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  خالصة النتاج العلمي والشخصي
  م 2011-1984للسنوات 

  معلومات شخصية: أوًال 
                  نزار مصطفى طه حسين المالح:  االسم الرباعي واللقب
  1953 –العراق  –موصل :  محل وتاريخ الوالدة
  متزوج:  الحالة االجتماعية

  16195/حسب األمر الجامعي المرقم ش 5/10/1983:  نيتاريخ التعي
  اعة والغابات ، جامعة الموصلقسم وقاية النبات ، كلية الزر :  مكان العمل
  التدريس والبحث العلمي:  نوع العمل
  :الشهادات 

  الجامعة المانحة للشهادة  تاريخها  االختصاص  نوع الشهادة  ت
حســــــب األمــــــر الجــــــامعي  جامعــــــة الموصــــــل  1977  علوم وقاية النبات  بكالوريوس  1

  18/6/1977في  3/9/15225المرقم 
حســــب األمــــر  ريفرســــايد/ ة كاليفورنيــــا جامعــــ  1983  إدارة آفات  ماجستير  2

فـــــــــــــــي  19/3/1983الجـــــــــــــــامعي المـــــــــــــــرقم 
30/3/1983  

حســــــب األمــــــر الجــــــامعي  جامعــــــة الموصــــــل  1995  بايولوجي حشرات  دكتوراه  3
  7/10/1995في  3/11/7056المرقم 

  
  :الترقيات العلمية 

  تاريخ الحصول عليه  اللقب العلمي
  )5/10/1983في  16195/األمر الجامعي المرقم ش( 1983  مدرس مساعد

  ) 23/5/1987في  9/16/6872الجامعي المرقم  األمر(  1987  مدرس
  )27/9/1990في  9/16/12008الجامعي المرقم  األمر(  1990  استاذ مساعد

  )3/12/2002في  9/16/14236الجامعي المرقم  األمر( 2002  أستاذ

  
  وخالصاتها البحوث المنشورة : ثانياً 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

1  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  حصر أولي لبعض الطيور الضارة بالمحاصيل الزراعية في شمال العراق

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عادل حسن أمين ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  100-98:  3مجلة وقاية النبات العربية ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1985  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

إلـى ثمانيـة فصـائل تابعـة لثالثـة سجلت الدراسة الحالية عشرة أنـواع مـن الطيـور تعـود 
إن خمسـة أنـواع مـن هـذه الطيـور . رتب تصيب المحاصيل الزراعية في شمال العـراق
الفاختـــــــة : المقيمـــــــة منهـــــــا هـــــــي. مقيمـــــــة بينمـــــــا األنـــــــواع األخـــــــرى طيـــــــور مهـــــــاجرة

(Streptopelia d. decaocto) والحمـــــــــــــــام البـــــــــــــــري  
(Columba livia gaddi) المتوجــة  والقبــرة(Galerida cristate)  والعصــفور

 Corvus)الـزاغ : أمـا المهـاجرة فهـي . (Passer domesticus biblicus)البيتي 
f. frugilegus)  والــــزرزور(Sturnus vulgaris)  والدرســــة الســــوداء الــــرأس

(Emberiza m. melanocephala)  والـــــوروار العراقـــــي(Merops 
superciliosus persicus) ـــــــــــــــــــــــــي ـــــــــــــــــــــــــوروار األورب   وال

(M. apiaster).  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

2  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

دراســة تــأثير مبيــدي الباســاميد وبروميــد المثيــل فــي مقاومــة مــرض مــوت بــادرات التبــغ 
  . المتسبب عن الفيوزاريوم والريزكتونيا والماكروفيمينا

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  خالد حسن طه ونزار مصطفى المالح وعلي كريم الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  219-211:  4زانكو ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1986  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 2م/غـــــم 50و  40و  30تــــوخى البحـــــث تقــــدير كفـــــاءة مبيــــدي الباســـــاميد بــــالتراكيز 
 Nicotiana)فــي مقاومــة مــرض مــوت بــادرات التبــغ  2م/غــم 48وبروميــد المثيــل 
tabacum L.)  خلــيط الفطريــات المتســبب عــنFusarium solani Mart.  و

Rhizocrtonia solani Kuhn. و Macrophomina phaseolina Tassi. 
نتـائج جيـدة فـي مقاومـة  2م/غـم 48وبروميـد المثيـل  2م/غم 30وقد أعطى الباساميد 

مــرض مــوت بــادرات وشــتالت التبــغ ولكافــة التراكيــز الفطريــة المســتخدمة فــي العــدوى 
  .الصناعية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

3  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Dermestes frischii Kugelتحديــد مصــدر اإلصــابة بحشــرة خنفســاء الجلــود 
  واختبار أفضل المبيدات لمكافحتها في محافظة نينوى

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  سالم جميل جرجيس ونزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  160-151) : 1( 18مجلة زراعة الرافدين ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1986  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ة لمكافحـة يرقـات وبالغـات حشـرة خنفسـاء الجلـود وهـي تم استخدام أربعة مـواد كيمياويـ
وقد استعملت بصورة مباشـرة وغيـر مباشـرة حيـث . انثيو ، سوبراسيد ، سيفين ، نوكوز

أعطـــى مبيـــد السوبراســـيد نتـــائج جيـــدة علـــى األعمـــار اليرقيـــة المســـتخدمة فـــي التجربـــة 
النوكـوز نتـائج جيـدة والبالغات في المعاملة المباشـرة وغيـر المباشـرة بينمـا أعطـى مبيـد 

كمـــا لـــوحظ أن األعمـــار اليرقيـــة . علـــى بالغـــات الحشـــرة فـــي المعاملـــة غيـــر المباشـــرة
المســتخدمة كــان لهــا درجــة تحمــل عاليــة لمــادة ملــح الطعــام عنــد معاملــة جلــود األغنــام 

وبروميـــد  3م/أقــراص 10-5أمــا الفوستوكســـين المســتخدم بمعـــدل . غيــر المدبوغــة بـــه
فقـد أعطيـا مكافحـة كاملـة لكـل مـن األعمـار  3م/غـم 237.7ل المثيل المستخدم بمعـد

  .اليرقية والبالغات

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

4  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Polistes watii (Cam)دراســـات بيئيـــة وحياتيـــة علـــى الزنبـــور األصـــفر 
(Hymenoptera : Vespidae) في محافظة نينوى  

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

   ونزار مصطفى المالحعبدالباقي محمد حسين وسعاد ارديني عبداهللا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  194-181) : 1( 18مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1986  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

بدأت الحشرات الكاملة بالظهور خالل شهر نيسان واختفت خالل شـهري شـباط وآذار 
انتشــــرت خاليــــا الزنبــــور . وكانــــت أعــــدادها عاليــــة خــــالل األشــــهر تمــــوز وآب وأيلــــول

وبلغت نسـبة إصـابة عناقيـد العنـب  2م40األبنية بمعدل خلية واحدة لكل  األصفر في
تراوحت أعـداد العيـون السداسـية فـي خاليـا % 88بسبب مهاجمة الزنبور األصفر لها 

  .عين لكل خلية 18.9±68عين بمعدل  208-5الزنبور األصفر بين 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

5  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  يريثرويـــــــــــــــــدات المحضـــــــــــــــــرة دراســـــــــــــــــات علـــــــــــــــــى تـــــــــــــــــأثير بعـــــــــــــــــض مبيـــــــــــــــــدات الب
 Microcerotermes diversus Silvestri صـــناعيًا ضـــد حشـــرة األرضـــة
(Isoptera : Termitidae) مع إشارة إلى حساسية بعض األصناف الخشبية 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد وحمزة كاظم عبيس ونزار مصطفى المالح

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  170-161) : 1( 18مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1986  

كـان أكثـر المبيـدات  (Decamethrin)أوضحت نتائج الدراسـة بـأن مبيـد الـديكامثرين   : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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ســـاعة مـــن  72،  24لـــه بعـــد مـــرور  LC50ســـمية علـــى األرضـــة حيـــث بلغـــت قيمـــة   
ــــة  جــــزء مــــن المليــــون علــــى التــــوالي ، يليــــه مبيــــدات الســــايبرمثرين  70،  28المعامل

(Cypermethrin)  والبيرمثـــــــــــــرين(Permethrin)  والسوماســـــــــــــيدين(Sumicidin) 
  . وعلى التوالي

أما عن تدهور المبيدات السابقة فأوضحت النتائج بأن مبيد الديكامثرين كان من أكثر 
جـزء مـن المليـون حيـث  500يومـًا مـن المعاملـة عنـد التركيـز  80المبيدات تأثيرًا بعـد 

% 16.6، البيرمثـرين % 23.3سوماسيدين يليه ال% 26.6أعطى نسبة قتل مقدارها 
  %. 13.3، السايبرمثرين 

ومن دراسة تفضيل األرضة لألنواع الخشبية فقد وجد بأنهـا تفضـل األخشـاب المتحللـة 
بالدرجة األولى بينما تفاوتـت درجـة التفضـيل لألنـواع الخشـبية األخـرى حسـب الترتيـب 

ـــي  ـــا وصـــنوبر : اآلت ـــار ، كازورين ـــا ، جـــوز جـــام ، بينمـــا لـــم اليوكـــالبتوس ، الجن زاويت
  .يالحظ أي وجود لألرضة على أخشاب الجاوي والصاج

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

6  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  )العثـــــــــــــــــــــــــــة الهنديـــــــــــــــــــــــــــة(دراســـــــــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــــــــى دودة ثمـــــــــــــــــــــــــــار الفســـــــــــــــــــــــــــتق 
Plodia interpunctella (Hub.) (Pyralididae : Lepidoptera)  مـع طـرق

   مكافحتها باستخدام مبيدات البايرثرويد
  : ثون البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح

  
  حمزة كاظم عبيس وعواد شعبان داؤد وسعاد أرديني ونزار مصطفى المالح

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  232-221) : 1( 19مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1987  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

مــن أخطــر آفـــات  Plodia interpunctella (Hub.)تعتبــر دودة ثمــار الفســتق 
وح عـدد البـيض الـذي وضـعته األنثـى الواحـدة ترا. الفستق المخزون في محافظة نينوى

ــاني التربيــة الحاويــة علــى لــب الثمــار  5.3±139.3وبمعــدل  146-133مــن  فــي قن
فــي القنــاني  15.9±44.9وبمعــدل  72-25بينمــا انخفــض عــدد البــيض ليصــل مــن 

بلغـت النسـبة المئويـة لفقـس البـيض . الخالية من لب الثمار على درجة حـرارة المختبـر
ــــر  علــــى% 74.56 ــــى الدرجــــة % 86.91بينمــــا ) م°5±24(درجــــة حــــرارة المختب عل

  . في الحاضنة) م°27(الحرارية الثابتة 
الطور اليرقي هو الطور الضار إذ تغذت اليرقات على لب الثمـار وحفـرت فيهـا أنفاقـًا 

  . عديدة مبطنة أماكن التغذية بإفرازاتها الحرارية تاركة برازها داخل تلك األنفاق
غـم مـن الغـذاء إلكمـال نموهـا اسـتغرقت  0.7مار يرقية استهلكت حـوالي أع 6للحشرة 

ــة حــوالي  يومــًا علــى درجــة حــرارة  1.9±42.1فتــرة النمــو مــن بيضــة إلــى حشــرة كامل
أجيال في  7للحشرة . يومًا على الدرجة الحرارية الثابتة 0.5±34المختبر بينما بلغت 
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وفــي . لــى هيئــة يرقــة كاملــة النمــوالســنة والجيــل األخيــر كــان أطولهــا لســبات الحشــرة ع
ـــد  ـــدات مـــن مجموعـــة البايرثروي ـــة مبي ـــد اســـتخدمت ثالث ـــة فق مجـــال المكافحـــة الكيمياوي

ـــــة الســـــمية لإلنســـــان وهـــــي السوماســـــيدين  ـــــدلتامثرين  Sumacidinصـــــناعيًا والقليل وال
Deltamethrin  ومبيــد الســايبرمثرين(Cypermethrin)  كمــا اســتخدم زيــت السمســم

أوضــحت النتــائج بــأن يرقــات العمــر الثالــث كانــت . كمــواد منشــطة Thaniteوالثنايــت 
أكثــر حساســية للمبيــدات مــن العمــر اليرقــي الســادس كمــا أن اســتخدام المــواد المنشــطة 

  .أدى إلى زيادة واضحة في نسبة القتل المئوية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

7  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

يـد المحضـرة صـناعيًا ضـد استخدام زيوت نباتيـة لتنشـيط سـمية بعـض مبيـدات البيرثرو 
 : Tribolium confusum L. (Coleoptera خنفســاء الطحــين الصــدئية

Tenebrionidae)   
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  عواد شعبان داؤد ونزار مصطفى المالح وسهل كوكب الجميل

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  253-247) : 1( 19مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1987  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

تـم ) زيـت السمسـم وزيـت الزيتـون وزيـت عبـاد الشـمس(ع من الزيوت النباتيـة ثالثة أنوا
ـــد  ـــة بثالثـــة مبيـــدات تابعـــة لمجموعـــة البايروثروي سوماســـيدين ، (خلطهـــا بنســـب مختلف

ـــدات الســـابقة ضـــد بالغـــات ) بيرثـــرين ، ديســـيس ـــى المبي لمعرفـــة تأثيرهـــا التنشـــيطي عل
  .خنفساء الطحين الصدئية

  زيـــــــت كانــــــــت أفضـــــــل مــــــــن النســــــــبة: مبيــــــــد  1:  1 أظهـــــــرت الدراســــــــة أن النســـــــبة
ســاعة مــن  72كــذلك فــإن نتــائج المعاملــة بالنســبة الســابقة كانــت أفضــل بعــد  3:  1

كما أظهرت جميع الزيوت المسـتخدمة أثـرًا . ساعة 24المعاملة من تلك المأخوذة بعد 
أضــعاف  9تنشـيطيًا واضـحًا عنـد خلطهـا مـع مبيـد الديسـيس حيـث كانـت قـوة التنشـيط 

ضـــعف مـــع زيـــت عبـــاد  3.3ضـــعف مـــع زيـــت الزيتـــون و  4.5مـــع زيـــت السمســـم و 
 2.00و  3.72و  5.20الشــمس يليــه مبيــد السوماســيدين حيــث كانــت قــوة التنشــيط  

 1.1و  1.4و  1.3على التوالي في حين كانت قـوة تنشـيط الزيـوت لمبيـد البيرمثـرين 
  .ضعف على التوالي

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

8  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 : Limax flavus (Pulmonata حياتيـة مـع المكافحـة للبـزاق البنـي المـرقط دراسـة
Limacidae)   

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عادل حسن أمين ونزار مصطفى المالح وسهل كوكب الجميل
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  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  34-31:  5مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1987    

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

تحـــت ظـــروف  Limax flavusق البنـــي المـــرقط درســـت حياتيـــة مـــع المكافحـــة للبـــزا
ووجــد أن الحيوانــات البالغــة تضــع بيضــها %5±65م ورطوبــة نســبية °3±27مختبريــة 

بيضة ، وتراوح عدد كتل  0.73±23.07بيضة بمتوسط  27-18في كتل بكل منها 
ــــين  ــــوان الواحــــد ب ــــرة حضــــانة . 0.02±3.04بمعــــدل  5-2البــــيض للحي وتراوحــــت فت

واســـتكملت مرحلـــة البلـــوغ فـــي . يومـــاً  1±42.1مـــًا وبمتوســـط يو  48-37البـــيض بـــين 
اختبــــــرت لمكافحــــــة بــــــيض . يومــــــاً  46.55±394.28يومــــــًا وبمتوســــــط  330-450

مسـحوق قابـل للبلـل ، سـوبر % 85السفين / وحيوانات البزاق أربع مواد هي كارباريل 
مســـتحلب ، مســـحوق الغســـيل عالمـــة ســـيف كـــارد وملـــح الطعـــام عالمـــة % 40اســـيد 
. 0.006و  0.004و  0.002شا علـى البالغـات والبـيض وبثالثـة تراكيـز هـي ساسار 

وقد أعطى مسحوق الغسيل نتائج جيدة في مكافحة البزاقات بينما كان لمبيدي السفين 
ــأثير واضــح فــي منــع البــيض مــن الفقــس كمــا وجــد أن طعــم الســفين . والســوبر اســيد ت

  .يدأظهر تأثيرًا أكبر على البزاقات من طعم السوبر اس

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

9  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

التــأثير التنشــيطي لزيــوت بــذور بعــض األعشــاب الضــارة علــى عــدد مــن البيريثرويــدات 
  المحضرة صناعيًا ومبيدات الفسفور العضوية 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد ونزار مصطفى المالح ومروان الشاروك وسهل كوكب الجميل

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  62-59:  5ت العربية ، مجلة وقاية النبا

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1987    

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

تضمنت الدراسة استخالص زيوت بـذور األعشـاب الضـارة الختبـار تأثيرهـا التنشـيطي 
مسـتحلب مركـز % 50مستحلب مركـز ، سوميسـيدين %2.5على مبيدات الدلتامترين 

هــرت مســتحلب مركــز ، وقــد أظ% 50مســتحلب مركــز وداوكــو % 40، ســايبرمثرين 
) حسـك بـري(، الكطـب  .Datura stramonium Lالنتائج أن لزيـوت بـذور الـداتورة 
Tribulus terrestris L.  والزيــوانCephalaria syriaca L.  تــأثيرًا تنشــيطيًا

زيـــت ، وتحـــت درجـــة : مبيـــد  – 5:  1واضـــحًا لمبيـــد الـــدلتامثرين عنـــد خلطـــه بنســـبة 
ـــة نســـبية °1±20حـــرارة  ـــم% 5±70م ورطوب ـــوت أي تنشـــيط  بينمـــا ل ـــة الزي تظهـــر بقي

  .للمبيدات المختارة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

10  

ــّن الــورد   :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث   Macrosiphum rosae (L.)دراســات بيئيــة وحياتيــة علــى حشــرة َم
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  (Homoptera : Aphididae) في منطقة الموصل  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  محمد عبدالكريم محمد ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  58-53:  5ة النبات العربية ، مجلة وقاي

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1987    

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ـــــــّن الـــــــورد  ـــــــة وحياتيـــــــة حشـــــــرة َم ـــــــة علـــــــى بيئ ـــــــة والحقلي ـــــــت التجـــــــارب المختبري أجري
Macrosiphum rosae (L.)  جامعـة الموصـل خـالل  –في كلية الزراعـة والغابـات

ني مــن شــهر شــباط لــوحظ التواجــد الموســمي لَمــّن الــورد مــن األســبوع الثــا. 1986عــام 
حتى األسبوع الثاني من شهر حزيـران ، وبلـغ تعـداد الحشـرة ذروتـه فـي األسـبوع األول 

وقـــد كـــان ارتبـــاط أعـــداد الَمـــّن ودرجـــات الحـــرارة معنويـــًا بينمـــا كـــان . مـــن شـــهر نيســـان
وقــد بينــت الدراســة الحياتيــة فروقــات معنويــة . ارتبــاط التعــداد مــع الرطوبــة غيــر معنــوي

ألول والثاني للحشرة تحت الظروف المختبريـة والحقليـة مـن حيـث بعـض بين الجيلين ا
ـــــة  ـــــة المدروســـــة وهـــــي مـــــدة الطـــــور الحـــــوري وعمـــــر الحشـــــرة الكامل الصـــــفات الحياتي

. ووجد أن طور الحورية يمر بأربعة أعمار األول أطولهـا والثـاني أقصـرها. والخصوبة
شـرة فـي الجيـل الثـاني تحـت لهـذه الح (rm)إن قيمة المعـدل الحقيقـي للزيـادة الطبيعيـة 

من القيم األخرى وذلك لقصـر فتـرة مـا قبـل ) 0.319(الظروف المختبرية كانت أعلى 
 (rm)، كمـا أن قيمـة ) أم/فـرد 52.63(وارتفـاع الخصـوبة ) يومـاً  9.2(وضع البيض 

  ).0.27(للجيلين معًا تحت الظروف المختبرية والحقلية كانت متساوية 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

11  

  :لبحـــــــــــــــث عنـــــــــــــــوان ا
  

  استخدام طعوم السكر الجافة لمكافحة الذباب المنزلي

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  محمد عبدالكريم محمد ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  263-255) : 1( 20مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1988  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ـــــد المحضـــــرة صـــــناعيًا  ـــــدات تابعـــــة لمجموعـــــة البايروثروي و  Sumicidin(أربعـــــة مبي
Deltamethrin  وPermethrin  وCypermethrin ( ــــــة اســــــتخدمت كطعــــــوم جاف

لهــــذه  LC50لمكافحــــة الــــذباب المنزلــــي حيــــث وجــــد أن لكميــــة التركيــــز نصــــف القاتــــل 
أمــــا بالنســــبة . جـــزء بــــالمليون علــــى التـــوالي 240و  25و  20و  18المبيـــدات هــــي 

جد أن أكثـر المبيـدات بقـاًء هـو يوم من المعاملة فقد و  36لتدهور المبيدات بعد مرور 
يليـــــــه مبيـــــــد % 20حيـــــــث أعطـــــــى نســـــــبة قتـــــــل  Deltamethrinمبيـــــــد الـــــــدلتامثرين 
Cypermethrin 10 % في حين لم يظهر كل من مبيدي البيرمثـرينPermethrin 
كمـــا أظهـــرت النتـــائج أن اســـتخدام المبيـــدات . أي فاعليـــة Sumicidinوالسوماســـيدين 
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ة نثــرًا أفضــل مــن اســتخدامها بطريقــة محطــات الطعــوم الســابقة مــع طعــوم الســكر الجافــ
  %. 20-10حيث أعطت الطريقة األولى زيادة في نسبة القتل تتراوح بين 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

12  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

في بيئة المدابغ فـي  (Dermestidae : Coleoptera)لخنافس الجلود  أوليحصر 
 Necrobia األرجـل الحمـراءالموصـل مـع دراسـة حياتيـة خنفسـاء لحـم الخنزيـر ذات 

rufiprs Deg., Cleridae 
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  سالم جميل جرجيس ونزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  264-255) : 2( 20مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1988  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

صــل تــم حصــر ثالثــة مــن خــالل الزيــارات المســتمرة للمــدابغ ومخــازن الجلــود فــي المو 
  و Dermestes frischii: أنــــــــواع مختلفــــــــة مــــــــن خنــــــــافس الجلــــــــود هــــــــي 

D. maculates  وD. bicoler  أمـــا دراســـة حياتيـــة خنفســـاء لحـــم الخنزيـــر ،
Necrobia rufipes Deg., Cleridae  م ورطوبـة °3±27تحـت ظـروف المختبـر

مــــن  يــــوم 0.75±4.6فقــــد أظهــــرت أن األنثــــى تضــــع البــــيض بعــــد % 5±65نســــبية 
أيـام وعـدد الـدفعات يتـراوح بـين  7-1التزاوج وعلى دفعات الفترة بين دفعة وأخـرى مـن 

معــــدل فتــــرة حضــــانة . بيضــــة 10.8±43.7تضــــع األنثــــى مــــا معدلــــه . دفعــــات 3-6
اليرقــة . 0.88±86.7أمــا نســبة الفقــس فتراوحــت بــين . يــوم 0.5±7.5البــيض بلغــت 

يـوم بعـدها تـدخل فـي دور مـا  102.5تمر بستة أعمار يرقية معدل مدة الدور اليرقي 
يومًا بعدها تتحول إلى عذراء حـرة ويسـتغرق  0.31±2.83قبل العذراء الذي يستغرق 

.  يوماً  143للحشرة جيلين في السنة معدل مدة الجيل . يوماً  0.99±6.5دور العذراء 
  . تقضي الحشرات فترة الشتاء بشكل عذارى

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

13  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

علـــى  Dysaphis pyri (Boy.)شــار الموســـمي لحشــرة َمـــّن التفـــاف األوراق االنت
  حمام العليل – أشجار التفاح والكمثرى في بساتين كلية الزراعة والغابات

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  75- 71) : 2(6مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1988  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ألول مــرة فــي  Dysaphis pyri (Boy.)تــم تســجيل نــوع جديــد مــن حشــرات الَمــّن 
و  1986العراق علـى أشـجار التفـاح والكمثـرى فـي منطقـة حمـام العليـل خـالل عـامي 

. جامعـة الموصـل –حيث أجريـت الدراسـة الحقليـة فـي كليـة الزراعـة والغابـات  1987



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  8

ــالظهور بأعــداد قليلــة فــي األســبوع أن حشــرات الَمــ 1986وقــد وجــد فــي عــام  ّن تبــدأ ب
مايو / مارس وتصل ذروتها في األسبوع الثاني من شهر أيار / األول من شهر آذار 

أبريل على أشجار الكمثرى / على أشجار التفاح وفي األسبوع الثاني من شهر نيسان 
/  فـــي األســـبوع الثالـــث مـــن شـــهر آذار 1987، بينمـــا بـــدأ ظهـــور الحشـــرات فـــي عـــام 

مـايو علـى أشـجار التفـاح / مارس ووصـلت ذروتـه فـي األسـبوع الثـاني مـن شـهر أيـار 
وقــد وجــد أن . مــايو فقــط علــى أشــجار الكمثــرى/ وفــي األســبوع األول مــن شــهر أيــار 

هناك ارتباطًا موجبًا وغير معنوي بين أعداد الَمّن ودرجات الحرارة بينما كـان االرتبـاط 
كمـا كـان للمفترسـات؛ ذبابـة . لرطوبـة النسـبية واألمطـارسالبًا وغير معنـوي أيضـًا مـع ا

 Coccinellaوالدعسـوقة ذات السـبع نقـاط  Syrphus corollae (F.)السـيرفس 
septempunctata L.  وللطفيليـات مـن عائلـةAphelinidae  وPteromalidae 

  %.1تأثيرًا معنويًا وموجبًا على أعداد حشرة الَمّن عند مستوى احتمال 

  : التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
  

14  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  تأثير العوامل البيئية على االنتشار الموسمي وحياتية حشرة َمّن الثويا

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  محمد عبدالكريم محمد وسالم جميل جرجيس ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  328-319) : 2( 20مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1988  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 Cinaraارب المختبريــة والحقليــة علــى بيئــة وحياتيــة حشــرة َمــّن الثويــا أجريــت التجــ
tujafilina G. (Lachnidae, Homoptera)  جامعـة  –في كلية الزراعة والغابـات

يبدأ التواجـد الموسـمي لحشـرة َمـّن الثويـا مـن . 1987و  1986الموصل خالل عامي 
هر حزيــران وبلــغ التعــداد األســبوع الثــاني مــن شــهر شــباط حتــى األســبوع الثــاني مــن شــ

وفـي األسـبوع األخيـر مـن شـهر  1986ذروته في األسبوع الثاني مـن شـهر أيـار لعـام 
وقـــد كــان ارتبــاط أعـــداد الَمــّن مــع درجـــات الحــرارة موجبــًا وغيـــر . 1987نيســان لعــام 

وأظهــرا الدراســة . معنويــًا بينمــا كــان ســالبًا وغيــر معنويــًا مــع الرطوبــة النســبية واألمطــار
تيـــة تحـــت الظـــروف المختبريـــة فروقـــات معنويـــة بـــين األجيـــال الثالثـــة للصـــفات الحيا

يومــًا ولعمــر الحشــرة  11.04الحياتيــة حيــث كــان المعــدل العــام لفتــرة الطــور الحــوري 
  .أم/فرد 37.4يومًا وللخصوبة  26.74الكاملة 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

15  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  ة حياتية للبزاق المخططحصر ألنواع البزاقات في منطقة الموصل مع دراس

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عادل حسن أمين ونزار مصطفى المالح وسهل كوكب الجميل
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  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  362-355) : 3( 20مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1988  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

: أظهــرت الدراســـة وجـــود ثالثـــة أنــواع مختلفـــة مـــن البزاقـــات فــي منطقـــة الموصـــل هـــي
Limax flavus L.  وLimax marginatus (M.)  مـن عائلـةLimacidae  و

Arion circumscriptus (J.)  مـن عائلـةArionidae  ومـن دراسـة حياتيـة البـزاق
وجــــد أن % 5±65م ورطوبــــة نســــبية °3±27المخطــــط مختبريــــًا تحــــت درجــــة حــــرارة 

بيضـة وبمعـدل  57-38الحيوان البالغ يضع البيض بشـكل كتـل وكـل كتلـة تضـم مـن 
كتلة وبذلك تراوح عـدد  0.5±4وبمعدل  6-1راوح عدد كتل البيض بين وت 48±0.9

 3.2±169.4بيضـــة بمعـــدل  311-45البـــيض الـــذي وضـــعه الحيـــوان الواحـــد بـــين 
تراوحـت . 0.5±26.4يوم بمعدل  30-23بيضة ، تراوحت فترة حضانة البيض بين 

غ مــن ، احتــاج الحيـوان للوصــول إلــى مرحلـة البلــو % 83-78نسـبة فقــس البـيض بــين 
مــن دراســة المــدى العــائلي للبــزاق المخطــط . يــوم 1.3±302يــوم بمعــدل  283-315

تبـــين بأنــــه يصــــيب معظــــم أنــــواع الخضــــراوات إضـــافة إلــــى تغذيتــــه علــــى العديــــد مــــن 
  . األدغال

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

16  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Heterotergumاالنتشـار الموسـمي والكثافـة العدديـة لحلـم صـدأ الفسـتق األريـوفي 
sp (Eriophyidae) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

مجلــة المــؤتمر الثالــث آلفــات وأمــراض الخضــر والفاكهــة فــي مصــر والــبالد العربيــة ، 
1045-1054  

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

فـي بسـتان الفسـتق  أجريت الدراسات البيئية والحياتية على حلم صدأ الفسـتق االريـوفي
ولقــد ســجل هــذا . 1988و  87و  86التــابع لكليــة الزراعــة والغابــات خــالل األعــوام 

%. 58النوع ألول مرة في العراق وكان معدل نسبة اإلصابة به أثناء سـنوات الدراسـة 
إن ظهــور الحلــم كــان فــي النصــف الثــاني مــن شــهر أيــار ووصــلت أعــداده ذروتهــا فــي 

علـــى الترتيـــب وفـــي  1987و  86مـــن شـــهر تمـــوز لعـــامي  األســـبوع الثـــاني والثالـــث
ويقضـي الحلـم فتـرة التشـتية تحـت حراشـف . 1988األسبوع األول مـن شـهر آب لعـام 

وتبـين أن لـدرجات . البراعم وفي شقوق القلف من شهر تشرين األول وحتى شهر أيار
التجربــة الــثالث الحــرارة تــأثيرًا معنويــًا موجبــًا علــى الكثافــة العدديــة للحلــم خــالل ســنوات 

بينمـا لـم . كما زادت أعداد الحلم على السطح السفلي للورقة عنها على السطح العلـوي
  .يوجد اختالفات في األعداد بين االتجاهات المختلفة للشجرة
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  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

17  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

حصـر ألهـم اآلفـات الحشـرية واالكاروسـية علــى نبـات الدفلـة فـي منطقـة الموصـل مــع 
لبعض الجوانب الحياتية والبيئية لحشرتي البق الدقيقي والقشـرية اللتـين تصـيبان دراسة 

  نبات الدفلة
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  سالم جميل جرجيس ونزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  272-262) : 3( 21مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ة الحصر في منطقة الموصل وجود العديد من اآلفـات علـى نبـات أظهرت نتائج عملي
، الحشــرة القشــرية  Notallus merii (Keifer)الدفلــة هــي حلمــة الدفلــة االريوفيــة 

Parlatoria crypta (Mekenzie)  البــق الــدقيقي ،Nipaecoccus viridis 
(Newstead)  َمــّن الدفلــة ،Aphis nerii (Boyer) نــوع  والعنكبــوت األحمــر مــن

Tetranychus turkestani (Ugarov & Nikolski) . النوعـان األول والثـاني تـم
وقـد أظهـرت الدراسـة البيئيـة أن أعـداد الحشـرة القشـرية . تسجيلهما ألول مرة في القطر

وصـــلت ذروتهـــا خـــالل شـــهري أيـــار وأيلـــول فيمـــا ازدادت أعـــداد البـــق الـــدقيقي خـــالل 
الدراســة وجــود ارتبــاط معنــوي وموجــب بــين كمــا أظهــرت . شــهري أيــار وتشــرين األول

الحرارة والكثافة العددية للحشرة القشرية والبق الدقيقي فيما كان االرتباط سالبًا ومعنويـًا 
ـــة النســـبية ـــًا تحـــت درجـــة حـــرارة . مـــع الرطوب ـــدقيقي مختبري ـــة البـــق ال مـــن دراســـة حياتي

ثـى فيمـا لألن/108.3وجـد أن معـدل عـدد البـيض % 5±60م ورطبوبة نسبية 20±5°
لحوريــة األنثــى أربعــة أعمــار بينمــا للــذكر . يــوم 11.1بلــغ معــدل فتــرة حضــانة البــيض 

تقضـي الحشـرة فتـرة . يومـاً  37.3ثالثة أعمار حورية وبلـغ معـدل فتـرة الطـور الحـوري 
  .البيات الشتوي بأطوارها المختلفة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

18  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  الشيح في منطقة الموصلدراسات بيئية وحياتية على حشرة َمّن 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  محمد عبدالكريم محمد ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  295-283) : 3( 21مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 .Aphis intybi Kochألول مرة في العراق تـم تسـجيل نـوع جديـد مـن حشـرات الَمـّن 
بـدأت إصـابتها بأعـداد قليلـة مـن أفـراد . Spartum junceumعلـى شـجيرات الشـيح 

الَمّن في األسبوع األول من شهر شباط ووصلت ذروتها فـي األسـبوع الرابـع مـن شـهر 
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نيســان وأيــار ولكــال الموســمين علــى التــوالي ، ثــم انخفضــت أعــداد الَمــّن تــدريجيًا حتــى 
هنـاك اختالفـات  كمـا وجـد أن. اختفت تمامًا في نهاية شهر حزيران وبداية شهر تموز

إن قيمـة . معنوية بين أعداد الحشرات الحية والميتـة وبـين االتجاهـات األربعـة للشـجيرة
عــن القــيم ) 0.25(لهــذه الحشــرة كانــت عاليــة فــي الجيــل الثالــث  (rm)معــدل الزيــادة 

األخرى في الجيل األول والثاني وذلـك الرتفـاع الخصـوبة وقصـر فتـرة مـا قبـل الوضـع 
وهذه القيمـة يمكـن ) 0.23(لعام للزيادة بعد دمج األجيال الثالثة كان كما أن المعدل ا

فــــي الحقــــل ) الحــــرارة والرطوبــــة(توقعهــــا فــــي الحقــــل عنــــد تســــاوي الظــــروف المناخيــــة 
  .والمختبر وكما وجد ذلك في الدراسة الحالية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

19  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  ,Argas persicusاســــــــتجابة األطــــــــوار المختلفــــــــة لقــــــــراد الــــــــدجاج 
Argaidae, Ixodida لبعض المبيدات االكاروسية والحشرية  

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  320-311) : 3( 21مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ات ، جامعـــة أجريـــت الدراســـة فـــي مختبـــرات قســـم وقايـــة النبـــات ، كليـــة الزراعـــة والغابـــ
% 30م ورطوبــة نســبية °2±30تحــت ظــروف المختبــر  1987الموصــل خــالل عــام 

إلحــدى  Argas persicusلدراســة درجــة اســتجابة حوريــات وبالغــات قــراد الــدجاج 
  :عشر مبيدًا اكاروسيًا وحشريًا وهي 

Sumithion 50% E.C., Danitol 10% E.C., 
Cymbush 10% E.C., Karate 5% E.C., Hostathion 40% E.C., 
Ekalus forte 10% E.C., Ficam 80% W.P. 
Sumicidin 5% E.C., Decis 2.5% E.C., Acrex 30% E.C., 
Primor 50% W.P. 

 Sumithionوبواقع سـبعة تراكيـز لكـل مبيـد ، حيـث أظهـرت نتـائج الدراسـة أن المبيـد 
ت للبالغــــا% 0.0005و  LC50 0.0006كــــان أكثــــر المبيــــدات ســــمية وبلغــــت قيمــــة 

-0.0007لــــبعض المبيــــدات  LC50والحوريــــات علــــى التــــوالي ، بينمــــا تراوحــــت قــــيم 
للحويـات ، أمـا بالنسـبة لتـأثير % 0.0028-0.0006بالنسبة للبالغات و % 0.011

فترة التعرض للمبيدات فقد زادت نسبة القتل المئوية بمرور الوقت غير أن هذه النسبة 
اعة من المعاملة ، كمـا أظهـرت النتـائج س 72لم تسجل أي زيادة بعد مرور أكثر من 

  .أن طور الحورية كان أكثر حساسية من الباغات للمبيدات المستخدمة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

20  
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  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Brevicoryne دراســات حياتيــة وســمية لــبعض المبيــدات علــى حشــرة َمــّن اللهانــة
brassicae (L.) (Aphididae : Homoptera) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  بدالكريم محمد وعواد شعبان داؤد ونزار مصطفى المالح محمد ع

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  304-293) : 4( 21مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

فـي  Brevicoryne brassicaeنفـذت الدراسـة الحياتيـة والسـمية لحشـرة َمـّن اللهانـة 
حيث لوحظ . جامعة الموصل –ات مختبرات قسم وقاية النبات في كلية الزراعة والغاب

بـين % 5من الدراسة الحياتيـة للحشـرة أن هنـاك فروقـات معنويـة عنـد مسـتوى احتمـال 
وغيــر معنويــة لعمــر ) الطــور الحــوري والخصــوبة(أجيــال الحشــرة للصــفات البايولوجيــة 

ومــن دراســة الكثافــة الســكانية للحشــرة وجــد أن هنــاك اختالفــات معنويــة عنــد . الحشــرة
حشـرة  10و  8،  6،  4،  2بين معامالت اإلصابة الصـناعية % 1تمال مستوى اح

نبات من حيث أعـداد حشـرات الَمـّن ، وقـد وصـلت أعـداد الَمـّن مـا /كاملة غير مجنحة
كما أوضحت نتـائج الدراسـة . نبات للمعامالت الخمسة/حشرة 1162.5-242.2بين 

مـرات  9لغـت سـميته أكثـر مـن السمية بأن مبيد الفيكام هو أكثـر المبيـدات فاعليـة إذ ب
أمــا مــن حيــث عامــل . ســمية مبيــد الــدانيتول والــذي كــان أقــل المبيــدات المختبــرة فعاليــة

  .الحساسية فقد اتضح بأن حشرة َمّن اللهانة تعتبر حساسة لجميع المبيدات

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

21  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 & .Tenuipalpus punicae Pدراسـات بيئيـة وحياتيـة علـى حلـم الرمـان الكـاذب 
B. (Acariformes : Tenuipalpidae)   

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  163-159:  7مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

كـاذب جامعة الموصل على حلم الرمـان ال/ أجريت الدراسة في كلية الزراعة والغابات 
أوضحت الدراسة البيئية أن اإلصابة بـدأت بالبالغـات . 1988و  1987خالل عامي 

بيضــة ، يرقـــة ، (مــايو ، وظهـــرت األطــوار األخـــرى / المشــتية فــي العاشـــر مــن أيـــار 
وبلغت أعداد الحلم ذروتها في أشـهر . بعد أسبوع أو أسبوعين من هذا التاريخ) حورية
ووجـــد أن الســـطح الســـفلي ألوراق . ســـبتمبر/ أغســـطس وأيلـــول / يوليـــو وآب / تمـــوز 

الرمان أكثر إصابة بالحلم مـن السـطح العلـوي ، وأن الحلـم يفضـل الجهـة الشـرقية مـن 
  . الشجرة على الجهات األخرى

تقضي البالغات فترة التشتية تحت القلف أو في البراعم الموجـودة علـى األغصـان مـن 
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وأشــارت الدراســة . يــع مــن الســنة التاليــةنــوفمبر وحتــى الرب/ نهايــة شــهر تشــرين الثــاني 
بيضة  15-12الحياتية التي نفذت تحت الظروف المختبرية أن أنثى الحلم تضع من 

، وأن فترة حضانة البيض وفترة الطور اليرقي وفترة طور الحورية وعمر البالغة كانت 
  .يومًا على التوالي 20.7و  13.11و  8و  7.85

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

22  

  : عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث
  

 Rhyncaphytoptus ficifoliae (K.)دراســــة حياتيــــة حلــــم أوراق التــــين 
(Acariformes : Rhyncaphytoptidae)  مــع اختبـار كفـاءة طريقــة أخـذ العينــة

  للدراسة البيئية
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  29-23:  7مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : النشـــــــــــــــــــــر  ســـــــــــــــــــــنة
  

1989  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

جامعـة (أجريت الدراسة البيئيـة والحياتيـة لحلـم أوراق التـين فـي كليـة الزراعـة والغابـات 
تبــــدأ أفــــراد الحلــــم بــــالظهور علــــى . 1987-85خــــالل الســــنوات ) الموصــــل ، العــــراق

أبريــل لتصــل إلــى الــذروة فــي األســبوع / األوراق حديثــة النمــو فــي بدايــة شــهر نيســان 
لــث والرابــع مــن شــهر حزيــران يونيــو ، ثــم تتنــاقص تــدريجيًا حتــى تختفــي تمامــًا مــع الثا

. أكتــوبر/ ســقوط األوراق وذلــك فــي األســبوع الثــاني والثالــث مــن شــهر تشــرين األول 
ومــن دراســة االرتبــاط البســيط وجــد أن هنــاك ارتباطــًا معنويــًا وموجبــًا بــين أعــداد الحلــم 

ووجد من الدراسـة الحياتيـة . بًا مع الرطوبة النسبيةوكل من الحرارة والمفترسات ، وسال
أن الحلم يقضـي فتـرة البيـات الشـتوي علـى هيئـة إنـاث بالغـة ، تبـدأ بـالظهور مـع تفـتح 
األوراق ، لتضع البيض الذي يفقس عن حوريات ينتج عنها ذكور وٕاناث أوليـة جـاهزة 

نـاث الثانويـة بـالظهور وقبل سقوط األوراق تبدأ اإل.إلتمام عملية التزاوج ووضع البيض
ـــة  ـــدب األوراق أســـفل الطبق ـــين شـــقوق القلـــف وفـــي ن ـــرة الشـــتاء ب ـــة لتقضـــي فت مـــرة ثاني

وأظهـرت الدراسـة أن أخـذ العينـة يجـب . الحليبية المتصلبة الناتجـة عـن سـقوط األوراق
  .أن يشتمل على أوراق مأخوذة من جهات الشجرة المختلفة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

23  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ـــــــــــــــّن أوراق مالحظـــــــــــــــ ـــــــــــــــة حشـــــــــــــــرة َم ـــــــــــــــة وحياتي ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن بيئي ـــــــــــــــة أولي   ات حقلي
فــي منطقــة  Hyalopterus pruni (Homoptera : Aphididae)المشــمش 
  العراق  –الموصل

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  محمد عبدالكريم محمد ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  5-1) : 1( 8مجلة وقاية النبات العربية ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1990  

  : ة الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

أخـــــذت مالحظــــــات حقليـــــة أوليــــــة عــــــن بيئيـــــة وحياتيــــــة حشـــــرة َمــــــّن أوراق المشــــــمش 
Hyalopterus pruni G. (Aphididae : Homoptera)  علـى خمسـة أنـواع مـن

فــي حقــل البســتنة التــابع لكليــة ) أشــجار الفاكهــة ذات النــوى الحجريــة(أشــجار اللوزيــات 
العــراق خــالل موســم زراعــي واحــد  –الزراعــة والغابــات بحمــام العليــل بمحافظــة نينــوى 

ُسجلت أعداد قليلـة مـن . 1986يونيو / إلى حزيران  1985سبتمبر / امتد من أيلول 
مــارس ، ووصــل التعــداد ذروتــه / الَمــّن علــى األشــجار خــالل األســبوع األول مــن آذار 

أبريــل ، ثــم انخفضــت الكثافــة العدديــة  تــدريجيًا بعــد / فــي األســبوع الثالــث مــن نيســان 
كانـت . يونيـو/ ك إلى أن اختفت أفراد الحشرة تمامًا في األسبوع الثاني مـن حزيـران ذل

) الكوجـة(أشجار المشمش أكثر قابلية لإلصابة بينمـا كانـت أشـجار البرقـوق األخضـر 
وقد سجل ارتباط معنوي بـين أعـداد أفـراد الَمـّن ودرجـة الحـرارة ، . أقلها قابلية لإلصابة

وأمضت الحشرة بياتها الشتوي بطـور . مع الرطوبة النسبية وكان االرتباط غير معنوي
البيضـــة ، وقـــد كـــان هنـــاك ارتبـــاط معنـــوي وموجـــب بـــين درجـــة الحـــرارة ونســـبة الفقـــس 
. الحقيقيــة ، بينمــا لــم يكــن ألي مــن درجــة الحــرارة أو الرطوبــة تــأثير فــي نســبة المــوت

 Phragmitis communisالحجينـة (هاجر النوع موضوع الدراسة إلى عائل ثانوي 
Trin. ( نــــوفمبر ، وعــــادت األفــــراد / يونيــــو إلــــى أوائــــل تشـــرين الثــــاني / مـــن حزيــــران

للتـــزاوج ووضـــع البـــيض حـــول ) أشـــجار اللوزيـــات(الجنســـية ثانيـــة إلـــى العائـــل الـــرئيس 
  .البراعم وفي شقوق القلف

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

24  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 .Tetranychus turkestani Ugaدراسة مختبرية لحياتية حلـم الشـليك العنكبـوتي 
& Nik. (Tetranychidae : Acariformes)  وقابليـة ثـالث أصـناف مـن الـدلبوث

  لإلصابة به في الدفيئات الزجاجية) الكالديولس(
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  24-21) : 1( 8مجلة وقاية النبات العربية ، 

  :  ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر
  

1990  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

دراسـة لحياتيـة حلـم  1988و  1987أجريت في كلية الزراعـة والغابـات خـالل عـامي 
 .Tetranychus turkestani Uga. & Nik الشـــــليك العنكبـــــوتي

(Tetranychidae : Acariformes)  ودراســة فــي الدفيئــة الزجاجيــة لقابليــة ثالثــة
دراســة حياتيــة حلــم الشــليك أظهــرت . هلإلصــابة بــ) الكالديــولس(أصــناف مــن الــدلبوث 

ــــى الصــــنف  العنكبــــوتي ــــر  "Rose Rose"عل م و °1±25تحــــت ظــــروف المختب
 1.27±81.7رطوبــة نســبية ، أن معــدل عــدد البــيض لألنثــى الواحــدة هــو % 50±2
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بيضــة ، وأن معــدل فتــرة حضــانة البــيض وفتــرة أطــوار اليرقــة والحوريــة والبالغــات هــو 
مــــًا علــــى التــــوالي ، وقــــد أتــــم الطــــور الحــــوري ثالثــــة يو  6.1و  13.3و  2.3و  6.2

كمـــا أظهـــرت الدراســـة فـــي الدفيئـــة أن . يومـــاً  31.3أعمـــار ، وبلـــغ معـــدل دورة الحيـــاة 
   "Tradebarn"الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنف 

  و "Rose Rose"كـــــــان أكثـــــــر قابليـــــــة لإلصـــــــابة بـــــــالحلم مقارنـــــــًا بالصـــــــنفين 
"Peter Pears". 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

25  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

غــــذائي وتــــأثيره علــــى بعــــض الصــــفات الحياتيــــة لحشــــرة خنفســــاء الخــــابرا التفضــــيل ال
Trogoderma granarium Everts (Coleoptera : Dermistidae) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  سعاد أرديني عبداهللا ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  82-77) : 2( 8مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1990  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ـــات أ ـــة النب ـــات / جريـــت الدراســـة الحاليـــة فـــي قســـم وقاي ـــة الزراعـــة والغاب جامعـــة / كلي
ـــة نســـبية °1±25عنـــد درجـــة حـــرارة  1988الموصـــل خـــالل عـــام  % 5±50م ورطوب

 Trogoderma granarium Evertsلمعرفــة التفضــيل الغــذائي لحشــرة الخــابرا 
حشـرة تفضـل التغذيـة أظهـرت الدراسـة أن ال. وتأثيره على بعـض الصـفات الحياتيـة لهـا

ـــالرز والسمســـم وعبـــاد الشـــمس والحمـــص ـــى الحنطـــة مقارنـــة ب ـــت النســـبة . عل ـــد كان وق
كمـا كـان . الجنسية تميـل لصـالح اإلنـاث علـى جميـع العوائـل وألجيـال الحشـرة الخمسـة

للعائل الغذائي تأثير واضح علـى وزن الـذكور واإلنـاث ، حيـث كانـت الـذكور واإلنـاث 
ومـن دراسـة . مسم أكبـر وزنـًا مـن البالغـات المربـاة علـى الحنطـةالمرباة على الرز والس

تأثير بعض العوائل على بعض الصفات الحياتية للحشـرة وجـد أن معـدل عـدد البـيض 
بيضـــة علـــى كـــل مـــن الـــرز  14.4،  20،  27.2الـــذي تضـــعه األنثـــى الواحـــدة كـــان 

شــرة باأليــام والسمســم والحمــص علــى التــوالي ، بينمــا كانــت معــدالت فتــرات أطــوار الح
 4للطــور اليرقــي و  47.8،  47.1،  44.6لحضــانة البــيض و  8.2،  8.4،  5.8
،  4،  3.6لطور العـذراء و  4.6،  5،  3.6لطور ما قبل العذراء و  4.2،  3.4، 

لإلنــاث علــى كــل مــن الــرز والسمســم والحمــص  8.6،  6.4،  11.8للــذكور و  5.2
 .على التوالي

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

26  

  :بحـــــــــــــــث عنـــــــــــــــوان ال
  

تــأثير درجــة الحــرارة فــي التفضــيل الغــذائي والصــفات الحياتيــة والمورفولوجيــة لخنفســاء 
  الحبوب الشعرية
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  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  273-259) : 4( 22مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1990  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

هــي الدرجــة % 5±50م ورطوبــة نســبية °30يــة أن درجــة حــرارة أظهــرت الدراســة الحال
 Trogoderma granarium Evertsالمفضــلة لنشــاط خنفســاء الحبــوب الشــعرية 

غـــم  2.0و  1.9و  3.6و 10.5و  24.4أشـــهر  6حيـــث اســـتهلكت الحشـــرات بعـــد 
يرقــة عنــدما  19و صــفر و  304.6و  561.3و  1508.6وأنتجــت يرقــات بمعــدل 

كمـا . الحنطة والرز والسمسم وعباد الشمس والحمص على التـوالي ربيت على كل من
وجد أن للحرارة تأثيرًا علـى التفضـيل الغـذائي والنسـبة الجنسـية والصـفات المورفولوجيـة 
لليرقات والبالغات وعلى فتـرات حضـانة البـيض والطـور اليرقـي وطـور مـا قبـل العـذراء 

الخـابرا علـى الـرز والسمسـم والحمـص  ومـن دراسـة حياتيـة خنفسـاء. والعذراء والبالغات
م وجد أن أعلى معدل لوضع البيض كـان عنـد °35و  30و  25تحت درجات حرارة 

بيضة لكل مـن الـرز والسمسـم  19.8و  27.6و  31.6م حيث بلغ °30درجة حرارة 
و  56.1بلـــغ  °30والحمــص علــى التـــوالي ، ومتوســط فتـــرة الجيــل عنــد درجـــة حــرارة 

كل من الرز والسمسم والحمص على التوالي وبلغ متوسـط فتـرة يومًا ل 73.8و  51.4
يــوم وذلــك علــى درجــات حــرارة  50.8و  56.1و  66.5الجيــل للحشــرات علــى الــرز 

 .م على التوالي°35و  30و  25

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

27   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ب تأثير بعض العوائل الغذائية ودرجة حرارة التربية في حساسية يرقات خنفسـاء الحبـو 
  الشعرية لمبيدي الفيكام والبيرمثرين

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد ونزار مصطفى المالح ووفاء عبد يحيى 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  258-247) : 4( 22مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1990  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

معــة جا/ كليــة الزراعــة والغابــات / أظهــرت الدراســة فــي مختبــرات قســم وقايــة النبــات 
وأظهرت وجـود فـروق معنويـة فـي حساسـية يرقـات  1989-88الموصل خالل عامي 

ــاة علــى عوائــل غذائيــة ودرجــات حــرارة مختلفــة حيــث وجــد أن  الخــابرا للمبيــدات والمرب
اليرقـات المربـاة علــى السمسـم كانـت أكثــر حساسـية لمبيـدي الفيكــام والبيرمثـرين مقارنــة 

ــاة تحــت باليرقــات المربــاة علــى الحنطــة واللوبيــ ا والــرز ، كــذلك وجــد أن اليرقــات المرب
م أظهرت استجابة جيدة لكال المبيـدين مقارنـة باليرقـات المربـاة تحـت °25درجة حرارة 
م وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا أن طريقة تعفير البذور أكثـر °35و  30درجتي حرارة 
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قــد وجــد أن كفــاءة فــي وقايــة الحبــوب مــن طريقــة معاملــة قــرص الورقــة إضــافة لــذلك ف
 .هناك ارتباط بين معدل نسبة القتل ومعدل وزن وحجم اليرقة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

28   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

دراســـة مقارنـــة لتـــأثير بعـــض المستخلصـــات النباتيـــة والمبيـــدات فـــي بعـــض الفطريـــات 
  المسببة ألمراض النبات

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد ونبيل عزيز قاسم ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  246-237) : 4( 22مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1990  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

/ كليــة الزراعــة والغابــات / أجريــت الدراســة الحاليــة فــي مختبــرات قســم وقايــة النبــات 
، حيــث اختبــر تــأثير أربعــة مستخلصــات  1989-88جامعــة الموصــل خــالل عــامي 

 Alternaria spي النمو المايسـليومي للفطريـات نباتية وثالثة مبيدات وزيت معدني ف
حيـث أظهـرت مستخلصـات نبـات اآلس  Penicillium spو  Aspergillus spو 

جزء بـالمليون نتـائج جيـدة ، فيمـا لـم يكـن لمستخلصـات  2000والسبحبح عند التركيز 
يـز نبات اليوكالبتوس والدفلة وكذلك الزيت المعدني أي تـأثير فـي الفطريـات عنـد التراك

العالية ، بينما كـان لمبيـد النبليـت تـأثير جيـد فـي مقاومـة الفطريـات يليـه مبيـد األدغـال 
ـــز -الفلوزافـــوب ـــم المبيـــد الحشـــري ديســـيس عـــد التركي ـــالمليون  2000بيوتايـــل ث جـــزء ب

فيمــا تفــوق مبيــد الديســيس فــي تــأثيره  Alternariaو  Aspergillusبالنســبة للفطــرين 
  .Penicilliumعلى الفطر 

  :سلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الت
  

29  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

دراســـة تـــأثير بعـــض الزيـــوت المتطـــايرة والثابتـــة المستخلصـــة مـــن بعـــض النباتـــات فـــي 
  خنفساء اللوبيا الجنوبية 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  عواد شعبان داؤد وعمر فوزي عبدالعزيز ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  185-179) : 2( 23مجلة زراعة الرافدين ، 

   :ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1991  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

كليـة الزراعـة والغابـات خـالل عـامي / أجريت الدراسة في مختبرات قسم وقايـة النبـات 
ـــأثير قاتـــل لحشـــرة خنفســـاء  88-1989 ـــع الزيـــوت المتطـــايرة ت ـــين أن لجمي ، حيـــث تب

-40اللوبيا الجنوبيـة عنـد معاملـة السـطح الخـارجي لهـا وقـد تراوحـت نسـبة القتـل بـين 
وقــد % 73-17وحــت نســبة الطــرد للزيــوت المتطــايرة والثابتــة بــين بينمــا ترا% 96.6

أظهـــر زيـــت اليوكـــالبتوس تفوقـــًا واضـــحًا علـــى بقيـــة الزيـــوت فـــي تـــأثيره القاتـــل والطـــارد 
ـــة لبـــذور اللوبيـــا ضـــد خنفســـاء اللوبيـــا  للحشـــرة ، أمـــا نتـــائج دراســـة الزيـــوت كمـــواد واقي
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ة للبــذور يقــل معــدل اســتهالك الجنوبيــة فقــد أظهــرت أنــه بزيــادة كميــة الزيــوت المضــاف
  .البذور ومعدل خروج الحشرات البالغة كما تنخفض نسبة إنبات البذور

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

30  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  التأثير الحيوي لنوع الغذاء ودرجة حرارة التربية في عثة المالبس صناعة األكياس

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وسعاد أرديني عبداهللا

  :  الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
  

  165-161) : 4( 25مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1993  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

/ كليــة الزراعــة والغابــات / أجريــت الدراســة الحاليــة فــي مختبــرات قســم وقايــة النبــات 
م °25، أظهـرت الدراسـة أن درجـة الحـرارة  1992-91جامعة الموصل خالل عامي 

م ، حيـــث °35و  30شـــرة مقارنـــة بـــدرجتي كانـــت الدرجـــة المناســـبة لنمـــو وتطـــور الح
يــوم فيمــا  15.5بيضــة ، كــان معــدل فتــرة حضــانة البــيض  32-22وضــعت األنثــى 

كـان صـوف . يومـاً  74واسـتغرق الطـور اليرقـي % 90-71تراوحت نسبة الفقـس بـين 
الغــنم أفضــل األغذيــة مقارنــة بــالقطن واالكريلــك حيــث لــم تســتطيع الحشــرة مــن إكمــال 

  .كما كان للحشرة جيلين في السنة. تربيتها على القطن واالكريلكدورة حياتها عند 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

31  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  دراسة مقارنة لبعض الجوانب البيئية والمظهرية لحشرتي الُفل والمطاط القشريتين

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  سعاد أرديني عبداهللا ونزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  194-187) : 1( 16مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1994  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

جامعـة الموصـل / أجريت الدراسة في البيوت الزجاجية وحقول كلية الزراعة والغابـات 
وقــد أظهــرت الدراســة البيئيــة أن حشــرة المطــاط القشــرية . 1992و  91خــالل عــامي 

ا والمطــاط وصــلت ذروتهــا فــي األســبوع األول والثالــث مــن أيلــول علــى مطــاط بنجامينــ
العادي على التوالي ، بينما وصلت قشرية الفـل ذروتهـا فـي األسـبوع األول مـن كـانون 
الثـاني علـى الفـل واألسـبوع األول مـن تشـرين األول علـى البودوكـاربس وكـان االرتبــاط 
بــــين أعــــداد الحشــــرتين معنويــــًا وســــالبًا مــــع درجــــة الحــــرارة ومعنويــــًا موجبــــًا مــــع درجــــة 

دد حشـرات قشـرية المطـاط علـى الورقـة عنـد الـذروة علـى مطـاط بلغ معدل ع. الرطوبة
علــــى التــــوالي ، فيمــــا بلــــغ معــــدل عــــدد  3.87و  4.62بنجامينــــا والمطــــاط العــــادي 

على نباتي الفـل والبودوكـاربس علـى  3.5و  25.7الحشرات على الورقة لقشرية الفل 
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  .تلفة للحشرتينوقد تم وصف وقياس الصفات المظهرية المهمة لألطوار المخ. التوالي

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

32  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  تأثير فترة الخزن والضوء ومستوى اإلصابة في خنفساء الطحين المتشابهة

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  126-121) : 3( 26مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1994  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

وظالم ) 12:  12(متقطع [والضوء ) شهراً  12،  6(دراسة تأثير فترة الخزن شملت ال
ــــأثير مســــتويات اإلصــــابة ] مســــتمر ). حشــــرة 60و  50،  40،  30،  20،  10(وت

أظهرت النتـائج أن لفتـرة الخـزن تـأثيرًا علـى الكثافـة العدديـة للحشـرة وبمعـدل تـراوح مـن 
ـــــد  2162.8-3097.9 وكـــــذلك معـــــدل النمـــــو % 56.5و  18.3حشـــــرة ونســـــبة الفق

 2788.5إن معــــدل عــــدد الحشــــرات المربــــاة فــــي الضــــوء المتقطــــع . 0.39و  0.71
حشـرة ، إال  2472.3حشرة كان أعلى من عدد الحشرات المرباة في الظالم المستمر 

ـــد اختلفـــت مـــن  ـــى  40.2أن نســـبة الفق الـــى 0.56وكـــذلك معـــدل النمـــو مـــن  34.5إل
م المســـتمر وبالنســـبة لمســـتويات اإلصـــابة فـــي الضـــوء المتقطـــع عنـــه فـــي الظـــال 0.54

ـــذي تـــراوح مـــن  ـــرًا علـــى معـــدل عـــدد الحشـــرات وال ـــأثيرًا كبي ـــى  1918.8فكـــان لهـــا ت إل
ومـــن . 0.49و  0.56ومعـــدل النمـــو  42.8و  31.7حشـــرة ونســـبة الفقـــد  3321.3

دراسة تأثير فتـرة اإلضـاءة فـي حياتيـة الحشـرة وجـد أن دورة حيـاة الحشـرة كانـت أطـول 
  .ف الظالم المستمر عنه في الضوء المتقطعتحت ظرو 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

33   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  حساسية بعض أصناف الحنطة لإلصابة بخنفساء الحبوب الشعرية

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  محمد عبدالكريم محمد ونزار مصطفى المالح وأمجد بويا سوالقا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  114-109) : 2( 26مجلة زراعة الرافدين ، 

  : شـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــنة الن
  

1994  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

كليــة الزراعــة / أجريــت الدراســة فــي مختبــرات قســم وقايــة النبــات والصــناعات الغذائيــة 
جامعــة الموصــل ، شـــملت الدراســة اختبــار حساســـية خمســة أصــناف مـــن / والغابــات 
لإلصـابة بحشـرة ) 70صابريك ، سن الجمل ، مكسيباك ، أبو غريب ونوري (الحنطة 

 30و  20،  10(عرية مــــع دراســــة تــــأثير مســــتويات اإلصــــابة خنفســــاء الحبــــوب الشــــ
علـى أعـداد الحشـرة ونسـبة الفقـد ) أشـهر 6و  4،  2(وتـأثير فتـرة الخـزن ) مكـرر/يرقـة

وأظهرت النتائج أن الصنف سن الجمل كان . في الوزن واإلنبات ومعدل النمو للحشرة
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لهــا حساســية ، مــن أكثــر األصــناف حساســية لإلصــابة بينمــا كــان الصــنف صــابريك أق
حيــث كــان مجمــوع أعــداد الحشــرات ومعــدل نســبة الفقــد واإلنبــات لكــال الصــنفين علــى 

و % 28،  3078(و %) 30.1و % 31للصـــــــــــــنف ، /حشـــــــــــــرة 5109(التـــــــــــــوالي 
وكـان %. 5، وقد وجد فروقات معنوية بين األصناف عند مستوى احتمال %) 43.7

ي أيضــًا علــى معــدل أعــداد تــأثير معنــو ) يرقــة 30و  20،  10(لمســتويات اإلصــابة 
%) 25.2-16.6(ونســبة الفقــد ) حشــرة 604.9-260.4(الحشــرة لجميــع األصــناف 

تأثير معنوي ) أشهر 6-2(، وكذلك كان لفترة الخزن %) 38.2-50(ونسبة اإلنبات 
) حشــرة 867.1-184.3(أيضــًا علــى معــدل أعــداد الحشــرة ولجميــع األصــناف أيضــًا 

وبالنســــبة لتــــأثير %). 34.8-53.9(ة اإلنبــــات ونســــب%) 36.5-7.2(ونســــبة الفقــــد 
المحتوى الغذائي وبعـض الصـفات الفيزياويـة لحبـوب الحنطـة فـي أعـداد الحشـرة ، فقـد 

  .تأثير سالب ومعنوي في أعدا الحشرة) 1(وجد أن لنسبة البروتين والصالبة 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

34  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  ستقالعوامل المؤثرة في وضع البيض لحفار ساق الف

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وطالل طاهر محمود

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   119-115) : 3( 28مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1996  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ــادة فــي وزن األنثــى وكميــة الغــذاء وعــدد مــرات التــزاوج  ــائج الدراســة أن الزي أظهــرت نت
وٕان أعلــى عــدد . تضــعه األنثــىأدى إلــى حــدوث زيــادة فــي معــدل عــدد البــيض الــذي 

فيمــا أظهــرت نتــائج دراســة . للبــيض كــان مــع اإلنــاث التــي تركــت الــذكر بشــكل مســتمر
االرتبــاط بـــين معـــدل عــدد البـــيض وكـــل مــن معـــدل درجـــات الحــرارة والرطوبـــة النســـبية 

بــين عــدد البــيض والحــرارة % 5األســبوعية وجــود عالقــة معنويــة عنــد مســتوى احتمــال 
الرطوبـة النسـبية، كمـا وجـد أن إنـاث الحفـار كانـت تفضـل األفـرع  وسالبة ومعنويـة مـع

السميكة لوضع البـيض وٕان زيـادة عـدد الشـقوق فـي الفـرع أدى إلـى زيـادة عـدد البـيض 
  .فيما لم تكن هناك فروقات معنوية في عدد البيض بالنسبة لنوع الشقوق وحالة الفرع

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

35  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  والسلوكية ليرقات حفار ساق الفستقالكفاءة الحياتية 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وطالل طاهر محمود

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  126-120) : 3( 28مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1996  
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  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن اليرقـــات حديثـــة الفقـــس تنجـــذب لمركبـــات كيميائيـــة تفرزهـــا 
لفتـرة غمـر أفـرع أشـجار أخـرى مـن غيـر عوائلهـا فـي مستخلصـات أشجار الفسـتق وأن 

جــذور وأفــرع الفســتق تــأثير واضــح فــي زيــادة نســبة انجــذاب اليرقــات لألفــرع المعاملــة ، 
كما أظهرت الدراسة أن هناك العديد من العوامل المحددة لنجاح اليرقات في الوصـول 

عثورهـا علـى العائـل فيمـا  إلى العائل حيـث أن تقـدم اليرقـة فـي العمـر يقلـل مـن فرصـة
تعمل الزراعة المختلطة على إربـاك اليرقـة فـي تحديـد موقـع العائـل وأن التربـة الطينيـة 
الجافة هي األفضل لحركة اليرقـات مقارنـة بـالترب المزيجيـة والرمليـة الرطبـة وأن لبعـد 

عضـوية أما بالنسـبة للحـواجز الفيزيائيـة وال. اليرقة عن العائل دور مهم في هذا المجال
فقــد وجــد أن للرمــل والســماد العضــوي تــأثير جيــد فــي منــع اليرقــات مــن الوصــول إلــى 

فاعليــة جيــدة فــي % 0.5العائــل ، كمــا أظهــر مبيــدي الفيــون والبريفــون عنــد التركيــز 
  .وقاية أفرع الفستق من اإلصابة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

36  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  أفرع الفستق طريقة مقترحة لتحديد عدد األعمار اليرقية لحفار

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  106-98) : 2( 2مجلة الزراعة العراقية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1997  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن هناك ارتباطًا معنويًا وموجبـًا بـين عـدد الحجـرات فـي 
 Epistomeيحة فــوق الفــم النفــق الــذي تصــنعه يرقــة حفــار أفــرع الفســتق وعــرض صــف

أكـــد وجـــود ســـبعة أعمـــار يرقيـــة وســـتة انســـالخات للحفــــار  Dyarوأن تطبيـــق قـــانون 
Anthaxia armeniaca Ob.  وأن عــرض صــفيحة فــوق الفــم لألعمــار اليرقيــة

ملــم  1.22و  1.02و  0.85و  0.70و  0.59و  0.49و  0.41المتعاقبــة بلغــت 
مــع عــدد الحجــرات الســت الموجــودة فــي  علــى التــوالي ، وأن عــدد االنســالخات تطــابق

النفق الذي تصنعه اليرقة الواحدة مما يؤكد أن عـدد الحجـرات يمثـل عـدد االنسـالخات 
  .اليرقية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

37  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــأثير بعـــض المـــواد الحاملـــة والحـــرارة فـــي كفــاءة مبيـــدي الفيكـــام و الســـيفين فـــي وقايـــة 
  رات المخازنتقاوي الحنطة من اإلصابة ببعض حش

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد ونبيل مصطفى المالح

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  114–109) : 1( 29مجلة زراعة الرافدين ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1997  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن مبيـــدي الفيكـــام والســـيفين وتخفيفاتهمـــا بالكبريـــت الزراعـــي 
ظهــرا فاعليــة جيــدة فــي مكافحــة بالغــات ثاقبــة الحبــوب الصــغرى وخنفســاء والبنتونايــت أ

و  85.9الحبــــوب المنشــــارية ويرقــــات الخــــابرا وأن أعلــــى معــــدل لنســــبة القتــــل بلغــــت 
% 10والسـيفين % 10ساعة من المعاملـة لكـل مـن مبيـدي الفيكـام  72بعد % 78.5

م °35د درجــة حــرارة علــى التــوالي ، وأن المبيــدات المســتخدمة كانــت أكثــر فاعليــة عنــ
فيما انخفض معدل نسبة القتـل مـع زيـادة فتـرة التخـزين وأن مبيـد السـيفين مـع الكبريـت 
الزراعــي كــان أفضــل المعــامالت خــالل األشــهر الســتة ولــم تكــن للمعــامالت تــأثير فــي 

فيمــا لــم يكــن للحــرارة . نســبة إنبــات البــذور وذلــك بعــد مــرور ســتة أشــهر مــن المعاملــة
  .ى الرطوبي للحبوبتأثير في المحتو 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

38  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Anthaxia armeniacaتسجيل أول ودراسة في النشاط الحيوي لحفار أفرع الفستق 
Ob., Buprestidae, Coleoptera في العراق  

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  21-16:  29مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1998  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

وأظهــرت النتــائج أن الحفــار الــذي يهــاجم  1996-94نفــذت الدراســة خــالل الســنوات 
وٕان زيـادة شـدة اإلصـابة  .Anthaxia armeniaca Obأفرع الفستق في العـراق هـو 

بــدأت أطــوار الحفــار المختلفــة . أدت إلــى قصــر المســافة بــين تفرعــات الفــرع المصــاب
 15/7،  5/7،  13/7بالنســـبة للبـــيض وفـــي  25/6،  18/6،  23/6بــالظهور فـــي 
للبالغـــــــــــات  8/6،  10/6،  5/6للعـــــــــــذراء و  25/5،  13/5،  15/5لليرقـــــــــــات و 

علـــى التـــوالي ، وبلـــغ معـــدل فتـــرة ظهـــور طـــور البـــيض  1996،  95،  94للســـنوات 
يومًا على التـوالي ،  28،  24،  308.6،  18.6واليرقة والعذراء والبالغة في الحقل 

بيضة وكانت  68.5جيل واحد في السنة ، بلغ معدل عدد البيض لألنثى  وٕان للحشرة
  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالت 

،  299.2،  14.7فترات حضانة البيض ، العمر اليرقي ، العذراء ، الذكور واإلناث 
  .يومًا على التوالي 22.7،  18.4،  15.8

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

39  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ة وبعـض الزيـوت العضـوية فـي ديناميكيـة دراسة تأثير درجات الحـرارة والرطوبـة النسـبي
  سكان َحلم الفستق الكاذب
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  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم ونبيل مصطفى المالح

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  19-12:  30مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1998  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

-92خـــالل األعـــوام  جامعـــة الموصـــل –نفـــذت الدراســـة فـــي كليـــة الزراعـــة والغابـــات 
ــــى أشــــجار الفســــتق فــــي  1994 ــــم ظهــــرت أوًال عل وأظهــــرت الدراســــة أن بالغــــات الحل

األســبوعين األول والثالــث مــن شــهر أيــار لألعــوام الثالثــة وأعقبهــا ظهــور أطــوار الحلــم 
وقــد . األخــرى خــالل األشــهر مــن مــايس ولغايــة تمــوز مــن المواســم الثالثــة قيــد الدراســة

ــم ذرو  ــم للورقــة وصــلت أعــداد الحل تهــا فــي شــهري تمــوز وآب وكــان معــدل أعــداد الحل
وأثــرت درجــات . حلمــة لســنوات الدراســة علــى التــوالي 28و  90.8و  84.1الواحــدة 

الحرارة تأثيرًا معنويًا وموجبًا في الكثافة العددية وأن أعداده على السطح السفلي للورقة 
 Gora(للزيــوت المعدنيــة ووجــد مــن النتــائج أن . تفــوق معنويــًا علــى الســطح العلــوي

soluble oil ،Sunoco 11F.  ،Oleo supracid 100 EC ( بتراكيزهـا)0.5  ،
تـــأثيرًا واضـــحًا علـــى النســـبة المئويـــة للقتـــل تحـــت ظـــروف المختبـــر ، فيمـــا %) 2،  1

ولجميــع الزيــوت المســتخدمة كــان لــه % 2أشــارت نتــائج الدراســة الحقليــة بــأن التركيــز 
  .لحلم خالل شهري حزيران وتموزتأثيرًا في خفض أعداد ا

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

40  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Capnodisالهضـم التقريبـي للغـذاء والنمـو النسـبي فـي بالغـات حفــار سـاق الفسـتق 
cariosa Pall. (Buprestidae : Coleoptera) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  52-46:  36مجلة التربية والعلم ، 

  : لنشـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــنة ا
  

1999  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج الدراسة أن متوسط قيمة الهضم التقريبي والنمو النسـبي لبالغـات الحفـار 
ملغــم علــى التــوالي ، وأن أعلــى قيمــة للهضــم /يــوم/ملغــم 0.0021و % 38.1بلغــت 

م وكــــان االرتبــــاط معنويــــًا وموجبــــًا بــــين أوزان °35التقريبــــي كانــــت عنــــد درجــــة حــــرارة 
حشــرات وقيمــة الهضــم التقريبــي، فيمــا وجــد أن لجــنس الحشــرة وعمرهــا ونــوع وأحجــام ال

  .العائل وعمر األوراق تأثير في قيمة الهضم التقريبي للغذاء

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

41  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

أول تسجيل ودراسة حيوية لنوعين من البـق المطـرز علـى محصـول زهـرة الشـمس فـي 
  العراق
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  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  الح نزار مصطفى الم

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

مجلــة اتحــاد الجامعــات العربيــة والدراســات والبحــوث الزراعيــة ، جامعــة عــين شــمس ، 
  688-673) : 2( 7القاهرة ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1999  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

يصــيب فقــط  Stephanitis pyri (F.)أظهــرت النتــائج أن بــق الكمثــرى المطــرز 
اجم مـــــن قبــــــل نـــــوعين همــــــا أشـــــجار التفاحيـــــات ، وأن محصــــــول زهـــــرة الشــــــمس يهـــــ

Galeatus scrophicus Saunders  وGaleatus helianthi Onder & 
Lodos  واللـــذان ســـجال ألول مـــرة فـــي العـــراق علـــى نبـــات زهـــرة الشـــمس ، وأن النـــوع

األخير سجل ألول مرة في القطر ، ويتميـز بوجـود خمسـة خاليـا فـي الحافـة الخارجيـة 
  فيمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوي النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع Paranotaلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

G. scrophicus Saund.  أربعة خاليا فقط ، وكال النـوعين وجـدا علـى نبـات زهـرة
، وأن  1997و  96الشــمس للفتــرة مــن نيســان ولغايــة نهايــة تشــرين الثــاني لموســمي 

هناك ارتباط معنوي وموجب بين أعداد البق المطرز ومعدل درجات الحرارة ، وارتباط 
رات الجــزء القاعــدي مــن النبــات معنــوي وســالب مــع الرطوبــة النســبية ، وفضــلت الحشــ

 .G. scrophicus Saundوالسطح السـفلي للورقـة والصـنف وحيـد الزهـرة وأن النـوع 
مــن مجمـــوع الســكان ، كمـــا أظهــرت الدراســة الحياتيـــة أن معــدل عـــدد % 67.6شــكل 

  و G. helianthiبيضــة لكــل مــن النــوعين  101.7و  143.1البــيض لألنثــى بلــغ 
G. scrophicus Saund. التوالي ، فيمـا بلـغ معـدل فتـرات حضـانة البـيض ،  على

ــام  ،  22.8و  26.7،  22.2،  9.4،  8.57الطــور الحــوري ، الــذكر واألنثــى باألي
 .Gو  .G. helianthi O. & Lلكــل مــن النــوعين  33.7،  29.3،  28.5

scrophicus Saund. على التوالي.  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

42  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ـــــــــّن الخـــــــــوخ األخضـــــــــرتـــــــــأثير بعـــــــــض العوائـــــــــل  ـــــــــة فـــــــــي حياتيـــــــــة حشـــــــــرة َم   النباتي
Myzus persicae (Sulz.)   

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد ونبيل مصطفى المالح

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  30-23:  38مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1999  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

الزراعــة والغابــات ، جامعــة الموصــل ، نفــذت الدراســة فــي قســم وقايــة النبــات ، كليــة 
وأظهرت النتائج أن لنوع العائـل النبـاتي تـأثير معنـوي فـي متوسـط فتـرة الطـور الحـوري 
والبالغ والكفاءة التناسلية وأن نبات البطاطا كان أكثر مالءمة لتغذية الحشرة حيث بلغ 
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عـــدل الحقيقـــي فيمـــا بلغــت قيمـــة الم 53.9معــدل عـــدد األفـــراد الناتجــة لألنثـــى الواحـــدة 
ـــــــــة للحشـــــــــرة  ـــــــــادة الطبيعي ،  0.16،  0.15،  0.24،  0.13،  0.31،  0.38للزي

والنـوع  Nicotiana glotinosa (L.)لكل مـن البطاطـا والباذنجـان والتبـغ نـوع  0.08
N. tabacum (L.)  بأصـــــنافه)Turkish  ،Langiflora  ،Samsun  ،

Xanthia (ــــــتمكن الحشــــــرة مــــــن ال ــــــم ت ــــــوالي فيمــــــا ل ــــــى الت ــــــى الصــــــنفعل ــــــة عل   تغذي
N. tabacum Gluca (L.).  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

43   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  أول تســــــــــــــــــجيل إلصــــــــــــــــــابة بعــــــــــــــــــض أصــــــــــــــــــناف الكمثــــــــــــــــــرى بحشــــــــــــــــــرة َمــــــــــــــــــّن 
  Dysaphis reaumuri (M.)التفــــــاف أوراق الكمثــــــرى األخضــــــر 
(Aphididae : Homoptera) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  فى المالحنزار مصطفى المالح ومحمد عبدالكريم محمد ونبيل مصط

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  22-13:  38مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

1999  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ألول مــــــرة فــــــي العــــــراق تــــــم تســــــجيل حشــــــرة مــــــن التفــــــاف أوراق الكمثــــــرى األخضــــــر 
Dysaphis reaumuri M.  علــى أشــجار الكمثــرى فــي منطقــة حمــام العليــل والتــي

ــائج الدراســة أن شخصــت مــن قبــل متحــف التــاريخ الطبيعــي فــي إن كلتــرا ، وأظهــرت نت
فـــي األســـبوع األول والثالـــث مـــن آذار  1996و  95الحشـــرة بـــدأت نشـــاطها لموســـمي 

في األسبوع الثـاني واألخيـر  2131،  1561وازدادت أعدادها تدريجيًا لتصل ذروتها 
علــى التــوالي واختفــت تمامــًا  1996لعــام  2550،  1978و  1995مــن نيســان لعــام 
مـن مجمـوع السـكان % 84.4و  889.9وقـد شـكلت الحوريـات . يرانفي منتصف حز 

علــى التــوالي وكــان ارتبــاط أعــداد الَمــّن مــع درجــات الحــرارة موجبــًا وغيــر معنويــًا ومــع 
الرطوبــة ســالبًا وغيــر معنــوي بينمــا كــان االرتبــاط بــين أعــداد الَمــّن واألعــداء الحيويــة 

األصــناف حساســية لإلصــابة والنمــل موجــب ومعنــوي وأن الصــنف ليكونــت كــان أكثــر 
  .بالَمنّ 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

44  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  الحد االقتصادي الحرج والمكافحة الكيميائية لدودة ثمار العنب

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وهيثم محي الدين البدراني

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  20-15) : 1( 5مجلة الزراعة العراقية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2000  
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  : ة الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

 Lobesiaأظهرت نتائج الدراسة أن قيمة الحد االقتصادي الحرج لدودة ثمـار العنـب 
botrana (Schiff.)  تتناســب طرديــًا مــع كلفــة عمليــة المكافحــة ، حيــث بلــغ معــدل

للعنقـود عنـد رش األشـجار بالكامـل /يرقـة 1.67و  2.3قيمة الحـد االقتصـادي الحـرج 
و  0.96دات على التوالي ، فيما بلغـت هـذه القيمـة وباألسعار التجارية والرسمية للمبي

للعنقود عند رش العناقيد فقط وباألسعار التجارية والرسمية للمبيدات على /يرقة 0.65
كمــا أظهــرت نتــائج المكافحــة الكيميائيــة أن مبيــد النوفــاكرون كــان أكثــر ســمية . التــوالي

فيمــا بلغــت درجــة فاعليــة ليرقــات عثــة العنــب مــن مبيــدي الكارباريــل والفابكوســيدين ، 
لكل مـن % 30.8و  35.7و  67.4المبيدات في الحقل بعد عشرة أيام من المعاملة 
  .الكارباريل والفابكوسيدين والنوفاكرون على التوالي

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

45  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

فـي خفـض  Aphelinus mali (H.)تـأثير بعـض أصـناف التفـاح فـي كفـاءة الطفيـل 
  التفاح القطنيأعداد حشرة َمّن 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وصالح الدين عبدالقادر

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  161-155) : 4( 32مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2000  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

   Aphelinus mali (H.)أظهــــرت نتــــائج الدراســــة الحاليــــة أن نشــــاط الطفيــــل 
وأن  Eriosoma langerum (Haus.)َمــّن التفــاح القطنــي ال يتوافــق مــع نشــاط 

  تراوحــــــــــــــت بــــــــــــــين 1998و  97متوســــــــــــــط نســــــــــــــبة التطفــــــــــــــل خــــــــــــــالل موســــــــــــــمي 
وأن أعلــى نســبة تطفــل كانــت خــالل شــهر حزيــران وأن نســبة التطفــل % 9.7-56.3

تباينت بحسب أصناف التفاح وارتفاع األفرع واتجاهها فضـًال عـن الوقـت مـن السـنة ، 
و  Rode Beilingو  Vimztomوأن أعلـــى نســـبة تطفـــل كانـــت علـــى األصـــناف 

Royal Cala  46.71و  47.35و  47.56، حيــث بلــغ متوســط نســبة التطفــل %
كمـا . على التوالي وأن الطفيل كان يفضل االتجاه الشمالي والجزء السـفلي مـن الشـجرة

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة عـــدم وجـــود ارتبـــاط معنـــوي بـــين محتـــوى أصـــناف التفـــاح مـــن 
  .لبروتين ومتوسط أعداد الَمّن ونسبة التطفلالعناصر الغذائية الكبرى وا

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

46   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

اســتخدام بعــض المعــايير فــي تحديــد حساســية بعــض أصــناف التفــاح لإلصــابة بحشــرة 
  َمّن التفاح القطني

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وصالح الدين عبدالقادر

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  154-147: ) 4( 32مجلة زراعة الرافدين ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2000  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج الدراسة أن قيم الحساسـية النسـبية ألصـناف التفـاح لإلصـابة بحشـرة َمـّن 
علـى أسـاس الكثافـة العدديـة ،  Eriosoma lanigerum (Haus.)التفـاح القطنـي 

اح أحمـر معدل النمو النسبي ، معـدل التكـاثر ، عـدد األورام وأحجامهـا أن صـنفي التفـ
كانت مقاومة لإلصابة بالحشرة فيما أصيبت بقية األصناف بدرجات  Loboصيفي و 

ـــار المســـتخدم فـــي  ـــد تباينـــت بحســـب نـــوع المعي ـــيم الحساســـية النســـبية ق ـــة وأن ق متفاوت
أكثــر األصــناف حساســية علــى أســاس  Royal Calaحســابها ، حيــث كــان الصــنف 

دل النمـو النسـبي وأحجـام األورام علـى أسـاس معـ Vimztomالكثافة العددية والصنف 
علـى أسـاس  Mantetعلى أساس معدل التكاثر والصنف  Rode Bielingوالصنف 
  .عدد األورام

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

47  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  دراسة مدى مقاومة بعض أصناف العنب األوربي باإلصابة بدودة ثمار العنب 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  البدرانينزار مصطفى المالح وهيثم محي الدين 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  103-98) : 1( 1المجلة العراقية للعلوم الزراعية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2000  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

  أظهــــــــــــــــــــرت نتــــــــــــــــــــائج الدراســــــــــــــــــــة أن اإلصــــــــــــــــــــابة بــــــــــــــــــــدودة ثمــــــــــــــــــــار العنــــــــــــــــــــب
Lobesia botrana (Schiff.)  فــي األســبوعين األول والثالــث مــن شــهر حزيــران

سبة اإلصابة ذروتها خالل شهري آب على التوالي ، وبلغت ن 1997و  96لموسمي 
وبــين الثمــار فــي % 82.3-42.2وأيلــول، حيــث تراوحــت نســبة اإلصــابة بــين العناقيــد 

وأن أصـــناف ديـــس العنـــز وشـــدة بيضـــاء كانـــت أكثـــر األصـــناف % 30-5.2العنقـــود 
علـــى  79.9و  82.3إصـــابة بـــدودة ثمـــار العنـــب حيـــث بلـــغ متوســـط نســـبة اإلصـــابة 

نف زنـت كرنـت مقاومـًا لإلصـابة ، وكـان لسـمك القشـرة ونسـبة التوالي ، فيما كان الص
المواد الصلبة الذائبـة فـي الثمـار وحجـم الثمـار وموعـد النضـج تـأثير متبـاين فـي درجـة 

  .حساسية أصناف العنب لإلصابة بدودة ثمار العنب

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

48  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  فساء اللوبيا الجنوبيةالتفضيل الغذائي وتأثيره في بعض الصفات الحياتية لخن

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وٕابراهيم عبداهللا حسن

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  120-114) : 1( 2المجلة العراقية للعلوم الزراعية ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2001  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 Callosobruchus maculatesأظهــرت النتــائج أن خنفســاء اللوبيــا الجنوبيــة 
(Fab.) صابة بذور الفاصوليا والعدس وأن أعلى قيم للتفضيل النسـبي لم تتمكن من إ

للعائل كان لبذور اللوبيا الحمراء محسوبًا على أساس الفقـد فـي الغـذاء ومعـدل التكـاثر 
غـم علـى التـوالي ، فيمـا بلـغ  0.79و  7.43غـم ،  3.34وفترة الجيل ، حيـث بلغـت 

الجيـــل علـــى بـــذور البقوليـــات المتوســـط العـــام للفقـــد فـــي الغـــذاء ومعـــدل التكـــاثر وفتـــرة 
وكـــان . يومـــًا علـــى التـــوالي 46.64و  0.97غـــم ،  13.27المســـتخدمة فـــي الدراســـة 

لنوع العائل الغذائي تأثير معنوي فـي بعـض الصـفات الحياتيـة للحشـرة حيـث أن أعلـى 
متوســط لعــدد البــيض الــذي وضــعته األنثــى كــان علــى بــذور اللوبيــا البيضــاء والحمــراء 

 20.2بيضـــة علـــى التـــوالي ، واقلـــه علـــى بـــذور المـــاش وبلـــغ  60.1و  61.2وبلـــغ 
بيضــة ، وأن أقصــر فتــرة لحضــانة البــيض كانــت علــى البــاقالء ، حيــث بلغــت خمســة 

يومًا وأن أعلـى  6.1أيام وأطول فترة حضانة كانت على بذور البزاليا المجعدة وبلغت 
كمـا أظهـرت  نسبة فقس للبيض كانت على بـذور الحمـص وأقلهـا علـى بـذور المـاش ،

الدراســـة أن فتـــرة العمـــر اليرقـــي الثـــاني كانـــت أطـــول الفتـــرات وأن فتـــرة الطـــور اليرقـــي 
يومًا فيما كانت هناك فروقات معنويـة فـي فتـرة طـور العـذراء  18-15.9تراوحت بين 

يومـًا علـى  4.8بحسب نوع العائل الغذائي وأن أطـول متوسـط لفتـرة طـور العـذراء بلـغ 
يومًا ولـم  3.5ما كانت أقصر فترة على اللوبيا الحمراء حيث بلغت البزاليا المجعدة بين

  .يكن لنوع العائل الغذائي تأثيرًا معنويًا في فترة طور الحشرات الكاملة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

49   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تأثير نوع العائل الغذائي في تحمـل خنفسـاء اللوبيـا الجنوبيـة لـدرجات الحـرارة المرتفعـة 
  والمنخفضة

  : بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون ال
  

  نزار مصطفى المالح وٕابراهيم عبداهللا حسن

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  113-102) : 1( 2المجلة العراقية للعلوم الزراعية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2001  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

تــأثير نــوع العائــل الغــذائي وفتــرة التعــريض فــي أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود تبــاين فــي 
، وأن نسـبة فقـس  لحـرارة المرتفعـة والمنخفضـةتحمل أطوار الحشرة المختلفـة لـدرجات ا

البيض انخفضت مع ارتفاع درجة الحرارة وزيادة فترة التعريض وأن أقل متوسط لنسبة 
و  45على بذور البزاليا المجعدة عنـد درجـة حـرارة % 4.05و  5.8فقس البيض بلغ 

كاملـة مـع فيما ارتفعت نسبة موت اليرقـات والعـذارى والحشـرات ال. م على التوالي60°
ارتفــاع درجــة الحــرارة وزيــادة فتــرة التعــريض وأن هنــاك تبــاين فــي نســب مــوت األطــوار 

عنــد % 100المختلفــة تبعــًا لنــوع العائــل الغــذائي ، فيمــا بلغــت نســبة مــوت الكــامالت 
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أمـا بالنسـبة . م علـى بـذور البقوليـات المسـتخدمة فـي الدراسـة°60و  55درجة الحرارة 
منخفضة فأظهرت نتائج الدراسة أن طور البيضـة أكثـر تحمـًال لتأثير درجات الحرارة ال

لدرجات الحرارة المنخفضة مقارنة بدرجات الحرارة المرتفعة ، فيما كانت اليرقات أكثـر 
استجابة لدرجات الحرارة المنخفضة من طـور البيضـة حيـث بلـغ متوسـط نسـبة المـوت 

على التوالي، وأن % 100و  92.95) م°5-صفر ، (في اليرقات عند درجة الحرارة 
العذارى هي األخرى أظهرت استجابة عالية لدرجات الحرارة المنخفضة حيث تراوحـت 

فيما لم تتأثر الحشرات الكاملة بدرجة الصفر % 100-61.1نسبة موت العذارى بين 
دقيقة ، في الوقت الذي بلغ فيه متوسط نسـبة مـوت الكـامالت  60عند فترة التعريض 

  .م°5-لحرارة عند درجة ا% 83.9

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

50  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

وطريقـــة المعاملـــة ودرجـــة ) تريكـــارد(تـــأثير تراكيـــز مختلفـــة مـــن مثـــبط النمـــو الحشـــري 
  الحرارة في النشاط الحيوي لحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  53-40) : 2( 8م الصرفة ، مجلة تكريت للعلو 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2002  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

، 3، 1(م ق ب 0.75أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة للتـــداخل بـــين تراكيـــز التريكـــارد 
) م°30و  25(ودرجـــــة حـــــرارة التربيـــــة ) الـــــرش والتغطـــــيس(وطريقـــــة المعاملـــــة %) 5

داد حشرة خنفسـاء اللوبيـا ولجيلين متتابعين وجود تأثير متباين في معدل الزيادة في أع
وٕان . المربـــاة علـــى اللوبيـــا Callosobruchus maculates (Fab.)الجنوبيـــة 

عنـــد درجـــة حـــرارة % 5لتغطـــيس اللوبيـــا لمـــدة دقيقـــة واحـــدة بمحلـــول التريكـــارد تركيـــز 
فيمـــا بلغـــت فـــي  0.5م تـــأثير واضـــح فـــي خفـــض متوســـط معـــدل الزيـــادة إذ بلـــغ 30°

أمــا بالنســبة لتــأثير التــداخل بــين تراكيــز التريكــارد . 36.43معاملــة التجربــة الضــابطة 
وطريقـــة المعاملـــة ودرجـــة الحـــرارة فـــي متوســـط الفقـــد فـــي الغـــذاء ومتوســـط فتـــرة الجيـــل 
ولجيلــــين متتــــابعين ، فــــأظهرت الدراســــة أن زيــــادة تركيــــز التريكــــارد أدت إلــــى خفــــض 

قــة التغطــيس وفــرت متوســط الفقــد فــي الغــذاء وأن معاملــة بــذور اللوبيــا بالتريكــارد بطري
كمــا أدت زيــادة تركيــز التريكــارد إلــى زيــادة . حمايــة أكثــر للبــذور مقارنــة بطريقــة الــرش

يومـًا عنـد  33.33متوسط فترة الجيل ، وأن أطـول متوسـط لفتـرة الجيـل للحشـرة كانـت 
م فيمــا بلغــت فــي معاملــة °25عنــد درجــة حــرارة % 5معاملــة اللوبيــا بــالرش وبتركيــز 

كما أظهرت نتائج الدراسة أيضًا أنه لـم يكـن للعوامـل . يوماً  30.17التجربة الضابطة 
السابقة وتداخالتها تأثير واضـح فـي تبـاين النسـبة الجنسـية ولكنهـا أدت إلـى تبـاين قـيم 

  .النسبة الجنسية وكذلك تباين أوزان الذكور واإلناث



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  30

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

51   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

وطريقـــة المعاملـــة ودرجـــة الحـــرارة فـــي النشـــاط ) تريكـــارد(تـــأثير مثـــبط النمـــو الحشـــري 
  الحيوي لخنفساء اللوبيا الجنوبية المرباة على الماش

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  39-27) : 2( 8مجلة تكريت للعلوم الصرفة ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2002  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

%) 5، 3، 1(م ق ب 0.75ل بــــين تراكيــــز التريكــــارد أظهــــرت نتــــائج دراســــة التــــداخ
ــــين ) م°30-25(ودرجــــة حــــرارة التربيــــة ) الــــرش والتغطــــيس(وطريقــــة المعاملــــة  ولجيل

متتابعين وجود تأثير متباين في معدل الزيادة في أعداد حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية 
Callosobruchus maculates (Fab.) وٕان لتغطـــيس. المربـــاة علـــى المـــاش 
م تـأثير °30عنـد درجـة حـرارة % 5الماش لمـدة دقيقـة واحـدة بمحلـول التريكـارد تركيـز 
فيمــا بلغــت فــي معاملــة التجربــة  0.4واضــح فــي خفــض متوســط معــدل الزيــادة إذ بلــغ 

أمــا بالنســبة لتــأثير التــداخل بــين تراكيــز التريكــارد وطريقــة المعاملــة . 39.5الضــابطة 
الغــذاء ومتوســط فتــرة الجيــل ولجيلــين متتــابعين ، ودرجــة الحــرارة فــي متوســط الفقــد فــي 

فــأظهرت الدراســة أن زيــادة تركيــز التريكــارد أدت إلــى خفــض متوســط الفقــد فــي الغــذاء 
وأن معاملة بذور الماش بالتريكارد بطريقة التغطيس وفرت حماية أكثـر للبـذور مقارنـة 

تــرة الجيــل ، وأن كمــا أدت زيــادة تركيــز التريكــارد إلــى زيــادة متوســط ف. بطريقــة الــرش
ـــل للحشـــرة كانـــت  ـــرة الجي ـــة المـــاش بـــالرش  33.5أطـــول متوســـط لفت يومـــًا عنـــد معامل

كما أظهـرت . م°25بطريقة التغطيس والرش وعند درجة حرارة % 5بالتريكارد بتركيز 
نتــائج الدراســة أيضــًا أنــه لــم يكــن للعوامــل الســابقة وتــداخالتها تــأثير واضــح فــي تبــاين 

ها أدت إلى تبـاين قـيم النسـبة الجنسـية وكـذلك تبـاين أوزان الـذكور النسبة الجنسية ولكن
  .واإلناث

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

52  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــأثير نــوع المــذيب والطــور الحشــري فــي الفاعليــة النســبية لــبعض المبيــدات فــي الــذباب 
  المنزلي

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

، ملحـق المـؤتمر العلمـي القطـري  217-204: تكريـت للعلـوم الزراعيـة مجلة جامعة 
   2002كانون األول  25-24لإلنتاج النباتي 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2002  

للمبيـــدات فـــي أطـــوار حشـــرة الـــذباب  LC50أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة تبـــاين قـــيم   : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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والطــور الحشــري ،  حســب نــوع المبيــد والمــذيب .Musca domestica Lالمنزلــي   
فبالنســبة لطــور البيضــة كــان المبيــد نيمــك ســوبر المــذاب فــي األســيتون أكثــر المبيــدات 

 0.0020و  LC50  )0.0018سمية يليه مبيد سيرومازين ثم الفاكرون إذ بلغـت قـيم 
لتــر مــاء علــى التــوالي ، فيمــا كــان المبيــد ســيرومازين المــذاب فــي /ملغــم) 0.0024و 

يليــه ) LC50 )0.0014دات سـمية فــي طـور اليرقـة إذ بلغــت قـيم األسـيتون أكثـر المبيــ
المبيد نيمك سوبر أكثر المبيدات سمية لهذا الطور فيما تفوق المبيد الفـاكرون المـذاب 
فـــي األســـيتون فـــي ســـميته للحشـــرات الكاملـــة مقارنـــة بمـــنظم النمـــو ســـيرومازين ونيمـــك 

ـــات  ـــائج التحليـــل اإلحصـــائي وجـــود فروق ـــد مســـتوى ســـوبر وقـــد أظهـــرت نت ـــة عن معنوي
في سمية المبيـدات الثالثـة وكفاءتهـا النسـبية حسـب نـوع المـذيب والطـور % 5احتمال 

  .الحشري المستخدم

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

53  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

 Lobesia botrana (Schiff.)دراســـة بيئيـــة وحياتيـــة لعثـــة ثمـــار العنـــب 
(Torticidae : Lepidoptera) في محافظة نينوى ، العراق  

  : بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون ال
  

  نزار مصطفى المالح وهيثم محي الدين البدراني

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  30-25) : 1( 21مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

فــي  .Lobesia botrana Schiffأجريــت دراســة بيئيــة وحياتيــة لعثــة ثمــار العنــب 
أظهــرت نتــائج هــذه الدراســة . 1998و  1997، العــراق خــالل عــامي  محافظــة نينــوى

متوسـط درجـات الحـرارة والرطوبـة (وجود ارتبـاط معنـوي بـين كـل مـن الظـروف الجويـة 
ومتوســــط نســــبة إصــــابة العناقيــــد ومــــا بــــين الظــــروف الجويــــة وثمــــار العنــــب ) النســــبية

المصــابة ، فيمــا وجــد ارتبــاط موجــب بــين عــدد اليرقــات والرطوبــة النســبية وســلبي غيــر 
كما وجـد أن توزيـع اإلصـابة فـي األصـناف المسـتخدمة كـان . حرارةمعنوي مع درجة ال

أمــا بالنســبة للدراســة الحياتيــة . عشــوائيًا بــين عناقيــد الشــجرة ومتجمعــًا بــين ثمــار العنــب
فقد بينت النتائج أن بداية ظهور نشـاط الحشـرات الكاملـة فـي منطقـة الدراسـة كـان فـي 

 61.2عــــد التــــزاوج بمعــــدل أبريــــل وبــــدأت بوضــــع البــــيض ب/ منتصــــف شــــهر نيســــان 
يومــًا ، الطــور اليرقــي  12.3وقــد بلــغ متوســط فتــرات حضــانة البــيض . لألنثــى/بيضــة
يومـًا  11أيام ولألنثـى  8أيام ، طور الحشرة الكاملة للذكر  8يومًا، طور العذراء  25

  .وأن للحشرة أربعة أجيال في العام

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

54  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ثير بعــض العوامــل البيئيــة فــي حيويــة بــيض حفــار ســاق الفســتق التــراكم الحــراري وتــأ
Capnodis cariosa Pall. (Buprestidae : Coleoptera) 
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  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وطالل طاهر محمود

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   33-21) : 2( 15مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

لحاليـة أن درجـة انعـدام نمـو وتطـور بـيض حفـار سـاق الفسـتق أظهرت نتائج الدراسـة ا
وحـــدة  105.1و  101م وأن البـــيض يحتـــاج إلـــى دخـــل حـــراري مقـــداره °22.3بلغـــت 

ـــوالي ، وقـــد كـــان لـــدرجات الحـــرارة  حراريـــة لكـــي يفقـــس فـــي المختبـــر والحقـــل علـــى الت
الرطوبة النسبية والرطوبة النسبية االعتيادية ودرجات الحرارة المرتفعة وفترة التعريض و 

  .الثابتة وفترة الغمر بالماء واإلضاءة تأثير متباين في فترة الحضانة ونسبة الفقس

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

55  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

التـأثير الحيـوي لنـوع العائـل الغـذائي ومعاملـة عـذارى حشـرتي عثـة التـين وعثـة الزبيـب 
الصـفات الحياتيـة  بالتركيز تحت القاتل من بعـض مثبطـات النمـو الحشـرية فـي بعـض

  للحشرتين
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح ورنا رياض السبع

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   82-71) : 1( 15مجلة التربية والعلم ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 Dimilin(لمثبطــات النمــو الحشــرية  LC50أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة أن قــيم 
10% EC  ،Match 50% EC  ،Trigard 75% WP ( قـد تباينـت تبعـًا لنـوع

وعثـة  Ephestia cautella (Walk.)ونوع الحشرة عثـة التـين ) التمر والتين(الغذاء 
كــان  Matchوأن مثــبط النمـو مــاتش  Ephestia calidella (Guenee.)الزبيـب 

ــاة علــى البيئــة الصــناعية وقــد بلغــت أعلــى قيمــة  أكثــر ســمية لعــذارى عثــة التــين المرب
فــي عــذارى عثــة التــين المربــاة علــى التمــر % 172.9النســبية لمبيــد المــاتش  للفاعليــة
أما بالنسبة لتأثير معاملة عذارى الحشـرتين بـالتركيز تحـت القاتـل مـن مثبطـات . أيضاً 

النمــو الحشــرية فــأظهرت الدراســة حصــول زيــادة فــي فتــرة طــور العــذراء وانخفــاض فــي 
وسـط فتـرة طـور الحشـرات الكاملـة نسبة خـروج الحشـرات الكاملـة فضـًال عـن خفـض مت

وكـان لمثـبط النمـو مـاتش تـأثير معنـوي واضـح فـي هـذا . ومتوسط عدد البـيض لألنثـى
  .المجال

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

56  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  دراسة بيئية وحساسية بعض أصناف العنب لإلصابة بحلم العنب االريوفي

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح 
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  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  94-88) : 2( 4راعة العراقية ، مجلة الز 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن حلم العنب االريوفي بدأ بالظهور علـى أوراق صـنف 
العنب كمالي في منتصف شهر أيار واسـتمر نشـاطه لغايـة نهايـة شـهر تشـرين الثـاني 

الحـرارة وأعـداد الحلـم وارتبـاط  ، وأن هناك ارتباط معنوي وموجب بـين متوسـط درجـات
و  1999سـالب ومعنـوي بـين متوسـط الرطوبــة النسـبية ومتوسـط أعـداد الحلـم ولعــامي 

أشــقر البصــرة ، بنكــي (ولــم يكــن لنســبة النتــروجين فــي أوراق أصــناف العنــب  2000
تــأثير ) أســود ، حلــواني لبنــاني ، ديــس العنــز ، شــدة بيضــاء ، كشــمش ديــالى وكمــالي

فــة الســكانية للحلــم وفــي متوســط عــدد البقــع القطيفيــة ومســاحتها ، كمــا واضــح فــي الكثا
أظهــرت نتــائج الدراســة أن صــنف العنــب بنكــي أســود كــان أكثــر األصــناف حساســية 
لإلصـــابة بحلـــم العنـــب االريـــوفي وأن توزيـــع البقـــع القطيفيـــة علـــى األوراق كـــان توزيعـــًا 

  .عشوائياً 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

57  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ث تراكيز من مثبط النمو الحشري تريكارد وطريقة معاملة الدرنات في بعض تأثير ثال
  الصفات الحياتية لعثة درنات البطاطا

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  131-124) : 2( 4مجلة الزراعة العراقية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

،  0.1(م ق ب 0.75(لدراســة الحاليــة للتــداخل بــين تراكيــز التريكــارد أظهــرت نتــائج ا
في متوسـط معـدل ) الرش والتغطيس(وطريقة معاملة درنات البطاطا %) 0.5و  0.3

 Phthormaea opercullela (Zell.)الزيادة في أعداد حشـرة عثـة درنـات البطاطـا 
% 0.5ل التريكـارد تركيـز ومتوسط الفقد في أوزان الـدرنات أن معاملـة الـدرنات بمحلـو 

بطريقــة التغطــيس أدى إلــى منــع ظهــور الحشــرات الكاملــة تمامــًا فــي حــين أن معاملــة 
درنـــات البطاطـــا بمحلـــول التريكـــارد بطريقـــة الـــرش وبـــالتركيز الســـابق أدى إلـــى خفـــض 

ـــى  ـــادة إل ـــغ معـــدل  3.07متوســـط معـــدل الزي ـــة الضـــابطة إذ بل ـــة التجرب مقارنـــة بمعامل
كمــا أظهــرت الدراســة أن معاملــة الــدرنات بمحلــول التريكــارد . 23.83الزيــادة للحشــرة 

بطريقــة التغطــيس قــد وفــر حمايــة كاملــة للــدرنات مــن اإلصــابة بعثــة % 0.5وبتركيــز 
درنات البطاطا ، حيث لم يحصل أي فقد في وزن الـدرنات المصـابة مقارنـة بالـدرنات 

في أوزان الدرنات المعاملة السليمة في معاملة التجربة الضابطة ، فيما كان هناك فقد 
غـم لتـأثير التـداخل  152.6بطريقة الـرش إذ بلغـت % 0.5بمحلول التريكارد وبتركيز 
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بين تراكيز التريكارد وطريقة المعاملة في متوسط فترة الجيل للحشرة ولجيلين متتابعين 
فـــأظهرت الدراســـة أن زيـــادة تركيـــز التريكـــارد أدى إلـــى زيـــادة متوســـط فتـــرة الجيـــل وأن 

يومـًا للحشـرات المربـاة علـى الـدرنات المعاملـة  24.33أطول متوسط لفتـرة الجيـل بلـغ 
بطريقة الرش ، أما بالنسبة لتأثير العوامل السابقة فـي النسـبة % 0.5بتركيز التريكارد 

الجنســية وأوزان الــذكور واإلنــاث فــأظهرت نتــائج الدراســة أنــه لــم يكــن للمعــامالت تــأثير 
أنها أدت إلى زيادة أوزان الـذكور وخفـض أوزان اإلنـاث مقارنـة  في النسبة الجنسية إال

  .بالتجربة الضابطة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

58  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــأثير بعــض العوامــل البيئيــة فــي النشــاط الطيرانــي والغــذائي لكــابنودس الفســتق الحلبــي 
Capnodis cariosa Pall. (Buprestidae : Coleoptera) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  فى المالح نزار مصط

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  128-123) : 2( 21مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة أن أجنحــة الحشــرات الكاملــة لكابنــدوس الفســتق الحلبــي 
Capnodis cariosa Pall.  قادرة على حمل أجسام الحشرات التي يصل وزنها إلى

وأن الحشـــرات بـــدأت نشـــاطها الطيرانـــي عنـــد درجـــات حـــرارة تراوحـــت بـــين غـــم ،  1.8
ثانيــة علــى  50.7م و 53.6س وأن أطــول مســافة ومــدة طيــران بلغــت 30.7-35.5
فّضــل كــال الجنســين األوراق علــى بقيــة أجــزاء النبــات ، وبلــغ معــدل التغذيــة . التــوالي

وقد كـان لكـل مـن . يعلى التوال 2سم12.1و  16.9اليومية لكل من اإلناث والذكور 
درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة النســـبية ، عمـــر الحشـــرة ووزنهـــا وحجمهـــا والتغذيـــة الفرديـــة 

  .والمختلطة تأثير متباين في معدل التغذية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

59  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــأثير التريكــارد وطريقــة المعاملــة ودرجــة الحــرارة فــي النشــاط الحيــوي لخنفســاء اللوبيــا 
  باة على البزالياالجنوبية المر 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  167-159) : 4( 4مجلة الزراعة العراقية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2003  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

%) 5، 3،  1م ق ب 0.75(أظهــــرت نتــــائج دراســــة التــــداخل بــــين تراكيــــز التريكــــارد 
ـــة  ـــين ) م°30و  25(ودرجـــة حـــرارة التربيـــة ) سالـــرش والتغطـــي(وطريقـــة المعامل ولجيل

متتابعين وجود تأثير واضح في معدل الزيادة في أعداد حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبيـة 
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Callosobruchus maculates (Fab.)  المربــاة علــى البزاليــا ومعــدل الفقــد فــي
على البزاليا الغذاء ومتوسط فترة الجيل حيث لم تستطع الحشرة من إكمال دورة حياتها 

ودرجتـــي % 5و  3و  1المعاملـــة بالتريكـــارد بطريقـــة التغطـــيس عنـــد جميـــع التراكيـــز 
من التريكارد عند درجة % 5م وكذلك عند المعاملة بالرش بتركيز °30و  25الحرارة 
أما بالنسبة لفترة الجيل فلـم تسـتطع الحشـرة مـن إكمـال فتـرة الجيـل األول . م°30حرارة 

أمــا عنــد المعاملــة بطريقــة . طيس لجميــع التراكيــز ودرجتــي الحــرارةعنــد المعاملــة بــالتغ
يومـًا عنـد  43.1الرش فإن زيادة تركيز التريكارد أدت إلى زيادة فترة الجيل حيـث بلـغ 

 40.17م ، فيما بلغت في معاملة التجربة الضابطة °25ودرجة الحرارة % 5التركيز 
يكـن للعوامـل السـابقة وتـداخالتها تـأثير كما أظهـرت نتـائج الدراسـة أيضـًا أنـه لـم . يوماً 

واضــح فــي تبــاين النســبة الجنســية ولكنهــا أدت إلــى تبــاين قــيم النســبة الجنســية وكــذلك 
  .تباين أوزان الذكور واإلناث وذلك عند المعاملة بطريقة الرش

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

60  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

عـدل الفقــد فـي الغــذاء تـأثير نـوع العائــل الغـذائي وبعـض مثبطــات النمـو الحشــرية فـي م
  ومعدل الزيادة لحشرتي عثة التين وعثة الزبيب

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ورنا رياض السبع

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  29-25) : 1( 10مجلة تكريت للعلوم الصرفة ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

الصـــناعية ، التمـــر  البيئـــة(أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة أن لنـــوع العائـــل الغـــذائي 
تـأثير فـي كميـة ) Dimilin  ،Match  ،Trigard(ونوع مثـبط النمـو الحشـري ) والتين

 Ephestia cautella (Walk.)الفقد فـي الغـذاء ومعـدل الزيـادة لحشـرتي عثـة التـين 
حيـــث أظهـــرت نتـــائج التحليـــل  Ephestia calidella (Gunee)وعثـــة الزبيـــب 

ي متوســط الفقــد فــي الغــذاء ومعــدل الزيــادة تبعــًا اإلحصــائي وجــود فروقــات معنويــة فــ
األفضــل فــي خفــض  Matchلتركيــز مثــبط النمــو ونــوع العائــل الغــذائي إذ كــان المبيــد 

غــم  1.12فــي البيئــة الصــناعية إذ بلــغ  0.003معــدل الفقــد فــي الغــذاء عنــد التركيــز 
دة تــأثر غــم لكــل مــن التمــر والتــين علــى التــوالي ، وأن معــدل الزيــا 1.53و  1.2يليــه 

عنــد التركيــز  0.33-بتركيــز المبيــد ونــوع العائــل الغــذائي وأن أقــل معــدل للزيــادة بلــغ 
في حشرة عثة التـين المربـاة علـى التمـر ، أمـا فـي عثـة  Matchلمثبط النمو  0.001

و  2.25يليـه  0.003غـم فـي التمـر عنـد التركيـز  1.87الزبيب فقد بلـغ معـدل الفقـد 
ـــ غــم لكــل مــن البيئــة الصــ 2.42  Matchناعية والتــين علــى التــوالي ، وكــان أيضــًا لل

تأثير واضح فـي خفـض معـدل الزيـادة لحشـرة عثـة الزبيـب وأن أقـل معـدل للزيـادة كـان 
  .0.23-إذ بلغ  0.001في الحشرات المرباة على البيئة الصناعية المعاملة بالتركيز 
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  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

61  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تريكـارد وطريقـة المعاملـة ودرجـة حـرارة التربيـة فـي النشـاط تأثير التراكيز المختلفة مـن 
  الحيوي لخنفساء اللوبيا الجنوبية المرباة على بذور الحمص

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  125-118) : 3( 33مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 1(م ق ب 0.75تائج الدراسة للتداخل بـين تراكيـز المبيـد الحشـري التريكـارد أظهرت ن
ودرجــــة حــــرارة ) الــــرش والتغطــــيس(وطريقــــة المعاملــــة ) مــــل مــــاء 100/غــــم 5و  3و 

ولجيلـــين متعــاقبين وجـــود تــأثير متبـــاين فــي معـــدل الزيــادة فـــي ) م°30و  25(التربيــة 
 Callosobruchus maculates (Fab.)أعــداد حشــرة خنفســاء اللوبيــا الجنوبيــة 

الحمـــص لمـــدة دقيقـــة واحـــدة بمحلـــول التريكـــارد  لتغطـــيسوٕان . المربـــاة علـــى الحمـــص
م تـأثير واضـح فـي خفـض متوسـط °30مـل مـاء عنـد درجـة حـرارة  100/غـم 5تركيز 

أمـــا . 34.73فيمـــا بلغـــت فـــي معاملـــة التجربـــة الضـــابطة  1.37نســـبة الزيـــادة إذ بلـــغ 
ـــين  ـــداخل ب ـــأثير الت ـــة ودرجـــة الحـــرارة فـــي بالنســـبة لت ـــة المعامل ـــز التريكـــارد وطريق تراكي

متوسط الفقد في الغذاء ومتوسط مـدة الجيـل ولجيلـين متعـاقبين ، فـأظهرت الدراسـة أن 
زيـــادة تركيـــز التريكـــارد أدت إلـــى خفـــض متوســـط الفقـــد فـــي الغـــذاء وأن معاملـــة بـــذور 

. رنـة بطريقـة الـرشالحمص بالتريكارد بطريقة التغطيس وفـرت حمايـة أكثـر للبـذور مقا
كما أدت زيادة تركيز التريكارد إلى زيادة متوسط مـدة الجيـل، وأن أطـول متوسـط لمـدة 

عنــد % 5يومــًا عنــد معاملــة الحمــص بــالرش وبتركيــز  34.17الجيــل للحشــرة كانــت 
كمـــا أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أيضـــًا أنـــه لـــم يكـــن للعوامـــل الســـابقة . م°25درجـــة حـــرارة 

ح في تباين النسبة الجنسية ولكنها أدت إلى تباين أوزان الـذكور وتداخالتها تأثير واض
  .واإلناث

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

62  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تأثير مثـبط النمـو الحشـري تريكـارد ونـوع العائـل الغـذائي فـي بعـض المقـاييس الحياتيـة 
 Callosobruchus maculatus (Fab.) (Bruchidaeلخنفساء اللوبيا الجنوبية 

: Coleoptera)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وفهد عبده أحمد المخالفي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  45-36:  18مجلة التقني ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

م 0.75أظهــرت نتــائج الدراســة أن للتــداخل بــين تراكيــز مثــبط النمــو الحشــري التريكــارد   : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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) حمـــص ، اللوبيـــا ، المـــاشالبزاليـــا ، ال(ونـــوع العائـــل الغـــذائي %) 5،  3،  1(ق ب   
تأثيرًا واضحًا فـي بعـض المقـاييس الحياتيـة لـألدوار المختلفـة لخنفسـاء اللوبيـا الجنوبيـة 

Callosobruchus maculates (Fab.)  إذ تبــين أن زيــادة تراكيــز التريكــارد قــد
أدى إلى زيادة متوسط مـدة حضـانة البـيض وانخفـاض نسـبة فقسـه فبلـغ أعلـى متوسـط 

يومًا للحشرات المتغذيـة علـى المـاش المعامـل بالتريكـارد  13.25لبيض لمدة حضانة ا
يومــًا للحشــرات المتغذيــة علــى  9.25وأقــل متوســط لهــا بلــغ % 5و  3عنــد التركيــزين 

، فيما بلغ أقل متوسط لنسبة فقس البيض % 1اللوبيا المعاملة بالتريكارد عند التركيز 
مقارنــة % 5ملــة عنــد تركيــز التريكــارد للحشــرات المتغذيــة علــى البزاليــا المعا% 1.25

فيمـا بلـغ % 67.25بمعاملة التجربة الضابطة التي بلغت متوسط نسبة الفقـس عنـدها 
للحشـــرات المتغذيـــة علـــى المـــاش المعامـــل % 55أعلـــى متوســـط لنســـبة فقـــس البـــيض 

، كمـا أظهـرت نتـائج % 75مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة التي بلغـت % 1بتركيز 
زيادة تركيز التريكـارد أدت فـي زيـادة متوسـطات مـدد دوري اليرقـة والعـذراء  الدراسة أن

للحشرات المتغذية على جميع العوائل المتغذية ما عدا البزاليـا حيـث لـم تـتمكن الحشـرة 
من إكمال تطورهـا ، كمـا أوضـحت الدراسـة أن زيـادة تركيـز التريكـارد أدى فـي خفـض 

إلـى حشـرات بالغـة حيـث بلغـت متوسـطات نسب تحـول اليرقـات إلـى عـذارى والعـذارى 
، فيما بلغت نسبها في معاملـة التجربـة الضـابطة % 27.08و  19.83نسب التحول 

  .على التوالي% 88.5و  87.33

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

63  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  التفضيل الغذائي لحشرة األرضة ألخشاب بعض أنواع أشجار الغابات

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  يد عبودي قصير وشاهين عباس مصطفى نزار مصطفى المالح وول

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  130-122) : 2( 33مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

 Microcerotermes diversusأظهـرت نتـائج دراسـة تفضـيل حشـرة األرضـة نـوع 
(Silv.)  الجنـــار ، الحـــور ، الســـرو، الصفصـــاف ، (ألخشـــاب بعـــض أنـــواع األشـــجار
فــي ظــروف العــدوى الطبيعيــة واالصــطناعية تفضــيل أخشــاب ) ر واليوكــالبتوسالصــنوب

أشجار الجنار والصفصاف والحور ، وقد بلغ متوسط الفقد في أوزان األخشـاب خـالل 
غــــــم  37.74و  23.16و  37.85و  26,35و  55.77و  65.95مــــــدة التجربــــــة 

ت أخشــاب أشــجار لكــل مــن العــدوى الطبيعيــة واالصــطناعية علــى التــوالي ، بينمــا كانــ
 2.42الصنوبر والسرو أقل تفضيًال لألرضة، إذ بلغ المتوسـط العـام للفقـد فـي أوزانهـا 

غـــم علـــى التـــوالي ، وقـــد جـــاءت نتـــائج الدراســـة المختبريـــة  6.11و  4.95، 2.89، 
  .للتفضيل الغذائي و طريقة االختيار الحر لتؤكد النتائج السابقة
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  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

64  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــــأثير الســــام لمستخلصــــات الخشــــب العصــــاري والصــــميمي لــــبعض أنــــواع األشــــجار ال
  العراقية في حشرة األرضة

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ووليد عبودي قصير وشاهين عباس مصطفى 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  118-112) : 3( 33مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

االيثـانول (ة التأثير السـام للمستخلصـات الكليـة باسـتخدام المـذيبات أظهرت نتائج دراس
للخشــــب العصــــاري والصــــميمي لــــبعض أنــــواع ) والهكســــان وااليثــــر البترولــــي والمــــاء

لمستخلصات الخشـب العصـاري والصـميمي  األشجار العراقية في حشرة األرضة ، أن
 64.3ألشجار الصنوبر والسرو تأثيرًا قاتًال آلفة األرضة إذ بلغ المتوسـط العـام للقتـل 

ـــة ، فيمـــا  24، علـــى التـــوالي بعـــد % 72.3و  61.1و  71.2و  ســـاعة مـــن المعامل
أظهرت مستخلصات الخشب العصاري والصميمي ألشـجار الجنـار والحـور تـأثيرًا أقـل 

% 44.2و  43.0و  41.8و  33.9حشرة األرضة إذ بلـغ المتوسـط العـام للقتـل في 
فضًال عن ذلك أظهر مستخلص الهكسان تأثيرًا قاتًال لشـغاالت حشـرة . ، على التوالي

يليـــــه مســـــتخلص االيثـــــر البترولـــــي % 59.5األرضـــــة إذ بلـــــغ المتوســـــط العـــــام للقتـــــل 
علــــى التــــوالي فيمــــا كــــان  59.3و  59.0وااليثــــانول بنســــب قتــــل متقاربــــة إذ بلغــــت 

  %.33.7المستخلص المائي أقل تأثيرًا في هذه اآلفة وبنسبة قتل بلغت 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

65  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  تأثير العائل في بعض مثبطات النمو في يرقات حشرتي عثة التين والزبيب

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ورنا رياض السبع 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  88-77) : 2( 10ة العراقية ، مجلة الزراع

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ويرقـات العمـر ) البيئة الصـناعية ، التـين والتمـر(أظهرت نتائج معاملة العائل الغذائي 
 Ephestiaوعثة الزبيب  Ephestia cautella (Walk.)األول لحشرتي عثة التين 
calidella (Gunee)  بمثبطــات النمــو الحشــرية)Dimilin  ،Match  وTrigard (

أن يرقات عثة التين كانت أكثر حساسية من يرقات عثـة الزبيـب لالسـتجابة لمثبطـات 
النمو الحشرية تبعًا لنوع العائـل الغـذائي ونـوع الحشـرة وأن معاملـة يرقـات العمـر األول 
للحشــرتين بــالتركيز تحــت القاتــل مــن مثبطــات النمــو الحشــرية قــد أدت إلــى زيــادة فتــرة 

ور اليرقـــي وخفـــض نســـبة التعـــذر وزيـــادة فتـــرة طـــور العـــذراء وخفـــض نســـبة خـــروج الطـــ
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 Matchأنثـــى وكـــان لمثـــبط النمـــو / الحشـــرات الكاملـــة وخفـــض متوســـط عـــدد البـــيض 
  .Trigardو  Dimilinتأثير معنوي واضح في هذا المجال مقارنة بمثبط النمو 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

66  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ي ومعاملــة البــيض بــالتركيز تحــت القاتــل مــن بعــض مثبطــات تــأثير نــوع العائــل الغــذائ
 Ephestia cautellaالنمو الحشرية في بعض الصفات الحياتية لحشرتي عثة التين 

(Walk.)  وعثــة الزبيــبEphestia calidella (Guenee) (Pyralidae : 
Lepidoptera) 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ورنا رياض السبع 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  149-135) : 6( 16مجلة علوم الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2005  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج الدراسة أن لنوع العائل الغذائي تـأثير فـي درجـة اسـتجابة بـيض حشـرتي 
ـــــــة التـــــــين    وعثـــــــة الزبيـــــــب Ephestia cautella (Walk.) عث

Ephestia calidella (Guenee) مثــبط لــبعض مثبطــات النمــو الحشــرية وكــان ل
أعلى قيمة لدليل السمية والكفاءة النسبية في بيض عثة التـين إذ بلغـت  Matchالنمو 
فيمــا أظهــرت نتــائج . Trigardو   Dimilinمقارنــة بمثبطــي النمــو %  650،  100

معاملـــة بـــيض حشـــرتي عثـــة التـــين وعثـــة الزبيـــب بـــالتركيز تحـــت القاتـــل مـــن بعـــض 
حضــانة البــيض وخفــض نســبة الفقــس  مثبطــات النمــو الحشــرية حــدوث زيــادة فــي فتــرة

مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة ، وان هنـاك تبـاين فـي التـأثير تبعـًا لنـوع مثـبط النمـو 
والعائل الغـذائي ونـوع الحشـرة وقـد امتـد تـأثير معاملـة البـيض إلـى الطـور اليرقـي ليزيـد 
مـــن فتـــرة هـــذا الطـــور ولكـــال الحشـــرتين فضـــًال عـــن خفـــض نســـبة نجـــاح اليرقـــات فـــي 
ـــرة طـــور العـــذراء وخفـــض نســـبة نجـــاح خـــروج  ـــى طـــور العـــذراء وزيـــادة فت الوصـــول إل
الحشـــرات الكاملـــة مـــن العـــذارى وخفـــض فتـــرة طـــور الحشـــرات الكاملـــة ومتوســـط عـــدد 

  .لألنثى مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة/ البيض 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

67  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

يـــدات فـــي يرقـــات وكـــامالت الـــذباب التـــأثير الحيـــوي للتركيـــز تحـــت القاتـــل لـــبعض المب
  Musca domestica L. (Muscidae : Diptera)المنزلي 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل إبراهيم 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  102-94) : 3( 19مجلة التقني ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2006  

 Muscaمر األول للذباب المنزلي أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن معاملة يرقات الع  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
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  domestica L.  بالتركيز تحت القاتل لمبيدات الفاكرون ، سيرومازين والنميك سوبر
تبــاين فــي متوســط فتــرة الــدور اليرقــي ونســـبة التشــوه فــي اليرقــات إذ بلغــت هــذه القـــيم 

علــى التــوالي % 9.5و  11.0يومــًا و  8.5و  8لمبيــدي النيميــك ســوبر وســيرومازين 
متـــد تـــأثير معاملـــة يرقـــات العمـــر األول بالمبيـــدات إلـــى دوري العـــذراء والحشـــرة وقـــد ا

الكاملة إذ أدت إلى زيادة متوسط فترة دور العذراء ومتوسط نسبة العـذارى المشـوهة إذ 
لكـــل مـــن الفـــاكرون % 20و  22، 14يومـــًا و  7.9،  8.5،  6.5بلغـــت هـــذه القـــيم 

أدى ذلــك إلــى خفــض متوســط فتــرة دور وســيرومازين ونيميــك ســوبر علــى التــوالي كمــا 
وظهـور العديـد مـن حـاالت التشـوه وخفـض متوسـط عـدد % 50الحشرة الكاملة بحـدود 
أمــا معاملــة الحشــرات الكاملــة فــأدت إلــى خفــض فتــرة % . 67البــيض لإلنــاث بنســبة 

وان المبيد الفاكرون كان أكثر المبيدات كفاءة % 66.3حياة الحشرات الكاملة  بنسبة 
لحشــرة الكاملــة كمــا أدت معاملــة الحشــرات الكاملــة إلــى خفــض متوســط عــدد فــي دور ا

  .البيض لألنثى مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

68  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  دراسة ومقترح لنظام موحد للتسمية العربية الشائعة للحشرات االقتصادية

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  راهيم نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل إب

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  133-125:  24مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2006  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهــرت نتــائج الدراســة التحليليــة لألســماء العربيــة للحشــرات االقتصــادية أنهــا تقــع فــي 
مجموعتين رئيسيتين هما األسماء العربية الدارجة العامية والقياسـية ، واألخيـرة ضـمت 

يع متباينـــة مـــن األســـماء الشـــائعة وأن عـــدد كلمـــات االســـم العربـــي الشـــائع ســـت مجـــام
 3-2كلمـــات ، فـــي حـــين احتلـــت األســـماء الشـــائعة المكونـــة مـــن  6-1تراوحـــت بـــين 
من األسماء العلمية لها اسم عربي % 58.8وأن . من األسماء% 82.6كلمات نسبة 

ـــة الشـــائعة ذات  االســـم العلمـــي الواحـــد شـــائع واحـــد بينمـــا بلغـــت نســـبة األســـماء العربي
وأن العناصــــر المكونــــة لألســــماء العربيــــة . مــــن األســــماء العربيــــة الشــــائعة% 88.59

الشائعة توزعت على ثالثة محـاور رئيسـية هـي محـور العائـل الغـذائي للحشـرة ومحـور 
العناصـــر المرتبطـــة بالحشـــرة ثـــم العناصـــر المتفرقـــة وبلغـــت نســـبتها فـــي بنـــاء األســـماء 

ــــائج يمكــــن % 18.19و % 73.14و % 95.29الشــــائعة  ــــوالي ، هــــذه النت ــــى الت عل
  .اعتمادها كأساس لوضع نظام موحد للتسمية العربية الشائعة للحشرات االقتصادية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

69  

دراسة بيئية وحساسية بعض أصناف الكمثرى لإلصابة بحلم بثرات أوراق الكمثرى في   :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
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  محافظة نينوى  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  مصطفى المالح ونشوى أحمد سليمان نزار

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  142-136) : 3( 34مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2006  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهــرت نتــائج الدراســة أن صــنف الكمثــرى عثمــاني وكالريانــا مقاومــان لإلصــابة بحلــم 
ان فيمـا أصـيب الصـنف .Eriophyes pyri Pagestبثـرات أوراق الكمثـرى االريـوفي 

بــدأت أفــراد الحلــم والبثــرات بــالظهور علــى أوراق . ليكونــت وزعفرانيــة بشــدة بهــذا الحلــم
الكمثــرى منــذ منتصــف نيســان واســتمرت أعــداد الحلــم لنهايــة شــهر آب والبثــرات لغايــة 

، ووصــلت أعــداد الحلــم ذروتهــا فــي النصــف 2004منتصــف تشــرين األول مــن عــام 
ــــار إذ بلغــــت  ــــت /حلمــــة 21و  11.88األول مــــن شــــهر أي ــــى صــــنفي ليكون ــــة عل ورق

وزعفرانيـــة علـــى التـــوالي ، وان قـــيم االرتبـــاط بـــين متوســـط أعـــداد الحلـــم ومتوســـط عـــدد 
البثرات ونسبة اإلصابة وبين متوسط درجة الحـرارة والرطوبـة النسـبية ومتوسـط مسـاحة 

وأظهــرت النتــائج أيضــًا أنــه لــم يكــن لصــنف . الورقــة قــد تباينــت تبعــًا لصــنف الكمثــرى
ى واالتجاه تأثير واضح في متوسط أعداد الحلم والبثرات ونسبة اإلصابة ، فيمـا الكمثر 

  .أظهر دليل توزيع البثرات إلى وجودها بشكل متجمع على أوراق الكمثرى

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

70  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تأثير نوع الزيت النباتي والمذيب والطور الحشري في تنشيط بعض المبيدات لمكافحـة 
  (Musca domestica L., Muscidae, Diptera)نزلية الذبابة الم

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل إبراهيم

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

، المــؤتمر العلمــي الســنوي  25-13) : 3( 5مجلــة أبحــاث كليــة التربيــة األساســية ، 
  )2007/أيار/24-23(األول لكلية التربية األساسية 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2007  

  : لخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
  

أظهــرت نتــائج الدراســة الحاليــة أن نســب التنشــيط تباينــت بحســب نــوع الزيــت والمــذيب 
وطور الذبابة المنزلية المستخدم في الدراسة إذ أعطـى مبيـد االزادراختـين المخلـوط مـع 

والمذاب في األسيتون أعلـى نسـبة تنشـيط للمبيـد فـي طـور ) 1:1(زيت السمسم بنسبة 
مقارنــة % 27فيمــا بلغــت قيمــة الفاعليــة النســبية  1.38لنســبة البيضــة ، وبلغــت هــذه ا

والفاعلية النسبية إلى  0.68بزيت بذور الحبة السوداء الذي خفض نسبة التنشيط إلى 
ـــد ســـيرومازين والمـــذاب فـــي األســـيتون %. 15.38 – أعطـــى زيـــت السمســـم مـــع المبي

% 28.7و  1.4يم أعلى نسبة تنشيط وفاعلية نسبية في طور اليرقة إذ بلغت هذه القـ
مع االزادراختين المـذاب فـي ) 1:1(وتفوق زيت السمسم المخلوط بنسبة . على التوالي
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األسيتون في نسبة التنشيط والفاعلية النسبية فـي العـذارى المعاملـة عـن بقيـة المبيـدات 
مع زيـت السمسـم ) 1:1(وحل المبيد ازاميثفوس المذاب في األسيتون والمخلوط بنسبة 

األولـى عنـد معاملـة الحشـرات الكاملـة فـي نسـبة التنشـيط والفاعليـة النسـبية  في المرتبـة
  . على التوالي% 30و  1.42التي بلغتا 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

71  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

التكامل بين مثبط النمو الحشري تريكارد والدعسوقة ذات السبع نقاط فـي مكافحـة َمـّن 
  الباقالء األسود

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  لمالح وجهينة إدريس محمد علينزار مصطفى ا

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   121-117) : 3( 35مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2007  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج دراسة التكامل بين مثـبط النمـو الحشـري تريكـارد والدعسـوقة ذات السـبع 
ـــن نقـــاط فـــي مكافحـــة َمـــن البـــاقالء األســـود ، أن للتريكـــارد تـــأثير جيـــد فـــي مكاف حـــة َم

ـــاقالء األســـود  عنـــد % 84.2إذ بلـــغ أعلـــى متوســـط لنســـبة القتـــل فـــي حشـــرة الَمـــن الب
، كما أظهـرت الدراسـة وجـود تبـاين فـي كفـاءة ذكـور وٕانـاث الدعسـوقة % 0.5التركيز 

االفتراسية لَمّن الباقالء األسـود تبعـًا لطريقـة المعاملـة وتركيـز التريكـارد ، إذ بلـغ أعلـى 
فــي % 52.7و  53.5ولإلنــاث % 53.5و  56.8االفتراســية متوســط لكفــاءة الــذكور 

كمـــا أظهـــرت النتـــائج . ، علـــى التـــوالي%0.15معاملـــة الورقـــة النباتيـــة فقـــط بـــالتركيز 
حـــدوث تبـــاين فـــي متوســـط نســـبة قتـــل ذكـــور وٕانـــاث الدعســـوقة تبعـــًا لطريقـــة المعاملـــة 

لقتـــل فـــي والتركيـــز بعـــد مـــرور خمســـة أيـــام مـــن المعاملـــة وبلـــغ أعلـــى متوســـط لنســـبة ا
عنـــد رش الورقـــة النباتيـــة والَمـــن ، علـــى التـــوالي % 43.2و  47.3الـــذكور واإلنـــاث 

  %.0.5والدعاسيق معًا بالتركيز 

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

72  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تــأثير صــنف الكمثــرى وأعــداد البــق المطــرز وبعــض عوامــل البيئــة فــي مســاحة ونســبة 
  العراق -ينة الموصل الضرر الناتج عن اإلصابة بحشرة البق المطرز بمد

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   123-116) : 4( 35مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2007  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ــــدأت مــــع أول ظهــــور  ــــة أن مســــاحة ونســــبة الضــــرر ب ــــائج الدراســــة الحالي أظهــــرت نت
ومـع زيـادة أعـداد الحشـرات ازدادت  Stephanitis pyri (F.)لكامالت البق المطرز 

 17.91و  16.67و  2ســم4.5و  3.52و  3.10مســاحة ونســبة الضــرر إذ بلغــت 



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  43

وذلــك لألصــناف زعفرانيــة وعثمــاني وليكونــت علــى التــوالي عنــدما كانــت % 20.08و 
ورقــة لألصــناف الســابقة عنــد /حشــرة 17.5و  13.5و  7متوســطات أعــداد الحشــرات 

، فيمـــا بلغـــت قـــم مســـاحة % 51.5م ورطوبـــة نســـبية °27.96حـــرارة متوســـط درجـــة 
لمســاحة الضـــرر  2ســم11.52و  8و  7.7ونســبة الضــرر فــي األول مـــن شــهر آب 

لنســبة الضــرر علــى التــوالي وذلــك % 40.67و  33.89و  34.15علــى التــوالي و 
ومــع انخفــاض متوســط % 35.5م ورطوبــة نســبية °27.16عنــد متوســط درجــة حــرارة 

ورقــة لألصــناف زعفرانيــة وعثمــاني /حشــرة 9.75و  4و  2.25حشــرات إلــى أعــداد ال
و  2.16و  2ســــم2.62و  0.78و  0.39وليكونــــت كانــــت مســــاحة ونســــبة الضــــرر 

م ورطوبـة °10.08على التوالي وذلـك عنـد متوسـط درجـة حـرارة % 10.83و  4.06
بــين  ، كمــا أكــدت نتــائج قــيم االرتبــاط وجــود ارتبــاط موجــب ومعنــوي% 75.81نســبية 

متوسط أعداد الحشرات ومتوسط درجات الحرارة ومتوسط مساحة ونسبة الضـرر علـى 
األصــناف المدروســة فيمــا كــان االرتبــاط ســالبًا ومعنويــًا مــع الرطوبــة النســبية لكــل مــن 

  .مساحة ونسبة الضرر على األصناف المدروسة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

73  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

القاتلة من بعض المبيدات الكيميائية والمايكروبية تأثير معاملة البيض بالتراكيز تحت 
  في بعض الصفات الحياتية لعثة درنات البطاطا

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

   118-109) : 2( 35مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2007  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

املـة البــيض بــالتراكيز تحــت القاتلـة مــن ســالالت بكتريــا أظهـرت نتــائج دراســة تــأثير مع
Bacillus thuringiensis  ومخاليطهـــــا والمبيـــــداتFastac  وMedamec  و

Runner  ، وجود تأثير متباين في العديد من الصـفات الحياتيـة لعثـة درنـات البطاطـا
لسـاللة لوحدها وكـذلك خليطهـا مـع ا B.t alestiإذ لم يفقس البيض المعامل بالساللة 

B.t kurstaki  وكذلك موت جميع اليرقات الناتجة من البيض المعامل بالساللةB.t 
kurstaki  فضــًال عــن انخفــاض نســبة اليرقــات التــي نجحــت فــي الوصــول إلــى طــور

العـــذراء وانخفـــاض نســـبة خـــروج الحشـــرات الكاملـــة مـــن العـــذارى الناتجـــة مـــن البـــيض 
أظهــرت نتــائج معاملــة البــيض بالمبيــدات  كمــا. المعامــل بســالالت البكتريــا ومخاليطهــا

فــــــي خفــــــض نســــــبة فقــــــس البــــــيض تــــــاله المبيــــــد  Runnerالكيميائيـــــة تفــــــوق المبيــــــد 
Medamec  ــــ ـــغ متوســـط نســـبة الفقـــس  Fastacوال ـــة إذ بل ـــة المقارن و  28.7ومعامل

فيمـــا لـــم يكـــن للمبيـــدات المســـتخدمة فـــي . علـــى التـــوالي% 43.6و  45.3و  31.7
  .الطور اليرقي والعذري والكامل الدراسة تأثير واضح في
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  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

74  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  التأثير الحيوي للتركيز تحت القاتل لبعض المبيدات في بيض وعذارى الذباب المنزلي 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل إبراهيم

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

ــــم ،  ــــة والعل ــــة التربي ــــاة ، المــــؤتمر ا 95-86) : 1( 20مجل ــــوم الحي لعلمــــي األول لعل
  ) 2007 –أيلول (

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2007  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة أن للمبيـــدات الفـــاكرون ، ســـيرومازين والنيميـــك ســـوبر 
 Muscaفي معاملة بيض الذباب المنزلي % 0.15المستخدمة بالتركيز تحت القاتل 

domestica L.  مــن الصــفات الحياتيــة الطــوار الحشــرة إذ تــأثير متبــاين فــي العديــد
تفوق المبيد نيميك سوبر في زيادة متوسط فترة حضانة البـيض وخفـض متوسـط نسـبة 

على التـوالي ، فيمـا كـان لمبيـدي سـيرومازين % 70.1ساعة و 20.8الفقس إذ بلغت 
علـى  10.4و  11.2ونيميك سوبر تأثير واضح في زيادة متوسط فترة الطور اليرقـي 

علــى التــوالي % 5و  4.5ي وزيــادة متوســط نســبة اليرقــات المشــوهة والتــي بلغــت التــوال
والناتجة من البيض المعامل وقد امتد تأثير معاملة البيض بالمبيدات إلى متوسط فترة 
طور العذراء ونسبة خروج الحشرات الكاملة من العذارى فضًال عن تـأثيره فـي متوسـط 

البـــيض لألنثـــى وكــــان لمعاملـــة العــــذارى فتـــرة طـــور الحشــــرات الكاملـــة وخفـــض عــــدد 
وبالتركيز تحت القاتل من المبيدات تأثير متباين بسـيط فـي متوسـط فتـرة طـور العـذراء 
ونسبة خروج الحشرات الكاملة من العذارى وفترة طور الحشرات الكاملة ومتوسط عدد 

  .البيض لألنثى

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

75  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ودرجــة حــرارة التربيــة فــي التفضــيل الغــذائي ونســبة الزيــادة تــأثير نــوع العائــل الغــذائي 
 : Rhizopertha dominica F. (Coleopteraلثاقبــة الحبــوب الصــغرى 

Bostrichidae)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وعماد قاسم محمد وصدام موفق حسن

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  .353-347) : 2( 8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، 

  : ة النشـــــــــــــــــــــر ســـــــــــــــــــــن
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

الحنطـــة والشـــعير والحبيـــة وطحـــين (أظهـــرت نتـــائج دراســـة تـــأثير نـــوع العائـــل الغـــذائي 
فــي ) م°35و  30و  25(والــدرجات الحراريــة للتربيــة وهــي ) الحنطــة وطحــين الشــعير

 Rhizoperthaكــل مــن التفضــيل الغــذائي وزيــادة ســكان ثاقبــة الحبــوب الصــغرى 
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dominica F. إذ تفوقـت . فروقات معنوية فـي المتوسـط العـام للفقـد فـي الغـذاء وجود
الحنطة على بقية العوائل الغذائية المستخدمة في الدراسة من حيـث تفضـيلها مـن قبـل 

غــم وأن أعلــى متوســط للفقــد فــي الغــذاء  4.31الحشــرة وبلــغ المتوســط العــام للفقــد فيهــا 
الحنطــة وطحــين الشــعير م لكــل مــن °30غــم عنــد درجــة حــرارة  4.80و  4.73بلــغ 

علــى التــوالي ، كمــا أظهــرت الدراســة وجــود فروقــات معنويــة فــي متوســط نســبة زيــادة 
أعــداد بالغــات الحشــرة تبعــًا لنــوع العائــل الغــذائي ودرجــة حــرارة التربيــة وأن أعلــى قيمــة 
للمتوســط العــام لنســبة الزيــادة لثاقبــة الحبــوب الصــغرى كانــت عنــد تربيتهــا علــى طحــين 

للحشــرات المربــاة علــى الحنطــة كمــا تباينــت قــيم  0.123يليــه  0.146بلــغ الشــعير إذ 
التفضـــيل النســـبي للعوائـــل الغذائيـــة تبعـــًا لدرجـــة الحـــرارة واألســـاس الـــذي اعتمـــدت فـــي 
حســـابها وأظهـــرت معـــادالت االنحـــدار وجـــود تـــأثير متبـــاين لمتوســـط الفقـــد فـــي الغـــذاء 

  .تبعًا لنوع العائل الغذائي ودرجة حرارة التربية في نسبة زيادة أعداد الحشرة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

76   

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  التــــــــــــــــــــــأثير الحيــــــــــــــــــــــوي لمعاملــــــــــــــــــــــة يرقــــــــــــــــــــــات عثــــــــــــــــــــــة درنــــــــــــــــــــــات البطاطــــــــــــــــــــــا
Phthorimaea operculella (Zell.)  بـــالتراكيز تحـــت القاتلـــة لمخـــاليط بعـــض

  المبيدات الكيميائية والمايكروبية
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  طائينزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد ال

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  346-332) : 2( 8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــــــرت نتـــــــائج دراســـــــة التـــــــأثير الحيـــــــوي لمعاملـــــــة يرقـــــــات عثـــــــة درنـــــــات البطاطـــــــا 
Phthorimaea operculella (Zell.)  بـــالتراكيز تحـــت القاتلـــة لمخـــاليط بعـــض

ايكروبيـــة ، تـــأثيرًا واضـــحًا فـــي متوســـط فتـــرة الطـــور اليرقـــي إذ المبيــدات الكيميائيـــة والم
ـــيط  5.3بلغـــت  ـــوم لخل ـــة  18.3مقارنـــة  B.t. aegtptiمـــع  Fastacي يـــوم لمعامل

ــــغ أقــــل متوســــط لنســــبة التعــــذر  ــــة ، فيمــــا بل ــــيط % 2.1المقارن ــــة بخل ــــات المعامل لليرق
Runner  مــع الســاللةB.t. alesti ناتجــة مــن وأقــل نســبة بــزوغ للحشــرات الكاملــة ال

يــــوم لخلــــيط  1.3وأقــــل متوســــط لفتــــرة الحشــــرات الكاملــــة % 0.7العــــذارى إذ بلغــــت 
Runner  مـع سـاللتيB.t. aegtpti  وB.t. alesti  فيمـا لـم تـتمكن اإلنـاث الناتجـة

 .B.tمـــع ســـاللة  Fastacمـــن معاملـــة اليرقـــات بـــالتركيز تحـــت القاتـــل مـــن خلـــيط 
aegtpti  وخلـيطRunner  مـع السـاللةB.t. alesti  لوحـدها مـعB.t. aegtpti  +

B.t. alesti من وضع البيض.  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

77  

ــــــبعض   :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث    تــــــأثير بعــــــض المكونــــــات الكيميائيــــــة للخشــــــب العصــــــاري والصــــــميمي ل
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 Microcerotermesالنمل األبيض / أشجار الغابات في التفضيل الغذائي لألرضة   
diversus Silv.  

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  المالح وشاهين عباس مصطفى ووليد عبودي قصير نزار مصطفى

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  11-7) : 1( 26مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

بنـزين، والمـاء  –أظهرت نتائج دراسـة تـأثير المكونـات الكيميائيـة الذائبـة فـي االيثـانول 
لرمـــاد للخشـــب العصـــاري والصـــميمي الحـــار ، وغيـــر الذائبـــة الهولوســـليلوز واللكنـــين وا

 Populus) األسـود ، الحـور (.Platanus orientalis L)الـدلب /ألشـجار الجنـار
nigra L.) األفقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ، الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــرو  

(Cupressus sempervirens)  الصفصـاف ،(Salix acmophylla Boiss.) 
 Eucalyptus)واليوكـــالبتوس  (.Pinus brutia Ten) البروتـــي ، الصـــنوبر

camaldulensis) النمـــــل األبـــــيض نـــــوع /فـــــي التفضـــــيل الغـــــذائي لحشـــــرة األرضـــــة
Microcerotermes diversus Silv.  وجـود تبـاين فـي نسـب المكونـات الكيميائيـة

نتريـت  –تبعًا لنـوع الخشـب ونـوع األشـجار ، إذ تراوحـت نسـب الـذائبات فـي االيثـانول 
اللكنـــــين و % 6.02-1.74والـــــذائبات فـــــي المـــــاء الحـــــار بـــــين % 4.72-1.90بـــــين 

%. 68.38-58.10والهولوســـــــليلوز % 0.87-0.24والرمـــــــاد % 25.65-31.65
وأظهرت نتائج حساب قيم االرتباط بـين المكونـات الكيميائيـة لألخشـاب ومتوسـط الفقـد 
في أوزان القطـع الخشـبية نتيجـة تغذيـة شـغاالت األرضـة وجـود تبـاين فـي معنويـة هـذه 

الكيميائيــة الذائبــة وغيــر الذائبــة ، حيــث كــان  القــيم تبعــًا لنــوع األشــجار ونــوع المكونــات
ـــًا مـــع الهولوســـليلوز ، إذ بلـــغ  ـــاط ســـالبًا ومعنوي ـــد مســـتوى احتمـــال  0.919-االرتب عن

1.%  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

78  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  التــــــــــــــــــــــــــــــأثيرات الهســــــــــــــــــــــــــــــتوباثولوجية لــــــــــــــــــــــــــــــبعض ســــــــــــــــــــــــــــــالالت البكتريــــــــــــــــــــــــــــــا
Bacillus thuringiensis ــــات ا ــــة درن ــــات عث ــــي المعــــي األوســــط ليرق لبطاطــــا ف

Phthorimaea operculella (Zell.)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  10-6) : 2( 13مجلة تكريت للعلوم الصرفة ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهــــــرت المقــــــاطع النســــــيجية فــــــي المعــــــي األوســــــط ليرقــــــات عثــــــة درنــــــات البطاطــــــا 
Phthorimaea operculella (Zell.)  أن التراكيــز النصــفية القاتلــة مــن ســالالت
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 .Bو  B. thuringiensis aegyptiو  Bacillus thuringiensis alestiالبكتريا 
thuringiensis kurstaki  قــد ســببت تحطمــًا فــي الخاليــا الطالئيــة للقنــاة الهضــمية

الطبقة الطالئية ، فضًال  الوسطى وانفصال الطبقتين العضليتين الطولية والدائرية عن
عــن تحطــم الغشــاء القاعــدي والغشــاء الحــول غــذائي وكثــرة الفســح بــين الخاليــا نتيجــة 
لتكسر الروابط الخلوية ، وأن هذا التأثير في تركيـب ووظيفـة المعـي األوسـط كـان مـن 
أحد األسباب الرئيسة التي أدت إلى تثبيط عملية الهضم وامتصاص الغـذاء أو توقفهـا 

  .ى إلى موت اليرقات بعد فترة وجيزة من المعاملةمما أد

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

79  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

التأثير الجاذب والطارد لمركبات الخشب العصاري والصميمي لبعض أشجار الغابات 
 ,Microcerotermes diversus Silv., (Isopteraفـــي حشـــرة األرضـــة 

Termitidae)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  ين عباس مصطفى ووليد عبودي قصيرنزار مصطفى المالح وشاه

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

  105-87) : 1( 21مجلة البصرة للعلوم الزراعية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج دراسة التأثير الجـاذب والطـارد للفينـوالت والقلويـدات والتربينـات والزيـوت 
نــــار والحــــور والســــرو الثابتــــة والمتطــــايرة للخشــــب العصــــاري والصــــميمي ألشــــجار الج

والصفصاف والصنوبر واليوكالبتوس لشغاالت حشـرة األرضـة أن هنـاك فروقـًا معنويـة 
في نسـب الجـذب والطـرد تبعـًا لنـوع المركـب الكيميـائي ونـوع الخشـب ونـوع األشـجار ، 
حيث أظهرت مستخلصات الخشب العصاري الفينوليـة نسـب جـذب لشـغاالت األرضـة 

وأن أعلــى نســبة % 80-35راوحــت نســب الطــرد بــين ، فيمــا ت% 40-5تراوحــت بــين 
جذب وطرد لشـغاالت األرضـة فـي المسـتخلص الفينـولي كانـت فـي الخشـب العصـاري 
ألشــجار الصفصــاف واليوكــالبتوس علــى التــوالي ، وتراوحــت نســب الجــذب لشــغاالت 

ونسب % 30-10األرضة في حالة مستخلصات أشباه القلويد للخشب العصاري بين 
، بينمــا وجــد أعلــى نســبة جــذب لشــغاالت األرضــة وباســتخدام % 85-50الطــرد بــين 

نفــس المــذيب فــي نــوعي الخشــب العصــاري والصــميمي ألشــجار الحــور واليوكــالبتوس 
علــى التــوالي ، أمــا فــي حالــة المســتخلص التربينــي للخشــب العصــاري فتراوحــت نســب 

 وأظهــر المســتخلص التربينــي% 80-35ونســب الطــرد بــين % 46-10الجــذب بــين 
للخشب العصاري والصميمي ألشجار الصفصاف والصنوبر أعلى نسـبة جـذب وطـرد 

ونســب % 45-10لشــغاالت األرضــة علــى التــوالي ، فيمــا تراوحــت نســب الجــذب بــين 
بالنسبة لمسـتخلص الخشـب العصـاري مـن الزيـوت المتطـايرة ، % 75-35الطرد بين 

طـايرة أعلـى نسـبة وأظهرت مستخلصات الخشب العصاري والصميمي من الزيوت المت
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جذب في أشجار الصفصاف والجنار على التوالي ، بينما بلغ مستخلص اليوكـالبتوس 
العصاري لنفس المذيب أعلى نسـبة طـرد لشـغاالت األرضـة ، وتراوحـت نسـب الجـذب 

بالنسبة لمستخلص الزيوت الثابتـة ، إذ % 75-40ونسب الطرد بين % 45-10بين 
رضة لمستخلصات الخشب العصاري والصميمي كانت أعلى نسبة جذب لشغاالت األ

في أشجار الصنوبر والجنار على التـوالي ، فيمـا وجـد أعلـى نسـبة طـرد لمستخلصـات 
الخشب العصاري في الصفصاف واليوكـالبتوس ومستخلصـات الخشـب الصـميمي فـي 
الصنوبر ، أمـا فيمـا يتعلـق بمستخلصـات الخشـب الصـميمي ألنـواع األشـجار السـتة ، 

النتـــائج أنهـــا كانـــت أقـــل طـــردًا للشـــغاالت مقارنـــة بمستخلصـــات الخشـــب فقـــد أظهـــرت 
  .العصاري

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

80  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ــــــــــي النشــــــــــاط  ــــــــــة ف ــــــــــرى واالتجــــــــــاه وبعــــــــــض العوامــــــــــل البيئي ــــــــــأثير صــــــــــنف الكمث   ت
  Stephanitis pyri (F.)الموســـــــمي لبـــــــق الكمثـــــــرى المطـــــــرز 

(Hemiptera : Tingidae)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  المالح وعبدالجبار خليل العبادي نزار مصطفى

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 342-335:  2008/ نيسان /  30-29المؤتمر العلمي الزراعي الرابع للفترة من 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن البـــق المطـــرز بـــدأ بـــالظهور علـــى أوراق أصـــناف الكمثـــرى 
وع األخيـــر مـــن آذار وبأعـــداد قليلـــة نســـبيًا فـــي األســـب) زعفرانيـــة ، عثمـــاني ، ليكونـــت(

ثــم بــدأت أعــداده % 59.5م ورطوبــة نســبية °18.80وذلــك عنــد متوســط درجــة حــرارة 
 62.37و  60.12و  51.81بالزيـــــــادة حتـــــــى وصــــــــلت أعـــــــداده الـــــــذروة بمتوســــــــط 

ورقــة لألصــناف زعفرانيــة وعثمــاني وليكونــت علــى التــوالي ، وذلــك فــي األســبوع /حشــرة
، بعـدها % 35.83م ورطوبة نسـبية °27.16متوسط درجة حرارة  األول من آب عند

بدأت أعداده باالنخفاض ولغاية تساقط أوراق الكمثرى لتختفي في األسبوع األخير من 
، فيمـا لـم % 75.81م ورطوبـة نسـبية °10.8تشرين الثاني عنـد متوسـط درجـة حـرارة 

ا أظهـرت الدراسـة وجـود تتمكن الحشرة من إصابة صنف الكمثرى البرية كالريانـا ، كمـ
عالقة معنوية بين متوسط أعداد البق ومتوسـط درجـة الحـرارة والرطوبـة النسـبية ، كمـا 
أشارت النتـائج أن لالتجـاه والصـنف تـأثيرًا فـي أعـداد البـق المطـرز وأن أعلـى متوسـط 
ألعــداده الحشــرات كــان علــى الصــنف ليكونــت وأن هــذه اآلفــة فضــلت الجهــة الشــرقية 

  .رىألصناف الكمث

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

81   
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  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ــــــــــــل والجــــــــــــاذب والطــــــــــــارد لمستخلصــــــــــــات أوراق بعــــــــــــض أصــــــــــــناف  ــــــــــــأثير القات   الت
 Stephanitis pyri (F.)الكمثــــــرى فــــــي  حشــــــرة بــــــق الكمثــــــرى المطــــــرز 

(Hemiptera : Tingidae)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 334-322:  2008/ نيسان /  30-29الزراعي الرابع للفترة من  المؤتمر العلمي

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهـــرت دراســـة التـــأثير القاتـــل والجـــاذب والطـــارد لمستخلصـــات أوراق بعـــض أصـــناف 
في حشـرة بـق ) الماء ، ايثانول ، هكسان ، ايثر بترولي(الكمثرى وباستخدام المذيبات 

، عـــدم فاعليـــة مستخلصـــات أوراق  Stephanitis pyri (F.)الكمثـــرى المطـــرز 
أصـــناف الكمثـــرى زعفرانيـــة وعثمـــاني وليكونـــت وبالمـــذيبات والتراكيـــز المســـتخدمة فـــي 
الدراسة عدا المستخلص المائي لهذه األصناف فـي طـوري الحوريـة والحشـرة الكاملـة ، 

%. 63.33-56.66تراوحـت بـين % 10حيث أظهر نسبة جذب عالية عند التركيـز 
ــــات  ــــي حوري ــــل ف ــــا نســــبة قت فيمــــا أظهــــر المســــتخلص المــــائي ألوراق الصــــنف كالريان

علـــى التـــوالي ، فضـــًال عـــن تـــأثيره % 33.8و  41.6وكـــامالت البـــق المطـــرز بلغـــت 
الماء ، ايثانول (الطارد للحشرة إذ بلغ المتوسط العام لنسبة الطرد وباستخدام المذيبات 

  .على التوالي 38.66و  36.66و  37.33و  40.66) ، هكسان ، ايثر بترولي

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

82  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ــدات الكيميائيــة  ــة البــيض بــالتراكيز تحــت القاتلــة مــن مخــاليط بعــض المبي ــأثير معامل ت
  والمايكروبيـــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــي حياتيـــــــــــــــــــــــــــــة عثـــــــــــــــــــــــــــــة درنـــــــــــــــــــــــــــــات البطاطـــــــــــــــــــــــــــــا

Phthorimaea operculella (Zell.) 
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  د الطائينزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 369-354) : 2( 8مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2008  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهــرت نتــائج دراســة تــأثير معاملــة البــيض بــالتراكيز تحــت القاتلــة مــن مخــاليط بعــض 
  المبيــــــــــــــــــــــــــــدات الكيميائيــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــع بعــــــــــــــــــــــــــــض ســــــــــــــــــــــــــــالالت البكتريــــــــــــــــــــــــــــا

Bacillus thuringiensis ة درنــــــــــــات البطاطــــــــــــافــــــــــــي حياتيــــــــــــة عثــــــــــــ  
Phthorimaea operculella (Zell.)  تفــوق خلــيط المبيــدFastac  مــع ســاللتي

في إحداث زيادة متوسط فتـرة حضـانة البـيض  B.t. alestiو  B.t. aegtptiالبكتريا 
، فيمــا لــم يفقــس البــيض المعامــل % 4.2يومــًا وخفــض نســبة الفقــس إلــى  7.6لتصــل 
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مــــع  Medamecوخلــــيط  B.t. alesti مــــع الســــاللة Medamecبخلــــيط المبيــــد 
مـع  Runnerالسالالت البكتيرية الثالثة مجتمعة ، وكان لخليط مثبط النمـو الحشـري 

تأثيرًا واضحًا في خفض نسبة اليرقات المتعذرة ونسبة خـروج  B.t. kurstakiالساللة 
علــــى % 1.7و  2.4الحشــــرات الكاملــــة الناتجــــة مــــن البــــيض المعامــــل اللتــــان بلغتــــا 

  .ليالتوا

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

83  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

يرقــات العمــر التــأثير الســام لــبعض المبيــدات الكيميائيــة والمايكروبيــة ومخاليطهــا فــي 
 Phthorimaea operculella (Zell.)عثة درنات البطاطا الثالث ل

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 404-392) : 2( 9علوم الزراعية ، مجلة جامعة تكريت لل

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

لســالالت  LC50أظهــرت نتــائج دراســة الســمية تباينــًا فــي قــيم التراكيــز النصــفية القاتلــة 
ــــــــــــــــا    و Bacillus thuringiensis aegyptiالبكتري

B. thuringiensis alesti  وB. thuringiensis kurstaki  ومبيـدات الحشـرات
Fastac  وMedamec  وRunner  فــي يرقــات العمــر الثالــث لعثــة درنــات البطاطــا

Phthorimaea operculella (Zell.)  إذ كانــت ســاللة ،B.t. alesti  أكثــر
إذ بلغـت قـيم  B.t. aegtptiثـم سـاللة  B.t. kurstakiالسالالت فاعلية تلتهـا سـاللة 

LC50 0.19  أمـــا بالنســـبة لســـمية . ي، للســـالالت الثالثـــة علـــى التـــوال 1.8و  1.4و
ـــد  ـــوع المبيـــد وأظهـــر المبي ـــت هـــي األخـــرى بحســـب ن ـــدات فقـــد تباين  Medamecالمبي

الذي جاء بالمرتبة الثانية وأقلها  Fastacفاعلية عالية في قتل اليرقات مقارنة بالمبيد 
ــــــبط النمــــــو الحشــــــري  و  0.0028و  LC50 0.00022إذ بلغــــــت قــــــيم  Runnerمث

فيما أظهـرت نتـائج سـمية مخـاليط البكتريـا فيمـا . ى التواليللسالالت الثالثة عل 0.27
بينهــا ومخاليطهــا مــع المبيــدات تباينــًا بحســب نــوع البكتريــا ونــوع المبيــد المســتخدم فــي 

  .الدراسة

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

84  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

اليرقــــــات بــــــالتراكيز تحــــــت القاتلــــــة مــــــن بعــــــض المبيــــــدات الكيميائيــــــة  معاملــــــة تــــــأثير
 Phthorimaea ي بعــض الصــفات الحياتيــة لعثــة درنــات البطاطــاوالمايكروبيــة فــ

operculella (Zell.)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 417-405) : 2( 9مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية ، 
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  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ـــــة ي ـــــات البطاطـــــا أظهـــــرت نتـــــائج دراســـــة تـــــأثير معامل ـــــة درن ـــــات العمـــــر األول لعث رق
Phthorimaea operculella (Zell.)  بـالتراكيز تحـت القاتلـة مـن بعـض المبيـدات

الكيميائية والمايكروبية ، أنه لم يكن لسالالت البكتريا ومخاليطها والمبيدات الكيميائيـة 
Fastac  وMedamec  وRunner مـا أدى تأثيرًا في فترة طـوري اليرقـة والعـذراء في

إلـى خفـض متوسـط نسـبة  B.t. aegtptiو  B.t. kurstakiخلـيط سـاللتي البكتريـا 
، % 12.1وخفــض مــن نســبة خــروج الكــامالت إلــى % 12.5تعــذر اليرقــات إذ بلغــت 

و  9.6فيما أظهرت المبيـدات تـأثيرًا واضـحًا فـي خفـض نسـبة تعـذر اليرقـات إذ بلغـت 
علــــى التــــوالي ،  Runner و Medamecو  Fastacللمبيــــدات % 10.4و  14.6

علـى التـوالي ،  7.8و  7.3و  3.3وهكذا خفضت من تكشـف الكـامالت التـي بلغـت 
فــي تقليــل طــول حيــاة الكاملــة ، فيمــا كــان للمبيــدين  Fastacفضــًال عــن تفــوق المبيــد 

Fastac  وRunner تأثيرًا في تثبيط أو إيقاف اإلناث من وضع البيض.  

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

85  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

تأثير بعض الصفات الفيزيائيـة للخشـب العصـاري والصـميمي لـبعض أشـجار الغابـات 
 Microcerotermes) النمــــل األبــــيض(فــــي التفضــــيل الغــــذائي لحشــــرة األرضــــة 

diversus Silv. (Isoptera : Termitidae)  

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح ووليد عبودي قصير وشاهين عباس مصطفى

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 225-219) : 2( 5جلة األردنية في العلوم الزراعية ، الم

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

المحتــوى الرطــوبي والصــالبة (أظهــرت نتــائج دراســة تــأثير بعــض الصــفات الفيزيائيــة 
 Platanusللخشــــب العصــــاري والصــــميمي ألشــــجار الجنــــار ) والــــوزن النــــوعي

orientalis  الحور ،Populus nigra السـرو ، Cupressus sempervirens  ،
والكينــــــا  Pinus brutia، الصــــــنوبر  Salix acmophyllaالصفصــــــاف 

Eucalyptus camaldulensis  فـــــــي التفضـــــــيل الغـــــــذائي لحشـــــــرة األرضـــــــة
Microcerotermes diversus  في ظروف العدوى الطبيعية عن عدم وجود عالقة

لحشــــرة األرضــــة ؛ إذ  واضــــحة بــــين الصــــفات الفيزيائيــــة للخشــــب والتفضــــيل الغــــذائي
فــي %) 22.43-11.10(تراوحــت متوســطات قــيم المحتــوى الرطــوبي لألشــجار بــين 

الخشب الصميمي ألشجار الكينا والجنار على التوالي ، بينما كانت قيم الصـالبة بـين 
فــــي الخشــــب العصــــاري ألشــــجار الســــرو والخشــــب ) نيــــوتن 3626.67-5625.45(

، فـــي حـــين كانـــت قـــيم الـــوزن النـــوعي بـــين الصـــميمي ألشـــجار الجنـــار علـــى التـــوالي 
غـــم فـــي الخشـــب العصـــاري ألشـــجار الســـرو والصفصـــاف والخشـــب ) 0.46-0.74(
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الصميمي للكينا علـى التـوالي ، وبلغـت أقـل كميـة فقـد فـي الخشـب الصـميمي ألشـجار 
غـم فــي  67.33غـم وأكبــر كميـة فقــد  2.38الصـنوبر نتيجـة تغذيــة شـغاالت األرضــة 

وأظهــرت نتــائج حســاب قــيم االرتبــاط للعالقــة بــين . ر الجنــارالخشــب الصــميمي ألشــجا
الصــفات الفيزيائيـــة لألخشـــاب ومتوســـط الفقـــد فــي أوزان القطـــع الخشـــبية نتيجـــة تغذيـــة 
شغاالت األرضـة وجـود تبـاين فـي معنويـة وعـدم معنويـة هـذه القـيم تبعـًا لنـوع األشـجار 

ًا ومعنويـــًا مـــع الرطوبـــة ونـــوع الصـــفات الفيزيائيـــة لألخشـــاب ؛ إذ كـــان االرتبـــاط موجبـــ
  .والصالبة وسالبًا وغير معنوي مع الوزن النوعي في ظروف العدوى الطبيعية

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

86  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

ــــــــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــــــــــــي حساســــــــــــــــــــــــــية بعــــــــــــــــــــــــــض  ــــــــــــــــــــــــــات الثانوي   دور بعــــــــــــــــــــــــــض المركب
ـــــــــــــــــــرى المطـــــــــــــــــــرز ـــــــــــــــــــق الكمث ـــــــــــــــــــرى لإلصـــــــــــــــــــابة بحشـــــــــــــــــــرة ب   أصـــــــــــــــــــناف الكمث

Stephanitis pyri (F.) (Tingidae : Hemiptera)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 188-179) : 4( 37مجلة زراعة الرافدين ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

أظهرت نتائج دراسة التأثير السام لبعض المركبات الكيميائية الثانوية المستخلصة من 
ليكونــت وكالريانـا فـي حشـرة البـق المطــرز أوراق أصـناف الكمثـرى زعفرانيـة وعثمـاني و 

وجـــود تبـــاين فـــي نســـبة القتـــل الناتجـــة عـــن معاملـــة حشـــرات البـــق المطـــرز بالمركبـــات 
الكيميائيـــة ألصـــناف الكمثـــرى تبعـــًا لصـــنف الكمثـــرى والتركيـــز والطـــور الحشـــري وقـــد 
تفوقــت فينــوالت أوراق الصــنف كالريانــا تفوقــت معنويــًا فــي متوســط نســبة القتــل علــى 

فــي طــوري الحوريــة % 71و  88والت بقيــة األصــناف إذ بلــغ متوســط نســبة القتــل فينــ
، كما أظهرت الدراسة تفوق قلويدات % 10والحشرة الكاملة على التوالي عند التركيز 

ــغ متوســط  الصــنف كالريانــا أيضــًا فــي متوســط نســبة القتــل علــى بقيــة األصــناف إذ بل
رة الكاملة على التوالي عند التركيز في طوري الحورية والحش% 64و  80نسبة القتل 

، وكــذلك الحــال مــع التربينــات المستخلصــة مــن الصــنف كالريانــا التــي تفوقــت % 10
معنويًا في متوسط نسبة القتل على تربينات بقية األصناف إذ بلغ متوسـط نسـبة القتـل 

% 10فــي طــوري الحوريــة والحشــرة الكاملــة علــى التــوالي عنــد التركيــز % 63و  70
فـــي % 36و  42الجـــزء المـــائي ألوراق الكمثـــرى كالريانـــا متوســـط نســـبة قتـــل  وأظهـــر

، وجـاءت قـيم السـمية %10طوري الحورية والحشرة الكاملة على التـوالي عنـد التركيـز 
النسبية لتؤكد ذلك ، إذ كانت فينوالت الكمثرى كالريانـا أكثـر سـمية تلتهـا القلويـدات ثـم 

رنــة ببقيــة المركبــات لألصــناف األخــرى التــي كانــت تربيناتهــا وأخيــرًا الجــزء المــائي مقا
  .ذات سمية منخفضة لحشرات البق المطرز
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  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

87  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

  تقيـــــــــيم كفـــــــــاءة بعـــــــــض المبيـــــــــدات الحشـــــــــرية فـــــــــي وقايـــــــــة خشـــــــــب الجنـــــــــار مـــــــــن 
  .Microcerotermes diversus Silvاإلصـــــــابة باألرضـــــــة 

(Isoptera : Termitidae)  
  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 

  
  ار مصطفى المالح وشاهين عباس مصطفى ووليد عبودي قصيرنز 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 80-72) : 1( 4مجلة جامعة كركوك ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

و  ,Chlorovite %48 E.C أظهــــرت نتــــائج دراســــة التــــأثير الســــام للمبيــــدات
Chemosbane %40.8 E.C  وDemone %25.3 E.C  وDursbane 

%40.8 E.C  وRigente %50 SC.  وTirmedor %25 E.C.  فـي شـغاالت
إذ بلغـــت قيمـــة  Chloroviteيليـــه مبيـــد  Tirmedorحشـــرة األرضـــة عـــن تفـــوق مبيـــد 

LC50  كمـــا أظهـــرت النتـــائج تفـــوق مبيـــد . علـــى التـــوالي 0.0035و  0.0031لهمـــا
Tirmedor  وان % 80شـــهرًا بنســـبة قتـــل بلغـــت  15فـــي حمايـــة خشـــب الجنـــار لمـــدة
ز المبيدات أدت إلى زيادة فاعلية المبيدات في حماية األخشاب لفترة أطـول زيادة تركي

وان تغطيس األخشاب بالمبيـدات أعطـت حمايـة أفضـل مـن معاملـة األخشـاب بطريقـة 
  .الرش

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

88  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

البطــاطس بــالتراكيز تحــت المميتــة لــبعض /تــأثير معاملــة عــذارى عثــة درنــات البطاطــا
  الكيميائية والمايكروبية وخالئطها في حياتية البالغاتالمبيدات 

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 59-52) : 1( 27مجلة وقاية النبات العربية ، 

  : ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : الخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
  

ــــــات البطاطــــــا ــــــة درن ــــــة عــــــذارى عث ــــــأثير معامل ــــــائج دراســــــة ت س البطــــــاط/أظهــــــرت نت
(Phthormaea opercullela Zell.)  بــالتراكيز تحــت المميتــة لــبعض المبيــدات

الكيميائية والمايكروبية ومخاليطها في حياتية البالغات وجود تأثير واضـح فـي متوسـط 
 B.t. alestiيومـًا للعـذارى المعاملـة بسـاللة  9.7فترة العـذراء ، إذ بلـغ أعلـى متوسـط 
 .B.tمعاملـــة عـــذاراها بكـــل مـــن ســـاللة البكتريـــا ، فيمـــا فشـــلت الحشـــرات الكاملـــة ال

kurstaki  وخليطMethoxyfenozide  مع السالالت البكتيريـة الـثالث مجتمعـة مـن
البزوغ من أغلفة العذارى ، في حين ماتت الحشرات الكاملـة بعـد بزوغهـا مـن العـذارى 

ع مـــ Methoxyfenozideبمفردهـــا وخلـــيط  B.t. alestiالمعاملـــة بســـاللة البكتريـــا 



www.iraqi-datepalms.net 2012 

 

  54

  ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاللتي البكتريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
B.t. kurstaki  +B.t. alesti  وخلـيط المبيـدAlpha-cypermethrin  مـع سـاللة

، فضـًال عــن عــدم تمكـن اإلنــاث الناتجــة مـن العــذارى المعاملــة  B.t. alestiالبكتريـا 
وخلـيط السـالالت البكتيريـة  B.t. kurstaki  +B.t. alestiبخلـيط سـاللتي البكتريـا 

و  Alpha-cypermethrinعظــــــــــــم خالئــــــــــــط المبيــــــــــــدات الــــــــــــثالث مجتمعــــــــــــة ، وم
Abamectin  وMethoxyfenozide  مـــع الســـالالت البكتيريـــة الـــثالث مـــن وضـــع

  .البيض

  :التسلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
  

89  

  :عنـــــــــــــــوان البحـــــــــــــــث 
  

التــــأثير الجــــاذب والطــــارد لمستخلصــــات أخشــــاب بعــــض أشــــجار الغابــــات فــــي حشــــرة 
  األرضة

  : البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحثون 
  

  ي قصير وشاهين عباس مصطفىووليد عبودنزار مصطفى المالح 

  : الناشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
  

 616-601) : 13(جامعة كويا ، مجلة 

  :ســـــــــــــــــــــنة النشـــــــــــــــــــــر 
  

2009  

  : لخالصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أظهرت نتائج دراسة التأثير الجاذب والطارد لمستخلصات االيثانول والهكسـان وااليثـر 
لحور والسـرو البترولي والماء لكل من الخشب العصاري والصميمي ألشجار الجنار وا

والصفصاف والصنوبر واليوكالبتوس وشغاالت حشرة األرضة أن هنـاك فروقـًا معنويـة 
فـــي نســـب الجـــذب والطـــرد تبعـــًا لنـــوع المـــذيب ونـــوع الخشـــب ونـــوع األشـــجار إذ أظهـــر 
المســتخلص االيثــانولي لخشــب الحــور العصــاري أعلــى نســبة جــذب لشــغاالت األرضــة 

انولي لخشــب اليوكــالبتوس العصــاري أعلــى فيمــا أظهــر المســتخلص االيثــ% 63بلغــت 
فيمـــا بلغـــت نســـبة جـــذب المســـتخلص الهكســـاني % 86نســـبة طـــرد للشـــغاالت بلغـــت 
فيمـا بلغـت أعلـى نسـبة % 86ونسـبة الطـرد بلغـت % 56للخشب العصاري للصـنوبر 

ـــي لكـــل مـــن الصفصـــاف % 40جـــذب  ـــر البترول لمســـتخلص الخشـــب العصـــاري لاليث
لص الخشـــب العصـــاري للصـــنوبر باســـتخدام نفـــس واليوكـــالبتوس بينمـــا أعطـــى مســـتخ

للشغاالت % 50وبلغت نسبة الجذب % 80المذيب أعلى نسبة طرد للشغاالت بلغت 
في حالة المستخلص المائي لخشب الجنار العصاري وبلغت نسـبة الطـرد للمسـتخلص 

كما أظهرت النتائج أن جميع المستخلصـات % 76المائي لخشب الصنوبر العصاري 
رًا طـــاردًا لشـــغاالت األرضـــة وأن مستخلصـــات الخشـــب الصـــميمي كانـــت أظهـــرت تـــأثي

 أكثر طردًا للشغاالت مقارنة بمستخلصات الخشب
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العصــاري فيمــا تفوقــت مستخلصــات الصــنوبر والســرو واليوكــالبتوس بتأثيرههــا الطــارد  
  .لشغاالت حشرة األرضة مقارنة بمستخلصات الجنار والحور والصفصاف

  90  :التسلـــــسل 

تــأثير صــنف الكمثــرى واالتجــاه وبعــض العوامــل البيئيــة فــي بــيض حشــرة بــق الكمثــرى   :عنوان البــحث 
  Stephanitis pyri (F.) (Tingidae : Hemiptera)المطرز 

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي  :الباحــــثون 

  122-118:  2عدد  27مجلة وقاية النبات العربية مجلد   :الناشــــــر
  2009  :سنة النـــشـر
أظهـــرت نتـــائج الدراســـة الحاليـــة أن إنـــاث حشـــرة بـــق الكمثـــرى المطـــرز بـــدأت   :الخالصــــة 

يفضـــل (بوضـــع البـــيض فـــي األســـبوع األول مـــن شـــهر أيـــار عنـــد متوســـط درجـــة حـــرارة
م ورطوبـــة °17.99 )اســـتعمال منزلـــة عشـــرية واحـــدة فـــي كـــل االرقـــام ذات المنـــزلتين

وبأعداد قليلة ثم بدأت أعداد البيض بالزيادة حتى وصل متوسط ذروة % 62.5نسبية 
و  59.62و  68.94" ليكونـــــت"و" عثمـــــاني"و" زعفرانيـــــة"أعـــــدادها علـــــى األصـــــناف 

ورقة على التوالي في األسبوع األول من شـهر آب عنـد متوسـط درجـة /بيضة 73.25
ـــدأت أعـــداد البـــيض% 35.83م ورطوبـــة نســـبية °27.16حـــرارة  ـــم ب باالنخفـــاض  ، ث

م °10.08لهــا عنــد متوســط درجــة حــرارة ) اذكــر الــرقم رجــاء(لتصــل إلــى أدنــى مســتوى
وذلك في األسبوع الثالث من شـهر تشـرين الثـاني ، فيمـا لـم % 75.81ورطوبة نسبية 

ــا"تضــع اإلنــاث بيضــًا علــى صــنف الكمثــرى البريــة  طيلــة فتــرة الدراســة ، كمــا " كالريان
نويـــة بـــين متوســـط أعـــداد البـــيض ومتوســـط درجـــات أظهـــرت الدراســـة وجـــود عالقـــة مع

الحـــرارة والرطوبـــة النســـبية، وكـــان لصـــنف الكمثـــرى واالتجـــاه تـــأثير فـــي أعـــداد البـــيض 
حيث فضلت اإلناث الجهة الشـرقية لوضـع البـيض، وأظهـر التحليـل اإلحصـائي تفـوق 

ــم /بيضــة 34فــي متوســط أعــداد بــيض الحشــرة إذ بلــغ " ليكونــت"الصــنف  ورقــة فيمــا ل
فـي متوسـط " العثمـاني"و" الزعفرانيـة"حظ وجود اخـتالف معنـوي واضـح بـين صـنف يال

  .ورقة على التوالي/بيضة 24.3و  24.8أعداد بيض الحشرة إذ بلغت 

  91  :التسلــــسل 
التــــأثيرات الســــمية والهســــتوباثولوجية لــــبعض مبيــــدات الحشــــرات فــــي القنــــاة الهضــــمية   :عنوان البحـث 

  .ت البطاطا الوسطى ليرقات عثة درنا

  نزار مصطفى المالح وفائز عبدالشهيد الطائي  :الباحــــثون 
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  101-97): 2(14مجلة تكريت للعلوم الصرفة   :الناشـــــر 

  2009  :سنة النـــشر 

م .م Fastac 5%أظهـرت نتـائج دراسـة التـأثيرات السـمية والهسـتوباثولوجية للمبيـدات   :الخالصـــة 
ذ ، وجود تباين في سميتها بحسب نـوع .مRunner 240م و.مMedamec 1.8%و

فاعليــــة عاليــــة فــــي قتــــل اليرقــــات مقارنــــة بالمبيــــد  Medamecالمبيــــد وأظهــــر المبيــــد 
Fastac  الذي جـاء بالمرتبـة الثانيـة وأقلهـا مثـبط النمـو الحشـريRunner  اذ بلغـت ،

ـــــيم  ـــــوالي %  0.27و 0.0028و LC50 0.00022ق ـــــى الت ـــــاطع . عل وأظهـــــرت المق
ة في المعـي االوسـط ليرقـات عثـة درنـات البطاطـا ان التراكيـز النصـفية القاتلـة النسيجي

مــن المبيــدات المســتخدمة فــي الدراســة قــد ســببت تحطمــا فــي الخاليــا الطالئيــة للقنــاة 
ــــة الهضــــمية  ــــة عــــن الطبق ــــة والدائري ــــين العضــــليتين الطولي الوســــطى وانفصــــال الطبقت

لغشاء الحول غذائي وكثـرة الفسـح بـين الطالئية ، فضال عن تحطم الغشاء القاعدي وا
ــأثير فــي تركيــب ووظيفــة المعــي  الخاليــا نتيجــة لتكســر الــروابط الخلويــة ، وان هــذا الت
االوسط كان من احد االسباب الرئيسة التي ادت الى تثبيط عملية الهضم وامتصـاص 

   .الغذاء او توقفها مما ادى الى موت اليرقات بعد فترة وجيزة من المعاملة 

  92  :لتسلـــسـل ا

تـــأثير عـــدد الشـــعيرات واطوالهـــا لـــبعض اصـــناف الكمثـــرى فـــي حساســـيتها بحشـــرة بـــق   :عنوان البـحث 
  .الكمثرى المطرز 

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي  :الباحــــثون 

  164-159) : 2(27مجلة وقاية النبات العربية   :الناشـــــر 

  2009  :سنة النــشـر 

وأطوالهـا ألوراق  2ملـم/أظهرت نتـائج دراسـة تـأثير التبـاين فـي عـدد الشـعيرات  :خالصــــة ال
أصناف الكمثرى زعفرانية وعثماني وليكونـت وكالريانـا فـي حساسـيتها لإلصـابة بحشـرة 

وأطوالها دورًا مهمًا في هذا المجـال ، وأن زيـادة  2ملم/البق المطرز أن لعدد الشعيرات
الحشــرات علــى الســطح الســفلي ألوراق األصــناف الحساســة مــن المتوســط العــام لعــدد 

، وكـــان انعـــدام الشـــعيرات مـــن أوراق  2ملـــم/الكمثـــرى قـــد ارتـــبط بزيـــادة عـــدد الشـــعيرات
الصــنف كالريانـــا ســببًا فـــي مقاومتـــه للحشــرة، وأظهـــرت معادلـــة االنحــدار للعالقـــة بـــين 

و  83.4أثير بلغت أن نسبة الت 2ملم/متوسط أعداد الحشرات ومتوسط عدد الشعيرات
كمـــــا . علـــــى األصـــــناف زعفرانيـــــة وعثمـــــاني وليكونـــــت علـــــى التـــــوالي% 76و  73.6

أظهــرت الدراســة أن متوســط طــول الشــعيرات علــى األصــناف المصــابة كــان أقــل مــن 
متوســــط طــــول أجــــزاء فــــم حوريــــات وكــــامالت البــــق المطــــرز ، إذ بلــــغ متوســــط طــــول 
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ـــم 35.43الشـــعيرات  ـــات والكـــامالت  مـــايكرون ومتوســـط طـــول أجـــزاء ف و  49الحوري
مــايكرون علــى التــوالي ، فيمــا بلغــت نســبة تــأثير متوســط أطــوال الشــعيرات فــي  47.5

و  33و  61.2متوســط أعــداد الحشــرات علــى األصــناف زعفرانيــة وعثمــاني وليكونــت 
  .على التوالي% 50.4

  93  :التسلســـــل 

بــات الكيميائيــة المستخلصــة مــن اوراق بعــض تــأثير التركيــز تحــت القاتــل لــبعض المرك  :عنوان البحــث 
 Stephanitis pyri (F.)اصــناف الكمثــرى فــي حشــرة بــق الكمثــرى المطــرز 

(Tingidae : Hemiptera) .  

  :الباحـثــون 
  :الناشـــــر 

  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي
  164-156) : 1(10مجلة تكريت للعلوم الزراعية 

  2010  :سـنة النـشـر 

أظهــرت نتـــائج دراســـة التـــأثير تحـــت القاتــل مـــن فينـــوالت وقلويـــدات وتربينـــات   :الخالصـــة 
والجـــزء المـــائي لألصـــناف زعفرانيـــة وعثمـــاني وليكونـــت عـــدم وجـــود تـــأثيرات معنويـــة 
واضــحة فــي الصــفات الحياتيــة لحشــرة البــق المطــرز، فيمــا أظهــر التركيــز تحــت القاتــل 

والجزء المائي لكمثرى كالريانا تأثيرًا واضحًا في حياتية  أن فينوالت وقلويدات وتربينات
يــوم  7.2، 7.8، 6.9الحشـرة تمثــل بــاختزال فتــرة الطــور الحــوري والــذي بلــغ متوســطه 

يوم على التوالي، فيما عمـل التركيـز  8.3، 8.8، 8مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة 
أيام مقارنة  9طور الحوري إلى تحت القاتل من الجزء المائي إلى زيادة متوسط فترة ال

يــوم، فضــال عــن ذلــك فقــد أدت إلــى خفــض متوســط  8.6بمعاملــة التجربــة الضــابطة 
، 68، 68، 72نســــبة نجــــاح الحوريــــات فــــي الوصــــول إلــــى الطــــور الكامــــل إذ بلغــــت 

لكــــل مــــن الفينـــــوالت والقلويــــدات والتربينـــــات والجــــزء المـــــائي مقارنــــة بالتجربـــــة % 76
كمـــا أدت التراكيـــز تحـــت القاتلـــة مـــن . علـــى التـــوالي% 82، 83، 84، 87الضـــابطة 

ـــذكر  المستخلصـــات الجزئيـــة للكالريانـــا إلـــى حـــدوث اختـــزال فـــي متوســـط فتـــرة عمـــر ال
واألنثى ومتوسط عدد البيض لكل أنثى وخفض نسبة الفقس مع حدوث زيادة فـي فتـرة 

أظهــرت  حضــانة البــيض واختــزال فتــرة الجيــل مقارنــة بمعاملــة التجربــة الضــابطة، وقــد
نتائج الدراسة تفوق فينوالت الكمثرى كالريانا على بقية المستخلصات تأثيراتها الحيويـة 

  .في حشرة البق المطرز

  94  :التسـلســـل 

التأثير السام لبعض المركبات الكيميائية للخشب العصاري والصـميمي لـبعض اشـجار   :عنوان البحــث 
  .Microcerotermes diversus Silvالغابــــات فــــي حشــــرة االرضــــة 
(Isoptera : Termitidae)  
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  نزار مصطفى المالح وشاهين عباس مصطفى ووليد عبودي قصير  :الباحــثــون 

  111-100) : 1(5مجلة جامعة كركوك الدراسات العلمية   :الناشـــــر 
  2010  :سنــة النــشر
فينولية والتربينيـة والقلويديـة والزيتيـة أظهرت نتائج دراسة التأثير القاتل للمستخلصات ال  :الخالصــــة 

ـــار  ـــة للخشـــب العصـــاري والصـــميمي الشـــجار الجن  Platanus orientalisوالمائي
والصفصــاف  Cupresses sempervirensوالســرو  Populus nigraوالحــور 

Salix acmophylla  والصــنوبرPinus brutia  واليوكــالبتوسEucalyptus 
camaledulensis  ة االرضـــة وجـــود فروقـــات معنويـــة فـــي ســـمية فـــي شـــغاالت حشـــر

المركبات تبعا لنوع المركب ونوع الخشب ونوع االشجار المستخدمة في الدراسة ، وان 
المستخلص الفينولي والتربيني والزيتي والمـائي للخشـب العصـاري والصـميمي الشـجار 

االت الصنوبر كانت اكثر سمية من بقيـة المركبـات ، وكانـت متوسـط القتـل العـام لشـغ
االرضة اعالها للمستخلصات المدروسة في الخشب العصاري والصميمي للصنوبر ، 

علــــى التــــوالي ، وان اعلــــى قيمــــة لــــدليل الســــمية ) %  70و  8و  57و  1( اذ بلــــغ 
لكــل مــن المســتخلص الفينــولي والتربينــي والمــائي لخشــب الصــنوبر )%  100( بلغــت 

المســـــتخلص القلويـــــدي للخشـــــب فيمـــــا أظهـــــر . العصـــــاري والصـــــميمي علـــــى التـــــوالي 
الصــميمي للصــنوبر والجنــار والخشــب العصــاري لليوكــالبتوس اعلــى ســمية لشــغاالت 

   .على التوالي  0.045و  0.045و  LC50 0.040حشرة االرضة اذ بلغت قيم الـ 

  95  :التسـلســــل
ة مـــن البـــاقالء االســـود تـــأثير الغـــذاء الملكـــي والنـــدوة العســـلية وتراكيزهـــا وطريقـــة معاملـــ  :عنوان البحــث 

Aphis fabae Scopoli  فــي الكفــاءة االفتراســية لالعمــار اليرقيــة للدعســوقة ذات
  .Coccinella septempunctata Lالسبع نقاط 

  جمعة طه محمد ونزار مصطفى المالح  :الباحـــثـون 
   176-169)2ملحق (38مجلة زراعة الرافدين   :الناشـــــر 

  2010  :سنـة النــشر 
 Coccinellaأظهــــرت نتــــائج دراســــة تــــأثير تغذيــــة الدعســــوقة ذات الســــبع نقــــاط   :الخـالصـــة 

septempunctata L.  علـى حشـرة مـن البـاقالء االسـودAphis fabae Scopoli 
لنحـــل  Royal jellyالمعاملـــة بـــالطريقتين المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة بالغـــذاء الملكـــي 

جار خـــوخ مصـــابة بحشـــرة مـــن الســـاق مـــن اشـــ Honeydewالعســـل والنـــدوة العســـلية 
Pterochlorus persicae ،  8تفـوق المعاملـة المباشـرة بالغـذاء الملكـي بـالتركيز %

ـــة لالعمـــار اليرقيـــة االربعـــة اذ بلغـــت  و  6.33فـــي متوســـط الكفـــاءة االفتراســـية اليومي
و  12.42و  3.90يرقــــــة بينمــــــا بلغــــــت /حشــــــرة مــــــن 29.47و  28.55و  18.57
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يرقـة لالعمـار اليرقيـة االربعـة علـى التـوالي فـي معاملـة /ة منحشر  20.98و  18.37
و  92.83و  63.33المقارنة وفي متوسط النسبة المئويـة للكفـاءة االفتراسـية والبالغـة 

و  39.00علــــى التــــوالي مقارنــــة بمعاملــــة المقارنــــة اذ بلغــــت %  98.25و  95.17
لنســبة المئويــة علــى التــوالي ، وايضــا فــي متوســط ا%  69.92و  61.11و  62.08

 55.56و  49.95و  63.42للزيادة او النقص في الكفاءة االفتراسية اليومية والبالغ 
    .لالعمار اليرقية االولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالي %  40.64و 

  96  :التسلســــل 

ناف الكمثـــرى فـــي تـــأثير بعـــض المركبـــات داخليـــة المنشـــأ المستخلصـــة مـــن اوراق اصـــ  :عنوان البحــث 
 Stephanitis pyriحساســـــيتها لالصـــــابة بحشـــــرة بـــــق الكمثـــــرى المطـــــرز 

(F.)(Tingidae:Hemiptera) 
  عبدالجبار خليل العبادي ونزار مصطفى المالح  :الباحـــثـون 

  190-184)2ملحق (38مجلة زراعة الرافدين   :الناشـــــر 

  2010  :سنـة النــشر 

دراسة تأثير الفينوالت والقلويـدات والتربينـات والجـزء المـائي المستخلصـة  أظهرت نتائج  :الخـالصـــة 
مـــن اصـــناف الكمثـــرى زعفرانيـــة وعثمـــاني وليكونـــت وكالريانـــا فـــي حشـــرة بـــق الكمثـــرى 
المطــــرز ان هنــــاك فروقــــات معنويــــة فــــي نســــب الجــــذب والطــــرد تبعــــا لنــــوع المركــــب 

فــــي متوســــطاتها العامــــة  الكيميــــائي والصــــنف والتركيــــز المســــتخدم ، وان اعلــــى قيمــــة
بحسب صنف الكمثرى ولـم تظهـر المستخلصـات الفينوليـة والقلويديـة والتربينيـة والجـزء 
المائي للصنف كالريانا أي تأثير جاذب للبق المطرز ، وظهر ان مستخلصـات اوراق 
ـــم  ـــي ل ـــد اظهـــرت نســـب طـــرد منخفضـــة والت ـــت ق ـــة وعثمـــاني وليكون االصـــناف زعفراني

كالريانا التـي اظهـرت ا البعض مقارنة بمستخلصات الصنف تختلف معنويا مع بعضه
و  51.33تفـــوق واضـــح ومعنـــوي فـــي نســـب الطـــرد والتـــي بلغـــت متوســـطاتها العامـــة 

للفينـــوالت والقلويـــدات والتربينـــات والجـــزء المـــائي علـــى  27.33و  51.33و  44.66
ــــق المطــــرز  ــــل لصــــالح الطــــرد لحشــــرة الب ــــة كانــــت تمي ــــيم الموازن ــــوالي ، وان ق فــــي الت

مستخلصات الصنف كالريانا مقابل قيم الموازنـة لصـالح الجـذب فـي بقيـة االصـناف ، 
   .مما يوضح سبب مقاومة الصنف كالريانا لالصابة بحشرة البق المطرز 

  97  :التسلســــل 

تأثير بعض الصفات المظهريـة والفسـلجية لـبعض أصـناف الكمثـرى فـي حياتيـة بـق   :عنوان البحــث 

  زالكمثرى المطر 
  نزار مصطفى المالح وعبدالجبار خليل العبادي  :الباحـــثـون 
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  189-180)4(38مجلة زراعة الرافدين   :الناشـــــر 

  2010  :سنـة النــشر 

أظهـــرت نتـــائج دراســـة تـــأثير بعـــض الصـــفات المظهريـــة والفســـلجية ألصـــناف   :الخـالصـــة 
لصـفات الحياتيـة لحشـرة بـق الكمثرى زعفرانية وعثماني وليكونـت وكالريانـا فـي بعـض ا

وأطوالهــا تــأثير فــي متوســط أعــداد  2ملــم/الكمثــرى المطــرز أن لمتوســط عــدد الشــعيرات
لألنثى على الصنف ليكونت /بيضة 142.4لألنثى ، إذ وضعت أنثى الحشرة /البيض

الــذي تفــوق علــى بقيــة األصــناف فــي متوســط عــدد شــعيراته والتــي كانــت أقلهــا طــوًال ، 
ـــو أوراقـــه مـــن فيمـــا لـــم تـــتمكن اإل نـــاث مـــن وضـــع البـــيض علـــى الصـــنف كالريانـــا لخل

الشــــعيرات ، وأظهــــرت الدراســــة وجــــود اخــــتالف معنــــوي بــــين األصــــناف فــــي متوســــط 
 20.4و  20.7الضــغط االزمــوزي إذ بلغــت المتوســطات للصــنفين زعفرانيــة وعثمــاني 

و  19.6ضـــغط جـــوي واللـــذان اختلفـــا معنويـــًا مـــع الصـــنفين ليكونـــت وكالريانـــا إذ بلـــغ 
وأظهــرت الدراســة أن زيــادة المحتــوى المــائي رافقتــه . ضــغط جــوي علــى التــوالي 25.5

زيادة في عدد البيض ، فيما أدى ارتفاع الضغط االزموزي إلى انخفاض عـدد البـيض 
الموضوع مقارنة بالصنف كالريانا ذي المحتـوى المـائي المـنخفض والضـغط االزمـوزي 

اقــه بــيض ، فيمــا أظهــرت النتــائج وجــود تــأثير المرتفــع الــذي لــم تضــع اإلنــاث علــى أور 
متبــاين للمحتــوى المــائي والضــغط االزمــوزي فــي بقيــة الصــفات الحياتيــة للحشــرة تبعــًا 

كمـــا أظهـــرت الدراســـة أن انخفـــاض مســـتوى الكلوروفيـــل والكـــاروتين . لصـــنف الكمثـــرى
 والــدهن فــي أوراق صــنف الكمثــرى كالريانــا كــان لــه دور فــي عــدم نمــو وتطــور الحشــرة

كمــا أظهــرت الدراســة تفــوق الصــنف ليكونــت فــي . علــى أوراقــه مقارنــة ببقيــة األصــناف
ـــادة للحشـــرة وبمتوســـط مقـــداره  ـــة وعثمـــاني  0.20معـــدل الزي ـــة بالصـــنفين زعفراني مقارن

  .على التوالي والتي اختلفت معنويًا مع الصنف كالريانا 0.186و  0.182

  
  البحوث الموثقة: ثالثًا 

  حساب اللجنة الصناعية في القطربحوث تم إنجازها ل

 Fensonتحضير المادة الفعالة لمبيد فينسون                                              -1
 Chlorofensonتحضير المادة الفعالة لمبيد كلورفينسون                                 -2
                                                Fenuronفينيورون   تحضير المادة الفعالة لمبيد -3
    
                                                  Dicofolتحضير المادة الفعالة لمبيـد دايكوفـول  -4
    
                                               Azobezenتحضير المادة الفعالة لمبيد ازوبنزين  -5
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                                                       Zinebبيـد زينـب تحضير المادة الفعالـة لم -6

       
                                              Sevin% 10تحضير المادة الفعالة لمبيـد السـيفين  -7

     
                                                 (Ridomil)تحضير المادة الفعالة لمبيد رادوميل  -8
   
                                                   (Morkit)تحضير المادة الفعالة لمبيد موركت  -9
   
                                            (Nitrofen)تحضير المادة الفعالة لمبيـد نتـرونين  -10
   
                                     (Neotex-Super)تحضير المادة الفعالة لمبيد نيوتكس  -11
                                        (Bayluscide)تحضير المادة الفعالة لمبيد بايلوسايد  -12
                                               (Captan)تحضير المادة الفعالة لمبيد كابتان  -13
                                              (Amitraz)تحضير المادة الفعالة لمبيد اميتراز  -14
                                               (Kocide)تحضير المادة الفعالة لمبيد كوسايد  -15
                                                (Folpet)تحضير المادة الفعالة لمبيد فولبيت  -16
                                               (Avitrol)افيترول تحضير المادة الفعالة لمبيد  -17
                                               (Qikron)تحضير المادة الفعالة لمبيد كيكرون  -18
                                            (Alfacron)تحضير المادة الفعالة لمبيد الفاكرون  -19
                                                     (Antu)دة الفعالة لمبيد انتو تحضير الما -20
                                                (Actellic)تحضير المادة الفعالة لمبيد اكتلك  -21
                                            (Chemox)تحضير المادة الفعالة لمبيد كيموكس  -22
                                      (Gramaxone)تحضير المادة الفعالة لمبيد كرامكسون  -23
                                              (Baygon)تحضير المادة الفعالة لمبيد بايكون  -24
                                       (Cellocidin)تحضير المادة الفعالة لمبيد سيللوسيدين  -25
                                         (Chloroneb)تحضير المادة الفعالة لمبيد كلورونيب  -26
                                           (Rhizolex)تحضير المادة الفعالة لمبيد رايزولكس  -27
                                                 (Botran)تحضير المادة الفعالة لمبيد بوتران  -28
                                             (Benomyl)تحضير المادة الفعالة لمبيد بينوميل  -29
                                           (Morestan)تحضير المادة الفعالة لمبيد موريستان  -30
                                             (Rubigan)تحضير المادة الفعالة لمبيد روبيغان  -31
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  (Icon)تحضير المادة الفعالة لمبيد آيكون                                             -32
  (Nepurax)تحضير المادة الفعالة لمبيد نيبوراكس                                    -33

  
  المساهمات واإلضافات لسجل اآلفات في العراق: رابعًا 

 :جيل ثالثة أنواع من البزاقات ألول مرة في العراق هي تس -1
Arion circumscriptus, Family : Arionidae 
Limax marginatus, Family : Limacidae 
Limax flavus, Family : Limacidae 

 .A16945لندن والمرقمة  –حسب رسالة متحف التاريخ الطبيعي 
 :ي العراق هي تسجيل خمسة أنواع من القواقع ألول مرة ف -2

Family : Helicidae 
Monacha obstructa (Ferrusac) 
Monacha schotti (L. Pfeiffer) 

Family : Thiaridae 
Melanopsis praemorsa (Linnaeus) 

Family : Lymaeidae 
Lymanea peregra (Muller) 

Family : Physaidae 
Physa acuta 

ــــ ــــاريخ الطبيعــــي ف ــــك حســــب رســــالتي متحــــف الت ــــي تحمــــل األرقــــام وذل ــــرا والت و  A.16945ي إنكلت
A.17817.  

العـراق ألول مـرة همـا / تسجيل نوعين من الَمن يصيبان أشجار الكمثرى والتفاح في محافظـة نينـوى  -3
: 

1- Dysaphis pyri (Boyer de Fonscolombe) 
2- Dysaphis reaumuri (Mordvilko) 

  .A17952يعي في إنكلترا والمرقمة وذلك حسب رسالة التشخيص الصادرة عن متحف التاريخ الطب
علمـًا  Spartum junceumتسجيل نوع جديد من الَمن ألول مـرة فـي العـراق علـى شـجيرات الشـيح  -4

أنــه تــم تســجيل هــذا النــوع مــن الَمــن علــى شــجيرات الشــيح ألول مــرة فــي العــالم وذلــك حســب رســالة 
 .A17952متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا والمرقمة 

 :جديد من الحلم المفترس ألول مرة في العراق من عائلة تسجيل نوع  -5
Family : Anystidae 

Bechstinia schneideri Oudmans 
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 .A.17720وذلك حسب رسالة متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا والمرقمة 
 :تسجيل نوع من الحشرات القشرية التي تصيب شجيرات الدفلة ألول مرة في العراق من عائلة  -6

Family : Diaspididae 
Parlatoria crypta Mckenzie 

 .A.17507وذلك حسب رسالة متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا ذات الرقم 
  تســــــــــجيل نــــــــــوع مــــــــــن الحلــــــــــم األريــــــــــوفي ألول مــــــــــرة فــــــــــي العــــــــــراق يهــــــــــاجم شــــــــــجيرات الدفلــــــــــة -7

Nerium oleander  يعود لعائلة: 
Family : Eriophyidae 

Notallus nerii Keifer 
  .A.17507رسالة متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا ذات الرقم وذلك حسب 

 :تسجيل نوع جديد من خنافس الجبن والجلود ألول مرة في العراق من عائلة  -8
Family : Dermestidae 

Dermestes bicolor (Fabricius) 
 .A.16496وذلك حسب رسالة متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا ذات الرقم 

 :البق المطرز يصيبان نبات زهرة الشمس في العراق ألول مرة هما  تسجيل نوعان من -9
1- Galeatus scrophicus Saunders 
2- Galeatus helianthi Onder & Lodos 

 .A.17952وقد شخصا في متحف التاريخ الطبيعي بإنكلترا تحت الرقم 
 :تسجيل نوع جديد من الحفارات يصيب أفرع الفستق من عائلة  -10

Family : Buprestidae 
Anthaxia armeniaca Obenberger 

 .A.18125وقد شخص في متحف التاريخ الطبيعي في إنكلترا تحت الرقم 
يصــيب أشــجار الفســتق فــي  Heterotergumتســجيل نــوع جديــد مــن الحلــم األريــوفي يعــود للجــنس  -11

وهــو نــوع جديــد يحتــاج إلــى وصــف حســب رســالة متحــف التــاريخ الطبيعــي . العــراق/ محافظــة نينــوى 
 .A.19158لمرقمة ا

أربيــل / تســجيل أول ظهــور لحشــرة آللــئ األرض التــي تهــاجم محصــول الحنطــة فــي قضــاء مخمــور  -12
 :والتي تعود لعائلة ) 2007(وذلك عام 

Family : Margarodidae 
Porphyrophora tritici Bodenheimer 

ــة  .Zicrona coerulea Lتســجيل المفتــرس  -13 اء علــى يرقــات خنفســ Pentatomidaeمــن عائل
فـــي  126كولــورادو أول مــرة فــي العــراق حســب رســالة متحــف التــاريخ الطبيعــي فــي بغــداد المرقمــة 

24/3/2008. 
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علـى بـيض خنفسـاء  Coccinellidaeمـن عائلـة  Pullus syriacus (Mars.)تسـجيل المفتـرس  -14
فـــي  130كولـــورادو أول مـــرة فـــي العـــالم حســـب رســـالة متحـــف التـــاريخ الطبيعـــي فـــي بغـــداد المرقمـــة 

16/9/2009. 
  

  االبتكارات واإلضافات الجديدة للمعرفة العلمية: خامسًا 

  .شهادة ابتكار من منشأة الفاو العامة لنظام جديدة لوقاية األبنية من حشرة األرضة -1
ــــــــــــــرع الفســــــــــــــتق -2 ــــــــــــــار أف ــــــــــــــة لحف ــــــــــــــد عــــــــــــــدد األعمــــــــــــــار اليرقي ــــــــــــــدة لتحدي ــــــــــــــة جدي   إيجــــــــــــــاد طريق

Anthaxia armeniaca لــذي تصــنعه يرقــة الحفــار فــي فــرع باالعتمــاد علــى مورفولوجيــة النفــق ا
 .الفستق المصاب

ال يصــــيب ســــوى األنــــواع التابعــــة لعائلــــة  Capnodis cariosaإثبــــات أن حفــــار ســــاق الفســــتق  -3
وهـــي أشـــجار الفســـتق والـــبطم وحبـــة الخضـــراء وأشـــجار فلفـــل الزينـــة  Anacardiaceaeالفســـتقيات 

Schinus moli. 
 Stephanitis pyriبالنوع  لهالشمس ال عالقة  إثبات أن البق المطرز الذي يصيب محصول زهرة -4

(Fab.)  الـــذي يصـــيب أشـــجار الكمثـــرى كمـــا تشـــير إلـــى ذلـــك كتـــب الحشـــرات االقتصـــادية والمراجـــع
وأن البق المطرز الـذي يهـاجم محصـول  ياتالعلمية وأن بق الكمثرى المطرز ال يصيب سوى التفاح

 :زهرة الشمس هو أحد النوعين اآلتيين 
- Galeatus scrophicus Saunders 
- Galeatus helianthi Ondor & Lodos 

 Aphisوألول مرة في العالم كعائل لحشرة الَمن نوع  Spartum junceumتسجيل شجيرات الشيح  -5
intypi Koch. 

 
  المؤتمرات العلمية والندوات: سادسًا 

يدانيــــة لجامعــــة دراســـة بعنــــوان الممارســـة الم -1990-بغــــداد . النـــدوة العربيــــة حـــول التعلــــيم التقنـــي -1
-89) : 1(8الموصل صيغة متقدمة في التعليم والتـدريب المهنـي ، المجلـة العربيـة للتعلـيم التقنـي، 

99.  
نظام جديد لوقاية األبنية مـن : البحث المشارك . المؤتمر العلمي الهندسي األول لمنشأة الفاو العامة -2

 .125-116، ) 1992(العامة مجلة المؤتمر العلمي الهندسي األول لمنشأة الفاو . األرضة
بحـث ال. بالد العربيـة فـي اإلسـماعيليةالمؤتمر الثالث آلفات وأمراض الخضر والفاكهة فـي مصـر والـ -3

مجلــة المــؤتمر الثالــث . االنتشــار الموســمي والكثافــة العدديــة لحلــم صــدأ الفســتق األريــوفي: المشــارك 
 .1-54 – 1-45) : 1989(آلفات وأمراض الخضر والفاكهة في مصر والبالد العربية 

تــأثير : البحــث المشــارك). 2000(جامعــة تكريــت  -المــؤتمر العلمــي القطــري األول لإلنتــاج النبــاتي  -4
 .نوع المذيب والطور الحشري في الفاعلية النسبية لبعض المبيدات في الذباب المنزلي
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). 2003(الموصــل كليــة الزراعــة والغابــات ، جامعــة  –المــؤتمر القطــري الثالــث لوقايــة المزروعــات  -5
 :البحوث المشاركة 

  .دراسة بيئية وحساسية بعض أصناف العنب لإلصابة بحلم العنب األريوفي –آ 
تأثير ثالث تراكيز من مثبط النمو الحشري تريكارد وطريقة معاملة الدرنات في بعض الصـفات  -ب

 .الحياتية لعثة درنات البطاطا
 :البحوث المشاركة). 2006(ت ، دمشق ، سورية المؤتمر العربي التاسع لعلوم وقاية النبا -6

التكامل بين مثـبط النمـو الحشـري تريكـارد والدعسـوقة ذات السـبع نقـاط فـي مكافحـة َمـن البـاقالء  –آ 
  .األسود

التأثير السام لبعض المركبات الكيميائيـة للخشـب العصـاري والصـميمي لـبعض أشـجار الغابـات  -ب
 .في حشرة األرضة

، عمـــان ، ) الزراعـــة اآلمنـــة لصـــحة اإلنســـان والبيئـــة(لزراعـــي األردنـــي الســـادس المـــؤتمر العلمـــي ا -7
 :البحوث المشاركة . األردن

تـــأثير بعــــض الصـــفات الفيزيائيــــة للخشــــب العصـــاري والصــــميمي لــــبعض أشـــجار الغابــــات فــــي  –آ 
  .التفضيل الغذائي لحشرة األرضة

  .يرقات وكامالت الذباب المنزليالتأثير الحيوي للتركيز تحت القاتل لبعض المبيدات في  -ب
تـــأثير نـــوع العائـــل الغـــذائي ومعاملـــة البـــيض بـــالتركيز تحـــت القاتـــل مـــن بعـــض مثبطـــات النمـــو  -ج

 .الحشرية في بعض الصفات الحياتية لحشرتي عثة التين وعثة الزبيب
تـــأثير نـــوع : البحـــث المشـــارك ). 2007(المـــؤتمر العلمـــي األول لعلـــوم الحيـــاة ، جامعـــة الموصـــل  -8

الوســــط الغــــذائي فــــي اســــتجابة األدوار المختلفــــة لعثــــة التــــين وعثــــة الزبيــــب لــــبعض مثبطــــات النمــــو 
 .الحشرية

البحـث المشـارك ). 2007(المؤتمر العلمي السنوي األول لكلية التربية األساسـية ، جامعـة الموصـل  -9
ــاتي والمــذيب والطــور الحشــري فــي تنشــيط بعــض المبيــدات لمكافحــ:  ة الذبابــة تــأثير نــوع الزيــت النب

 .المنزلية
 :البحوث المشاركة ). 2008(المؤتمر العلمي الزراعي الرابع لجامعة تكريت  -10

التـــأثير القاتـــل والجـــاذب والطـــارد لمستخلصـــات أوراق بعـــض أصـــناف الكمثـــرى فـــي حشـــرة بـــق  –آ 
  .الكمثرى المطرز

شـرة بـق الكمثـرى تأثير صنف الكمثرى واالتجاه وبعض العوامل البيئية فـي النشـاط الموسـمي لح -ب
 .المطرز

 :البحوث المشاركة . لبنان–بيروت). 2009(المؤتمر العربي العاشر لعلوم وقاية النبات  -11
  .في بعض المقاييس الغذائية للدودة القارضة السوداءالعمر اليرقي ونوع العائل تأثير  –آ 
لغابـــات فـــي الجـــاذب والطـــارد لمركبـــات الخشـــب العصـــاري والصـــميمي لـــبعض أشـــجار اتـــأثير ال -ب

  .حشرة األرضة
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تــأثير التراكيــز تحــت القاتلــة لــبعض المبيــدات الكيميائيــة والمايكروبيــة فــي حيويــة الحشــرة الكاملــة  -ت
 .لعثة درنات البطاطا

  
  
  

  

  
  

  النشاط التدريسي: سابعًا 

  : األوليةالمقررات التي يقوم بتدريسها لطلبة الدراسات 
  .ة الرابعةلطلبة المرحل Pesticidesمادة المبيدات  -1
  .لطلبة المرحلة الرابعة Mites Injurious to Economic Plantsمادة الحلم االقتصادي  -2
  .Principle of Pest Control اآلفاتمكافحة  أسس -3
 .Economic Entomologyالحشرات االقتصادية  -4

  
  المقررات التي يقوم بتدريسها لطلبة الدراسات العليا: ثامناً 

   Advance Acarologyاكاروسات متقدم -1
  Advance Pest Managementآفات متقدم  إدارة -2
  Toxicologyعلم السموم  -3
  Advance Pesticidesمبيدات متقدم  -4
   Insect Taxonomyتصنيف حشرات -5
 Insect Biochemistryكيمياء حياتية الحشرات  -6
  

  الدراسات: تاسعًا 

  .ة الصناعية في القطراللجن إلىدراسة مقدمة  –المبيدات في القطر  وٕانتاجأولويات تصنيع  -1
 إلــىالممارســة الميدانيــة لجامعــة الموصــل صــيغة متقدمــة فــي التعلــيم والتــدريب المهنــي دراســة مقدمــة  -2

  ).1991( 99-89) 1(8. المجلة العربية للتعليم التقني. المنظمة العربية للتعليم التقني 
معة الموصل في منطقة قز فخزه تقييم اتجاهات الطلبة المشاركين في الممارسة الميدانية الثانية لجا -3

   .)1989(دراسة منشورة في كتاب الممارسة الميدانية الثانية لجامعة الموصل . والشمسيات
. المكافحـــة  ألدواتدراســـة بعـــض الخصـــائص االجتماعيـــة وتحديـــد درجـــة حيـــازة مزارعـــي قبـــر العبـــد  -4

منطقـــة حمـــام العليـــل  دراســـة منشـــورة فـــي كتـــاب الممارســـة الميدانيـــة الرابعـــة لجامعـــة الموصـــل فـــي
)1992.(  
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ــة المــؤتمر العلمــي الهندســي  األرضــةمــن  األبنيــةنظــام جديــد لوقايــة  -5 لمنشــأة الفــاو العامــة  األولمجل
116-125 )1992.(  

ـــوطن العربـــي  -6 ـــي موحـــد للتســـمية الشـــائعة للحشـــرات االقتصـــادية فـــي ال ـــرح لنظـــام عرب  –دراســـة ومقت
  .المنظمة العربية للتنمية الزراعية

الحشــــرية والقــــوارض  اإلصـــاباتخـــزن الحبــــوب لحفظهـــا أطــــول فتـــرة ممكنــــة بعيـــدًا عــــن  دراســـة فــــي -7
  .مجلس الوزراء إلىدراسة مقدمة . واالفلوتوكسينات 

  .دراسة مقدمة لرئاسة جامعة الموصل. مقترح لمشروع الموسوعة العراقية للحشرات االقتصادية -8
 .مقدمة لرئاسة جامعة الموصل دراسة. واقع حشرة األرضة في مدينة الموصل وطرق مكافحتها -9
  .مشروع مسح الحياة الحشرية في العراق ، دراسة مقدمة إلى جامعة الموصل -10

  لمؤلفة والمحررةالكتب ا: عاشرًا 

    :الكتب المنشورة 
  .1993امعة الموصل ، العراق المبيدات ، مديرية دار الكتب للطباعة والنشر ، ج -1
  .الكندي العامةالشائعة للمبيدات ، شركة  األسماءمعجم  -2
  .1988لموصل في قرية ، الشريخان ، كتاب التجربة التعليمية الميدانية لجامعة ا -3
  .1989كتاب التجربة التعليمية والخدمية لجامعة الموصل في قريتي قز فخرة والشمسيات  -4
  .1990معة الموصل في منطقة حميدات كتاب التجربة التعليمية الميدانية لجا -5
  .1992دمية في حمام العليل التجربة الخ –انية الرابعة لجامعة الموصل كتاب الممارسة الميد -6
 .1993التجربة الخدمية في يارمجة  –كتاب الممارسة الميدانية الخامسة لجامعة الموصل  -7
معجـــم المـــالح فـــي االســـماء العلميـــة والعربيـــة الشـــائعة للحشـــرات الضـــارة فـــي الـــوطن العربـــي ، دار  -8

 . 2010مان االردن ، اليازوري للنشر العلمي ، ع
دار ابـــن األثيـــر للطباعـــة والنشـــر، ). 2010(االكاروســـات ، األساســـيات واالقتصـــاديات والمكافحـــة  -9

 .العراق –جامعة الموصل 
  :كتب تحت الطبع 

 . دار ابن االثير للطباعة والنشر ).تحت الطبع(علم الحشرات في مصطلحات  المالحمعجم  -1
دار ابــن االثيــر للطباعــة .  )تحــت الطبــع( م الزراعــيمعجــم المــالح فــي مصــطلحات علــم الســمو  -2

 .والنشر
دار طويــــق للطباعــــة والنشــــر ، ). تحــــت الطبــــع(األســــس النظريــــة والتطبيقيــــة لمبيــــدات اآلفــــات  -3

  .ياض ، المملكة العربية السعودية الر 
دار ابــــن االثيــــر ).تحــــت الطبــــع(، المفهــــوم واألســــس واألدوات والتطبيــــق  إدارة اآلفــــة الحشــــرية -4

 .اعة والنشرللطب
 .دار ابن االثير للطباعة والنشر .)تحت الطبع( أسس وطرائق مكافحة اآلفات الزراعية -5
 .دار ابن االثير للطباعة والنشر) . تحت الطبع(حياة الحشرات في سؤال وجواب  -6
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  البوسترات العلمية: حادي عشر 

  .1988– ولاألالمعرض الزراعي النوعي  –خنافس الجبن والجلود في بيئة المدابغ  -1
بحشرة خنفساء الحبوب الشعرية المعرض الزراعي النـوعي  لإلصابةالحنطة  أصنافحساسية بعض  -2

  .1993–المتخصص الخامس 
المعرض الزراعي النوعي المتخصص الخامس  –الفستق في منطقة حمام العليل  أشجاراكاروسات  -3

–1993.  
  .1993 –متخصص الخامس المعرض الزراعي ال –االقتصادية لخنافس الطحين  األهمية -4
  ). 2000(المعرض الزراعي في يوم الجامعة  –آفات ادخلها العدوان  -5

  
  المقاالت العلمية: ثاني عشر 

  ).1987(مجلة المهندس الزراعي . طريقة علمية لتحديد سمية المبيدات لنحل العسل  -1
  ).1987( 690مجلة صوت الفالح عدد . الدواجن وتشوه البيض  إزعاج -2
  ).1987( 26مجلة علوم عدد . َحلم الغبار المنزلي الحساسية و  -3
  .)1988( 667جلة صوت الفالح العدد م. مبيد تحذيري لمكافحة المن  -4
  ).1988( 700العدد . مجلة صوت الفالح . البزاقات والقواقع  -5
  ).1988( 701العدد . مجلة صوت الفالح . الحيوية وحشرات المن  األعداء -6
  ).1988( 703مجلة صوت الفالح العدد . على حيوانات المزرعة  تعفير لمكافحة الذباب أكياس -7
  ).1988( األولمجلة المهندس الزراعي ، العدد .  اآلفات إدارةضوء على مفهوم  -8
جديدة من حشرات المن في منطقة الموصل ، نشرة فنيـة صـادرة عـن قسـم وقايـة  ألنواعدراسة بيئة  -9

  .1988النبات 
  .)1988(نشرة فنية صادرة عن قسم وقاية النبات .نات والمكو  األهميةعالمة المبيد ،  -10
  ).1988(الفاروا ، خطر جديد يهدد النحل ، نشرة فنية صادرة عن قسم وقاية النبات  -11
  .8/1/1989يدة الثورة في جر . العقاقير الطبية ومستقبل الصحة  -12
  ).1989( 713العدد . مجلة صوت الفالح . عدو جديد للنحل  -13
  ).1990( 719لروز مجلة صوت الفالح العدد البياض الدقيقي على ا -14
  ).1990( 712العدد . والمكافحة ، صوت الفالح  األهميةقراد الدجاج  -15
  ).1990( 26مجلة حراس الوطن العدد . مرة في العراق  ألولمن المن  أنواع أربعةتسجيل  -16
  ).1990( 7206جريدة الثورة العدد . الذباب المنزلي وسبل مكافحته -17
  ).1990( 51جريدة الجامعة العدد . للمستقبل وأفكارثية الهندسة الورا -18
  ).1990( 62جريدة الجامعة العدد . الدقيقة األحياءفي تكنولوجيا  -19
 األولمجلـة المهنـدس الزراعـي العـدد . والمكافحـة األهمية - يليات الخارجية لحيوانات المزرعةالطف -20

)1990.(  
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جريـدة الجمهوريـة . المبيـدات الزراعيـة المسـتوردة مصافي العراق تنتج الزيوت المعدنية البديلة عـن  -21
  ).1991( 8037العدد 

  ).1999(المبيدات وتلوث البيئة ، النشرة الزراعية لمحافظة نينوى ، العدد السادس  -22
  ).2001(لسنة  41العدد . جريدة نينوى  –الفراشات وسخام المصانع  -23
  .31/5/2001جريدة نينوى في . مصادر تلوث البيئة بالمبيدات -24
 ).1(العدد ) 2003(مجلة نينوى الزراعية . تشخيص اإلصابة باآلفات علم وفن -25
. واقع حشرة األرضة في مدينة الموصل مع اإلشارة إلى بعـض الطـرق غيـر التقليديـة فـي مكافحتهـا -26

  .مجلة مناهل جامعية
 .26، ص 13العدد ). 2006(مجلة مناهل جامعية . السما صناعة حشرية نّ مَ  -27
 .23-20:  16العدد ). 2006(مجلة مناهل جامعية . ائيات المسرطنةالسرطان والكيمي -28
-67: 20العـدد ). 2007(مجلـة مناهـل جامعيـة . من عجائب األرقام القياسية في عالم الحشرات -29

68. 
-17: 21العـدد ). 2007(مجلـة مناهـل جامعيـة . آللئ األرض عدو جديد يشاطرنا رغيف الخبـز -30

18. 
 .15-14:  24العدد ). 2007(لة مناهل جامعية مج. المحاصيل السامة للحشرات -31
). 2007(مجلــة مناهــل جامعيــة . مــن يتبنــى المشــروع الــوطني لحصــر الحيــاة الحشــرية فــي العــراق -32

 .9-7:  25العدد 
 .10-9:  31العدد ). 2008(مجلة مناهل جامعية . الزنابير القناصة -33
-20:  34العـدد ). 2009(للنـوع الزوج نوع والنوع زوج سبق وٕاعجـاز قرآنـي فـي المفهـوم الحيـوي  -34

21. 
 . 35 )2010(مجلة العراق الدوائية . الثاليوم ، اهميته ومخاطره الصحية  -35
 . 19-27:18.مجلة مناهل جامعية . لغة الحشرات الفرمونية ، ماهيتها وحروفها  -36
  

  على الدراسات العليا إلشرافا: ثالث عشر 
نب كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم دراسات بيئية وحياتية ومكافحة لدودة ثمار الع -1

  ) .1998(للطالب هيثم محي الدين البدراني . وقاية النبات 
. التفاح لالصابة بحشرة مـن التفـاح القطنـي  أصنافاستخدام عدة معايير في تحديد حساسية بعض  -2

الـدين عبـد القـادر كجزء من متطلبات نيل درجة الماجستير في علوم وقاية النبـات ، للطالـب صـالح 
1999 .  

. التفضــيل الغــذائي لحشــرة خنفســاء اللوبيــا الجنوبيــة وتــأثير درجــالت الحــرارة المختلفــة علــى حياتيتهــا  -3
كجــزء مــن متطلبــات نيــل درجــة الماجســتير فــي علــوم وقايــة النبــات للطالــب ابــراهيم عبــد اهللا حســن 

)2000. (  
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ي كجـزء مـن متطلبـات نيـل درجـة الماجسـتير فـي التأثير االحيائي لبعض المبيدات فـي الـذباب المنزلـ -4
  .علوم وقاية النبات للطالب عبد الجبار خليل ابراهيم 

التأثير الحيوي لبعض منظمـات النمـو الحشـرية فـي حشـرة عثـة التـين كجـزء مـن متطلبـات نيـل درجـة  -5
  .الماجستير في علوم وقاية النبات للطالبة رنا رياض فالح

تريكـارد فـي حشـرة خنفسـاء اللوبيـا الجنوبيـة ودودة درنـات البطاطـا كجـزء التأثير الحيوي لمنظم النمـو  -6
  مـــــــــــــــن متطلبـــــــــــــــات نيـــــــــــــــل درجـــــــــــــــة الماجســـــــــــــــتير فـــــــــــــــي علـــــــــــــــوم وقايـــــــــــــــة النبـــــــــــــــات للطالـــــــــــــــب 

 . فهد عبده احمد
. دراسة أسباب التفضيل الغذائي لحشرة األرضة لـبعض أنـواع األخشـاب العراقيـة ومكافحتهـا كيمياويـاً  -7

الــــدكتوراه فــــي علــــوم الغابــــات للطالــــب شــــاهين عبــــاس مصــــطفى كجــــزء مــــن متطلبــــات نيــــل شــــهادة 
)2004.(  

ــأثيرات الهســتوباثولوجية لــبعض المبيــدات الكيميائيــة والمايكروبيــة ومخاليطهــا فــي  -8 التقيــيم الحيــوي والت
كجـــزء مـــن متطلبـــات نيـــل شـــهادة الـــدكتوراه فـــي علـــوم الغابـــات للطالـــب فـــائز . عثـــة درنـــات البطاطـــا
 ).2005(عبدالشهيد الطائي 

كجـزء مـن متطلبـات نيـل  .آلية مقاومة بعض أصناف الكمثرى لإلصابة بحشرة بـق الكمثـرى المطـرز -9
  ).2006(عبدالجبار إبراهيم خليل للطالب  وقاية النباتشهادة الدكتوراه في علوم 

أطروحة دكتـوراه ،  ).2009( تأثير بعض المنشطات في الكفاءة الحيوية للدعسوقة ذات السبع نقاط -10
 .راعة والغابات ، جامعة الموصلكلية الز 

 والحيوية لبعض مبيدات الحشرات تأثير فترة وظروف الخزن ونوع الماء في بعض المواصفات الفنية -11
  .رسالة ماجستير ، كلية الزراعة والغابات ، جامعة الموصل .)2010(

  

 ورش العمل: رابع عشر 
1- Revitalizing Agricultural Higher Education And Development (AHEAD). 

Held at the university of Jordan during the period August 15-19, 2004. 

2- University of Hawaii, Iraq and ICARDA partnership for Revitalizing 

Agricultural Higher Education And Development (AHEAD) Training 

workshops, February 13-17, 2005 ICARDA Headquarters, Aleppo, Syria. 
  

  اللجان والجمعيات العلمية: خامس عشر 

  .لجنة الترقيات في كلية الزراعة والغابات رئيس -1
  .عضو اللجنة العلمية في قسم وقاية النبات -2
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  .لجنة الدراسات العليا رئيس -3
  .عضو جمعية وقاية النبات العراقية -4
  .عضو جمعية وقاية النبات العربية -5
  .زية للممارسة الميدانية لجامعة الموصلعضو اللجنة المرك -6
 .عضو هيئة تحرير المجلة العراقية للعلوم الزراعية -7
 .عضو لجنة صالحية التدريس في الجامعة -8
  .رئيس هيئة تحرير مجلة زراعة الرافدين  -9
  

  الشهادات التدريبية والتقديرية: سادس عشر 
  .ل مركز طرق التدريس في جامعة الموص/ شهادة في طرق التدريس  -1
  ).1980(كاليفورنيا / من جامعة ريفرسايد  اإلنكليزيةشهادة اجتياز الدورة المكثفة للغة  -2
لجامعة الموصل  األولىشهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية  -3

  . 1988في قرية الشريخان لعام 
ســـة الميدانيــة فـــي قريتـــي قـــز فخـــرة شــهادة تقديريـــة مـــن رئاســـة جامعــة الموصـــل للمشـــاركة فـــي ممار  -4

  ) .1989(والشمسيات لعام 
شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية في منطقة حميدات لعام  -5

1990 .  
شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية فـي منطقـة حمـام العليـل  -6

  . 1992لعام 
قديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية فـي منطقـة يارمجـة لعـام شهادة ت -7

1993 .  
  . 1996شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للحصول على شهادة الدكتوراه  -8
شـهادة تقديريــة مــن رئاســة جامعــة الموصــل للمشــاركة فــي الممارســة الميدانيــة السادســة للجامعــة فــي  -9

  . 1994عام قرية القبة ل
  . 1988شهادة تقديرية من وزارة الزراعة للمشاركة في المعرض الزراعي السنوي االول لعام  -10
شهادة تقديرية من وزارة الزراعة للمشاركة في المعرض الزراعي النوعي المتخصـص الخـامس لعـام  -11

1993 .  
ادية عشرة في قصبة شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية الح -12

  . 1999البو سيف لعام 
شهادة تقديرية من رئاسة جامعة الموصل للمشاركة في الممارسة الميدانية الثانية عشـرة فـي منطقـة  -13

  .2000الشيخان لعام 
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شــهادة تقديريــة مــن رئاســة جامعــة الموصــل للمشــاركة فــي الممارســة الميدانيــة فــي منطقــة قــز فخــرة  -14
  . 2001والشمسيات لعام 

دة تقديرية من السيد رئيس جامعة الموصل للجهود المبذولـة فـي إنجـاح الممارسـة الميدانيـة فـي شها -15
  .21/9/2002منطقة حميدات بتاريخ 

  .18/1/2003شهادة تقديرية من السيد محافظ نينوى لترشيحي لجائزة يوم العلم بتاريخ  -16
  

  الجوائز والتكريمات العلمية: سابع عشر 

  .لترقيتي إلى مرتبة أستاذ مساعد قبل المدة المقررة للترقية الحصول على قدم لمدة سنة -1
  حســــــب األمــــــر الــــــوزاري المــــــرقم  2002الحصــــــول علــــــى امتيــــــاز رعايــــــة المالكــــــات العلميــــــة لعــــــام  -2

 .21/7/2002في  1947ب ت 
  .2003الحصول على وسام العلم من محافظ نينوى عام  -3
  

  األعمال االستشارية: ثامن عشر 

  . وزارة الصناعة والمعادن/ ندي العامة استشاري لدى شركة الك -1
 . وزارة الصناعة والمعادن/ استشاري لدى معمل السكر في الموصل  -2
 .تقديم االستشارات العلمية والخدمية للمزارعين والدوائر ذات العالقة -3
  .جامعة كركوك/ كلية الزراعة عضو الهيئة االستشارية لمجلة  -4

  كتب الشكر والتقدير: تاسع عشر 

و الـرقم كر من السيد عميد كلية الزراعة والغابـات للجهـود المبذولـة فـي اللجنـة االمتحانيـة ذكتاب ش -1
  .30/3/1984في  98/43/4099

ذو الـرقم كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة والغابـات للجهـود المبذولـة فـي اللجنـة االمتحانيـة  -2
  .15/4/1987في  9/43/3045

راعة والغابات للحصول على تقييم مرضي فـي اسـتمارات تقيـيم كتاب شكر من السيد عميد كلية الز  -3
  .11/1/1988في  9/43/224ذو الرقم  أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات العراقية

كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل للجهود المبذولة في اللجنـة المركزيـة للممارسـة  -4
  .3/10/1988في  9/3/7743ذو الرقم  الميدانية في قرية الشريخان

الرقم  كتاب شكر من السيد رئيس جامعة الموصل للمساهمة في الكتابة في الصحف والمجالت ذو -5
  .26/11/1986في  9/32/19332

كتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد رئــيس جامعــة الموصــل للجهــود المبذولــة فــي الممارســة الميدانيــة فــي  -6
  .7/7/1990في  1/8/9136ت ذو الرقم منطقة حميدا

الســامة ذو الطعــوم  إنتــاجكتــاب شــكر مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات للجهــود المبذولــة فــي  -7
  .9/11/1991في  55الرقم 
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  .20/11/1991في  17182مة ذو الرقم الطعوم السا إلنتاجكتاب شكر من السيد وزير الزراعة  -8
فــــــــي  7809/ 9/10الــــــــرقم  كتــــــــاب شــــــــكر مــــــــن الســــــــيد رئــــــــيس الجامعــــــــة للجهــــــــود العلميــــــــة ذو -9

18/12/1991.  
ذو  كتـاب شــكر وتقــدير مــن السـيد رئــيس الجامعــة للجهــود المبذولـة فــي الممارســة الميدانيــة للجامعــة -10

  .8/7/1992في  5367/ 1/8الرقم 
ـــــرقم  كتـــــاب شـــــكر وتقـــــدير مـــــن الســـــيد رئـــــيس الجامعـــــة للمشـــــاركة فـــــي الممارســـــة الميدانيـــــة ذو -11 ال

  .23/12/1993في  9/10/11006
السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تحليل نتائج تجارب الممارسـة  كتاب شكر وتقدير من -12

  .20/4/1994في  2/837ذو الرقم ت م الميدانية 
ذو  كتاب شكر وتقدير من السيد رئـيس جامعـة الموصـل للمشـاركة فـي الممارسـة الميدانيـة للجامعـة -13

  .2/9/1994في  9/10/8097الرقم 
ر التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي للجهــود المبذولــة فــي الممارســة كتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد وزيــ -14

  .22/11/1994في  2/5540الرقم ت م  الميدانية ذو
ذو الــرقم  كتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد رئــيس جامعــة الموصــل لمســاهمة فــي الممارســة الميدانيــة -15

  .27/9/1995في  9/3/6742
كتــب علميــة لمكتبــة الكليــة ذو الــرقم  هــداءإلكتــاب شــكر مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات  -16

  .18/11/1995في  9/43/6822
مكتبــة  إلــىكتــب ومجــالت علميــة  إلهــداءالمكتبــة المركزيــة للجامعــة  أمــينكتــاب شــكر مــن الســيد  -17

  .20/11/1995في  3065معة ذو الرقم الجا
ذو الــرقم ميــة مجــالت ونشــرات عل إلهــداءالمكتبــة المركزيــة للجامعــة  أمــينكتــاب شــكر مــن الســيد  -18

  .14/12/1995في  4048
ة ذو الـرقم كتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة والغابات للجهود المبذولة في اللجنة االمتحانيـ  -19

  .9/3/1996في  9/43/814
ذو بعض المجالت العلمية لمكتبة الكلية  إلهداءكتاب شكر من السيد عميد كلية الزراعة والغابات  -20

  .26/8/1996في  9/43/3127الرقم 
 وٕاعداد إخراجكتاب شكر وتقدير من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجهود المبذولة في  -21

  .             1997/ 31/3في  2/775و الرقم ت م الكراس الثامن للممارسة الميدانية في منطقة وانه ذ
فـي  8554المـرقم . يـة نكتاب شكر وتقدير من السـيد محـافظ نينـوى للمسـاهمة فـي الممارسـة الميدا -22

17/10/1996  .  
كتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد رئــيس جامعــة الموصــل للمســاهمة فــي الممارســة الميدانيــة فــي قريــة  -23

  .28/9/2000في  9/10/8348الشيخان المرقم 
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ة المــرقم مكتبــة الكليــ إلــىمطبوعــات  إلهــداءكتــاب شــكر مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات  -24
  .25/7/2001في  9/43/2057

كتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات لتطبيــق ضــوابط ارتــداء الــزي الموحــد  -25
  .9/6/2001في  9/43/1654المرقم 

كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل للمشاركة فـي الممارسـة الميدانيـة الثالثـة عشـرة  -26
  .29/10/2001في  9/10/11353المرقم لجامعة الموصل 

تـــاب شـــكر وتقـــدير مـــن الســـيد رئـــيس جامعـــة الموصـــل للجهـــود المبذولـــة فـــي الممارســـة الميدانيـــة ك -27
  .2/10/1997في  9/10/7665التاسعة المرقم 

كتاب شكر وتقدير من السيد رئيس جامعة الموصل لشمولي بقانون رعاية المالكات العلمية المرقم  -28
  .20/8/2002في  9/10/8900

ئيس جامعة الموصل للمشاركة في الممارسـة الميدانيـة الرابعـة عشـر كتاب شكر وتقدير من السيد ر  -29
  .9/11/2002في  9/10/13022المرقم 

كتـب ومجـالت علميـة ومعجـم  إلهـدائيكتاب شكر وتقـدير مـن السـيد عميـد كليـة الزراعـة والغابـات  -30
  .23/11/2002في  9/43/4809األسماء التجارية للمبيدات الكيمياوية إلى مكتبة الكلية المرقم 

كتاب تثمين من السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للجهود المبذولة في إنجاز أعمال اللجنة  -31
والمــــؤرخ فــــي  17437العليــــة المشــــرفة علــــى الممارســــة الميدانيــــة فــــي منطقــــة حميــــدات والمــــرقم 

3/12/2002.  
ـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي لترقيتـــي إلـــى مرت -32 ـــة األســـتاذية فـــي كتـــاب تهنئـــة مـــن الســـيد وزيـــر التعل ب

14/1/2003. 
 (CD)جامعة السليمانية إلهـداء أقـراص مكتنـزة  –كتاب شكر وتقدير من السيد عميد كلية الزراعة  -33

  . 23/12/2003في  2/8/2350المرقم لمكتبة الكلية 
كتــاب شــكر مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات إلهــداء كتــب علميــة إلــى مكتبــة الكليــة والمــرقم  -34

  .3/5/2007في  9/43/2512
 الترقيــاتكليــة الزراعــة والغابــات للجهــود المبذولــة فــي لجنــة  عميــدكتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد  -35

 .7/11/2006في  9/43/8232العلمية والتعضيد المرقم 
كتــاب شــكر مــن األمــين العــام لمكتبــة جامعــة الموصــل إلهــداء كتــب إلــى مكتبــة جامعــة الموصــل  -36

 .29/5/2006والمؤرخ في  448المرقم 
 الترقيــاتكتــاب شــكر وتقــدير مــن الســيد عميــد كليــة الزراعــة والغابــات للجهــود المبذولــة فــي لجنــة  -37

 .31/3/2005في  9/43/7118العلمية والتعضيد المرقم 
والمـــــؤرخ فـــــي  448مـــــن األمـــــين العـــــام للمكتبـــــة المركزيـــــة إلهـــــداء كتـــــب ذو الـــــرقم كتـــــاب شـــــكر  -38

29/5/2006. 
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فـــي لجنـــة الترقيـــات العلميـــة والتعضـــيد مـــن قبـــل عميـــد كليـــة كتـــاب شـــكر وتقـــدير للجهـــود المبذولـــة  -39
 .7/11/2006في  9/43/8232الزراعة والغابات المرقم 

 9/43/2512كتاب شكر مـن عميـد كليـة الزراعـة والغابـات إلهـداء كتـب إلـى مكتبـة الكليـة المـرقم  -40
 .3/5/2007في 

تعضـيد مـن قبـل السـيد عميـد كليـة كتاب شكر وتقدير للجهود المبذولة في لجنة الترقيات العلميـة وال -41
 .28/9/2008في  9/43/5258الزراعة والغابات المرقم 

كتــاب شــكر وتقــدير عــن اســرة تحريــر مجلــة وقايــة النبــات العربيــة والهيئــة االداريــة للجمعيــة العربيــة  -42
مـن  2009لوقاية النبات ، للمساهمة في تقييم البحوث التـي نشـرت فـي اعـداد المجلـة خـالل العـام 

 . 27/4/2010بتاريخ  الدكتور خالد مكوك ، رئيس هيئة التحرير ،قبل 
كتاب شكر وتقدير من كلية الزراعة جامعة تكريت للجهود المبذولة في رفد مكتبة الكلية بالمصادر  -43

ــــة ، ــــد كليــــة الزراعــــة الحديث ــــي ســــبع ، عمي ــــدالكريم عريب ــــدكتور عب ــــل االســــتاذ ال ذو العــــدد  مــــن قب
 . 10/5/2010في  7/15/1134

تــاب شــكر وتقــدير مــن كليــة الزراعــة والغابــات عــن معجــم المــالح فــي االســماء العلميــة والعربيــة ك -44
 . 12/4/2010في  9/43/2021الشائعة للحشرات الضاره في الوطن العربي ، ذو العدد 

كتــاب شــكر وتقــدير مــن كليــة الزراعــة والغابــات عــن كتــاب االكاروســات االساســيات واالقتصــاديات  -45
 . 22/4/2010في  9/43/2349العدد والمكافحة ، ذو 

كتاب شكر وتقـدير مـن كليـة الزراعـة جامعـة كركـوك عـن الجهـود المميـزة فـي دعـم المسـيرة العلميـة  -46
 . 2010 من قبل الدكتور بهرام خورشيد محمد ، عميد كلية الزراعة واالكاديمية للكلية ،

د المبذولــــة عــــن كتــــابي كتــــاب شــــكر وتقــــدير مــــن االســــتاذ الــــدكتور ابــــي ســــعيد الــــديوه جــــي للجهــــو  -47
معجــم المــالح فــي االســماء العلميــة ( وكتــاب ) االكاروســات االساســيات واالقتصــاديات والمكافحــة(

ـــــــة الشـــــــائعة للحشـــــــرات الضـــــــارة فـــــــي الـــــــوطن العربـــــــي  فـــــــي  9/10/8564ذو العـــــــدد ). والعربي
18/5/2010 . 

رفــد مكتبــة الكليـــة كتــاب شــكر وتقـــدير مــن كليــة الزراعـــة جامعــة ديــالى عـــن الجهــود المبذولــة فـــي  -48
من قبل االسـتاذ الـدكتور عـادل نـوري جمعـة عميـد كليـة الزراعـة جامعـة بالمصادر العلمية القيمة ، 

 . 2/11/2011في  2047ذو العدد وكالة ، / ديالى 
 وكتـاب االكاروسـات ،) الحشـرات الضـارة(كتاب شكر وتقدير من مديرية زراعة نينوى عن المعجـم  -49

 . 15/12/2010في  21875ذو العدد  سعيد مدير زراعة نينوى ، من قبل السيد جعفر صديق
كتــاب شــكر وتقــدير مــن كليــة الزراعــة جامعــة االنبــار عــن االهــداء لكتــابي االكاروســات االساســيات  -50

 مــن قبــل االســتاذواالقتصــاديات والمكافحــة ومعجــم المــالح للحشــرات الضــارة فــي الــوطن العربــي ،
 . 23/6/2010في  7/5/288ذو العدد  لية ،كالدكتور شاكر حنتوش عداي عميد ال
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