلالن ة التكاثري وجداول القابلي
ة     .  Age-specific fecundity and survival schedulesذات الفئات العمرية والبقـــاء  ر اهمي و اآث ويعد تطور النم

ي      Rate of reproductionالتكاثرية ، وآما يعد معدل التكاثر من القابلية  دد الكل ة من الع في بداية حياة البالغة اآثر اهمي
  ) . rm(للحوريات في تحديد الـ 

د    رون  Shihاآ ـ  ) 1976(واخ ة ال ي قيم ل ف رارة   ) rm(أن أي تقلي ة الح ل درج ل مث ى بعض العوام زى ال د يع ق
ة      ) Pedigo )1999بينما حدد . ونقص المواد الغذائيةوالرطوبة النسبية وعمر النبات  ًال من درجة الحرارة والرطوب أن آ

  .والغذاء يمكن ان تؤثر بقوة في عدد البيض المنتج بواسطة االنثى 
ي  ) Walton )1997و  Dentصنف  ؤثر ف ي ت ة الت ل الحياتي ة   Fecundityالعوام ل ذاتي ى عوام   Intrinsicال

ات واختالف مراحل       Extrinsicمل خارجية مثل حجم وشكل االفة وعوا واع النبات مثل تأثير العائل النباتي الذي يشمل ان
  .النمو والزراعة

ى غذاء        ) Watson )1964الحظ  ة والتي تحوي عل ى االوراق الحديث م عل اً  (أن تغذية الحل ًا ونوع ه    ) آم ا تحوي افضل مم
ـ      ن ال ل م ادة آ ى زي ؤدي ال نة ي م ) rm(و ) Ro(االوراق المس كان الحل ة  ) Boudreaux )1958درس . لس أثير الرطوب ت

ـ      ة لجنس ال واع المختلف ين  .  Tetranychusالنسبية في وضع البيض والفقس والبقاء لالن ان العوامل  ) Pedigo )1999ب
 Sexية والنسبة الجنس Fertilityوالخصوبة  Fecundityهي القابلية التكاثرية  Birth rateالرئيسة لتحديد معدل الوالدة 

ratio   ر ن البيض ، وذآ اث م اج االن دل انت ل مع ى تمث ة والخصوبة هي ان االول ة التكاثري ين القابلي رق ب  Jervisوان الف
انها تشير الى التكاثر وهو العدد الكلي من البيض الذي تضعه االنثى خالل حياتها ، بينما الخصوبة هي   ) 1996(واخرون 

د  راد جدي اج اف ى انت اث عل درة االن ن البيوض المخصبة مق ن . ة م ًال م ر آ أن ) 1960( Nickelو ) Birch )1948وذآ
ه      ذي يرمز ل وم ، في حين اشار              ) mx(معدل الخصوبة ال ى لكل ي ذي تضعه آل انث ل متوسط عدد البيض ال  Birchيمث

دما تكون        ) Ro(ان قيم معدل التعويض الصافي ) 1948( ة عن دة    بين السكان هي وحدها التي تستعمل للمقارن دل م يم مع ق
يم        ) T(الجيل  ا ق ر من السكان له وعتين او اآث يم    ) Ro(متماثلة واذا آانت مجم ًا    ) rm(نفسها ولكن ق يمكن ان تختلف تمام

  ) .T( بسبب اختالف قيم 
الزم لتضاعف السكان     ) 1997( Waltonو  Dentو ) Messenger )1964وضح آل من        Theان الوقت ال

doubling time of a population  ويرمز له)DT (      دادها ، وذآر ة لمضاعفة اع وهو الوقت الذي يستلزم لسكان االف
وهي عدد المرات التي سوف )   λ(ويرمز لها  The finite capacity for increaseآذلك أن االمكانية المحددة للزيادة 

  ). يوم/ انثى / فرد (يضاعف فيها سكان االفة نفسه لكل وحدة زمنية ويقاس 
ان عمل جداول الحياة المختبرية التي تبين تطور الحشرة يمكن ان يخدم  ) Lange )1980و  Cohآل من  اوضح  

ـل   دة       ) 1983(واخرون   Nowierskiواشار  . استمرار الدراسة على جداول الحياة في الحق اة للم اك جداول حي ى ان هن ال
ديرات االحصائية       العمرية الحقلية وهي تستعمل بصورة واسعة لدراسة التغيرات في آثا ة ولعمل التق فة السكان في الطبيع

  .للمصادر الحيوية وغير الحيوية للموت في وحدة الوقت تحت مجموعة ظروف بيئية محددة فقط 
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ل    ) KF(ورمزه  Key factorاول من استعمل مصطلح عامل الموت ) Morris )1959يعد    أثير التطف ؤء بت للتنب
ة     في تحديد الكثافة السكانية في الج واع االف ادم الن ل الق د آل من    . ي ل عامل   ) Gradwell )1960و  Varleyواآ أن تحلي

ل    KFالموت   Dentواوضح آل من    . يستعمل لتحديد اسهام آل عامل موت بصورة منفصلة الى اجمالي الموت في الجي
دة   في ب KFان من االستعماالت الرئيسة لتحليل عامل الموت ) 1998( Kerbsو ) Walton )1997و  ة المعتم حث الكثاف

  .على عوامل الموت الن مثل هذه العوامل يمكن ان تكون مسؤولة في تنظيم الكثافة السكانية
ة     اء       –تعد هذه الدراسة هي االولى من نوعها في العراق فيما يخص الدراسات الحياتي ا يخص بن م وفيم ة للحل البيئي

م الغ     اة ولحل ة والحي ة التكاثري ار  وتنظيم جداول القابلي ع الدراسات       O. afrasiaticus (McGr.)ب ل لكون جمي ى النخي عل
ى الحشرات    –الحياتية  البيئية السابقة لبناء وتنظيم جداول القابلية التكاثرية والحياة في اختصاص وقاية النبات اقتصرت عل

  .فقط
  :االعداء الحيوية .  7.2

م االحمر     أن العديد من ال) McMurtry )1977و  Tanigoshiذآر آل من    ة الحل راد عائل بحوث تشير الى ان اف
ادي  داء       Tetranychidaeاالعتي ل االع ك بفع رج االقتصادي للضرر وذل د الح ن الح ل م توى اق ي مس ى ف ا تبق ًا م غالب

  .الطبيعية بشرط عدم تعرضها الى المبيدات وعوامل موت اخرى 
  :هناك بعض المفترسات الحشرية تابعة للعوائل االتية   

ة      Staphylinidaeو  Coccinellidaeان العائلت - 1 ة االجنح ة غمدي ى رتب ان ال رس    Coleopteraالتابعت ل المفت مث
Stethorus punctillum  علىO. ununguis Jocobi   والمفترسينStethorus picipes  وTyphlodromus 

floridanus  علـــىO. punicae )Loyttyniemi  ،1970  ،Wheeler  ، 1973واخرون.(  
ة العا - 2 ة      Anthocoridaeئل فية االجنح ة نص ى رتب ة ال ل  Hemipteraالتابع ى  Orius tristicolorمث  .Oعل

ununguis Jocobi )Johnson  ،1958. (  
  . Dipteraالتابعتان الى رتبة ثنائية االجنحة  Syrphidaeو  Cecidemyiidaeالعائلتان  - 3
ان  - 4 ى   Chrysopidaeو  Coniopterygidaeالعائلت ان ال ة   التابعت بكية االجنح ة ش ل  Neuropteraرتب مث

Conventzia califorinea واسد المن Chrysopa spp.  علــىO. ununguis )Johnson  ،1958.(  
 O. ununguisعلى  Scolothrips seymaculatusمثل  Thysanopteraالتابعة الى الرتبة  Thripidaeالعائلة  - 5

Jocobi )Loyttniemi  ،1970.(  
ـ       ) Boyne )1980الحظ   ة السكانية ل رًا في الكثاف ل يتوافق مع      O. ununguis Jocobiانخفاضًا آبي في الحق

  . Phytoseiidaeالتابع للعائلة  Neoseiulus (=Amblyseius) fallacisزيادة آبيرة للمفترس 
ر  رس ) Ho )2000ذآ م المفت رس  Phytoseiidان للحل م    Chrysopidوالمفت ة الحل ي مكافح ًا ف أثيرًا ملحوظ ت
ار  .  Tetranychidaeالتابع للعائلة  وهناك محاوالت في تايوان لتسويق هذه المفترسات لكي تكون المكافحة االحيائية اختب

  .حقيقي للمزارعين
ة        ) 1993(واخرون   Villarongaوجد  ابع للعائل م المفترس الت واع من الحل ة   Phytosiidaeخمسة ان ذات اهمي

ين     ة ذات البقعت راس حلم واع من جنس        Tetranychus urticae Kochبالغة في افت ذه االن ة من ه  Amblyseiusثالث
  . Euseiusونوعان من جنس 

جل  رون  Iraolaوس ـ     ) 1997(واخ ابة ب ذرة والخضراوات المص ول ال ي حق رس ف م المفت ن الحل ًا م  .Tانواع
urticae  في اسبانيا وهي:  

Euseius stipulatus 
Amblyseius cacumenis 
A. califorincus 

ين  نس   ) Loyttyniemi )1970ب ابع للج ر الت م     Entomophthoraان الفط كان الحل د س تطيع ان يبي  .Oيس
ununguis Jocobi  . د رون  Yaninekووج رين ) 1996(واخ  Hirsutellaو  Neozygites floridanaان الفط
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thompsonil  احدثا اصابـة بـO.  gossypii ل     وآان آال الفطرين قد وجدا في ثالثة م ى العائ م يسجال عل واقع مختلفة ول
  . لم تصابا بأي من الفطرين Phytoseiidsنفسه ابدًا ، واآد الباحثون ان ايًا من مفترسات 

ساعة   48يبدأ بالظهور بعد  Mononychellus tanajoaأن موت افراد حلمة ) 1997(واخرون  Oduorالحظ 
ذ   Neozygites floridanaمن تعرضه الى الفطر   د تنفي ة      عن دة ضوء وظالم     28البحث تحت درجة حراري :  12ْم وم

  )%.100-90(ساعة والرطوبة النسبية ما بين  12
  

  المواد وطرائق العمل.  3
  

  : O. afrasiaticus (McGr.)الوجود الموسمي لحلم الغبار .  1.3
ل والموزعة     تقيمة      تم مراقبة النشاط السنوي لحلم الغبار بإختبار عدة اشجار مصابة من النخي ة خطوط مس في ثالث

جلبت  . ابي غريب  –نخلة لكل خط في حقول آلية الزراعة ) 5-4(وبمعدل ) م 60-30(المسافة بين خط واخر تقدر مابين 
نماذج من خوص سعف هذه االشجار المصابة وخوص سعف فسائلها الصغيرة حيثما وجدت وآذلك جلبت قطع من قواعد   

حتى  2001هذه القواعد ومن رأس النخلة آل اسبوعين للمدة من شهر نيسان للموسم  وقطع من الليف بين) الكرب(السعف 
ول للموسم     د فحصت مباشرة          2002نهاية الموسم ومن آانون الثاني لنهاية شهر ايل أخوذة ق اذج الم ذه النم ان نصف ه وآ

زي   اع برلي ي اقم ر وزعت ف ر والنصف االخ -Alو  Berlese Funnels )Abdul- Hussain ، 1969تحت المجه
Khafaji  وAbul-Hab  ،1993 . ( دة من االدغال واع عدي ذلك فحصت ان ة وآ ار مختلف ائل باعم دة فس ا شرحت ع آم

  .المجاورة لالشجار المصابة لتحديد دور االشتاء لحلم الغبار
ابوك والجمري والخالل والرطب والتمر اخذ           ة الحب ا   عند بداية آل مرحلة من مراحل نضج الثمرة وهي مرحل م

م ليسهل               / ثمرة  100يعادل  ة للحل ع ساعة لكي تستقر االدوار المتحرآ دة رب ة آل اسبوعين ووضعت في الثالجة لم نخل
  ).10×  15(قوة العدسة  Disecting microscopeتشخيصها وعدها تحت مجهر تشريح 

ا من   تم اعتماد درجات الحرارة والرطوبة النسبية الصادرة عن دائرة االنواء الجوية في    محطة ابحاث الرائد لقربه
  .موقع الدراسة الحقلية لمعرفة تأثير هذه العوامل المناخية في الوجود الموسمي لحلم الغبار 

  
  :مختبريًا  O. afrasiaticus (McGr.)تربية حلم الغبار .  2.3

دآتور    جلبت ادوار مختلفة من حلم الغبار من بستان اشجار نخيل مصابة وشخصت هذه االطوار من قبل تاذ ال االس
  . جامعة بغداد –آلية الزراعة  –مختبر االآارولوجي  –ابراهيم الجبوري 

وى في اصص داخل      ) 4-1(وربيت هذه االدوار على بادرات من النوى بأعمار  ات الن اسابيع حصل عليها من انب
  .ْم  33-29المختبر وتحت درجة حرارية ما بين 

  :طرائق التربية االتية في المختبر الجراء الدراسات المختبرية استعملت 
  

  :تربية حلم الغبار على قطعة خوص سعف النخيل . 1.2.3
تيكي    ان قطر آل قرص     ) Peteri dish(عملت اربعة اقراص دائرية الشكل في غطاء الطبق البالس  disk )2وآ

ا           ) سم اء من خالله دًا مجاورة لالقراص لغرض ترطيب الطبق بالم ة     وآما تعمل ثقوب صغيرة ج باستعمال سرنجة طبي
ة ترشيح     ) سم 1.5(سم وبسمك  9ووضعت قطعة من االسفنج قطر  ة االسفنج ورق في الطبق البالستيكي ووضع على قطع

Filter paper  بمعدل قطعة خوص واحدة  ) سم 2.5×  5.5(بعد ان وضعت عليها قطعتان من خوص سعف النخيل قياس
دل   لكل قرصين من االقراص االربعة وبعدها ثبت الغطاء بدبابيس صغيرة من جوانب الطبق باستعمال مصدر حراري وتب

ابقًا ، ووضع      ا س قطعة الخوص بين مدة واخرى للمحافظة على نوعية التغذية واخذ الخوص من نفس الفسيلة التي اخذ منه
ة منفرجة  تحت حواف آل قرص وعلى قطعة الخوص قطعة من القطن المبلل بحيث تجعل قطعة الخوص تأخذ شكل زاوي   

ر            م وللسبب االخي ة للحل ذلك للحد من هروب االدوار المتحرآ ة وآ ذه الزاوي لكي يتمكن حلم الغبار من افراز النسيج في ه
  ) .1(يمسح الغطاء البالستيكي من الخارج بمادة الفازلين آما في الشكل 
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      ص سعف النخيل في المختبرعلى خو O. afrasiatisus (McGr.)طريقة تربية حلم الغبار ). 1(شكل 

اث نقلت بيضة        ل االن بعد حدوث التزاوج بين االناث والذآور على الفسائل في المختبر وبعد بوضع البيض من قب
دبب لخوص السعفة بطول         ى الجزء الم ة الخوص باستعمال الملقط          0.5واحدة لكل مكرر عل ى قطع سم لكي توضع عل

،  30،  25،  20،  15عت هذه االطباق في الحاضنات تحت درجات الحرارة     مكرر لكل معاملة وبعدها وض 30وبحدود 
  .ساعة لمتابعة تطورها 8:  16ومدة ضوء وظالم % 60-50ْم ورطوبة نسبية مابين  40،  35

  :تربية حلم الغبار على الخالل االصفر .  2.2.3
راص ا     ن االق رص م ل ق ي آ الل االصفر ف الل وضع الخ ن خ ة م ة التربي ت طريق ق  تم اء الطب ي غط ة ف الربع

ا         ) 1.2.3(البالستيكي المذآورة في  ة الشكل قطره ة من االسفنج دائري تيكي قطع  9(وآما وضعت في قاعدة الطبق البالس
دًال من     ) سم 0.5(وسمكها ) سم وتكون هذه القطعة مبللة باستمرار للحفاظ على حيوية الثمرة، او تستعمل آمية من الرمل ب

الطبق البالستيكي بالرمل الذي يحيط جزء الثمرة الموجود في الطبق ويرطب الرمل باستمرار لكي      قطعة االسفنج اذ يمأل
تيكي ويكون قطر                 دًال من الطبق البالس تيكي ب ذلك استعمال وعاء بالس ر وقت ممكن وآ ا الآب ى حيويته تحافظ الثمرة عل

احيطت آل   . سم لكل قرص    2ء قرصان بقطر سم ويعمل في الغطا 3.5سم وارتفاع الوعاء مع الغطاء  10غطاء الوعاء 
ثمرة بمادة الفازلين على شكل حلقة دائرية عند اتصالها بحواف القرص او توضع هذه المادة بالقرب من الثمرة على غطاء  

  .لمنع هروب ادوار الحلم) 2الشكل (الطبق البالستيكي او الوعاء البالستيكي 
ي حاضنات تحت       ة ف اق واالوعي ابين    35درجة حرارة  ووضعت االطب بية م ة نس دة ضوء  60-50ْم ورطوب وم
  .ساعة لغرض مقارنتها مع التي ربيت على قطعة الخوص تحت الدرجة الحرارية نفسها  8:  16وظالم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  اء البالستيكيالوع. الطبق البالستيكي ب.على الخالل في المختبر  أ O.afrasiatisus (McGr.)طريقة تربية حلم الغبار ): 2(شكل
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د         ا بع دة م لقد شملت الدراسات المختبرية دورة حياة الحلم وانتاجية االنثى من البيض ومدة ماقبل وضع البيض وم

ل     وضع البيض وطول عمر البالغات وآذلك تحديد النسبة الجنسية للحلم من خالل ومتابعة تطور البيض الذي وضع من قب
د النسبة          آل انثى عند آل درجة حرارة قيد الدر ذا البيض لتحدي ا من ه ذآور التي حصل عليه اسة وحساب عدد االناث وال

  :المئوية لالناث او الذآور وآما يأتي 
  ) :Pai )1995و  Shihتحدد النسبة المئوية حسب طريقة   

  )الذآور او االناث(عدد           
  % 100× ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ= لالناث او الذآور 

  )االناث+ الذآور (عدد        
  

  :تحديد درجة الحرارة الحرجة الدنيا وحساب الوحدات الحرارية الالزمة لتطور ادوار حلم الغبار .  3.3
رادي     جمعت البيوض الناتجة من تزاوجات االناث والذآور للحلم المرباة تحت الظروف السابقة ووزعت بشكل انف

د فقس البيض ووضعه في حاضنات ذات         في آل قرص من االقراص االربع ذاء عن وافر الغ ة للطبق البالستيكي لضمان ت
رارة   ة ح ابين    40و  35،  30،  25،  20،  15درج بية م ة نس الم   % 60-50ْم ورطوب وء وظ دة ض اعة  8:  16وم س

  .مكرر لكل معاملة 30وبحدود 
ة ولحين        استمرت مراقبة االطباق البالستيكية مرتين يوميًا صباحًا ومساًء    دوار المختلف و ال دد نم لغرض تسجيل م

  .خروج بالغات الحلم
دة التطور           ام وتسمى م اس باالي و ادواره وتق م لنم  Developmentان تطور الحلم يقاس بالمدة التي يقضيها الحل

time  ومنها يتم ايجاد معدل التطور اليوميDevelopment rate  وفق المعادلة االتية:  
                                   1 

Development rate = ---------------------------- 
                                  Development time 

دل         Threshold temperatureيمكن قياس درجة الحرارة الحرجة     ين المع ة ب د العالق اد او تحدي ق ايج عن طري
ة    ة باستعمال      ) 1974واخرون ،   Campbell(اليومي لتطور الحلم ودرجة الحرارة الثابت ة الخطي ك باستخراج العالق وذل

  : معادلة الخط المستقيم وهي 
Y = a + bx 

  :اذ ان  
Y  = معدل التطور  اليوميDevelopment rate  

a , b  =عوامل ثابتة  
  :تي تساوي ال) x(صفر ودرجة الحرارة الحرجة تكون =  Yيمكن تقدير درجة الحرارة الحرجة للتطور عندما   

a 
X = ----------- -- 

b 
ة       م حسب طريق ة      ) Arnold )1960تم حساب الوحدات الحرارية لتطور الحل ة مقارن ة بسيطة ودقيق ا طريق لكونه

  :وآما يأتي ) Ahmad  ،1979(مع الطرائق االخرى 
DDs = (Experimental constant temp. - threshold temp.) x Mean 

development time 
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  :ن اذ ا
DDs  = الوحدات الحرارية اليومية)Degree Days(  

Experimental constant temp.  =درجة الحرارة الثابتة التي اجريت عندها الدراسات المختبرية  
Threshold temp.  =درجة الحرارة الحرجة.  

Mean development time  = بااليام(معدل مدة التطور(  
دات      اب الوح م حس ك ، ت ن ذل ًال ع ل       فض ي الحق ار ف م الغب تية لحل ات المش ور اول البالغ ة لظه ة الالزم الحراري

ة في        2002و  2001وباالعتماد على درجات الحرارة العظمى والصغرى للموسمين       واء الجوي رة االن الصادرة عن دائ
 :آما يأتي ) 1960( Arnoldبتطبيق معادلة ) 2و  1الملحق (محطة ابحاث الرائد 

                                                        Max + Min 
DDs = ---------------------- - threshold temp. 

                                                                 2 
  :اذ ان 
Max  =درجة الحرارة القصوى.  
Min  =درجة الحرارة الصغرى.  

  
  رية والحياة ذوات الفئات العمريةبناء جداول القابلية التكاث  3-4
  جداول القابلية التكاثرية ذات الفئات العمرية   3-4-1

ي       ار ف م الغب ة حل ة حيايت د دراس ا عن ي حصل عليه ات الت جيل البيان ن خالل تس ة م ة التكاثري داول القابلي ت ج بني
  ) .1948( Birchْم باستعمال طريقة  35و  30،  25،  20تحت درجات الحرارة ) 1.2.3(

  :يتضمن جدول القابلية التكاثرية االعمدة االساسية االتية   
x    =المدة العمرية او طول عمر االناث.  
 lx   = معدل بقاء المدة العمرية المحددةAge-specific survival rate  وتم الحصول عليها من المعادلة االتية:  

                  nx 
         lx = ---------- 
                   no 

  :اذ ان 
nx  =  عدد االفراد الحية عند المدة العمريةx .  
no  = عدد االفراد الحية عند بداية المدة العمرية x .  

وم  ل ي ى لك ل انث تج لك يض المن دد الب دل ع م حساب مع ة  mx ) (Daily Fecundity Rate وت ة االتي وحسب المعادل
)Stiling  ،1999:(  

                    Fx 
         mx = ---------- 
                   nx 

  . x هي انتاجية االناث من البيض عند المدة العمرية  Fxاذ اوضح ان 
  .عدد االناث التي وضعت البيض=  nxوان 

lxmx    =  حاصل ضرب)lx  ي ة     )mxف دة العمري د الم ـم  .  xعن وع قيــ ويض     lxmxومجم دل التع ى مع ل عل نحص
  .)Ro(الصافي 
 xlxmx  = حاصل ضربlxmx   في آل مدة عمرية x .  
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ل       lxmxعلى مجموع قيم  xlxmxوبقسمة مجموع قيم    دة الجي دل م ى مع ل      )T(نحصل عل الزم لجي وهو الوقت ال
  :وحسب المعادلة االتية) بااليام(الحلم لكي يعيد نفسه 

                       Σ xlxmx 
        T = ------------------------- 
                        Σ lxmx 

  :وفق المعادلة االتية  )rm(وحسب معدل الزيادة الداخلية في السكان 
                          ln Ro 
           rm = -------------- 
                          T 

  :اذ ان 
Loge) ln = ( 2.6183االساس الطبيعي للوغارتيمات وتساوي تقريبًا .  

  :وفق المعادلة االتية  rmلقيمة ) ex( antilogarithmباستعمال مقابل اللوغاريتم الطبيعي )   λ( وحسبت قيمة   

                           λ    =  erm
 

  :اذ ان 
λ  = تمثل النسبة المحددة للزيادةfinite rate of increase  

ة لتضاعف السكان       دة الالزم ة التي     ) The doubling time of a population )DTوحسب الم ة االتي وفق المعادل
  ) :Walton )1997و  Dentذآرها 

                        Loge 2 
            DT = ----------- 
                          rm 

الي              اج االجم دل االنت اب مع ة بحس ة الخاص يهما المعادل ان نفس ر الباحث ذلك ذآ  Gross reproduction rateوآ
)GRR(  وهو معدل عدد البيض الذي تنتجه جميع االناث خالل مدة حياتها لجيل واحد وهي:  

               GRR =   Σ mx 
  :بناء جداول الحياة في المختبر والحقل .  2.4.3

  :بناء جداول الحياة في المختبر .   1.2.4.3
ا في           تم بناء جداول الحياة في المختبر باستعمال   م اجراؤه ا من خالل التزاوجات التي ت البيانات التي حصل عليه

وسجلت جميع البيانات الخاصة بتطور االدوار المختلفة لحلم الغبار ولجيل واحد وقد حددت بعض عوامل الموت  ) 1.2.3(
ة    االآثر تأثيرًا عند تربية حلم الغبار مختبريًا لتعطي فكرة عن تأثير الدرجات الحرارية االخرى فضًال عن الدرجة الحراري

  .المثلى لتطور الحلم التي حصل عليها في هذه الدراسة 
  :تتألف جداول الحياة في المختبر من االعمدة الرئيسة االتية   

x  =المدة العمرية.  
nx  =  عدد االفراد التي تدخل في المدة العمريةx .  
Lx  =    ة دة العمري ى ال  )x(عدد االفراد الحية خالل الم ة   ال دة العمري ة والتي       ) x+1(م ة االتي ة وتحسب وفق المعادل الالحق

  ):1999( Stilingو ) Kerbs )1998ذآرها آل من 
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                       nx + (nx +1) 

Lx = --------------------- 
                            2 

  :اذ ان 
nx+1  =مرية عدد االفراد للمدة العمرية التي تعقب المدة العx  والتي يحصل عليها من المعادلة االتية:  

nx+1 = nx - dx 
  .وهي احد االعمدة الرئيسة في جداول الحياة xهي اعداد االفراد التي تموت خالل المدة العمرية   dxاذ ان 

100 qx  = النسبة المئوية للموت خالل آل مدة عمرية وتحسب وفق المعادلة االتية:  
                       dx 

                  qx = ------------- 
                                nx 

Sx (s)  =معدل البقاء خالل المدة العمرية.  
Tx  = مجموع عدد االفراد الحية في آل المدد العمرية باستثناء عدد االفراد الحية للمدد  

  :لها وحسب المعادلة االتية  )ex(العمرية التي تسبق المدة العمرية المراد حساب        
  

            x 
              Tx =  Σ    Lx 
                         i = 1 

ex  =  متوسط المتوقع للحياة المستقبلية لالفراد الحية عند بداية المدة العمريةx   
  :ويحسب وفق المعادلة االتية        

                    Tx 
         ex = ---------- 
                    nx 

  : Life tables in the fieldبناء جداول الحياة في الحقل .  2.2.4.3
ذروة لالصابة      جلبت نماذج من ثمار نخيل مصاب بحلم الغبار لمدة اسبوعين في مرحلة الخالل االصفر عند مدة ال

ة     Disecting microscopeثمرة آل اسبوع باستعمال مجهر التشريح     ) 100(وفحصت  د االدوار المختلف لغرض تحدي
ذه           ة استعمال ه ل وامكاني م في الحق ة السكانية للحل من حلم الغبار الميت والحي وحددت عوامل القتل والتي تؤثر في الكثاف

  .العوامل في االدارة المتكاملة لمكافحة االفة مستقبًال 
فضًال عن  ) 1.2.4.3(والمذآورة في جداول الحياة االنفة تتألف جداول الحياة في الحقل من االعمدة الرئيسة نفسها   

  :الذي يحسب لكل فئة عمرية وفق المعادلة االتية ) key factor )kfالعمود الخاص بحساب عامل الموت 
           kx = Log10 (nx) – Log10 (nx+1) 

  :اذ ان  
  kx  = الموت للفئة العمريةx )Age-specific mortality.(  
  nx =   عدد االفراد عند الفئة العمريةx .  

nx+1  =عدد االفراد عند الفئة العمرية الالحقة.  



  

18 
 

 :وفق المعادلة االتية  K (Total generation mortality(وحسب الموت الكلي للجيل   
                                                                           n 
K = ko + k1 + k3 + k4 ……… + kn =   Σ    kx 
                                                             x=0 

  :التحليل االحصائي .  5.3
ة         في  ) Randomized Complete  Block Design )R.C.B.Dاستعمل تصميم القطاعات العشوائية الكامل

اين   ومن ثم حللت البي) Torrie  ،1960و  Steel(تنفيذ التجارب   ل التب ) ANOVA(انات احصائيًا باستعمال طريقة تحلي
دود   دد الح ن متع ار دنك تعمل اختب وي  Duncan`s Multiple Range Testواس توى معن ار  0.05وتحت مس الختب

  ). Duncan  ،1955(المعنوية بين المعامالت المختلفة 
  
  النتائج والمناقشة. 4
  

  :تية حلم الغبار في المختبر تأثير درجات الحرارة المختلفة في حيا  1.4
دل          ) 1(يبين جدول    ى مع ان اعل ر اذ آ م في المختب دة تطور ادوار الحل دل م تأثير درجات الحرارة المختلفة في مع

د درجات الحرارة         20يوم عند درجة حرارة  7.6لمدة حضانة البيض  دة حضانة البيض عن ْم والذي اختلف معنويًا عن م
ْم  30و  25ولم تظهر النتائج أي فروق معنوية بين مدة حضانة البيض تحت درجتي الحرارة    .ْم  35و  30،  25االخرى 

عند دراستهما مدة حضانة البيض  ) Das )1967و  Dasوهذه النتيجة تتفق مع ما وجده . ْم ، على التوالي  35و  30وبين 
دما الح  32و  20تحت درجتي حرارة     O.coffeaeلحلمة الشاي االحمر   دة حضانة البيض آانت      ْم ، عن ا ان م و  3.9ظ

  .0.05ْم على التوالي وبفارق معنوي بينهما عند مستوى  26،  32يومًا تحت درجة درجتي الحرارة  10.2
د درجة الحرارة      1 – 0.5آذلك بينت نتائج الدراسة ان البيض حديث الوضع بعمر     15يوم يتأثر في الحاضنة عن

دة ضوء وظالم  40و  ة  س 8:  16ْم وم ل اليرق ة ماقب ى مرحل وت او يصل ال د ويم وت  Prelarvaاعة اذ يتجع دها يم بع
ه      ا توصل الي د م دما وجد ان   ) Nickel )1960الجنيـــن او يبقى في تلك المرحلة من دون ان يحصل فقس له وهذا يؤي عن

رارة  ة الح ـة   36درج ة الصحراويـــــ دًا بالحلم بية وبخاصة عن T. desertroum Banksْم ضارة ج ة النس د الرطوب
  .الواطئة التي ادت الى خفض آبير في نسبة فقس البيض

ْم  20اما معدل المدة الالزمة لتطور الدور اليرقي النشط فكانت اطول مدة لليرقات التي ربيت تحت درجة حرارة      
  فروقًا معنوية فيمــا ْم والتي لم تظهر  35و  30،  25يومًا والتي اختلفت معنويًا عن بقية درجات الحرارة ) 3.76(
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  )بااليام( O. afrasiaticus (McGr.)تأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في مدة تطور ادوار حلم  الغبار ) . 1(جدول 
  

  

  

درجات 

  الحرارة

 ±) مئوي(
  م0 1

  بالغة – بيضة  طور الحورية الثاني طور الحورية االول دور اليرقة دور البيضة

معدل مدة 

* حضانةال

 ±) يوم(
SD  

معدل مدة 

تطور دور 

اليرقة 

) يوم(النشط 

± SD  

معدل مدة

تطور دور 

اليرقة 

الساكن 

 ±) يوم(
SD 

معدل مدة

تطور الدور 

+  النشط (

الساكن 

 ±) يوم(
SD 

معدل مدة 

تطور الطور 

) يوم(النشط 

± SD  

معدل مدة 

تطور الطور 

الساكن 

 ±) يوم(
SD  

معدل مدة

تطور الطور 

  +النشط (

) الساكن

 ±) يوم(
SD 

معدل مدة 

تطور الطور 

) يوم(النشط 

± SD  

معدل مدة 

تطور الطور 

الساكن 

 ±) يوم(
SD  

معدل مدة

تطور الطور 

 +لنشط (ا
الساكن 

 ±) يوم)(
SD 

معدل مدة 

 ±) يوم(التطور 
SD  

20  7.6±0.71 
a

3.76±0.5 
a

1.52±0.42 
a

5.29±0.68 
a

2.76±0.53 
a 

1.55±0.41 
a

4.31±0.65 
a

2.88±0.61 
a

1.62±0.41 
a 

4.5±0.62 
a

21.55±1.54 
a 

25  5.23±0.68 
b

2.3±0.81 
b

1.18±0.29 
a

3.4±0.86 
b

1.94±0.57 
ab 

1±0.17 
ab

2.94±0.75 
b

2±0.79 
ab

1.03±0.27 
ab 

3.3±0.85 
ab

14.33±1.77 
b 

30  3.9±0.66 
bc

2.5±0.5 
b

0.95±0.22 
a

3±0.52 
b

1.6±0.33 
ab 

0.93±0.25 
ab

2.53±0.39 
bc

1.87±0.34 
ab

0.83±0.24 
ab 

2.7±0.4 
bc

12.1±1.24 
b 

35  2.67±0.47 
c

1.28±0.4 
b

0.68±0.24 
a

1.95±0.44 
b

0.68±0.2 
b 

0.6±0.2 
b

1.28±0.25 
c

0.83±0.24 
b

0.58±0.19 
b 

1.42±0.25 
c

7.28±0.71 
c 

  

  0.05متعدد الحدود على مستوى  Duncanالمعدالت المتبوعة بنفس الحرف ضمن كل عمود ال تختلف معنوياً حسب اختبار * 
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دور اليرقي          . متعدد الحدود  Duncanتبعًا الختبار  0.05بينها عند مستوى  ائج نفسها لل روق في النت ذه الف د لوحظت ه وق
دة          ، بينما لم يالحظ أي) النشط والساآن معًا( إن م ام ف دور اليرقي الساآن وبشكل ع تأثير لدرجات الحرارة المختلفة في ال

ًال من   . دور اليرقـات الساآنة آانت اقل من مدتها في دور اليرقات النشطة  و  Careyتتفق هذه النتيجة مع ما توصل اليه آ
Bradley )1982 (         ة ذات البقعت واع حلم دور اليرقي الساآن الن دة ال دل م ة الشليك    T. urticaeين من ان مع  .Tوحلم

turkestani  وحلمة الباسفيــــكT. pacificus  من معدل مدة الدور اليرقي النشط%  40-30على القطن هي اقل بـ.  
دة الطور الحوري                 دل م ا موضح في الجدول نفسه ان مع ذه الدراسة وآم ومن النتائج االخرى التي اوضحتها ه

دة الطور الحوري االول     االول النشط والساآن لكل منهم دل لم ا على حدة تقل بازدياد درجات الحرارة اذ وجد ان اعلى مع
ات التي ربيت تحت        20يومًا عند درجة حرارة  1.55و  2.76النشط والساآن هي  ًا عن الحوري ْم والذي لم يختلف معنوي

د درجة         وفي الوقت نفسه اظهرت النتائج ان اقل. ْم على التوالي  30و  25درجة حرارة  ذا الطور آانت عن دة لتطور ه م
دة   . ْم 30و  25ْم وبفارق غير معنوي وذلك بالمقارنة مع نظيراتها التي ربيت تحت درجات حرارة  35حرارة  دل م اما مع
د بلغت       ) الحوري االول الساآن+ الحوري االول النشط (الطور  ا ق دة له ى م إن اعل د درجة حرارة      4.31ف ًا عن ْم  20يوم

ْم  30و  25عنوي عن درجات الحرارة االخرى في حين لم تكن هناك فروق معنوية بين آل من درجتي الحرارة  وبفارق م
اما الطور الحوري الثاني فكانت استجابته مماثلة الى استجابة الطور الحوري االول  .  0.05ْم عند مستوى  35و  30وبين 

اً  النشط وال (باستثناء ان معدل مدة الطور الحوري الثاني  ًا عن التي       25تحت درجة حرارة    ) ساآن مع م يختلف معنوي ْم ل
  .ْم 20ربيت تحت درجة حرارة 

د درجة حرارة         ة عن ى البالغ ان   20بينت النتائج ايضًا ان معدل المدة الالزمة لتطور الحلم من البيضة ال  21.5ْم آ
ي   دة   يومًا وبفارق معنوي عن بقية درجات الحرارة التي شملها االختبار في ح ل م د درجة حرارة      7.28ن اق ًا عن ْم  35يوم

ذي           . وبفارق معنوي عن بقية درجات الحرارة ى االختالف في درجات الحرارة ال ود ال د يع ذا المدى ق ان االختالف في ه
م وان افضل درجة حرارة لتطوره              دة تطور الحل ًا في م د اثرت معنوي يتحمله الحلم وهذا ما يعزز اعتقادنا بأن الحرارة ق

ذه الدرجة         35نت  آا د ه ة عن ى البالغ ة لتطوره من البيضة ال دة الالزم ي حين آانت    7.28ْم اذ آانت الم ًا ف و  12.1يوم
رارة  14.33 ي الح د درجت ًا عن والي 30و  25يوم ى الت ن  . ْم ، عل ل م ه آ ا توصل الي ع م ائج م ذه النت ق ه  Dhouibiتتف

رون  Tanigoshiو ) 2000( ر) 1975(واخ ة الح ن ان درج ار م م الغب ور حل ى لتط  O. afrasiaticusارة المثل
(McGr.)  وحلمة ماك دانيالT. mcdanieli  ْم  35هي.  

ة وجد ان              ى البالغ ذآور من البيضة ال اث وال دة تطور االن عند دراسة تأثير درجات الحرارة الثابتة المختلفة في م
ْم وبفارق معنوي عن   20ى التوالي عند درجة حرارة يومًا ، عل 22.36و  19.93اطول مدة لتطور الذآور واالناث آانت 

ان         ). 2جدول  (المدد التي استغرقتها التربية تحت درجات الحرارة االخرى   ذآور آ دة تطور ال دل م إن مع وم ف ى العم وعل
ان            ه الباحث ا اشار الي ذا يتفق مع م اث وه ه في االن ة     ) Ward )1977و  Tanاقل من معدل مدت اة حلم تهما لحي د دراس عن

ارق            O. pratensis Banksالحشائش  ا بف ة يتطور اسرع من اناثه ى ان ذآور الحلم ا ال ) 2-1(والتي توصل من خالله
  .يومًا

لحلم الغبار ) البالغة –من البيضة (تأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في مدة تطور االناث والذآور ). 2(جدول 
O. afrasiaticus (McGr.)  

  )مْ(درجات الحرارة 
  ْم 1 ±

  *معدل مدة التطور لالناث 
  SD ±) يوم(

  معدل مدة التطور للذآور
  SD ±) يوم(

20  22.36 ± 1.16 a 19.93 ± 0.68 a 
25  15.35 ± 1.63 b 13.14 ± 0.99 b 
30  12.45 ± 1.01 b 11.4 ± 1.36 b 
35  7.64 ± 0.64  c 6.57 ± 0.32 c 

  
  0.05متعدد الحدود على مستوى  Duncanعمود ال تختلف معنويًا حسب اختبار  المعدالت المتبوعة بنفس الحروف ضمن آل* 
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اع درجة الحرارة اذ بلغت            ) 3الجدول (تشير النتائج    ذآور بارتف اث وال ًال من االن اء آ دة بق اقص م  31.80الى تن
د درجة حرارة  ًا عن ى درجة حر 20يوم ار عل م الغب ة حل د تربي ر عن وي وآبي ْم اذ بلغت  35ارة ْم وانخفضت بشكل معن

  .ْم  30و  25يومًا ، ولم تالحظ فروقات معنوية عند تربيته عند درجتي حرارة  11.00حوالي 
ا          ) 4-2(وعلى العموم فإن مدة بقاء الذآور اقل من االناث بـ    ذا يتفق مع م ة وه درجات الحراري ع ال د جمي ًا عن يوم

ة الشاي االحمر      من ان معدل مدة بقاء) 1999(واخرون  Saikiaتوصل اليه  اث لحلم دل     O. coffeaeاالن اطول من مع
  .لذا يمكن االستنتاج أن اناث حلم الغبار بصفة عامة تعيش اطول من ذآورها. بقائها في الذآور

  
 .Oالناث وذآور حلم الغبار ) بااليام( Longevityتأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في مدة بقاء ) . 3(جدول 

afrasiaticus (McGr.)  
  الحرارة درجات

  ْم 1 ± )مْ(
  *معدل مدة بقاء االناث

  SD ±) يوم(
  معدل مدة بقاء الذآور

  SD± ) يوم(
 معدل مدة بقاء االناث والذآور

  SD± ) يوم(
20  33.23 ± 2.61 a 29.14 ± 1.96    a 31.80 ± 3.1      a 
25  20 ± 2.72      b 18.71 ± 2.19    b 19.47 ± 2.59    b 
30  14.3 ± 1.74   bc 11.4 ± 1.36      c 13.33 ± 2.12    bc 
35  11.55 ± 2.02 c 10.14 ± 1.64    c 11.00 ± 2.0      c 

  0.05متعدد الحدود على مستوى  Duncanالمعدالت المتبوعة بنفس الحروف ضمن آل عمود ال تختلف معنويًا حسب اختبار * 
  

ل وضع البيض       ان ا) 4(آذلك اظهرت نتائج جدول    دة ماقب دل لم د    3.27طول مع ًا عن وي    20يوم ارق معن ْم وبف
ذي وضعته       . عن درجات الحرارة االخرى  وي في عدد البيض ال آما يالحظ من نتائج الجدول نفسه حصول انخفاض معن

ى من    د درجة حرارة      27.2اناث الحلم اذ انخفض معدل البيض لكل انث ى   35بيضة عن د    بيضة لكل   12.54ْم ال ى عن انث
د درجة حرارة        . ْم  20درجة حرارة  ى عن ذلك   30و  35ولم يالحظ أي فروق معنوية في معدل عدد البيض لكل انث ْم وآ

  .ْم ، على التوالي 20و  25،  30بين درجات الحرارة 
  

يض لكل انثى لحلم وعدد الب) بااليام(تأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في مدة ما قبل وضع البيض ) . 4(جدول 
  O. afrasiaticus (McGr.)الغبار 

  
  درجات الحرارة

  ْم 1 ±) مْ(
 ±) * يوم(معدل مدة ما قبل وضع البيض 

SD   معدل عدد البيض لكل انثى± SD  

20  3.27 ± 0.5     a 12.54 ± 1.12    b 
25  1.9 ± 0.37     b 17.5 ± 2.17      b 
30  1.55 ± 0.35   b 19.5 ± 2.92      b 
35  0.68 ± 0.24   b 27.2 ± 5.05      a 

  0.05متعدد الحدود على مستوى  Duncanالمعدالت المتبوعة بنفس الحروف ضمن كل عمود ال تختلف معنوياً حسب اختبار * 

  
ام ل  ) 5(يوضح جدول    لنسب  تأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في النسبة الجنسية للحلم ، اذ بلغ المتوسط الع

االتي  ) ذآور : اناث (الجنسية للحلم  د درجات الحرارة     1:  1.69و  1:  2.23،  1:  2.54،  1:  3.14: آ ،  25،  20عن
اع درجات الحرارة في حين ان           . ْم ، على التوالي  35و  30 ل بارتف اث تق ة لالن ى ان النسب المئوي وتشير النتائج ايضًا ال

ا  ى درجة الحرارة             النسب المئوية للذآور تزداد بارتف د عل م تعتم ى ان النسبة الجنسية للحل دل عل ا ي ع درجات الحرارة مم
  ).Deutogyne(ويتفق ذلك مع ما ورد سابقًا وهو ان حلم الغبار يقضي مدة االشتاء بهيئة اناث 
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  O. afrasiaticus (McGr.) تأثير درجات الحرارة الثابتة المختلفة في النسبة الجنسية لحلم الغبار) . 5(جدول 

  
  درجات الحرارة

  )مْ(
  ْم 1 ±

  عدد
  االناث
  والذآور

  عدد
  االناث

  عدد
  الذآور

  النسبة الجنسية  النسبة المئوية
  %للذآور   %لالناث   ذآر: انثى 

20  153  116  37  75.82  24.18  3.14  :1  
25  163  117  46  71.78  28.22  2.54  :1  
30  181  125  56  69.06  30.94  2.23  :1  
35  253  159  94  62.85  37.15  1.69  :1  

  
ة والخصوبة       و واالنتاجي من خالل النتائج المستحصل عليها تبين ان لدرجات الحرارة تأثيرًا آبيرًا على سرعة النم

م            ) 6جدول (وتشير النتائج . وطول العمر  ة للحل ة لطور االدوار المختلف دد الالزم ة في الم ات معنوي ى عدم وجود فروق ال
  .البيضة الى البالغة عند تربيتها على الخوص او الخالل االصفر  ابتداءًا من

  
على خوص السعف والخالل االصفر تحت درجة  O. afrasiaticus (McGr.)حياتية ادوار حلم الغبار ) . 6(جدول 

  ْم 35حرارة 

  
  ادوار الحلم

  )بااليام* (معدل المدة الالزمة لتطور االدوار المختلفة
± SD  

  الخالل االصفر  يلخوص سعف النخ
 a 1.87 ± 0.39    a    0.47 ± 2.67  البيضة
 a 2.08 ± 0.40    a    0.44 ± 1.95  اليرقة

 a 1.38 ± 0.28    a    0.25 ± 1.28  الحورية االول
 a 1.5 ± 0.18      a    0.25 ± 1.42  الحورية الثاني

 a 6.77 ± 0.67    a    0.71 ± 7.28  البالغة –البيضة 
  
  0.05متعدد الحدود على مستوى  Duncanالمعدالت المتبوعة بنفس الحروف ضمن آل طور ال تختلف معنويًا حسب اختبار * 
  

  :على النخيل حقليًا  O. afrasiaticus (McGr.)الوجود الموسمي الدوار حلم الغبار .  2.4
ومعدالت درجة الحرارة  2002و  2001الوجود الموسمي الدوار الحلم على النخيل للموسمين ) 3(يوضح الشكل   

  .والرطوبة النسبية 
بالظهور على خوص سعف فسائل النخيل وخوص الراآوب واوراق بعض   Deutogyneاذ بدأت االناث الشتوية   

ر من     2001نباتات الزينة في الحدائق المنزلية مثل االقحوان في االسبوع االول من شهر نيسان للموسم      واالسبوع االخي
هر اذا م ش ن       2002ر للموس ى م رارة اعل ة الح ت درج دما آان ة    . ْم  17عن ر البالغ ة غي ا االدوار المتحرآ ات (ام اليرق

اني من شهر نيسان وللموسمين      ) والحوريات و  2001التي نتجت من بيض االناث الشتوية بدأت بالظهور في االسبوع الث
ة   2002 در   Protogyneوالتي تطورت واعطت اناث اولي ذآور    وتميزت بمق ة ومصاحبتها لل ى التغذي م يالحظ   . تها عل ول

  أي اصابة للثمرة بالحلم في مرحلة الحبابوك وقـد 
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ابض فضًال عن                م الق بها الطع رة والتي تكس ة للثم ة للقشرة الخارجي ة القريب انين في الطبق ادة الت يعزى السبب الى وجود م
  ).1972البكر ، (صالبة القشرة الخارجية 

ابين سويق الشمراخ                رز نسيجه م رة ويف م حول قمع الثم عند مرحلتي الجمري والخالل يترآز وجود ادوار الحل
ه االخضر          ى لون ًا عل ه محافظ ات الفسيولوجية ويجعل ق العملي والقمع ومن ثم يغطي نسيج القشرة الخارجية للخالل مما يعي

ة المو  ى نهاي ود االنسالخ ال ة وجل تداد  المغطى باالترب د اش يما عن رة والس ى المراحل االخرى للثم ه ال ن دون تحول م م س
ب اذ اوضح النعيمي    ى الل رة الخالل لتصل ال ي قش ا الماصة ف رز اجزاء فمه ة بغ م التغذي ن الدوار الحل االصابة ، ويمك

ة مع وجود نسبة عال      ) اللب (حصول زيادة بطيئة في وزن الثمرة الطري  ) 1980(واالمير  ذه المرحل ة من السكر    في ه ي
  .المختزل ودرجة عالية من امتصاص الماء وحموضة عالية نسبيًا مع وجود اللون االخضر

و  2001وصلت ادوار الحلم الى الذروة في اعدادها في مرحلة الخالل االصفر في منتصف شهر اب وللموسمين       
رارة ورطوب  2002 ة ح ن درج ة م ة المالئم ل البيئي وفر العوام والي لت ى الت ية ، عل ة االساس واد الغذائي وفر الم بية وت ة نس

دريجي          ) 1972(الكافية لتطوره ، اذ اوضح البكر  راآم السكروز ونقص ت ادة سريعة في ت ة تحصل زي ان في هذه المرحل
ز              ون الممي اء والل ة للم اء ونقص في النسبة المئوي ذوبان في الم ل لل ين القاب في الحموضة مع زيادة تدريجية في نسبة البكت

م              للثم دأ اطوار الحل ار في االرطاب ، وتب دأ الثم ى تب ة حت ذه المرحل بعض االصناف وتستمر ه رة فيكون اصفر او احمر ل
ى االنخفاض في درجة الحرارة او          . باالنخفاض في اعدادها في مرحلتي الرطب والنمو والتمر ك ال ويعزى السبب في ذل

واد السكرية      ا) 1980(الى نقص الغذاء ، بينما اشار النعيمي واالمير  ة للم لى حصول زيادة نسبية تدريجية في النسبة الكلي
ة                ة في مرحل ع ثاني ة الرطب وترتف واد الصلبة في مرحل ادة في الم ل نسبة الزي فيها لتصل اقصاها في مرحلة الرطب وتق

  .التمر آما وتنخفض نسبة البروتينات واالمالح المعدنية والتانين الذائب بازدياد نضج الثمرة
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د    ة  لق ر البالغ ة غي ت االدوار المتحرآ ذلك اختف ا وآ د له ى ح ى ادن ات ال داد البالغ ت اع د انخفض ات (ق اليرق
اني وشباط واذار وجاءت      17تمامًا عندما انخفضت درجة الحرارة الى اقل من ) والحوريات انون االول والث ْم في اشهر آ

ة الحشائش     عندما و) Logan )1983و  Congdonهذه النتيجة مطابقة لما ذآره  داد ادوار حلم جدا ان ادنى انخفاض الع
O. protensis Banks  ن ل م ى اق ة الحرارة ال د انخفاض درج د وصلت عن ة  19ق اع درج دادها بارتف م زادت اع ْم ث

  .الحرارة
ة     ل الزين ر ولنخي ل النم ائل لنخي اقطة وخوص سعف الفس ار المتس ى الثم ات عل ود البالغ ز وج نطونيا(ترآ ) الواش

Washingtonia Palms     اث شتوية ة ان ة        Deutogyneلتقضي مدة االشتاء بهئي ى التغذي درتها عل دم مق ز بع والتي تتمي
ره جورج          ا ذآ ذا ال يتفق مع م ون وه ) 1948(وعدم مصاحبتها للذآور ويبدو جسمها آأنه مغطى بطبقة شمعية بيضاء الل

  .آنة وذلك لضعف جسمها بسبب الجوعمن أن االناث الشتوية تلتصق بالخوص آأنها طبقة رقيقة حمراء دا
ة    ار والعوامل المناخي م الغب داد حل ين اع ة ب ة العالق د دراس بية(وعن ة النس ة الحرارة والرطوب اط ) درج د ارتب وج

وي  ال  ) 0.765،  0.834(موجب ومعن توى احتم د مس مين   % 5عن رارة للموس ات الح م ودرج داد الحل ين اع و  2001ب
اط     في حين . ، على التوالي  2002 ان معامل االرتب بية للموسمين       ) -0.496،  0.039(آ ة النس م والرطوب داد الحل ين اع ب
والي   2002و  2001 ه المالح         . ، على الت ا توصل الي ائج مع م ذه النت اط موجب      ) 1989(اتفقت ه ة وجود ارتب من ناحي

 1987-1985ة للسنوات من   ودرجات الحرار  .Rhyncophytoptus ficifdiae Kومعنوي بين اعداد حلم اوراق التين 
  .وارتباط سالب ومعنوي بين اعداد هذا الحلم والرطوبة النسبية للسنوات المذآورة انفًا

  
  التجميع الحراري.  3.4

  :تحديد درجة الحرارة الحرجة الدنيا والوحدات الحرارية الالزمة لتطور حلم الغبار .  1.3.4
كال     ح االش ين م ) 7،  6،  5،  4(توض ة ب ة االول     العالق وري الحوري ة وط ة واليرق ومي للبيض ور الي دل التط ع

اني             ة االول والث ة والحوري دل التطور للبيضة واليرق داد لمع ة االرت والثاني لحلم الغبار ودرجات الحرارة باستعمال معادل
ائج  . لالطوار اعاله على التوالي  0.9249و  0.9202،  0.9658،  0.9894قد بلغ ) r( وآان معامل االرتباط  وبينت النت

ا     دنيا لتطوره ة ال رارة الحرج ة الح ة     14.43و  14.76،  11.0،  12.32ان درج ين ان درج ا تب والي ، آم ى الت ْم ، عل
ة هي           ى البالغ م من البيضة ال دنيا لتطور الحل اط    13الحرارة الحرجة ال جاءت  ) 8شكل  r (0.9589 ) (ْم ومعامل االرتب

ة في اط     ذه الدراسة متوافق ا وجده      نتائج ه ام مع م ا الع دنيا     ) 1995(واخرون   Bonatoاره ان درجة الحرارة الحرجة ال
  .ْم  36 – 22ْم ويتطور في المدى الحراري من  11من البيضة الى البالغة هي  O. gosspyiiلتطور الحلمة 

 4.52ول والثاني آذلك اوضحت النتائج ان معدل الوحدات الحرارية الالزمة لتطور البيضة ، اليرقة ، الحورية اال  
م من البيضة         32.8±  6.37و  ±29.29  5.98،  ±49.72  3.75،  ±63.34  والي ولتطور الحل ى الت ة عل وحدة حراري

  ).7جدول (وحدة حرارية  172.17±  20.76الى البالغة 
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  تحت الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة O. afrasiaticus (McGr.)الالزمة لتطور ادوار حلم الغبار ) DDs(معدل الوحدات الحرارية ) .7(جدول 
  

  درجات الحرارة
  )مئوي(

  م0 1 ±

  
  دور البيضة

+ النشط (دور اليرقة 
  )الساآن

  طور الحورية االول
  )الساآن+ النشط (

  طور الحورية الثاني
  بالغة –بيضة   )الساآن+ النشط (

معدل الوحدات الحرارية 
  SD ±* المتجمعة

ة معدل الوحدات الحراري
  SD ±المتجمعة 

معدل الوحدات الحرارية 
  SD ±المتجمعة 

معدل الوحدات الحرارية 
  SD ±المتجمعة 

معدل الوحدات الحرارية 
  SD ±المتجمعة 

20  57.6 ± 5.17 47.57 ± 6.14 23.58 ± 3.23 24 ± 3.59 150.83 ± 10.74 
25  66.33 ± 7.91 48.36 ± 11.92 31.93 ± 8.94 31.09 ± 5.98 173.29 ± 21.28 
30  68.95 ± 11.75 56.14 ± 9.89 41.28 ± 5.88 39.44 ± 6.01 196.6 ± 38.45 
35  60.48 ± 10.69 46.11 ± 10.49 25.3 ± 5.06 29.36 ± 5.11 158.28 ± 12.78 
  63.34 ± 4.52 49.72 ± 3.75 29.29 ± 5.98 32.8 ± 6.37 172.17 ± 20.76 

  
  .ْم للبيضة واليرقة والحورية االول والثاني ومن البيضة الى البالغة ، على التوالي 13.0و  14.43،  14.76،  11.0،  12.32الدرجة الحرارية الحرجة الدنيا هي * 
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دنا   دلت النتائج على وجود اختالف في معدل الوحدات الحرارية الالزمة لتطور ادوار الحلم والتي يمكن ان يستفاد في تزوي
  .ية لحياتية وبيئية وديناميكية حرآة السكان الدوار حلم الغبار حقليًا بالمعلومات االساس

  
  :التنبوء بظهور ادوار حلم الغبار حقليًا.  2.3.4

ذه                وء المبكر لظهور ه ار تسهم في التنب م الغب ة لحل ة لتطور االدوار المختلف ة الالزم ان تحديد المتطلبات الحراري
  .ستوى الضرر االقتصادي االفة ومراقبتها حقليًا قبل وصوله لم

اني لكل              ) 8(يبين جدول    انون الث ة آ تاء ومن بداي ل االش ة لظهور بالغات جي ة الالزم دل الوحدات الحراري ان مع
و  1الملحق  (، على التوالي  27/3/2002و  1/4/2001وحدة حرارية والمقترنة مع التواريخ  152.25و  159.25موسم 

م ). 2 داد ادوار الحل ب ولكي تصل اع ا يتطل ى ذروته مين  2491و  2463.6ال ة وللموس دة حراري ،  2002و  2001وح
ا آل من     ). 2و  1ملحق (على التوالي  ) Coop )1998و  Croftاظهرت نتائج الدراسة تقاربًا مع النتائج التي توصل اليه

ين     ة ذات البقعت ور حلم ة لظه ة الالزم دات الحراري را ان الوح دما ذآ ي  T. urticae Kochعن دة ) 250-166(ه وح
ًا   Neoseiulus fallacisحرارية والتي على ضوئها حدا موعد اطالق المفترس  من مكافحة هذه الحلمة على الشليك ووفق

م                ل ومن ث م في الحق ة للحل ة الدوري الظواهر الحياتي وء ب م في التنب ة مه لما ذآراه انفًا فإن استعمال نظام الوحدات الحراري
  .المناسبة لبدء عملية المكافحة آاستعمال االعداء الطبيعية مثًال تحديد المواعيد واالوقات

  
الدوار حلم الغبار  Peakتحديد الوحدات الحرارية المتجمعة الالزمة لبداية ظهور االناث الشتوية والذروة ) . 8(جدول 

O. afrasiaticus (McGr.) لحقلعل النخيل في ا  

  الموسم
  Peakوة الذر  First apperanceبداية الظهور 

  الوحدات الحرارية  التاريخ
الوحدات الحرارية   التاريخ  DDsالمتجمعة 

  DDsالمتجمعة 
2001 1/4/2001  159.25  15/8/2001  2463.60  
2002 27/3/2002  152.25  15/8/2002  2491.00  

  
  :جداول القابلية التكاثرية لحلم الغبار.  4.4

ار بلغت   ) x(لعمرية ان المدة ا) 12،  11،  10،  9(تبين الجداول    د    15و  17،  25،  39الناث حلم الغب ًا عن يوم
ى الخالل      ) x(وبلغت المدة العمرية . ْم ، على التوالي  35و  30،  25،  20درجات الحرارة  م والتي ربيت عل الناث الحل

  ).13جدول (ْم  35يومًا عند  17االصفر 
اء       اث   lxيستنتج من نتائج الدراسة ان نسبة البق د درجة          الن وم التاسع والعشرين عن دأ باالنخفاض من الي م تب الحل
ْم أي ان نسبة البقاء لالناث تقل بارتفاع درجة الحرارة وهذا يتفق مع    35ْم ومن اليوم التاسع عند درجة حرارة  20حرارة 

  ).3الجدول (ما توصل اليه سابقًا 
وم الخامس      20حرارة عند درجة ) mx(بلغ معدل انتاجية االناث من البيض لكل يوم    ه في الي  0.92(ْم أعلى حد ل
وم الخامس        35اما عند درجة حرارة ) بيضة ان في الي ه آ اث التي ربيت      ) . بيضات  3(ْم فإن اعلى حد ل ا بالنسبة لالن ام

اج االج   ) بيضة  3.95(ْم فإن اعلى حد له في اليوم الرابع  35على الخالل االصفر عند درجة حرارة  دل االنت غ مع الي  وبل م
والي   35و  30،  25،  20بيضة عند درجات الحرارة  21.74و  GRR (12.58  ،17.80  ،19.50(لالناث  ْم ، على الت
اتضح من هذه الدراسة ان العوامل  . ْم لالناث التي ربيت على الخالل االصفر  35بيضة عند درجة حرارة  30.00وقيمته 

بي   ة نس ة من درجة حرارة ورطوب ة المالئم ة  المناخي دل انتاجي ي مع ادة ف ى زي ة االساسية ادت ال واد الغذائي وفر الم ع ت ة م
ان في           ) Boudreaoux )1958اشار  . االناث من البيض لكل يوم  وم آ اث من البيض لكل ي ة لالن دل انتاجي ى مع ان اعل

ك لق        اج البيض وذل ة المصروفة في انت رة الطاق اول    الجو الجاف اآثر من الجو الرطب وقد يعود ذلك الى وف ى تن ا عل ابليته
  .آميات آبيرة من المواد الغذائية في الجو الجاف والذي يتزامن مع فقدان رطوبة الجسم بالتبخر عن طريق جدار الجسم
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 1.7،  0.92هو  ) lxmx(من النتائج االخرى التي توصلت اليها هذه الدراسة ان اعلى معدل لالنتاج اليومي لالناث   
ة  3،  2.7،  درجات الحراري والي  35و  30،  25،  20لل ى الت داول (ْم عل ـ ) 12و  11،  10،  9الج دل ال ع مع ة م مقارن
)lxmx ( ْم  35الناث الحلم التي ربيت على الخالل االصفر وتحت درجة حرارة)13جدول ) (3.95.(  
  

  ْم 20رة في درجة الحرا O. afrasiaticus (McGr.)جدول القابلية التكاثرية الناث حلم الغبار ) . 9(جدول 
  

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من 
  البيض
mx 

  *نسبة البقاء
lx  

  المدة العمرية
x  

0  0  0  1  1  
0  0  0  1  2  
0  0  0  1  3  

2.16  0.54  0.54  1  4  
4.6  0.92  0.92  1  5  
4.14  0.69  0.69  1  6  
4.83  0.69  0.69  1  7  
4.32  0.54  0.54  1  8  
4.86  0.54  0.54  1  9  
6.2  0.62  0.62  1  10  
7.59  0.69  0.69  1  11  
8.28  0.69  0.69  1  12  
5.07  0.39  0.39  1  13  
9.66  0.69  0.69  1  14  
8.1  0.54  0.54  1  15  
13.6  0.85  0.85  1  16  
3.91  0.23  0.23  1  17  
9.72  0.54  0.54  1  18  
5.89  0.31  0.31  1  19  

  

  - يتبع  -                                      

  

  

  

  

  

  

  



  

29 
 

  
  )9(تابع جدول 

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من البيض 

mx 

  نسبة البقاء
lx  

  المدة العمرية
x  

12.4  0.62  0.62  1  20  
6.51  0.31  0.31  1  21  
6.82  0.31  0.31  1  22  
8.97  0.39  0.39  1  23  
7.44  0.31  0.31  1  24  
5.75  0.23  0.23  1  25  
10.14  0.39  0.39  1  26  
2.16  0.08  0.08  1  27  
4.2  0.15  0.15  1  28  
2.03  0.07  0.08  0.92  29  
2.1  0.07  0.08  0.85  30  
1.86  0.06  0.08  0.77  31  
1.28  0.04  0.08  0.54  32  

0  0  0  0.39  33  
0  0  0  0.39  34  
0  0  0  0.15  35  
0  0  0  0.08  36  
0  0  0  0.08  37  
0  0  0  0.08  38  
0  0  0  0  39  

174.59  12.5 = Ro 12.58 = GRR     
* no  =13 انثى.  
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  ْم 25في درجة الحرارة  O. afrasiaticus (McGr.)جدول القابلية التكاثرية الناث حلم الغبار ) . 10(جدول 

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من 
  البيض

 mx  

  *نسبة البقاء
lx  

  المدة العمرية
x  

0  0  0  1  1  
0  0  0  1  2  

2.4  0.8  0.8  1  3  
6.8  1.7  1.7  1  4  
7  1.4  1.4  1  5  

9.6  1.6  1.6  1  6  
11.9  1.7  1.7  1  7  
11.2  1.4  1.4  1  8  
12.6  1.4  1.4  1  9  
11  1.1  1.1  1  10  

12.1  1.1  1.1  1  11  
9.6  0.8  0.8  1  12  
13  1  1  1  13  

12.6  0.9  0.9  1  14  
13.5  0.9  0.9  1  15  
8.64  0.54  0.6  0.9  16  
6.8  0.40  0.5  0.8  17  
5.4  0.30  0.5  0.6  18  
0.95  0.05  0.1  0.5  19  

2  0.10  0.2  0.5  20  
  -يتبع  -                                           

  
  )10(تابع جدول 

  

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من البيض 

mx 

  نسبة البقاء
lx  

  المدة العمرية
x  

0.63  0.03  0.1  0.3  21  
0  0  0  0.2  22  
0  0  0  0.1  23  
0  0  0  0.1  24  
0  0  0  0  25  

157.72  17.22 = Ro 17.80 = GRR     
*  no  =10 انثى.  
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  ْم 30في درجة الحرارة  O. afrasiaticus (McGr.)جدول القابلية التكاثرية الناث حلم الغبار ) . 11(جدول 

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من 
  البيض
mx 

 نسبة البقاء *
lx  

  المدة العمرية
x  

0  0  0  1  1  
0.4  0.2  0.2  1  2  
3.6  1.2  1.2  1  3  
8.8  2.2  2.2  1  4  
15  3  3  1  5  
6  1  1  1  6  

18.6  2.7  2.7  1  7  
8  1  1  1  8  

21.6  2.4  2.4  1  9  
20  2  2  1  10  

14.85  1.35  1.5  0.9  11  
12.96  1.08  1.2  0.9  12  
4.55  0.35  0.5  0.7  13  
2.24  0.16  0.4  0.4  14  
0.6  0.04  0.2  0.2  15  
0  0  0  0.2  16  
0  0  0  0  17  

137.5  18.68 = Ro 19.5 = GRR     
* no  =10 انثى.  

  ْم 35في درجة الحرارة  O. afrasiaticus (McGr.)جدول القابلية التكاثرية الناث حلم الغبار ). 12(جدول 

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  
معدل انتاجية االناث 

  mxيض من الب
   *نسبة البقاء

lx  
  المدة العمرية

x  
0  0  0  1  1  
2  1  1  1  2  

7.92  2.64  2.64  1  3  
11.28  2.82  2.82  1  4  

15  3  3  1  5  
13.62  2.27  2.27  1  6  
17.22  2.46  2.46  1  7  
17.44  2.18  2.18  1  8  
15.48  1.72  2.10  0.82  9  
8.7  0.87  1.36  0.64  10  
9.24  0.84  1.82  0.46  11  
1.8  0.15  0.55  0.27  12  
0.65  0.05  0.27  0.18  13  
0.7  0.05  0.27  0.18  14  
0  0  0  0  15  

121.05  20.05 = Ro 21.74 = GRR     
* no  =10 انثى.  
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التي ربيت على الخالل االصفر  O. afrasiaticus (McGr.)جدول القابلية التكاثرية الناث حلم الغبار ) . 13(جدول 
  ْم 35في درجة الحرارة 

xlxmx 
 المنتج المتوقع

lxmx  

معدل انتاجية 
االناث من البيض 

mx 

   *نسبة البقاء
lx  

  المدة العمرية
x  

0  0  0  1  1  
5.36  2.68  2.68  1  2  
11.37  3.79  3.79  1  3  
15.8  3.95  3.95  1  4  
13.4  2.68  2.68  1  5  
22.08  3.68  3.68  1  6  
16.37  2.37  2.37  1  7  
19.36  2.42  2.42  1  8  
17.1  1.9  1.9  1  9  
6.8  0.68  0.68  1  10  

19.36  1.76  1.95  0.90  11  
18.6  1.55  1.84  0.84  12  
12.09  0.93  1.26  0.74  13  
5.18  0.37  0.58  0.63  14  
0.75  0.05  0.11  0.42  15  
0.32  0.02  0.11  0.21  16  

0  0  0  0  17  
183.94  28.83 = Ro 30.00 = GRR     

* no  =19 انثى.  
  

ة  تأثير در) 14(يوضح جدول    جات الحرارة الثابتة المختلفة في القابلية التكاثرية الناث الحلم اذ آانت العالقة طردي
ة   35عند درجة الحرارة ) Ro )20.05ودرجات الحرارة ، واظهرت النتائج ان اعلى قيمة لـ  λو  rmو  Roبين  ْم واقل قيم

الحلم التي ربيت على الخالل االصفر وتحت درجة   الناث Roبينما آانت قيمة . ْم  20عند درجة حرارة ) 12.5(لها آانت 
ـ   ) . 28.83(ْم  35 ة ل ى قيم ائج ان اعل ذلك اوضحت النت رارة  ) λ )1.643آ ة الح د درج ت   35عن ا آان ة له ل قيم ْم واق

ة    20عند درجة الحرارة ) 1.198( ا آانت قيم ى الخالل االصفر وتحت درجة           λْم بينم م التي ربيت عل اث الحل ْم  35الن
د درجة الحرارة    ) 0.496( rmوآانت اعلى قيمة لـ ). 1.69( ا     35عن ة له ل قيم د درجة الحرارة    ) 0.181(ْم واق ْم  20عن

  ).0.527(ْم  35الناث الحلم التي ربيت على الخالل االصفر وتحت درجة  rmبينما آانت فيه 
  

الناث حلم الغبار  DTو  Ro  ،T  ،rm  ،λتأثير الدرجات الحرارية الثابتة المختلفة في ) . 14(جدول 
O.afrasiaticus (McGr.)  

الدرجات 
  الحرارية

  )مْ(

Ro 
انثى/ فرد   

T 
 يوم

rm 
يوم/ انثى / فرد   

λ 
/ انثى / فرد 

 يوم

 DT 
 يوم

20  12.5  13.97  0.181  1.198  3.83  
25  17.22  9.16  0.311  1.365  2.28  
30  18.68  7.36  0.398  1.489  1.74  
35  20.05  6.04  0.496  1.643  1.40  
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ة    DTو  Tاما بالنسبة لـ    ى قيم فالعالقة آانت عكسية مع درجات الحرارة اذ تقل بارتفاع درجة الحرارة لتصل اعل
د درجة حرارة      6.04ْم واقل قيمة  20يومًا عند درجة حرارة  T 13.97لـ  ًا عن م التي      6.38ْم و  35يوم اث الحل ًا الن يوم

  .ارية نفسها انفًاربيت على الخالل االصفر وللدرجة الحر
ه بلغت      20يومًا عند درجة حرارة  3.83بلغت  DTولوحظ ايضًا ان اعلى قيمة لـ    ة ل ل قيم د    1.40ْم واق ًا عن يوم

ى الخالل االصفر تحت درجة حرارة           1.32ْم و  35درجة حرارة  م التي ربيت عل ذه النتيجة   . ْم  35يومًا الناث الحل وه
ي المج   ابقة ف ات س ع دراس ق م ل   تتواف ن قب ت م د اجري ه ق رون  Congdonال نفس رون  Berringو ) 1983(واخ واخ

ة الحشائش          ) 1984( اث حلم ة الن ة التكاثري بية في القابلي ة النس والتي اوضحوا من خاللها تأثير درجات الحرارة والرطوب
O. pratensis Banks  اذ وجدوا ان قيمrm  وRo  وλ     ا اع درجة     DTو  Tتزداد بارتفاع درجة الحرارة بينم ل بارتف تق

  .الحرارة ومن ثم تؤدي الى زيادة القابلية التكاثرية الناث الحلم 
  

  :جداول الحياة لحلم الغبار في المختبر .  5.4
ى نسبة         ) 18و  17،  16،  15(تبين الجداول    ة ، اذ بلغت اعل ة عمري م خالل آل مرحل انخفاض اعداد افراد الحل

اء البيض       25عند درجة % 6.9ْم واقل نسبة  30ة عند درجة حرار% 14.71موت للبيض  دل لبق ى مع ان اعل  93.1ْم وآ
  .ْم  30عند درجة حرارة  85.29ْم واقل معدل  25عند درجة حرارة 

د درجة   % 3.7ْم واقل نسبة   30عند درجة حرارة % 20.69ويتبين آذلك ان اعلى نسبة موت لليرقة قد بلغت    عن
  .ْم 30عند درجة حرارة  79.31ْم واقل معدل  35عند درجة حرارة  96.3ليرقة ْم واعلى معدل بقاء ل 35حرارة 

ة االول    بة موت للحوري ى نس وحظ ان اعل د درجة حرارة % 17.39ول بة  30عن ل نس د درجة % 4.35ْم واق عن
  . ْم  30رة عند درجة حـــرا 82.61ْم واقل معدل بقاء  20عند درجة حرارة  95.65ْم واعلى معدل بقاء لها  20حرارة 
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  ْم 20في  O. afrasiaticus (McGr.)جدول الحياة لحلم الغبار ) . 15(جدول 

  المدة العمرية
x  

اعداد الحلم في 
  آل مدة عمرية 

nx  

اعداد الحلم الحية 
في آل مدة 
  عمرية

 Lx  

اعداد الحلم التي 
تموت خالل المدة 

  العمرية
 dx  

النسبة المئوية 
لموت افراد الحلم 

100qx  

معدل البقاء في 
  xآل مدة عمرية 

Sx(s) 

مجموع عدد 
االفراد الحية من 
الحلم عند المدة 

والمدد  xالعمرية 
العمرية التي تليها 

Tx  

متوسط المتوقع 
للحياة المستقبلية 
لالفراد الحية 

للحلم عند آل مدة 
   xعمرية 

ex  
  3.79  106  92.86  7.14  2  27  28  البيضة
  3.04  79  88.46  11.54  3  24.5  26  اليرقة

  2.37  54.5  95.65  4.35  1  22.5  23  الحورية االول
  1.46  32  95.55  4.55  1  21.5  22  الحورية الثاني

  0.5  10.5  95.24  4.76  1  10.5  21  البالغة
  

  ْم 25في  O. afrasiaticus (McGr.)جدول الحياة لحلم الغبار ) . 16(جدول 
  

  المدة العمرية
x  

اعداد الحلم في 
  ية آل مدة عمر

nx  

اعداد الحلم الحية 
في آل مدة 
  عمرية

 Lx  

اعداد الحلم التي 
تموت خالل المدة 

  العمرية
 dx  

النسبة المئوية 
لموت افراد الحلم 

100qx  

معدل البقاء في 
  xآل مدة عمرية 

Sx(s) 

مجموع عدد 
االفراد الحية من 
الحلم عند المدة 

والمدد  xالعمرية 
العمرية التي تليها 

Tx  

متوقع متوسط ال
للحياة المستقبلية 
لالفراد الحية 

للحلم عند آل مدة 
   xعمرية 

ex  
  3.47  100.5  93.1  6.9  2  28  29  البيضة
  2.69  72.5  81.48  18.52  5  24.5  27  اليرقة

  2.18  48  86.36  13.64  3  20.5  22  الحورية االول
  1.45  27.5  94.74  5.26  1  18.5  19  الحورية الثاني

  0.5  9  88.89  11.11  2  9  18  البالغة
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  ْم 20في  O. afrasiaticus (McGr.)جدول الحياة لحلم الغبار ) . 17(جدول 
  

  المدة العمرية
x  

اعداد الحلم في 
  آل مدة عمرية 

nx  

اعداد الحلم الحية 
في آل مدة 
  عمرية

 Lx  

اعداد الحلم التي 
تموت خالل المدة 

  العمرية
 dx  

النسبة المئوية 
لموت افراد الحلم 

100qx  

عدل البقاء في م
  xآل مدة عمرية 

Sx(s) 

مجموع عدد 
االفراد الحية من 
الحلم عند المدة 

والمدد  xالعمرية 
العمرية التي تليها 

Tx  

متوسط المتوقع 
للحياة المستقبلية 
لالفراد الحية 

للحلم عند آل مدة 
   xعمرية 

ex  
  3.12  106  85.29  14.71  5  31.5  34  البيضة
  2.57  74.5  79.31  20.69  6  26  29  اليرقة

  2.11  48.5  82.61  17.39  4  21  23  الحورية االول
  1.45  27.5  94.74  5.26  1  18.5  19  الحورية الثاني

  0.5  9  88.89  11.11  2  9  18  البالغة
  

  ْم 35في  O. afrasiaticus (McGr.)جدول الحياة لحلم الغبار ) . 18(جدول 
  

  المدة العمرية
x  

اعداد الحلم في 
   آل مدة عمرية

nx  

اعداد الحلم الحية 
في آل مدة 
  عمرية

 Lx  

اعداد الحلم التي 
تموت خالل المدة 

  العمرية
 dx  

النسبة المئوية 
لموت افراد الحلم 

100qx  

معدل البقاء في 
  xآل مدة عمرية 

Sx(s) 

مجموع عدد 
االفراد الحية من 
الحلم عند المدة 

والمدد  xالعمرية 
العمرية التي تليها 

Tx  

وقع متوسط المت
للحياة المستقبلية 
لالفراد الحية 

للحلم عند آل مدة 
   xعمرية 

ex  
  3.85  115.5  90  10  3  28.5  30  البيضة
  3.22  87  96.3  3.7  1  26.5  27  اليرقة

  2.33  60.5  92.31  7.69  2  25  26  الحورية االول
  1.46  35  95.83  4.17  1  23.5  24  الحورية الثاني

  0.5  11.5  91.31  8.69  2  11.5  23  البالغة
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د بلغت    د درجة حرارة    % 5.26وآانت اعلى نسبة موت للحورية الثاني ق ل نسبة    30و  25عن د درجة   % 4.17ْم واق عن
  .ْم 30و  25عند درجتي الحرارة  94.74ْم واقل معدل  35عند درجة حرارة  95.83ْم واعلى معدل بقاء لها  35الحرارة 
ل نسبة    30و  25عند درجتي الحرارة % 11.11للبالغة قد بلغت واظهرت النتائج ايضًا ان اعلى نسبة موت    ْم واق

دل    20عند درجة حرارة  95.24ْم واعلى معدل بقاء للبالغة  20عند درجة حرارة % 4.76 ل مع د درجة    88.89ْم واق عن
رارة  ظ   30و  25ح م يالح ا ل رون  Congdonْم ، بينم ـ   ) 1983(واخ ة الحشــ اة لحلم داول الحي اء ج د بن  .Oـائش عن

pratensis Banks تحت درجات الحرارة الثابتة المختلفة أي موت لطور الحورية االول والبالغات.  
م         ة للحل الدوار الحي تقبلية ل اة المس ه      ) ex(اما متوسط المتوقع للحي ة ل ى قيم د بلغت اعل د درجة     3.85فق للبيض عن
د ا  30عند درجة حرارة    3.12ْم واقل قيمة له  35حرارة  الدوار         ْم وق ه ل ائج الدراسة انخفاضًا واضحًا في قيم ظهرت نت
  .للبالغات عند جميع الدرجات الحرارية المدروسة 0.5لتصل الى ) اليرقة ، وطوري الحورية االول والثاني(الالحقة 
ار            م الغب وت ادوار حل ن م ؤولة ع ل المس ر ، ان العوام ي المختب ت ف ي اجري ة الت ائج الدراس دت نت د اآ  .Oلق

afrasiaticus       دم ازلين او لع ادة الف م بم عند آل مرحلة عمرية يعود الى فشل البيض في الفقس او الى التصاق ادوار الحل
تقبًال     ة مس اليب المتبع مقدرة اليرقات والحوريات على االنسالخ او فقدانها وللحد من تأثير هذه العوامل البد من تطوير االس

  .في تربية هذا الحلم مختبريًا 
  

  :جدول الحياة في الحقل .  6.4
ة لموت   . تأثير عوامل الموت في تقليل اعداد ادوار حلم الغبار في الحقل) 19(يوضح جدول    اذ بلغت النسبة المئوي
  .الخ …وقد تكون عوامل الموت فسلجية ، وراثية ، مناخية % 8.67البيض 

ة االول وا    ات والحوري وت لليرق بة م ى نس ًا ان اعل ائج ايض د بلغت واوضحت النت اني ق و %  6.69، % 6.09لث
يم عامل الموت            % 4.62 ذه االدوار هي المفترسات وآانت ق ببة له والي وعوامل الموت المس ا   kf، على الت ،  0.027له

ى عوامل اخرى    % 1.85في حين آانت اعلى نسبة موت لدور البالغات . ، على التوالي 0.021و  0.030 والسبب يعود ال
  .0.326هي  KFوعلى العموم فإن قيمة عامل الموت للجيل  0.009لها  kfبات المرضية وقيمة غير المفترسات والمسب
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  O. afrasiaticus (McGr.)جدول الحياة الحقلي لحلم الغبار ) . 19(جدول 

  
  المدة العمرية

x  

اعداد الحلم 
في آل مدة 
  عمرية

)nx(  

العوامل المسؤولة عن 
موت افراد الحلم في 

  xآل مدة عمرية 
(dxF) 

اعداد الحلم 
التي تموت 
خالل المدة 

  xالعمرية 
(dx)  

النسبة المئوية 
لموت افراد 

  الحلم
)100qx(  

  
  عامل الموت
key factor 

(kf) 

  0.039  8.67  691  اسباب غير معروفة  7967  البيضة
Sub-total  691  8.67  0.039  

  
  
  اليرقة

7276  

  0.027  6.09  443  المفترسات
  0.013  2.71  197  المسببات المرضية
  0.006  1.22  89  عند االنسالخ
  0.019  3.89  283  عوامل مناخية
  0.027  5.11  372  عوامل اخرى
Sub-total  1384  19.02  0.092  

  5892  الحورية االولى

  0.030  6.69  394  المفترسات
  0.010  2.09  123  المسببات المرضية
  0.012  2.65  156  عند االنسالخ
  0.006  1.14  67  خيةعوامل منا

  0.016  3.23  190  عوامل اخرى
Sub-total  930  15.80  0.113  

  4962  الحورية الثاني

  0.021  4.62  229  المفترسات
  0.010  2.16  107  المسببات المرضية
  0.003  0.71  35  عند االنسالخ
  0.013  2.70  134  عوامل مناخية
  0.019  3.71  184  عوامل اخرى
Sub-total  689  13.90  0.066  

  4273  البالغات

  0.003  0.61  26 المفترسات
  0.004  1.01  43  المسببات المرضية
  0.009  1.85  79  عوامل اخرى
Sub-total 148  3.47  0.016  

4125  Total 3842    K=0.326 
  

  االعداء الحيوية.  7.4
  المفترسات.  1.7.4

م ال     اس الحل اء            امكن الحصول على عدد من اجن ة الزراعة في اثن ول آلي ل في حق ى النخي مفترس التي ظهرت عل
راهيم جدوع          دآتور اب تاذ ال ل االس ارولوجي من قب ر االآ دراسة الوجود الموسمي لحلم الغبار والتي تم تشخيصها في مختب

  :الجبوري وادناه اجناس الحلم المفترس للعوائل المذآورة ازاءها 

Genus 
 
Family 

Euseius sp. Phytoseiidae 
Spinibdella sp. Bdellidae 
Pronematus sp. Tydeidae 
Tydeus sp. Tydeidae 
Eatogenes sp. Cheyletidae 
Hemicheyletia sp. Cheyletidae 
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ربس ذو الست نقط        ) Scolothrips sexmaculatus )Coccinellidaeآما وشخصت المفترسات الحشرية الث
م المفترس        ). Chrysopa carnea )Chrysopidaeواسد المن    ر المفترسات وجودًا الحل ان اآث د آ و  .Euseius spلق

Pronematus sp.  وTydeus sp.  والمفترس الحشريScolothrips sexmaculatus  على الخالل االصفر المصاب
ة في خفض    لها الكف  S. gilvifronsأن يرقات وبالغات الدعسوقة ) 1982(بحلم الغبار ، ووجد آورآيس وبديعة  اءة العالي

ار     م الغب ة لحل وري    .  O. afrasiaticus (McGr.)الكثافة العددي ا سجل الجب ا   (تسعة مفترسات   ) 1978(بينم ة منه اربع
رس  م المفت ن الحل ة م رية والباقي اذب  ) حش ان الك ة الرم ى حلم ا  T. punicaeعل و  Stethorus gilvifronsمنه

Chrysopa carnea  وScolothrips sexmaculatus  وEuseius delhiensis  وPronematus sp  و
Cheletogenes arnatus  . وآذلك سجلHoddle )1998 (         ادوا اتين االفوآ ددًا من المفترسات التي ظهرت في بس ع

ة          ى اطوار حلم ا التي تتغذى عل ة آاليفورني ا   O. perseaeفي والي و  Stethorus picipesو  Euseius hibsciمنه
Scolothrips sexmaculatus .  

  
  المسببات المرضية.  2.7.4

ار                ا من الثم اء عزله ار اثن م الغب ة لحل ى االدوار المختلف ة عل د من المسببات الفطري شخص في اثناء الدراسة العدي
واجناس هذه المسببات . جامعة بغداد / آلية الزراعة / مختبر امراض النبات  –المصابة من قبل الدآتور آامل سلمان جبر 

  ). .Pencillium spو  .Stachybotrys sp.   ،Chaetomium sp. ،Aspergillus sp(ية  المرض
  

  االستنتاجات والتوصيات
  
ًا هي   .1 ار مختبري م الغب ة حل ى لتربي ة المثل ة الحراري م   35ان الدرج اث الحل ة الن ة التكاثري ون القابلي دها تك ي عن ْم والت

  .ْم  13البيضة الى البالغة هي  وان عتبة النمو الدنيا لتطور الحلم من. اقصاها 
ل          .2 ائل نخي ار المتساقطة وخوص الراآوب وخوص سعف فس يقضي حلم الغبار مدة االشتاء بهيئة اناث بالغة على الثم

  .لذا نوصي بتنظيف بساتين النخيل من مخلفات العذوق المصابة والثمار المتساقطة) الواشنطونيا(التمر ونخيل الزينة 
م             عند تجميع الوحدات ا .3 تية لحل ل التش اث جي ة لظهور ان ات الحراري ين ان المتطلب اني ، تب انون الث ة آ لحرارية من بداي

د            255.75الغبار آانت بمعدل  ل او عن رار اجراء المكافحة قب زامن اعطاء ق ك يجب ان يت وحدة حرارية وعلى ضوء ذل
  .اتباعها برشة ثانية عند بداية شهر ايارتجميع ادوار الحلم لهذه الوحدات الحرارية في شهر اذار آرشة اولى ويمكن 

ع      .4 د تجمي  2491و  2463.6اوضحت دراسة الوجود الموسمي لحلم الغبار أن له ذروة واحدة في منتصف شهر اب عن
ى         2002و  2001وحدة حرارية للموسمين  توياته الحرجة عل د وصل مس م ق ، على التوالي التي عندها يكون ضرر الحل
  .ح المكافحة غير مجديةالثمار والتي عنده تصب

رة          .5 و الثم اء في مراحل نم ل لالختب رامج المكافحة اذ تمي البد من االخذ بنظر االعتبار سلوآية ادوار الحلم عند وضع ب
ذا نوصي    حول منطقة اتصال القمع بشمراخ العذوق وآذلك تختفي تحت النسيج الذي تفرزه مما يمنع وصول المبيد لها ، ل

ات ورد           بتطوير تقانات المكافح ذلك نب ل وآ ائل النخي ة فس ى معامل د عل ذه االطوار مع التأآي ة لضمان وصول تأثيره في ه
  .االقحوان في حالة وجوده في الحدائق المنزلية

م المفترس    (سجلت تسعة مفترسات  .6 ة من الحل ار التي يمكن        ) ثالثة منها حشرية والباقي م الغب دوار حل ة ل آأعداء طبيعي
ار     االستفادة منها واعتماده ا واختي ة آفاءته ة لمعرف ا في برامج المكافحة المتكاملة له مستقبًال بعد اجراء االختبارات الحيوي

  .االفضل منها
ة         .7 اره طيل ه واآث ة لتربيت ة والبحثي نوصي باجراء المزيد من الدراسات االخرى حول حلم الغبار في المؤسسات التعليمي

ات ا     ه اصبح من االف ه في           ايام السنة في المختبر لكون درة الدراسات الموجودة حول ل ولن ار النخي لرئيسة التي تصيب ثم
ل   العراق والعالم مع الترآيز على دراسة ظاهرة المقاومة للمبيدات الكيميائية عليه وذلك لكثرة استعمالها على اشجار النخي

  .في العراق والسيما مبيدات الدوباس والحميرة
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ق     تهيئة االساليب االعالمية والتثقيفية ا .8 م الموسمي عن طري لالزمة اليصال المعلومات الى المزارعين حول نشاط الحل
وزارة الزراعة او الدوائر الزراعية المختصة التي تقوم بدورها ببرمجة / البرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل 
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  حقليًا Oligonychus afrasiaticus (McGr.)الدوار حلم الغبار  2001من بداية آانون الثاني للموسم * الوحدات الحرارية المتجمعة) . 1(ملحق 
  

  آانون الثاني  شباط  اذار  نيسان  مايس
الوحدات الحرارية   التاريخ  

  المتجمعة 
    معدل درجات الحرارة  

  العظمى والصغرى
الوحدات الحرارية   

  المتجمعة
معدل درجات الحرارة   

  العظمى والصغرى
الوحدات الحرارية    

  المتجمعة
معدل درجات الحرارة     

  العظمى والصغرى
الوحدات الحرارية   

  المتجمعة
  معدل درجات الحرارة    

  العظمى والصغرى     
الوحدات الحرارية  

  معةالمتج
  معدل درجات الحرارة     

  العظمى والصغرى    
454.95  27.0  159.25  28.25  17.50  19.75  0  7.0  0  12.0  1  
466.95  25.0  172.75  26.5  25.25  20.75  1  14.0  0  10.75  2  
480.95  27.0  187.25  27.5  31.0  18.75  2.25  14.25  0  11.5  3  
493.45  25.5  202.25  28.0  35.0  17.0  2.25  12.0  0  12.0  4  
504.7  24.25  215.25  26.0  39.75  17.75  2.25  11.25  0  11.0  5  
516.45  24.75  226.25  24.0  45.0  18.25  2.25  11.5  0  10.75  6  
528.7  25.25  235.25  22.0  48.5  16.5  2.25  10.5  0  10.25  7  
538.95  23.25  242.25  20.0  52.25  16.75  2.25  11.0  0  10.0  8  
548.95  23.0  246.5  17.25  58.5  19.25  2.25  10.25  0  10.5  9  
559.95  24.0  253.0  19.5  62.0  16.5  2.25  10.0  0  10.5  10  
572.7  25.75  259.5  22.5  66.0  17.0  2.50  13.25  0  11.0  11  
585.7  26.0  269.0  21.0  69.75  16.75  2.75  13.25  0  10.75  12  
600.2  27.5  275.5  19.5  73.25  16.5  2.75  12.0  0  9.75  13  
616.2  29.0  283.0  20.5  76.75  16.5  2.75  13.75  0  9.0  14  
630.45  27.25  291.0  21.0  82.75  19.0  2.75  12.0  0  10.0  15  
642.7  25.25  299.0  21.0  87.75  18.0  2.75  12.0  0  11.25  16  
654.7  25.0  307.5  21.5  90.25  15.5  2.75  12.25  0  12.5  17  
667.2  25.5  314.75  20.25  92.25  15.5  3.25  13.5  0  12.0  18  
680.2  26.0  323.0  21.25  94.5  17.25  3.25  11.5  0  11.0  19  
695.2  28.0  333.5  23.5  100.75  19.25  4.50  14.25  0  11.0  20  
709.2  27.0  344.5  24.0  107.25  19.5  4.50  11.5  0  10.0  21  
724.2  28.0  353.5  22.0  114.0  19.75  4.50  10.5  0  12.0  22  
739.7  28.5  362.25  21.75  121.75  20.75  4.50  12.0  0  11.5  23  
755.2  28.5  376.0  26.75  128.5  18.75  4.50  12.75  0  8.75  24  
771.2  29.0  388.0  25.0  134.0  18.5  4.50  12.25  0  7.0  25  
785.95  27.75  398.75  23.75  138.75  17.75  5.50  14.0  0  6.5  26  
803.7  30.75  408.75  23.0  145.0  18.25  7.0  14.5  0  8.0  27  
823.2  32.5  419.1  23.35  140.0  22.0  10.75  16.75  0  6.5  28  
840.95  30.75  429.95  23.85  142.0  23.5  -  -  0  6.75  29  
856.2  28.25  440.95  24  143.5  24.5  -  -  0  7.25  30  
872.2  29.0  -  -  144.0  24.25  -  -  0  8.0  31  

  
  ْم 13ار من البيضة الى البالغة هي درجة الحرارة الحرجة الدنيا لتطور حلم الغب* 

  



  

46 
 

  

  

  

  
  حزيران  تموز  اب  ايلول  تشرين االول

الوحدات الحرارية     التاريخ
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة     
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

  معدل درجات الحرارة       
  العظمى والصغرى   

الوحدات الحرارية   
  المتجمعة

 ل درجات الحرارة معد 
  العظمى والصغرى  

الوحدات الحرارية   
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة  
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية   
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة  
  العظمى والصغرى

3338.95  25.5  2812.95  32.5  2118.7  37.75  1454.7  32.75  888.2  29.0  1  
3351.45  25.5  2832.45  32.5  2142.7  37.0  1474.2  32.5  906.2  31.0  2  
3377.7  26.25  2852.7  33.25  2166.7  37.0  1491.7  30.5  925.7  32.5  3  
3390.7  26.0  2872.2  32.25  2190.2  36.5  1512.45  33.75  946.45  33.75  4  
3404.7  27.0  2891.2  32.0  2215.2  38.0  1532.95  33.5  965.7  32.25  5  
3417.7  26.0  2910.2  32.0  2239.95  37.75  1551.95  32.0  982.45  29.75  6  
3429.5  24.5  2928.2  31.0  2265.95  39.0  1570.45  31.5  997.95  28.5  7  
3442.2  26.0  2945.7  30.5  2292.2  39.25  1589.7  32.25  1014.45  29.5  8  
3456.45  27.25  2962.2  29.5  2319.2  40.0  1609.2  32.5  1030.45  29.0  9  
3470.7  27.25  2928.7  29.5  2346.45  40.25  1628.95  32.75  1047.95  30.5  10  
3484.2  26.5  2995.7  30.0  2371.45  38.0  1648.95  33.0  1065.45  30.5  11  
34977  26.5  3013.2  30.5  2395.45  37.0  1668.45  33.0  1082.95  30.5  12  

3511.95  27.25  3031.7  31.5  2419.95  37.5  1688.95  33.0  1101.7  31.75  13  
35252  26.25  3038.7  30.0  2443.2  36.25  1708.75  32.75  1121.7  33.0  14  

3538.95  26.75  3064.7  29.0  2463.7  33.5  1728.45  3275  1142.7  34.5  15  
3554.95  29.0  3082.2  30.5  2485.7  35.0  1748.95  33.5  1163.7  34.0  16  
3565.95  24.0  3101.2  32.0  2508.2  35.5  1769.7  33.75  1182.7  32.0  17  
3578.2  25.25  3118.7  30.5  2528.45  33.25  1790.7  34.0  1198.7  29.5  18  
3589.2  24.0  3137.45  31.75  2549.7  34.25  1812.7  34.5  1215.45  29.75  19  
3597.45  21.25  3156.2  31.5  2570.95  34.25  1833.95  34.75  1235.2  32.75  20  
3605.45  21.0  3174.7  31.0  2591.2  33.25  1855.95  35.0  1257.2  35.0  21  
3615.95  23.5  3192.7  29.5  2611.7  33.5  1877.7  34.75  1279.7  35.5  22  
3625.95  23.0  3209.2  30.5  2632.95  34.25  1900.2  35.5  1299.2  32.5  23  
3635.2  22.25  3226.7  34.0  2654.7  34.75  1924.7  37.5  1317.95  31.75  24  
3646.45  24.25  3243.45  29.75  2675.95  34.25  1949.45  37.75  1338.95  33.5  25  
3656.95  23.5  3261.95  31.5  2695.2  32.25  1973.7  37.25  1359.45  34.0  26  
3667.2  23.25  3278.95  30.0  2714.7  32.5  1996.2  35.5  1379.2  32.75  27  
3677.95  23.75  3295.2  29.25  2735.7  34.0  2017.2  34.0  1398.2  32.0  28  
3686.2  21.25  3310.7  28.5  2756.7  34.0  2041.2  37.0  1417.2  32.0  29  
3692.2  19.0  3326.45  28.75  2774.7  31.0  2067.7  39.5  1434.95  30.75  30  
3696.45  17.25  -  -  2793.45  31.75  2093.95  39.25  -  -  31  
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  تشرين الثاني  آانون االول

  الوحدات الحرارية   التاريخ
  معدل درجات الحرارة العظمى والصغرى  الوحدات الحرارية المتجمعة  الحرارة العظمى والصغرىمعدل درجات   المتجمعة

3804.95  8.75  3701.95  18.5  1  
3805.45  13.5  3707.45  18.5  2  
3805.45  11.5  3713.7  19.25  3  
3807.45  15.0  3723.95  23.25  4  
3807.95  13.5  3734.95  24.0  5  
3811.2  16.25  3744,7  22.75  6  

3814.95  15.75  3751.2  19.5  7  
3816.7  14.75  3757.2  19.0  8  
3816.7  12.0  3762.7  18.5  9  
3817.7  14.0  3767.7  18.0  10  

3818.95  14.25  3775.45  20.75  11  
3819.7  13.75  3780.2  17.75  12  
3821.7  15.0  3784.95  17.75  13  

3823.45  14.75  3789.45  17.5  14  
3824.2  13.75  3794.45  18.0  15  
3824.2  13.0  3798.95  17.5  16  

3824.45  13.25  3800.7  14.75  17  
3824.45  12.5  3800.7  11.5  18  
3824.45  10.5  3800.7  8.0  19  
3824.45  12.75  3800.7  8.5  20  
3824.45  9.0  3800.7  9.5  21  
3824.45  4.25  3802.2  14.5  22  
3824.45  6.75  3802.2  8.25  23  
3824.45  9.0  3802.2  7.5  24  
3824.45  9.25  3802.2  9.0  25  
3824.45  12.0  3802.45  13.75  26  
3825.45  14.0  3804.95  15.0  27  
3827.45  15.0  3804.95  12.25  28  
3831.2  16.75  3804.95  11.0  29  

3832.45  14.25  3804.95  11.0  30  
3833.45  14.0     -  31  
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  حقليًا Oligonychus afrasiaticus (McGr.)الدوار حلم الغبار  2002من بداية آانون الثاني للموسم * الوحدات الحرارية المتجمعة) . 2(ملحق 

  
  آانون الثاني  شباط  اذار  نيسان  مايس

الوحدات الحرارية   التاريخ
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة 
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

درجات الحرارة  معدل 
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

معدل درجات 
الحرارة العظمى 

  والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة 
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

معدل درجات 
الحرارة العظمى 

  والصغرى
426.0  24.75  165.5  17.5  7.25  12.5  1.75  9.75  0  10.5  1  

437.25  24.25  173.75  21.25  7.25  13.25  1.75  9.75  0  12.75  2  
447.0  22.75  175.75  15.0  9  14.5  1.75  9.5  1.5  14.5  3  
455.5  21.5  180.25  17.5  11.25  15.25  1.75  11.25  1.75  13.25  4  
466.5  24.0  185.75  18.5  14.75  16.5  1.75  12.75  1.75  9.5  5  

478.75  25.25  192.75  20.0  19.75  18.0  2.00  13.25  1.75  9.5  6  
490.5  24.75  201.75  22.0  24.25  17.5  2.25  13.25  1.75  12.0  7  

502.75  25.25  209.5  19.75  28.75  17.5  2.25  12.75  1.75  9.5  8  
517.75  28.0  218.5  21.75  33.25  17.5  2.25  13.0  1.75  7.75  9  
530.75  26.0  225.25  20.0  39.25  19.0  2.25  12.75  1.75  10.0  10  
544.25  26.5  233.25  21.0  45.0  18.75  3.50  14.25  1.75  10.0  11  
557.0  25.75  241.75  21.5  48.75  18.75  6.00  15.5  1.75  6.5  12  
569.5  25.5  250.0  21.25  58.75  23.0  6.5  13.5  1.75  5.0  13  
582.5  26.0  257.75  20.75  69.5  23.75  6.5  12.5  1.75  5.0  14  

595.25  25.75  266.5  21.75  80.25  20.75  6.5  13.0  1.75  5.5  15  
606.25  24.5  280.0  26.5  87.0  18.75  6.75  13.25  1.75  8.0  16  
619.25  26.0  294.25  27.25  92.5  18.5  6.75  13.25  1.75  8.0  17  
635.25  29.0  306.75  25.0  99.5  20.0  6.75  10.75  1.75  8.0  18  
650.75  28.5  314.25  21.0  102.5  16.0  6.75  9.5  1.75  8.25  19  
670.75  26.75  321.25  20.0  112.75  20.25  6.75  12.0  1.75  8.5  20  
685.5  27.75  327.0  18.75  117.0  17.25  6.75  11.0  1.75  10.5  21  

700.25  27.75  332.25  18.25  121.0  17.0  6.75  11.75  1.75  9.0  22  
717.75  30.5  340.5  21.25  123.0  15.0  6.75  13.0  1.75  9.75  23  
736.25  31.5  350.25  22.75  126.75  16.75  6.75  12.25  1.75  6.1  24  
752.25  29.0  360.75  23.5  137.25  23.5  6.75  12.75  1.75  6.6  25  
785.25  28.0  369.5  21.75  148.25  24.0  7.25  13.5  1.75  7.15  26  
803.25  31.0  380.0  23.5  152.25  17.0  7.25  9.75  1.75  8.0  27  
819.5  31.0  391.75  24.75  155.5  16.25  7.25  10.0  1.75  7.5  28  
835.5  29.25  402.75  24.0  158.0  15.5  -  -  1.75  8.75  29  

852.75  29.0  414.25  24.5  158.25  13.25  -  -  1.75  9.0  30  
  30.25  -  -  161.0  15.75  -  -  1.75  9.25  31  

  
  ْم 13درجة الحرارة الحرجة الدنيا لتطور حلم الغبار من البيضة الى البالغة هي * 



  

49 
 

  
  

  حزيران  تموز  اب  ايلول
الوحدات الحرارية   التاريخ

  المتجمعة
معدل درجات الحرارة 
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة العظمى 
  والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

معدل درجات الحرارة 
  العظمى والصغرى

الوحدات الحرارية 
  المتجمعة

ة معدل درجات الحرار
  العظمى والصغرى

2819.75  32.25  2175.0  37.5  1468.0  32.75  869.0  29.25  1  
2838.5  31.75  2198.25  36.25  1488.75  33.75  884.75  28.75  2  
2855.5  30.0  2219.5  34.25  1511.0  35.25  900.25  28.5  3  
2873.75  31.25  2243.5  37.0  1533.0  35.0  915.5  28.25  4  
2891.75  31.5  2265.75  35.25  1555.25  35.25  934.0  31.5  5  
2910.25  31.5  2287.25  34.5  1576.75  34.5  953  32.0  6  
2928.75  31.5  2308.25  34.0  1598.5  34.75  974.25  34.25  7  
2946.75  31.0  2329.5  34.25  1620.75  35.25  990.75  29.5  8  
2963.75  30.0  2350.25  33.75  1643.25  35.5  1011.5  33.75  9  
2980.75  29.5  2369,75  32.5  1666.75  36.5  1034.0  35.5  10  
2997.0  29.75  2391.25  34.5  1689.75  35.5  1056  35.0  11  
3014.5  30.5  2415.0  36.75  1711.25  35.0  1076.5  35.5  12  
3032.0  30.5  2439.0  37.0  1733.25  35.0  1094.5  31.0  13  
3049.0  30.0  2463.75  37.75  1751.75  31.5  1113.25  31.75  14  
3065.5  29.5  2491.0  37.25  1771.75  33.0  1133.25  33.0  15  
3081.5  30.0  2512.0  34.0  1792.75  34.0  1153.75  33.5  16  
3099.0  30.5  2530.0  31.0  1815.0  35.25  1175.5  34.75  17  
3116.5  30.5  2547.75  30.75  1838.5  36.5  1196.0  33.5  18  
3134.0  30.5  2566.25  31.5  1863.5  38.0  1214.75  32.75  19  
3151.75  30.75  2585.5  32.25  1889.0  38.5  1232.0  30.25  20  
3168.25  29.5  2605.0  32.5  1916.25  40.25  1248.5  29.5  21  
3185.25  30.0  2625.0  33.0  1943.0  39.75  1268.25  32.75  22  
320.75  30.5  2645.0  33.0  1967.0  37.0  1289.0  33.75  23  
3220.25  30.5  2663.75  31.75  1987.5  33.5  1310.5  34.5  24  
3236.5  29.25  2683.0  32.25  2008.0  33.5  1333.75  36.25  25  
3252.75  29.25  2703.75  33.75  2031.0  36.0  1357.25  36.5  26  
3268.25  28.5  2725.0  34.25  2055.0  37.0  1381.25  37.0  27  
3284.25  29.0  2744.75  32.75  2078.0  36.0  1404.25  36.5  28  
3300.0  28.75  2763.25  31.5  2102.75  37.75  1426.0  34.75  29  
3315.25  78.25  2781.75  31.5  2127.5  37.75  1448.25  35.25  30  

-  -  2800.5  31.75  2150.5  36.0  -  -  31  
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ABSTRACT 
 
 The old world date mite Oligonychus afrasiaticus (McGr.) is the most destructive pest 
of date fruits in Iraq and many other countries. The damage caused by this pest results in 
heavy losses in yield unless implementation of pest management techniques and frequent 
applications of insecticides. 
 Bionomic , reproduction potential and age-specific fecundity schedules and life tables 
of Oligonychus afrasiaticus (McGr.) were studied in the laboratory at constant temperatures 
20 , 25 , 30 and 35 C . Also , the seasonal abundance and life tables of this pest in the field 
were studied too at the College of Agriculture , University of Baghdad during the growing 
seasons of 2001 and 2002 , respectively. 
 Results revealed that the first appearance of the mite stages in the field started from 
April for the growing season of 2001 and at the end of March for the growing season of 2002 
and when the accumulated degree – days were 159.2 and 152.3 , respectively . Thereafter , 
the population density drastically increased occurred on yellow khalal stage until it reached 
the high peak in middle of August after accumulated 2463.6 and 2491 degree – days for the 
seasons of 2001 and 2002 , respectively . Then the population density declined gradually as 
the temperature droped and reached lower density level between December to March , and 
spent the hibernation period as deutogyne (Adult females) . However , this pest had one peak 
in the season . 
 The laboratory results indicated that the lower developmental threshold from egg to 
adult was 13oC and the optimum temperature for the development was 35oC or the time 
required for development of Oligonychus afrasiaticus from egg to adult under this 
temperature was 7.28 days , whereas they were 21.55 , 14.33 and 12.1 days at temperatures 
20 , 25 and 30 oC , respectively , indicated that the reproduction potential for knowing the 
natural population of mite in the laboratory , the daily production of eggs for female started 
in the fourth day and reached the highest peak (0.92 eggs) in the fifth day when the mite was 
reared at 20o C , while the females which were reared at 35 oC started laying their eggs in the 
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second day and reached the highest peak (3.95 eggs) in the fourth day . The gross 
reproductive rates were 12.58 , 17.80 , 19.5 and 21.74 at temperatures 20 , 25 , 30 and 35o C 
, respectively . Meanwhile , the net reproduction rate (Ro) under the temperatures that have 
been mentioned above were 12.5 , 17.22 , 18.68 and 20.05, respectively . Moreover , the 
highest mean generation time (T) was 13.97 days when the mites were reared at 20o C , and 
the lowest mean generation time was 6.04 days at 35o C . Also , the highest rate of intrinsic 
increase in a population (rm) was 0.496 at 35o C , and the lowest rate 0.181 at 20o C . Besides 
, the doubling time of population (DT) was 3.83 at 20o C and the lower value 1.40 at 35o C. 
 The life table of this pest in the field showed that the predators, disease and weather 
conditions were the major factors that influence population growth and caused the high 
percentage mortality to larvae (19.02%) and the lower percentage of mortality (3.47%) for 
the adults. 
  

 


