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  حصر وتشخيص العوامل الحيوية في بيئة نخلة التمر واعتمادها لوضع برنامج إدارة متكامل آلفات النخيل في العراق
  إبراهيم جدوع الجبوري

  العراق /بغداد  /قسم وقاية النبات  /آلية الزراعة  /جامعة بغداد 
  )2005- 2000(وزارة الزراعة / ول محور الوقاية في البرنامج الوطني للنخيلؤمس

  
  : الخالصـــــة

ى                  ائر إضافة إل ال والملوحة والقطع الج ة آاإلهم ر الحيوي ة والعوامل غي ات الزراعي د من اآلف تعرض نخيل التمر في العراق للعدي
ة   مجمل العوامل االقتصادية التي مرت بالعراق من حروب وحصار اقتصادي وغيرها بحيث أثر ذلك في تدهور النخيل وتراجع البحوث العلمي

ى خمسة محاور     3/9/2000لحين انبثاق البرنامج الوطني للنخيل في ) 2000 – 1980(ولفترة طويلة امتدت ألآثر من عشرين عامًا  الذي تبن
درج    IPM-Componentsاعتمدت هذه الدراسة على مكونات اإلدارة المتكاملة . بحثية مهمة واحدًا منها وقاية النبات لم مت التي ُوضعت في س

اد  ة السكانية                  تناول إع ي مرت في العراق مع دراسة الكثاف ة الت ة والبيولوجي رات البيئي ا حسب المتغي دريج أهميته ل وت ات النخي ة تشخيص آف
ار وسائل مكافحة             ا إضافة الختب تفادة منه ة االس ا وإمكاني ببات أمراض وغيره ات ومس ألهمها، وحصر األعداء الحيوية من مفترسات وطفيلي

ا    2003-2000لقد توصل هذا البحث الذي امتد للفترة من . لمختلفة على آفات النخي ر منه لمجموعة من الحقائق العلمية التي يعتبر الجزء األآب
  :جديدًا في بيئة نخيل العراق وآما يلي

  .اعتبار حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار العذق والدوباس آفات خطرة ومهمة في مناطق زراعة النخيل في العراق .1

از       Steinernema. تسجيل نيماتودا متطفلة على الحفار ذو القرون الطويلة وتشخيصها  .2 ل بجه ا في الحق ًا وإطالقه وتكثيرها مختبري
 .صمم لهذا الغرض

ا    ) فصيلة (عائلة  25عزل وتشخيص  .3 ود له م يع ة مفترسة             32حل ات، أحد عشرة عائل ى النب ة عل ل متغذي ثالث عوائ ًا موزعة ل جنس
ة            لبيوض ويرقات مف ل رمي ات وثالث عوائ ى الفطري ة عل ل متغذي ة، خمس عوائ ل طفيلي تمت  . صلية األرجل الصغيرة، ثالث عوائ

 .مختبريًا واختبرت آفاءته في مكافحة الحفارات Diplogynidaeتربية الحلم 

ة    .4 ة األجنح ن ثنائي ة م رة طفيلي خيص حش ة بعض     Megaseliaتش ع دراس ة م رون الطويل ار ذو الق ات الحف ى بالغ ات عل المالحظ
 .البيولوجية عليها

ر  .5 زل الفط د ع ام   Beauveriaأعي ذ ع ره من ى أث ذي اختف ارات    1980ال ى الحف ه اإلمراضية عل ار قدرت ه واختب ه وتنقيت م تنميت وت
 .ومجموعة من الحشرات األخرى مع اختبار وسائط إآثار مختلفة والتوصل الستحضاره تجاريًا

وعين من الفيروسات الممرضة من حف     .6 ل   عزل ن ة   Oryctes-like virusار عذق النخي رون الطويل ار ذو الق -Poxiviridوالحف
virus. 

ة                  .7 اة ونظام الوحدات الحراري ى جداول الحي ادًا عل ار اعتم م الغب ل وحل اس النخي ؤ لحشرة دوب ة رصد وتنب التوصل إلى تطوير أنظم
Degree-Days. 

ار   .8 م الغب ل وحل اس النخي رة دوب ى حش ات عل ة مفترس جيل مجموع يض   تس ل ب خيص طفي ف وتش  Pseudoligositaووص
babylonica على حشرة الدوباس. 

  .تطوير جهاز ثقب وحقن جذوع أشجار النخيل بالمبيدات واختبار آفاءته لمكافحة حشرة دوباس النخيل .9

احثين في المؤسسات ا                اون مع الب اب التع ي فتحت ب ذه الدراسة الت ه ه ا توصلت ل ة والجامعات   إن ما ذآر أعاله هو جزء يسير مم لبحثي
  .العراقية حيث تخرج وبدعم من البرنامج الوطني عدد من طلبة الدراسات العليا وأنجزت بحوث فردية عديدة بهدف حماية نخيل العراق

 

  المقدمة
    

ة ال     ات الزراعي د من اآلف ر الحشرية سببت     يتعرض النخيل في العراق للعدي د أح      حشرية والمرضية وغي ه فلق دهور إنتاجيت دثت حشرات  في ت
ر من       الدوباس والحميرة وعنكبوت الغبار انخفاض في  ى أآث اج وصل إل وري   بعض المواسم   في %  50اإلنت  وتساهم   ) 2000 ،1999(الجب

ة             األرضة آذلكحفارات جذوع النخيل وحشرة  اتين المهمل ل خاصة في البس رة من أشجار النخي ل نسبة آبي د  . في قت بنت وزارة الزراعة   تلق
دات     500-250بين  سنويا به سنة تستعمل 30أآثر من وي لمكافحة حشرتي الدوباس والحميرة منذ برنامج سن ترش بالطائرات    طن من المبي
ى           ,الزراعية اقص أعداده بشكل ملفت للنظر حيث اختزلت  إل ل وتن من   %50لقد شعرت وزارة الزراعة العراقية بخطر تدهور أشجار النخي

ة  32العدد المسجل به سابقا وهو  راح     وأص  مليون نخل ى الجهات المختصة اقت ا عل امج    امشروع  بح لزام ر وتحسين   لبرن ي لتكثي ة  وطن  وحماي
ل ة النخي راق  زراع ي الع ة  . ف ة  منهجي ز البحثي ات القطر والمراآ ع جامع اون القطاعي العلمي م ن خالل التع ة  وم ت وزارة الزراع د تبن لق

ات حيث أعطت للمحا ام إدارة اآلف ي نظ ا  واضحة ف تها بمفرده ا بدراس رد خصوصية إم اة الف رة بحي ة مباش ا عالق ي له تراتيجية الت صيل الس
ائج    رز وشجعت النت  بمشاريع بحثية أو من خالل البرامج اإلنمائية، فلقد وضعت القواعد األساسية لبرامج وطنية لمحصول الطماطم والقطن وال

ل       3/9/2000ته الرابعة والثالثين في المتميزة لهذه البرامج إلى إقرار مجلس الوزراء  في جلس ر وتحسين زراعة النخي وطني لتكثي للبرنامج ال
ة لمشكلة         ول ناجع ى وضع حل الذي تضمن خمسة محاور بحثية يمثل محور الوقاية رآيزة مهمة لها حيث وضعت له أهداف واضحة ترآز عل

وء بظهور   االفات وايجاد وسائل بديلة عن المبيدات او تقليل استعمالها للحد اال دنى باعتماد سبل المكافحة االحيائية والفيزياوية والزراعية والتنب
   .وتحقيق تنمية مستدامة في ثروة النخيل حماية نخيل التمر في العراقل مع تبني تقانات مكافحة جديدة االفات الزراعية
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 الزراعة املستدامة
Sustainable Agriculture  

 

املتكاملة للمحصول  اإلدارة  
ICM 

  

   لآلفاتاملتكاملة  اإلدارة
IPM 

رة      منهج عمل عل  Integrated Pest Management(IPM)تعد اإلدارة المتكاملة لآلفات    فته خالل السنوات األخي مي وعملي انبثقت فلس
ى         "في العالم بحيث حلت محل استخدام المكافحة الكيميائية لوحدها فأصبحت تضم  وازن للسيطرة عل ة بشكل مت ع الوسائل الممكن استخدام جمي

ـل       Economic thresholdاآلفات وجعلها دون حدود العتبة االقتصادية  ـل تدخـ ـي نظام متكامــ ـه أيضا عناصر إدارة المحصول     فــ  (ICM)بـ
Integrated Crop Management  لتحقيق مبدأ الزراعة المستدامةSustainable Agriculture "  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

امج   المبادئتتضمن  يالبحث المحور سبعة مكونات أساسية النجاز هذا مدتعُتألقد  ل في      إدارةالمهمة لوضع برن ات النخي متكامل آلف
  :ا يليملقد تم التنفيذ اخذين بنظر االعتبار توفر الوقت والمستلزمات والميزانية النجاز المفاصل المهمة من النقاط السبع وآو العراق
  .االقتصاديةتشخيص اآلفات التي تهاجم أشجار النخيل وتحديد أهميتها  .1
  .في بيئة نخيل التمر وجودةالم) مسببات أمراض وغيرها  ، مفترسات،طفيليات(تشخيص األعداء الحيوية الطبيعية  .2
  الوحدات الحراريةجداول مراقبة المحصول والتنبؤ بظهور اآلفة باستخدام المصائد الفرمونية والغذائية و .3
 قرار المكافحة  وإعطاء المهمة تحديد العتبة االقتصادية لآلفات .4
 .آفةالمستحضر لكل  أو المناسب المبيد استعمال .5
  Pesticides Resistance Management.للمبيداتقاومة ظاهرة الم إلدارة ابرنامج إتباع .6
  . ع المبيدات وتقانات الرش الموجهةالدقيق لجر عليمات الصحيحة الخاصة باالستعمالااللتزام بالت .7

يط  وا من مفردات اهداف الدراسة   على المكونين االول والثاني حاليانظرا لكثرةالنتائج المتحصل عليها في هذا البحث سيتم الترآيزو ن
   :آمشاريع بحثية تحت اشرافنا هاذيلطلبة الدراسات العليا لتنف منها قسم اخر

 
  : تشخيص اآلفات التي تهاجم أشجار النخيل وتحديد أهميتها االقتصادية -1

ة   ا ل ظ  االقتصادية في  أهميتهاان توصيفها ودراسة  إالعلى الرغم من آون آفات النخيل معروفة للمشتغلين في هذا المجال       لظروف الحالي
ة الوسطى     الفات ا ومن خالل الحصر الميداني المهمة المطلوب  دراستها حيث   األموروالمتغيرات البيئية يعد من  ل في المنطق محافظة  (لنخي

  ):1(في الجدول  آما في العراق حاليًا نخلة يمكن تبويب اآلفات 126وتشريح ) البصرة والناصرية(والجنوبية ) وآربالء وديالى بابل
  

  في العراق اآلفات التي تهاجم أشجار النخيل وأهميتها االقتصادية): 1(جدول 
  أهميتهادرجة   الرتبة والعائلة  االسم العلمي  االنكليزي اآلفةاسم   العربي اآلفةاسم 

 Longhorn date  حفار جذع النخيل ذو القرون الطويلة
palm stem borer 

Jebusea hammerschmidti Reich 
(syn.Pseudophilus testaceus) 

Coleoptera 
Cerambycidae +++  

  النخيل عثقحفار 
 Fruit stalk borer Oryctes elegans Prell Coleoptera  )حفار النخيل الجعالي(

Scarabaeidae ++  

 Frond borer Phonapate frontalis  Fåhraeus Coleoptera  حفار سعف النخيل
Bostrichidae +  

 Dubas bug (old  دوباس النخيل
world date bug) 

Ommatissus lybicus 
Bergevin 

Homoptera 
Tropiduchidae +++  

 Lesser date moth Batrachedra amydraula Meyrick Lepidoptera  )عثة النخيل الصغرى( الحميرة 
Momphidae ++  

  + Greater date moth Arenipses sabella Hampson Lepidoptera Pyralidae  )عثة النخيل الكبرى ( دودة الطلع 

 Termite Microcerotermes diversus  )األبيضالنمل (  األرضة
Silvestri Isoptera Termitidae (+)* +  

 Parlatoria date  الحشرة القشرية
Scale Parlatoria blanchardii Targioni Homoptera Diaspidae +  

 Gohbar mite (old  عنكبوت الغبار
world date mite) 

Oligonychus afrasiaticus 
(McGregor) Acari Tetranychidae (+)* ++  

ة  *  ا تزداد أهمية اإلصابة بحشرة األرضة اعتمادا على الحالة الصحية للنخل ه بالعواصف التر      أم أثر آثافت ار فتت وت الغب ي تهب في فصل الصيف المرتبطة        اعنكب ة الت بي
   .األمطاربالجفاف وقلة سقوط 

  
ة من العراق حيث بلغت نسبة اإلصابة في                ة الوسطى والجنوبي ل في المنطق ى النخي ر عل وبالنظر ألهمية الحفارات وضررها الكبي

ل     هذا البحث  هافلقد تناول%  100 – 90محافظات بابل وآربالء والبصرة بين  ل  / آآفة هدف واعتمدت محافظة باب ا من    قضاء المحاوي لقربه
نفذت تحت  واعطيت حشرة دوباس النخيل وعنكبوت الغبار آمشاريع بحثية لطلبة ماجستير يها آمنطقة  لتنفيذ الدراسةبغداد وسهولة الوصول أل
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اهلي  )2003(، السويدي  )2003(، الشمسي )2001(غالي  اشرافنا وبتمويل من البرنامج ة الدراسة آل    زي  أجريت ). 2004(، الب ارات لمنطق
الرأس ما موجود  وعزل قطعها وتشريحها  التدهور تمتبدو عليها أعراض تم بها انتخاب ثالث نخالت أسبوعين ي ارة  ب والسعف   والجذع  و الجم

ات الحشرات   أطوار  أعدادتدون هذه المالحظات وتثبت ,غير طبيعيه عليها وعلى الشجرة  وأعراضمن آائنات حية  ى     واآلف الموجودة آل عل
   .وما يرافقها من مسببات مرضية وغيرها انفراد

  
ل    10/10/2001ولغاية  2000/  4/10من سنة الكثافة السكانية للحفارات خالل فترة الخاص ب) 2(ر جدول يشي بان حفار ساق النخي

ار  ة بحف ر مقارن د ضرره اآب ل ويع ى النخي ائد عل ة هو الس رون الطويل قذو الق ل  عث الي(النخي ل الجع ار النخي ارين ) حف ويحمل آل من الحف
ل     .والتي تم عزلها من الحشرة البالغة واليرقة وآذلك مكان دخول الحفارالفطريات الممرضة للنبات  ار جذع النخي ويبين الجدول بأن يرقات حف

وق، إذ بلغت أعدادها     ا توجد في     ) 465(ذو القرون الطويلة تواجدت في رأس النخلة وفي قواعد الكرب الغض والجمارة وقواعد العث ة آم يرق
ار في   ) 283(نه مترآزة تحت قمة النخيل، وقد بلغت أعدادها جذع النخلة في المناطق الغضة م يرقة خالل فترة الدراسة، وظهرت بالغات الحف

ل         )أغسطس(وبدأت اإلناث بوضع البيض حتى نهاية شهر آب ) يونيو(منتصف شهر حزيران  ون قب ة الل ادة صمغية بني إفراز م وب ب دأ الثق ، تب
ة وفي الجذع    ) 98(انت أعداده أقل تواجدًا إذ بلغت عدد يرقاته في منطقة الرأس أما حفار عثق النخيل فقد آ. خروج الحفارات ة،  ) 65(يرق يرق

واستمرت إلى نهاية شهر تشرين األول وأن وضع البيض بدأ في نفس فترة خروج  ) مايو(وبدأت الحشرة الكاملة بالظهور في نهاية شهر مايس 
  ).2(ي منطقة الدراسة النتائج المتحصل عليها في جدول البالغات، لقد أآدت المصيدة الضوئية المنصوبة ف

  
  محافظة بابل /المحاويل قضاء النخيل في  عثقالكثافة السكانية لحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار ) 2(جدول 

  

  تاريخ اخذ
  العينة

  عدد اليرقات والعذارى والبالغات لكل ثالث نخالت
  النخيل عثقحفار   ويلةحفار ساق النخيل ذو القرون الط

  المجموع  جذع  رأس  المجموع  جذع  رأس  بيض  بالغات  عذارى  يرقات  بيض  بالغات  عذارى  يرقات
4/10/2000  33  14  47  0  0  0  7  0  7  0  0  0  

18/10/2000  28  23  51  0  0  0  2  3  5  0  0  0  
1/11/2000  36  15  51  0  0  0  2  3  5  0  0  0  

15/11/2000  36  20  56  0  0  0  1  7  8  0  0  0  
29/11/2000  28  16  44  0  0  0  11  5  16  0  0  0  
13/12/2000  36  21  57  0  0  0  2  3  5  0  0  0  
27/12/2000  30  7  37  0  0  0  2  1  3  0  0  0  
10/1/2001  16  10  26  0  0  0  8  2  10  0  0  0  
24/1/2001  17  5  22  0  0  0  4  11  15  0  0  0  
7/2/2001  13  8  21  0  0  0  4  7  11  0  2  0  
21/2 /2001  10  5  15  0  0  0  2  13  15  0  1  0  
7/3/2001  12  11  23  0  0  0  5  12  17  0  0  0  

21/3/2001  8  8  16  0  0  0  1  9  10  0  1  0  
4/4/2001  19  11  30  0  0  0  2  11  13  0  0  0  

18/4/2001  16  12  28  0  0  0  2  7  9  0  0  0  
2/5/2001  7  11  18  0  0  0  1  3  4  0  0  0  
16/5 /2001  15  12  27  0  0  0  2  5  7  0  0  0  
30/ 5/2001  9  7  16  15  1  0  2  4  6  2  2  5  
13/6/2001  9  3  12  3  2  3  1  2  3  1  3  9  
27/6/2001  10  7  17  5  9  20  5  9  14  3  2  12  
11/7/2001  9  9  18  4  4  33  3  7  10  5  3  8  
25/7/2001  7  5  12  2  5  7  2  2  4  2  2  7  
8/8/2001  12  7  19  0  3  0  5  12  17  2  1  2  

22/8/2001  15  9  24  0  0  2  4  3  7  0  3  0  
5/9/2001  11  7  18  0  0  0  7  12  19  0  4  0  

16/9/2001  12  6  18  0  0  0  4  3  7  0  1  0  
26/9/2001  7  5  12  0  0  0  3  3  6  2  2  0  
10/10/2001  4  9  13  0  0  0  2  4  6  1  2  0  

  

  
وب          ى عدد ثق ادا عل ة اعتم رون الطويل ل ذو الق ولغرض مقارنة حساسية األصناف السائدة في محافظة بابل لإلصابة بحفار ساق النخي

ات تاويخروج البالغ دي، خس رت األصناف زه وي   ،، سكري، اختي تويات عل ة مس ى ثالث ة إل م جذع النخل ة وقس وخضراوي لغرض المقارن
   .ستوى إذ تم حساب عدد الثقوب عليهووسطي وسفلي واخذ متر طول لكل م

ع األصناف      ) 3(يشير جدول  اجم جمي ة يه رون الطويل ل ذو الق تثناء و  المدروسة  بان حفار ساق النخي ى الصنف     دون اس غ أشده عل بل
ين ا       . سكري ثم الخستاوي الزهدي يليه الصنف خضراوي ثم  د ب ة ، ولق ان   وال توجد فروق في شدة إصابة مستويات الشجرة المختلف لتشريح ب

وب    ل الثق ثقوب الحفار الموجودة عند المستوى الوسطى والسفلي هي ثقوب قديمة أما الثقوب تحت الرأس مباشرة أي عند المستوى العلوي فتمث
ه  ا  . الفعالة التي تعتبر مأهولة بيرقات الحفار حيث يعتبر النسيج تحت الرأس نسيجا غضا يسهل على الحشرة اختراقه والخروج من ه  إن م أوجدت

ار    ان حف ق هذه الدراسة من معلومات تعد تصحيح لالعتقاد السائد لدى الباحثين والمزارعين ب ذا          عث د اثبت ه ل فلق ى النخي م عل ل هو األه النخي
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ى              ؤدي إل تعفن وي ات ال ببات األمراض وفطري ه مس ل مع اجم الجذع والقلب والعذوق وينق البحث  بان حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة يه
  . موت النخلة

ع نسيج                    اثر عدده ويستهلك جمي ه بحيث يتك اآن ل دما يجد أم ة عن ه يضع بيضه في وسط النخل وحظ بأن د ل أما حفار عثق النخيل فلق
ر من              د سقطت خالل سنة الدراسة أآث ة ولق اح قوي وب ري د هب ة  نتيجة    25المنطقة المصابة ويؤدي ذلك إلى انكسار النخلة من الوسط عن نخل

  .يرقة وعذراء وبالغة 25 – 15ن  بي) منطقة الكسر(وسط النخلة حيث وجد في هذه المنطقة  من منطقةفار العثوق اإلصابة بح
  

  معدل عدد الثقوب الناجمة عن الحفار لمستويات الشجرة المختلفة) 3(جدول 
 

  علويال  الوسطي  السفلي  معدل طول النخيل  متر طول على مستويات النخلة/ معدل عدد الثقوب   الصنف
  7.7  16.9  16.9  14.9  زهدي
  6.9  11.1  13.5  10.1  خستاوي
  6.6  9.8  13.5  13.5  سكري
  8  15.1  14.2  14.2  خضراوي

  
  :التمرالحيوية الطبيعية الموجودة في بيئة نخيل  األعداءتشخيص  -2

  :ا ياتيماهمها وآنذآر ترساتمففقة الفات النخيل منها مسببات امراض وطفيليات ولقد شخصت العديد من االحياء المفيدة المرا
  ق النخيل في العراقلنخيل ذو القرون الطويلة وحفار عثتسجيل لنيماتودا طفيلية على حفار ساق ا  2-1

ة و  استخدمت الديدان الثعبانية على نطاق واسع وتجاري خالل السنوات األخيرة في العديد من دو  تجرب ل العالم المهتمة بشؤون البيئ
ي من دان ف ذه الدي راء  ه ة الحم ل الهندي ة النخي رة سوس ة حش ة لمكافح ا العربي واد(طقتن د الج دين شمس, a1998عب اتودا  .)2001ال ي النيم تنتم

ا    إلىالممرضة للحشرات  ائلتين هم ا وجنس آخر هو             Heterorhabditidaeو   Steinernematidaeع ى ستة عشر نوع ة األول حيث تضم العائل
Neosteinernema ,  دا    بينما تضم العائل ا واح ة جنس ه ستة أ     Heterorhabditisة الثاني واع تنضوي تحت واع     . (Smart 1995) ن تم الكشف عن  أن ي

ة      Galleria melonellaالنيماتودا الممرضة للحشرات من التربة باستخدام حشرة دودة الشمع     ا باستخدام المصيدة  المائي  White waterوتنقيته
trap )Lacy1997 عبد الجواد ،b1998  ،Lacy & Kaya2000 (   ات م تسجل نيم ذا          ل ذه الدراسة ل ل أجراء ه ودا ممرضة للحشرات في العراق قب
  : ما يلي هذه الدراسة استهدفتو )2001الجبوري (في القطر تسجيلها االولعتبرفي

اتودا   خيص النيم زل وتش ل   ،ع ى العائ ية عل درتها أال مراض ار ق يف اختب ل  المض رىوالعوائ اتوداتكثي ،األخ ا ومخ ر النيم القبري  إط
  .النيماتودا حقليا

ربالء     أجراءأثناء  ل وآ داد وتشريح    مسح حفارات النخيل في محافظات باب الى وبغ م فحص      123والبصرة ودي ارات ت ة مصابة بالحف  نخل
بحدود  بلغت أعداد الحشرات المفحوصة      إذتحت المجهر    تبدو عليها أعراض غير طبيعية التي) يرقات  -عذارى –بالغات ( الحشرات 

عزلت أطوار الحشرات التي ظهرت عليها أعراض إصابة بالديدان الثعبانية والتي أما أن يكون جسمها مترهل    ) . طور ( حشرة  1500
ات المصابة مباشرة وتوضع     . أو يميل للون البني أو توجد عليها أعداد من النيماتودا قرب الفتحات التنفسية والفم وعلى الجلد  تؤخذ اليرق

ق   ) طبق زجاجي  أو( التي تتكون من ورقة ترشيح موضوعة فوق زجاجة ساعة   White water trapصيدة المائية على الم مقلوبة في طب
ول   أودقيقة  ويراعى أن تالمس ورقة الترشيح الماء  20م لمدة ° 121سم معقم بدرجة حرارة 2سم وارتفاعه  15زجاجي أخر قطره  محل

ى تجمع النيماتودا المهاجرة من الجثث المصابة . طبق الموضوع في ال%  0.1الفورمالين  اء أخر         إل ا وتعزل في أن ائي يومي ول الم المحل
د     . جميع األطوار الموجودة    إلزالةلغرض تقنيتها ، ويغسل الطبق جيدا  زال جثث الحشرات بع اتودا         أنت ا من النيم د من خلوه تم التأآ ي

اس       اتودي بمناخل قي ول النيم ة       200 -100ويمرر المحل ا   )  Infective Juveniles    )IJsمش  تسمح بمرور األطوار المعدي ي يمثله الت
ى درجة حرارة        ى درجة حرارة        ° 15الطور الثالث وتحفظ في الحاضنة عل ا في الثالجة عل غرض  أجراء   م ل° 11—10م وقسم منه

 . االختبارات الالحقة
   Pathogenesityفحص القدرة االمراضية للنيماتودا     
دودة       ا ر ل ات الطور األخي عتمدت طريقة المصيدة المائية الموصوفة أعاله لغرض أجراء القدرة االمراضية للنيماتودا حيث استخدمت يرق

ى   5-4توضع بضعة قطرات من المحلول النيماتودي على ورقة الترشيح وتوضع . آحشرة آاشفة   Galleria melonellaالشمع  يرقات عل
د  . أيام تفحص اليرقات بعدها لمالحظة أعراض اإلصابة عن طريق الموت أو تلون اليرقة باللون البني  3-2 ورق الترشيح وتترك لمدة بع

   :السابقةالتأآد من آفاءة وقدرة هذه الديدان من إصابة يرقات دودة الشمع تم اختبارها على الحشرات التالية وبنفس الطريقة 
  

Jebusaea hammerschmidti  (=Pseudophilus testaceus) 1- حفار جذع النخيل ذو القرون الطويلة  
Oryctes elegans 2-  حفار النخيل الجعالي(حفار عثق النخيل( 
Galleria  melonella 3- دودة الشمع  
Sesamia cretica 4-  حفار ساق الذرة 
Phthorimaea opercullela 5- عثة درنات البطاطا  
Cydia  pomonella 6- دة ثمار التفاح دو 
Anarsia lineatella 7- دودة ثمار المشمش  
Ephestia cautella 8- عثة التين  
Spodoptera litoralis   )دودة ورق القطن ( الدودة الخضراء  -9
Earias insulana 10- دودة جوز القطن الشوآية  
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 آلة حقن النيماتود في جذوع النخيل): 1(شكل 

Sphenoptera dhia-ahmadi 11- حفار ساق الرمان  
Trichoplusia ni 12-  الدودة المقوسة 
Pieris rapae  فراشة اللهانة الصغيرة  -13
Agrotis ipsilon 14- الدودة القارضة السوداء  
Antigastra catalaunalis  دودة السمسم الحائكة  -15

  
اريخ      اتودا بت ذه النيم جيل ه د تس ه          1/3/2001يع ى ان نس عل خيص الج م تش ث ت راق حي ي الع رة ف ة  ( Steinernemaالول م عائل

Steinernematidae ( منها من حرشفية االجنحة وثالث    12حشرة  15ولقد تم اختبار آفاءتها على الحشرات المذآورة في اعاله والتي تمثل
فية االجنحة   3-1لجميع الحشرات المختبرة بعد % 100لقد حققت النيماتودا مختبريا نسبة قتل .من غمدية االجنحة  6-2ومن   ايام بالنسبة لحرش

ل صفر،                   ذلك بلغت نسبة القت دها ول راق جلي اتودا من اخت تمكن النيم م ت ي ل ان الت ار ساق الرم ات حف تثناء يرق  ايام ليرقات غمدية االجنحة باس
  ). 2001(الجبوري و صالح 

ا               اتودا عالي اج النيم ان إنت د آ ة فلق واع الحشرات وحجم اليرق اتودا مع اختالف أن ة النيم لكل من دودة الشمع    ++) ( +إختلفت إنتاجي
فية االجنحة           ات األخرى ضمن حرش ى اليرق ل عل ان اق ا آ والدودة الخضراء وحفار ساق الذرة والدودة القارضة السوداء والدودة المقوسة بينم

  .وقد يعود ذلك الى سهولة اختراق النيماتودا لجسم الحشرة عن طريق الفتحات الطبيعية لليرقة إضافة الى آبر حجم اليرقات
ل   ) غم  6معدل وزن الطور الثالث ( أما بالنسبة ليرقات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة  ق النخي دل وزن  ( ويرقات حفار عث مع

ـرة          ) غم  9الطور الثالث  ق الفتحات التنفسية الكبي دان عن طري ذه الدي دخل ه ي     Spiraclesفأنها مفضلة للنيماتودا حيث ت ى جهت الموجودة عل
ذه          6-3أيام للطور اليرقي األول وبعد  3-2ث القتل بعد الجسم وتحد دا في ه ا ج اتودا عالي اج النيم أيام للطور اليرقي الثاني والثالث ويكون إنت

 .(Morris 1985)اليرقات
  :اختبار آفاءة النيماتودا المتطفلة على الحشرات حقليا 

لوحظ بان النيماتودا يمكنها )  P DA )Potato Dextrose Agarط غذائي تربية حفار جذع النخيل ذو القرون الطويلة مختبريا على وس اثناء
تفادة   . الحشرات  إصابة تبقى آفاءته عالية في  الذي  L3في هذا الوسط وتكون الطور المعدي   األخرىتعيش وتتكاثر هي  أن ذه   تمت االس من ه

و  هذا الوسط الغذائي بالماء معتخافيف ل المالحظة بان يصار إلى عمل اتودي المحل ا   ل النيم يقان    واستعماله حقلي ارات الس صممت   .لمكافحة حف
ة تتكون    الثقوب الموجودة في ج خاصة لدفع النيماتودا في ماآنة رش اء    25من مضخة ماصة آابسة وخزان يستوعب        ذع وقلب النخل ر م لت

  .)1شكل(أعطيت المرشة اسم بابل صبة رش متر يتصل بق 10بالستيك طوله  أنبوب إلىمرتبط بعتلة لغرض سحب ودفع المحلول تؤدي هذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ول      .متر 6-4سنة في احد مناطق زراعة النخيل في محافظة بابل ارتفاعها بين  15نخلة عمر الواحدة  25اختيرت  ر واحد من المحل تم حقن لت
ذه األشجار        اآر وترآت ه ل في الصباح الب د      النيماتودي بواسطة المضخة في قلب وجذع النخي ة بع ة أخرى لغاي م حيث ت   أشهر  3دون معامل

ار ساق ا    نخالت منها لفحص يرقات 3تشريح  ار عث     وعذارى وبالغات حف ة وحف رون الطويل ل ذو الق ة أصابتها   لنخي ل ومعرف دان   ق النخي بالدي
   .النيماتودية

ل استمرت     ات وبالغات        وتبين من نتائج التجربة الحقلية بان النيماتودا التي تم حقنها في جذوع النخي ى يرق في التواجد واالنتشار عل
ور         جيالتينيحماية من حرارة الجو لكونه معلق  PDAوعذارى الحفارات حيث هيأ لها الوسط الغذائي  ل لحين عث دها بقلي ن وبع رة الحق د فت عن

ة    تشريح ثالث نخالت عند. اإلصابةالحشرة ثم احداث  أطوارالديدان على  د ثالث اتودا بع ذه        اشهر  محقونة بالنيم ان ه وحظ ب ن ل ة الحق من عملي
ات      أدنىالنخفاض آثافة الحشرة الى  إضافةلحفارات المختلفة ل طواراالالديدان موجودة في النخيل المعامل على  دل عدد اليرق غ مع حد حيث بل

  . في المقارنة يرقة قبل المعاملة 22يرقات للنخلة في حين آانت  4التي جمعت خالل فترة التشريح 
يس    يتضح  تخدامها ل ة وان اس فية االجنح ارات وحرش ات الحف ل ليرق داث قت ي اح ة ف اءة عالي ك آف اتودا تمتل ذه النيم ان ه ر ب ا ذآ مم

ان ما يميز هذا البحث هو عزل النيماتودا من  .للنخلة إيصالهابالصعوبة التي ال يمكن للفالح تطبيقها حيث ال تحتاج الى تقانات متطورة لغرض 
ى  النخيل مختبريا وآبر حجمها الذي ي تربية حفارات سهولة إلى إضافة إطالقهامن التربة فهي متأقلمة في حالة  حشرات النخيل وليس  ساعد عل

اتودا     إنتاج ر من النيم دا في مجال مكافحة        .عدد آبي ذا العمل واع د ه ات يع ة      اآلف ذه التقان ة باستخدام ه ة الزراعي ة     اإلحيائي ا وقليل الميسرة بيئي
  . التلوث
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  وجذع النخلة رأسالموجودة في  Mitesالحلم  أنواعمسح وتصنيف  2-2

دات األرجل                م وعدي ارب والحل ل الحشرات والعناآب والعق دة من مفصليات األرجل مث واع عدي با لمعيشة أن تعد النخلة وسطا مناس
ة     وبعض الق  د النخل ا حيث تع ي    شريات وغيره ة مناسبة ل       Ecosystemنظام بيئ ات حيوي ألف من مكون اء    يت د من األحي  Howard)معيشة العدي

ة التمر    51بان هناك) 1981( الحفيظ وسوير أشارلقد  .(2001 اذب         إضافة حشرة مشتية في نخل ل الك م النخي ل وحل ى النخي ار عل وت الغب لعنكب
واع من      Hammad et al., (1982)بان هناك ثالثة أنواع من الحلم تتغذى على عصارة النخيل آما وجد  Hammad et al., (1981)وذآر  سبعة أن

  .الحلم أربعة منها مفترسة على حفارات السيقان وبيض الدوباس وبعضها مترممة
ارات إضافة      ات الحف أثناء حصر حفارات النخيل في مناطق مختلفة معروفة بزراعة النخيل في العراق تم اخذ بالغات وعذارى ويرق

ر  ومسحوق الجذع والليف إ   النسيج المتحلل  السعف و إلى ى المختب  Stereomicroscope، تفحص أطوار الحشرة مباشرة تحت مجهر مجسم        ل
ين          lactic acidالموجودة عليها في حامض الالآتيك الحلم أنواعوتعزل  دة ب رة لم ام   5-2في شريحة مقع ا  . وحسب صالبة جدار الجسم    أي أم

م الساقط       ب أقماعمسحوق نسيج النخيل المتحلل فيفحص مباشرة ثم ينقل الى صف من  تم جمع الحل م ي القمع في    أسفل رليزي محورة لعزل الحل
ذ        %  75آحول اثيلي  ا الغ ة الصفائح الصلبة وبقاي ة التصنيف    بعدها ينقل إلى حامض الالآتيك لغرض إزال وان لتسهل عملي اعتمدت  . اء واألل

وع  مرتبة حدها لالمفاتيح التصنيفية األنواع الموجودة لحد العائلة ثم الجنس وبعضها تم تصنيف ره آل من       الن ا ذآ ى م اد عل  & Pritchardباالعتم
Baker (1955), Hughes (1976), Krantz (1978), McDaniel (1979), Chaudri (1979), Zaher (1986), Lindquest (1986), Al-Jboory 

(1987).  
وفرة        وجود صفات تصنيفية ال   أووتعذر تصنيف بعض الحلم بسبب ندرة المفاتيح التصنيفية  اتيح المت ذآور في المف ا م ى م ق عل تنطب

   .تفرغ آامل لوصفها وتسميتها إلىجديدة تحتاج  ألجناس أو ألنواعوالتي ربما تكون 
  :موزعة حسب تغذيتها وبيئتها الى عائلة حلم 26تم تسجيل 
       Phytophagus  ثالث عوائل متغذية على النبات  -أ 
  Predacious         عشرة عائلة مفترسة  اثني -ب
  Parasitic              ثالث عوائل طفيلية  -ج
  Fungivorous       خمس عوائل متغذية على الفطريات -د
  Saprophytic                    ثالث من العوائل الرمية  -هـ

ة   أخذت المالحظات البيئية والحياتية لها من حيث عالقتها في بيئة النخيل ا جنسا 34وتضم هذه العوائل  ا االيجابي لدقيقة وآذلك عالقته
ل      Diplogynidaeوالسلبية آما تم دراسة احد االنواع الطفيلية من عائلة  ارات النخي ى حف اه   .مختبريا والذي اثبت قدرة عالية في السيطرة عل أدن

  :أنواع الحلم التي تم جمعها من بيئة النخيل مع بعض المالحظات عنها تفاصيل
     Phytophagus mitesنبات الحلم المتغذي على ال. أ

  Tetranychidaeالعادي    األحمرعائلة الحلم  .1
د مشكلة في العراق حيث          Oligonychus afrasiaticusحلم الغبار   الم ويع ينتشر هذا الحلم في جميع مناطق زراعة النخيل في الع

ي      ) ثانية ، بالغة ، حورية أولى، حورية يرقة( المتحرآة للحلم  األطوارينشأ الضرر نتيجة لتغذية  رة في مرحلت ى عصارة الثم عل
ري الل الجم ة     والخ د نتيج ون الضرر اش رة ويك ون الثم ع وتل بب تبق رازفيس ذوق    إف ار والع ف يغطي الثم وتي آثي يج عنكب نس

  .  وذرات الغبار األتربةيعرقل بذلك العمليات الفسيولوجية نتيجة تجميعه  إذوالشماريخ 
م      Eutetranychus banksiحلم فسائل النخيل     وع من الحل الم         أشجار يصيب هذا الن دة من الع دان عدي ل في بل الحمضيات والنخي

ا   عنكبوتيهخيوط  وإفرازويحدث خسائر آبيرة بامتصاصه العصارة النباتية  ة تتجمع عليه ة الترآيب الضوئي     األترب ق عملي  . وتعي
ى السعف   خفيف  امتصاص عصارة النبات ويفرز نسيج عنكبوتي وجد هذا الحلم على فسائل النخيل متغذيا على الخوص يقوم ب عل

  . يعرقل به الفعاليات الحيوية للنبات ، تمت دراسة المعطيات الحياتية لهذا النوع في المختبر ويعد تسجيله جديدا للعراق
       Tenuipalpidaeالكاذب  األحمرعائلة الحلم  .2

اذب     ل الك م النخي ل بشكل خاص      يبيص  Colopalpus eriophyiodes حل وع النخي ذا الن ة من     ه الخوص  ، يمتص العصارة النباتي
  .، يمكن تميز هذا الحلم بسهولة حيث يكون ذا جسم متطاول احمر اللونويسبب اصفرار السعف وتيبسه

 Raoiella indica  م في محافظة البصرة     النخيل ويمتص العصارة النباتية من الخوص ولقد يصيب م ذو  ، يكون الح وجد هذا الحل ل
  . األحمرعائلة الحلم  أنواعجسم صغير مستدير ولونه بني محمر ويميل في شكله الى 

 Eriophyidae) االيريوفي ( عائلة الحلم الدودي  .3
د وتشوه      Mackiella phoenicis  تشير المصادر الى وجود نوعين من الحلم االيريوفي على النخيل هما حلم براعم النخيل م تجع وحل

  . على السعف لم يجري تشخيصه لحد االن آخروتم العثور على نوع  Tumescoptes trachycarpiالسعف 
  
  Predators mitesالحلم المفترس . ب

1. Phytoseiidae  تم جمع الجنسين  Amblyseius spو Euseius sp ار     المختلفة لعنك األطوارعلى  تتغذى ى الثم ار عل وت الغب ب
 .الحلم المختلفة طوارأل ان آفوء والخوص وهما مفترسان

2. Tydeidae    نس ع الج م جم ى   Pronematusت ذيا عل وارمتغ ذلك  أط ة وآ ر البالغ م غي ات الحل ى حوري يض عل رية وب  قش
 . على الحشرة القشرية يتغذى    Tydeusلجنس آما وجد ا. البارالتوريا على النخيل 

3. Trombidiidae   الجنسMicrotrombidium       ه ة لون ر ، سريع الحرآ ه آبي اتح    حجم الي ف ه      أوبرتق غامق الطور اليرقي ل
  .وق النخيل متغذيا على الحشرة القشرية على عثوجد هذا الحلم . البالغة فتكون مفترسة  أمامتطفل على الحشرات 
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4. Cheyletidae  الجنسNeoacarapsis   ل   وجد هذا الحلم داخل جذع ار  النخي ة     المصاب بحف رون الطويل ل ذو الق ،  J.Hالنخي

ى  يتميز ه ا    بيض ذا الحلم بتضخم الالمس الفكي ويقوم هذا الحلم بافتراس النيماتودا والكولمبوال اضافة ال ارات ويرقاته الحف
 يتغذيان على األطوار المختلفة للحلم نباتي التغذية Eutogenesو Hemicheyletiaالجنسان  .الصغيرة باألعمار

5. Bdellidae  الجنسSpinibdella  ا، وجدت تتغذى    فم متطاولة وال بأجزاءلة هذه العائ أفرادتتميز تي تعتبر صفة تشخيصية له
 .وق أيضا من قمة النخلة مع حفارات العثعلى بيض دوباس النخيل وتم جمعه 

6. Parasitidae      ى مفصليات          أفرادوجدت ذيا عل ذلك وجد متغ ل وآ ى النخي رمم عل هذا الحلم متغذية على يرقات الذباب المت
 . ع فضالت حفارات السيقانتي توجد مال األرجل

7. Anystidae   ات     ا  يتغذى على  الحرآة،برتقالي محمر و سريع  يتميز هذا الحلم بجسم مستدير ولونه ى النب م المتغذي عل لحل
  .والثمارحيث وجد على الخوص 

8. Sejidae   الفضالت  الموجودة في هذه األرجلوجد مع فضالت حفارات السيقان في جذع النخلة متغذيا على مفصليات. 
9. Paratydeidae   نس ليات        Neotydeusالج ى مفص ذيا عل ة متغ ذع النخل ي ج د ف لوج ي    األرج ودة ف التالموج  فض

 .  )الحلم والكولمبوال والبيض(الحفارات
10. Stigmaeidae الغبارعنكبوت ( للحلم المتغذي على النبات       ألطوار غير البالغة وجد هذا النوع يفترس ا.(  
11. Amerosiidae  الصغيرة في بيئة النخيل األرجلوجد هذا النوع من الحلم مفترسا لمفصليات. 
12. Cunaxidae  الجنس  Cunaxaيتغذى على األطوار المختلفة للحلم نباتي التغذية  

  
   Parasitic mitesالمتطفل الحلم  .ج

1. Diplogynidae   ي غامق      يرقات حفارات النخيل بنوعيها ويكون  متطفلة علىهذا الحلم  أفرادوجدت ى بن الي ال ون برتق ذا ل
د    هاسريع الحرآة ، يمتص سوائل جسم اليرقة مما يؤدي الى تيبس ة بع ام   4-3 واسودادها حيث تموت اليرق دما تكون    أي عن

ا             ألهميةبالنظر يرقة / فرد  70-50آبيرة  أعداده ار تمت دراسته مختبري ات الحف ل يرق ة في قت ه العالي وع وآفاءت ذا الن  ه
  ) 4جدول (

2. Laelapidae  الجنسHypoaspis spp.   ى  وجدت  أنواع مختلفة لم يتم تشخيصهالهذا الجنس ثالثة ار      متطفلة عل ات حف يرق
ون وق ، يتميز هذا الحلم بكبر حجالعث الي   مه ولون الجسم ابيض حليبي مع وجود صفيحة الظهر غير المقسمة ذات الل البرتق

  . الفاتح
3. Digamasellidae    الجنسDendrolalps            ى رمم عل ذباب المت ى بالغات ال ل عل م متطف ذي    أشجار وجد هذا الحل ل وال النخي

 بفعل الفطريات والبكتريا والخمائر  أنسجتهاثانوية بعد تحلل  آاصابةيهاجم النخلة 
  

   Fungivorousالحلم المتغذي على الفطريات  -د
1. Eupodidae  الجنسEupodes ات   لسيقان متغذيا على الفطرياتات اوجذع النخلة مع حفار رأسفي  وجد الموجودة في مخلف

  .اليرقات
2. Uropodidae نس نس   Trichouropoda  الج ات       Uropodaالج ى الفطري ذى عل يقان تتغ ارات الس ات حف ع مخلف د م وج

  . والكائنات الصغيرة 
3. Acaridae     الجنسTyrophagus  ات ووجد ال         وجد يقان مع المخلف ارات الس م مصاحبا لحف ذا الحل من  ( طور االرتحالي   ه

  .الحفاراتالحلم منتقال مع يرقات  لهذا) النوع المتحرك غير المتغذي 
4. Tarsonemidae     ات الموجودة داخل       وبطيءوجد مع مخلفات اليرقات وتتميز بصغر حجمه ى الفطري حرآته ويتغذى عل

   .النخلة
5. Anoetidae  الجنسHistiostoma األمراض بة هذا الحلم مصاحبا لليرقات المصا  وجد زمن       ب ل جسمها بمرور ال والتي يتحل

  .لذلكفمه التي تكون متخصصة  أجزاءحيث يتغذى على الفطريات والبكتريا والكائنات الدقيقة بواسطة 
  

  Saprophytic miteالحلم رمي التغذية   -هـ
1. Oppidae  الجنسOppia  ع فضالت ي يوجد م ون بن ا ذا ل ا م تدير نوع م مس م بجس ذا الحل ز ه ارات يتمي االحف ى  وأحيان عل

  . اليرقات في مؤخرة الجسم
2. Carabodidae   الجنسCarabodes      ذارى ات  والع ( يوجد هذا الحلم في فضالت الحفارات وآذلك وجد على مؤخرة اليرق

  . ووجد مستقرا في الفتحات التنفسية ليرقات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة ) في فتحة الشرج 
3. Orbatidae في مخلفات النخيل وبراز الحفاراتذا الحلم مترمما وجد ه .  

  

ة للمكافحة لتالفي        ألهميةبالنظر  ة فعالي هذه  المجموعة من األحياء في بيئة نخلة التمر وضرورة أخذها بنظر االعتبار عن أجراء أي
ة       ، نرى أن تتبنى الجهات البحثية الم Microclimateاإلخالل بالنظام البيئي الطبيعي للنخلة  ة فني ذا الموضوع بكل دراي ل ه ختصة بشؤون النخي

ه    Diplogynidaeالحلم الطفيلي من عائلة  أن.وعلمية دقيقة  ه يعد عامال إحيائيا مهما يمكن تربيت ل         وإطالق ه يحقق نسبة قت ل لكون ة النخي في بيئ
ار         مع ترآيبة العوامل اإلحيائية األخرى في   أيضايساهم  أنعالية ليرقات الحفارات ويمكن  م اختب د ت راء فلق ل الحم ى سوسة النخي السيطرة عل

اني  ) 9(يرقات للطور اليرقي األول و ) 9(يرقة قسمت الى  36آفاءة عدد معين  من الحلم على اليرقات حيث تم عزل  يرقات للطور اليرقي الث
تها الطبيعية المتكونة من األنسجة المتحللة للنخلة وضعت هذه اليرقات في بيئا. للمقارنة ات للطور اليرقي الثالث وترآت  تسع يرقات يرق) 9(و

  .يوما 7، 6، 5 ،4، 3، 2 ،1فرد حلم بالغ تمت مراقبة اليرقة واخذ نسب القتل بعد ) 20(ات آل لوحدها ثم أضيف لكل يرقة وعزلت اليرق
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  ق النخيلفة لحفار عثعلى األطوار  المختل  Diplogynid miteاختبار آثافات مختلفة من الحلم الطفيلي ): 4(جدول 
  

عدد اليرقات   عدد الحلم لليرقة
  طور اليرقة  لكل طور

  /عدد اليرقات الميتة بعد 

  ثالثة  يومان  يوم واحد
  أيام

  أربعة
  أيام

خمسة 
  سبعة أيام  ستة أيام  أيام

20 mites 
3 L10.6 1.6 3     
3 L2 0 0.3 1.3 1.6 3   
3 L3 0 0 0 0 0 0.3 0.6 

50 mites 
3 L1 1.3 2.6 3     
3 L2 0.3 1.3 2.3 3    
3 L3 0 0.3 1 1.3 2 2.6 3 

70 mites 
3 L1 2.6 3        
3 L2 0.6 2 2.6 3      
3 L3 0.6 1.3 1.6 2.6 3     

  
ر    بان الحلم) 5(يتضح من الجدول  ,يرقة/ فرد  70يرقة و / فرد  50أعيدت التجربة ذاتها بتغيير عدد الحلم لليرقة حيث أضيف  د اث ق

ة    ة   20على يرقات الحفار بجميع األعمار والكثافات حيث حققت آثاف ة       / حلم د ثالث ل الطور اليرقي األول بع ة قت ام يرق د     أي اني بع والطور الث
ة فسية لليرقة حيث يتجمع الحلم بشكل رئيسي في الفتحات التن. ثر بعد سبعة أيام وذلك لكبر حجمهخمسة أيام أما الطور الثالث فلقد تأ  تتهيج اليرق

د  / حلمة  50عند استخدام  أما. وتتحرك في بيئتها لغرض التخلص من الحلم ة يرقة فلقد ماتت يرقات الطور األول بعد ثالثة أيام والثاني بع  أربع
ة مات الطور    / حلمة  70عند اضافة . أيامبعد سبعة % 100الطور الثالث فبلغت بنسبة القتل  أما أيام ان و   األوليرق د يوم د    بع اني بع الطور الث

م       .  أيام 5بعد %  100الثالث فلقد تحققت نسبة القتل  أما أيامثالثة  ة من الحل ات القليل ان استخدام الكثاف ين    أويتضح من ذلك ب ا ب / 50و 20ربم
  . يرقة قد تحقق آفاءة قتل عالية في يرقات الحفار وغيره من يرقات الحشرات الموجودة في جذع النخلة

   
  ار ساق النخيل ذو القرون الطويلةحف الناثمن الحشرات البالغة .Megaselia  sp  خيص الطفيل الحشري عزل وتش 2-3

د  م تسجل لح رية  اآلنل ات حش تثناء طفيلي يقان باس ارات الس ى حف دبور عل ة الزيت  .Scolia spال ار نخل ات حف ى يرق د عل ذي وج ال
Oryctes rhinoceros        ذي اطق     بعض الم  أجريت في مدغشقر وال ى من ه ال ام   أخرى حاوالت لنقل ه فشل في       1917ع ل موريشيوس ولكن مث

ة     . وآذلك فان المفترسات الحشرية محدودة وذلك لصعوبة وصولها الى داخل بيئة الحفارات . Bedford (1980)التأقلم ة العربي سجلت في المملك
ة   .Chelisocus spمقص   أبووهي  ويرقات سوسة النخيل الحمراء لبيضحشرات مفترسة  1999السعودية خالل عام  ة  (  .Orius spوبق المنظم

  . أالنولم يسجل غيرها لحد )  2001العربية للتنمية الزراعية 
ة  (الحقل في قضاء المحاويل وبعد ظهور بالغات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة في  خالل دراسات حصر وجود الحفارات    قري
ى    ا أعراضممنه حشرتين إلى المختبر ، لوحظت على إناثجلبت مجموعة   6/2001/  19بأسبوعين ) البو علوان ا عل بطن منتفخة تم عزلهم

ى ماتت  . متكونة من مسحوق آرب النخيل مع قطع صغيرة من قواعد السعف األخضر  انفراد في بيئة معدة لهذا الغرض  ى  األنث وم    األول د ي بع
م يفقس البيض     أوم ماتت حيث لوحظ بان البيض الموضوع مشوه ث أيامبيضة خالل ستة  36الثانية فوضعت  أماواحد  مجعد من جهة واحدة ول
  . مطلقا

 األحشاءبيضة لم تتمكن من وضعها وآذلك وجود يرقات ذباب تتغذى على  49تحت المجهر حيث وجد داخل بطنها  األنثىتم تشريح 
بيض   أثارظة وجدت على الجهة السفلية للصدر واألجنحة وتحت األرجل بعد هذه المالح .الجسمالداخلية للحشرة والبيض وامتصاصها لسوائل 

تقر         أنثىذباب فاقس والذي يعطي داللة بان الحشرة الطفيل قد وضعت بيضها على جسم  ات الفاقسة جسم الحشرة لتس م اخترقت اليرق الحفار ث
يال  .  حيطة حيث تعذرت فيهاترآت اليرقات بطن الحشرة لتستقر في التربة الم. )2(شكل  داخله وتتغذى هناك العذراء أسطوانية الشكل مدببة قل

دح بالستيك مغطى      . ساعة من التعذر 24لى الخارج بعد من الخلف تظهر عليها بروزات قرون االستشعار ا ى ق ا ال بعد خروج البالغات ثم نقله
  . بقطعة قماش شفافة وضع بداخل القدح قطن مرطب بمحلول سكري لغرض تغذية البالغات
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ة      ل للبياض تشبه حب ى تضع   الفاصوليا البيضة لونها رصاصي فاتح جدا يمي ين      األنث اميع ب دل عدد البيض     7-3البيض في مج ومع

ات  ) 5(بيضة وبين الجدول  16-12دة بين الواح لألنثى ة المعطي ين        الحياتي ة ب ل تحت درجة حرارة الغرف بية    27 – 25للطفي ة نس  40ورطوب
.%  

  تحت درجة حرارة المختبر .Megaselia spالحياتية للطفيل   المعطيات). 5(جدول 
  

  يوم/ المدة   الطور
  3  ما قبل وضع البيض

  2.5-2  الحضانة
  15-10  وضع البيض
  9-7  الطور اليرقي
  11-7  الطور العذري
  18-12  عمر البالغة

  
اريخ الطبيعي      نحة وأآدفية الخاصة بثنائية االجتشخيص هذا الطفيل باالعتماد على المفاتيح التصنيتم  ان الحشرة   التشخيص في متحف الت ب

  .)2002،الجبوري وصالح(  .Megaselia spوجنس   Phoridae) فصيلة(وعائلة  Dipteraهي من رتبة ثنائية االجنحة 
م تشخيص جنس الحشرة      أنبعد  ه فوجدت       Megaseliaت م البحث في المصادر حول اب   إشارة  ت ان يرق   Al-Ali (1977) في آت ذه  ب ات ه

وع        الحشرة جمعت من منطقة الناصرية مترممة على البطاطا المخزونة وبعض المنتجات الحيو  ى اسم الن م يشر إل ه ل ة ولكن ا . اني  Clausen أم
ة تعيش في جماعات             أشارفلقد  (1962) ات داخلي ا طفيلي ة بكونه واع المعروف د من األن في   Gregarious internal parasiteبان هذه الحشرة  تع
راد يعتمد عدد   إذMenozzi (1972) و Lichtenstein (1920)والتي تمت دراستها من قبل  أوربافي  Coccinellidaeالدعاسيق  أجناسعذارى   األف

  . رحلة النضج داخل آل عذراء دعسوقةفرد الى م 14-8داخل العائل على الحجم ولكن آمعدل يصل بين 
ات  ارأطومسح دقيق لما يرافق  إجراءالتعمق في  أن ببات أمراض   الحفارات المختلفة من مفترسات وطفيلي وري وصالح،   ( ومس الجب

ام المخططين سوف يضع   )2001 تراتيجيةأم ع بعض  إلس اوب م ا بالتن ا وبينه اورة به ة يمكن المن ة مختلف ل عوامل إحيائي ات النخي إدارة آف
 . وباستخدام تقانات مكافحة متطورة اآلمنةالمبيدات 

 
  لحفارات جذع النخيل  األمراضمسببات  عزل وتشخيص 2-4

ذارى والبالغات المريضة     أثناء عملية الحصر لتحديد مقدار الضرر وأنواع الحفارات المنتشرة في مناطق زراعة النخيل ، عزلت اليرقات والع
ة آل لوحدها       أو ر طبيعي العزل ع      وأجريت التي تظهر عليها تشوهات غي ة الخاصة ب ا الدراسات التقليدي ة    عليه ى األوساط الغذائي ل

  . والتنمية والتنقية ثم اختبار القدرة االمراضية لها
ألول مرة في العراق   تشير المصادر بان هذا الفطر تم عزله من يرقات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة   Beauvaria bassianaالفطر  -أ

دأ مشروع    على النخيل منذ ت هولكن اختفى اثرسات بعض الدرا  1989 وآخرونجاسم عليه  وأنجزت 1980الحسن  من قبل لك الفترة لحين ب
عليه بعض الدراسات المختبرية لغرض تكثيره واقترح مشروعا لرسالة  وأجريت 1/5/2001في  من جديد عزله أتاحت لناي الت الدراسة هذه

ار مع       ). 2002وري وآخرون، الجب( عليه البيولوجيةالدراسات  ألجراءآلية العلوم /ماجستير في جامعة الكوفة   ة الحف ة عزل ا تمت مقارن آم
وري وآخرون،   )  العزلة التي استخلصت من تربة النخيل في منطقة الحوطة في محافظة البصرة   ائج       ). 2006الجب ذا الفطر نت ق ه د حق ولق
ان            ذلك ب ين آ ى مجموعة من الحشرات الضارة وتب ه ايجابية في السيطرة عل وي ليست بت    تحميل د حي ك الصعوبة   آمبي اه ل ائج   وأدن بعض  نت

  :الدراسات التي أنجزت عليه

من بالغة  Megaseliaآثار خروج المتطفل ): 2(الشكل 
  حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
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  المعزول من يرقات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة Beauveria bassiana (Bals.) Vuill.مبيد حيوي من لقاح الفطر أنتاج
ي تصيب الحشرات ، اآتشفه        Beauveria bassianaيعد الفطر  ام   Agostino Bassiمن أقدم المسببات المرضية الت تطفال   1835ع م

ى    Micheal & Rogerd (1972)، على دودة الحرير ومنذ ذلك الوقت بدا استعماله في مجال المكافحة الحيوية لآلفات ة إل وتشير الدراسات الحديث
فية األجنحة يستطيع الفطر إصابتها         200وجود أآثر من  ه وحرش ى رتب غمدي ). 2000وآخرون،  حنونيك  ( نوعا من الحشرات التي تعود إل

زيم        proteaseيقوم الفطر باصابة الحشرة بعدة آليات منها إفرازه إلنزيم  ذلك أن   chitinase  الذي يحلل البروتينات المعقدة في جسم الحشرة وآ
اجم ال   beauvariein الذي يحلل الكايتين الداخل في ترآيب جسم الحشرة وأنزيم  ة    وتسبب هذه السموم قتل الحشرة ، ثم يه فطر األعضاء الداخلي

ة   24خالل  للحشرة وتبدأ الهايفات بالنمو خارج جدار الجسم وتنتج الكونيديات اروني وحجازي،   (ساعة من خروج الهايف تج   ). 1994الب ا ين مم
تج بشكل تجاري عن طر      White muscardin diseaseعن ذلك مرض خطير يسمى   يق  ، استغل هذا المرض على الحشرات وأصبح مسببه ين

ل     ة مث ا     Naturalis  TDNو   Botanigard 22WPو   Botanigard  Eأنتاج االبواغ ، واستخدم آمبيد حيوي تحت مسميات مختلف  Ellieوغيره
& Marine (2001).            ذه ة له ى الجوانب التجاري ز عل م يكن الترآي ة ول ات الزراعي استعملت العديد من األحياء الدقيقة في مكافحة الكثير من اآلف

تعمال  ام من مخاطر اس ق الع ة والقل ي مجال المكافحة اإلحيائي دين الماضيين إذ جاءت نتيجة للتطور العلمي ف ي غضون العق المكافحة إال ف
ة في      اء الدقيق ذا  المبيدات الكيميائية، وتمخضت األبحاث التي قام بها عدد آبير من الباحثين في مختلف دول العالم عن توظيف عدد من األحي ه

   .ومنها الفطريات الالمج
تعماله           B. bassiana تم تحميل لقاح الفطر م اس ة، حيث ت ة مختلف ة وتحت أسماء تجاري صناعيًا من قبل العديد من الشرآات العالمي

ا    ة، منه ل       (على نطاق حقلي آبير في مختلف الدول المتقدم تراليا و البرازي دا، اس دا، الصين، نيوزلن ا، آن ا، فرنس د اثبت ه   ). أمريك د  وق ذا المبي
راد            ربس، الج ر، الث وت األحم افس، العنكب ن، الخن اء، الم ة البيض ل الذباب ة مث ات الزراعي ن اآلف د م رار العدي ي خفض أض رة ف ة آبي فاعلي

ات الحشرية األخرى        ارات واآلف  ,Inglis et al. (1996), Jaronski & Gottel (1997)( الصحراوي، الصرصور األمريكي، الحف
Burges (1998), Barr et al. (2000)) .       اح الفط ل لق ة تحمي ى  إمكاني ذه الدراسة إل ة ليكون      B. bassianaر تهدف ه ى أوساط مختلف عل

  . مبيد حيوي فعال واقتصادي سهل االستعمال في مكافحة اآلفات الزراعية المهمة
  وتشخيصه B. bassianaعزل الفطر . 1

ل      B. bassianaتم عزل الفطر  ار ساق النخي ات حف ة   من يرق رون الطويل م الحصول     Jebusaea hammerschmidtiذو الق ي ت الت
ل      ابع لمحافظة باب ل الت ى أجزاء صغيرة بطول       . عليها من خالل تشريح عدد من النخيل في قضاء المحاوي ات إل م نقلت     6-3قطعت اليرق م، ث مل

م،     لمدة دقي% 6بترآيز  NaOClالقطع  إلى طبق زجاجي نظيف يحوي هايبوآلورات الصوديوم  اء معق قة واحدة ثم نقلت إلى طبق آخر يحوي م
ة قطر      .Lacey (1997)ورق ترشيح للتجفيف  ثم نقلت إلى ة معقم اق زجاجي ه        9زرعت القطع في أطب ه اختباري ى أوساط زرعي ة عل سم حاوي
حضنت  . ق زجاجيوبمعدل ثالثة مكررات لكل وسط وبواقع ثالث قطع لكل طب Veens agar mediumو Beauveria mediumمعقمة هي 
اق رارة   األطب ة ح دة  1±25بدرج اعة 72ْم لم   ,Veen & Ferron (1966), Chase et al. (1986)س

Townesend (1995)      ة دي وطريق أعقب ذلك تسجيل الصفات المظهرية لمستعمرات الفطر المعزول و طبيعة الغزل الفطري و الحامل الكوني
ة مقسمة          انتظام االبواغ على الحامل الكونيدي، فضًال واغ باستعمال عدسة عيني اس أقطار االب  .Ocular micrometer )Glare et alعن قي

(1993), Lacey (1997), Willoughby el at. (1998) ( ي ذآر ا آل من    بعدها تم تشخيص الفطر اعتمادًا على الصفات الت  Banham(ه
& Miranda (1935), Macleod (1954) Barnett& Hunter (1972), Von arx (1988), Glare (1992), Glare & Inwood 

(1998).(  
  

   B. bassianaتحضير لقاح الفطر . 2
دة  1±25الصلب ، بعدها حضنت األطباق بدرجة حرارة    P.DAبعد عملية عزل الفطر وتشخيصه تم تنميته أوال على وسط   7ْم ولم

ام   ار الفطر   ). 35(أي ا إآث ذائي ا    B. bassiana أعقبه ى الوسط الغ ة سعة     ) .P S(لسائل  عل ل، حيث   ) 250(الموضوع في دوارق زجاجي م
اري  از الضغط البخ رارة ) الموصدة(عقمت بجه ة ح د 15ْم وضغط 121بدرج ج/ باون دة  2أن ة  20ولم د ). 42(دقيق د التبري ا بع أضيف إليه

وي   اد الحي ز  Penicillinالمض م 4بترآي ر/ غ ز  Streptomycin ,لت م 1بترآي ك ع / غ ب ذل ر، أعق ر  لت راص بقط ل أق ة   4م ن حاف م م مل
ذائي الصلب        ى الوسط الغ ة عل ة النامي راص وفي            ) .P. D. A( المستعمرات الفطري ك األق م نقلت تل ين ث ة ثقب الفل بعمر أسبوع باستعمال آل

ق قليًال وبلطف حضنت  ظروف التعقيم التام إلى الدوارق الحاوية على األوساط الغذائية السائلة وبمعدل قرصين لكل دورق وبعد تحريك الدوار
  ).1989الحيدري والمصلح، (ْم لمدة سبعة أيام 1±25بدرجة حرارة 

  

  خطوات إنتاج المبيد الحيوي. 3
  على بذور الرز B. bassianaتحميل لقاح الفطر . 1

ة سعة           600تم اخذ  ة دوارق زجاجي رز ووزعت بالتساوي في ثالث ذور ال ى آل دورق      500غم من ب م أضيف إل اء مل م   20مل ث
دقيقة ثم ترآت لتبرد  20ولمدة  2انج/ باوند 15ْم وضغط  121بدرجة حرارة ) الموصدة(مقطر، بعدها عقمت الدوارق بجهاز الضغط البخاري 

ا   21ْم لمدة ) 1 ±25( مل من لقاح الفطر المحضر سابقا بعمر سبعة أيام حضنت الدوارق بدرجة 40وأضيف لكل دورق   Willoughbyِيوم
et al. (1989) .  ْم ولمدة ثالثة أيام، ثم طحنت وغربلت في ظروف معقمة35بعدها جففت الدوارق في مجفف آهربائي بدرجة حرارة.  

  

  المحمل على بذور الرز مع زيت زهرة الشمس  B. bassianaمزج لقاح الفطر . 2
ة شم        غم   25، 20، 15، 10، 5، 0لت في هذه المرحلة تم مزج الفطر المحمل على بذور الرز مع زيت زهرة الشمس بنسب مختلف

ة سعة        .لتر زيت/ بذور رز ة معقم ة نظيف اني زجاجي ه بقن ل،  500بعدها مزج الخليط جيدًا بالخالط الكهربائي لمدة خمس دقائق، ثم تمت تعبئت م
رة من خالل اخذ واحد       ) مل(بعدها تم حساب ترآيز ابواغ الفطر في وحدة الحجم  وي     من المبيد الحيوي لكل النسب المختب د الحي مل من المبي

يم     5-10 – 1-10مل، أجريت سلسلة تخافيف  20مل ماء مقطر معقم، في أنابيب اختبار سعة  9يضاف إلى ) بحسب آل نسبة( في ظروف التعق
ذائي     سم حاو   9إلى أطباق بتري معقمة قطر   5-10 – 4-10نقل واحد مل من التخفيف .التامة ى الوسط الغ ة عل م وال   ).P.D.A(ي مضاف  المعق

ة    ط/ مل وسط غذائي    20لتر، وبمعدل / غم 1بترآيز  Streptomycinولتر /غم 4بترآيز  Penicillinإليه المضاد الحيوي  ع ثالث ق، وبواق ب
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دة  1±25حضنت األطباق بدرجة حرارة  . Glare & Nelson (1996)مكررات  واغ الفطر     . ساعة  72ْم لم ز اب دها ُحسب ترآي في المل    بع
  .Clark (1965)الواحد حسب معادلة 

  
  تقييم آفاءة المبيد الحيوي. 4

تج بنسبة     وي المن ذور رز   25أجريت تجربة مختبريه الختبار آفاءة المبيد الحي ة        / غم ب ائج التجرب ى نت اد عل ك باالعتم ر زيت وذل لت
ادة استحالب      .M. persicae ضد بالغات حشرة من الخوخ األخضر     2. 3الواردة في الفقرة  د إضافة م ين    emulsifierبع ز ب  – 0,5بترآي

  : ْم وآاآلتي 30 -25مع الرج بدرجة حرارة %  0,75
   M. persicaeهيأة بالغات من الخوخ األخضر . 1

ووزعت على أطباق بالستيكية قطر  )1980العزاوي، ( تم جمع بالغات حشرة المن من نباتات فجل مصابه بها وشخصت استنادًا إلى
ا          / حشرة 20ا على ورقة ترشيح وبواقع سم نظيفة ومعقمة يحوي آل منه 9 وي ومثله د الحي ز من المبي ة مكررات لكل ترآي دل ثالث طبق وبمع

  .Butt & et al. (1994)ة صغيرة من نبات الفجل آغذاء لمعاملة السيطرة، وأضيف لكل طبق ورق
  تهيأة تراآيز مختلفة من المبيد الحيوي . 2

لتر ماء، وذلك بأخذ حجم معين من المبيد الحيوي / مل مبيد حيوي 5, 4، 3، 2، 1المنتج تم تحضير تراآيز مختلفة من المبيد الحيوي 
ز آل       ) عدا معاملة السيطرة (رشت األطباق . وإذابته في لتر ماء) بحسب الترآيز المطلوب( وي وحسب ترآي د حي ول مبي بمعدل واحد مل محل

ول      مل، بينما رشت أطب 50معاملة بواسطة مرشة يدوية صغيرة سعة  دل واحد مل محل ة   اق معاملة السيطرة بمع ادة الحامل اء + زيت  (الم ، )م
Navon & Ascher (2000) . خمسة أيامْم ولمدة  1±25حضنت جميع المعامالت في درجة حرارة.  

  حساب النسب المئوية للهالك. 3
اليوم الخامس بحساب عدد     تم حساب النسب المئوية لهالك البالغات يوميًا ابتداء من اليوم األول بعد المعاملة  بالمبيد الحيوي وانتهاء ب

ى وسطي         ا عل م زراعته المجهر، ومن ث ة ب  )Veens agar mediumو  Beauveria medium(الحشرات الميتة بعد فحص آل حشرة ميت
ا     ول ه ا بمحل د تعقيمه حضنت  . )Butt & et al. (1994), Streett & Wood (1996), Lacey (1997)% 6يبوآلورات الصوديوم  بع

ا          72ْم ولمدة  1±25جميع المعامالت بدرجة حرارة  د من آونه ى الوسط ألزرعي للتأآ ة عل ة النامي ساعة وفحصت جميع المستعمرات الفطري
  .B. bassianaتمثل الفطر 
  

  تحديد قابلية المبيد الحيوي للخزن.  5
ة سعة   بعد االنتهاء من عملية إنتاج المبيد الحيوي تم تخزينه في علب زجاجية نظ ر    500يفة ومعقم ل، وتحت ظروف المختب د  . م وبع

رة    ) مل 1(مرور ثالثة أشهر من االنتاج تم تقدير ترآيز ابواغ الفطر في وحدة الحجم  وارد في الفق ) 2.3(من المبيد الحيوي وبنفس األسلوب ال
  .وآررت العملية أيضا بعد مرور ستة أشهر من أنتاج المبيد الحيوي

  : ائج التاليةوتوصل البحث إلى النت
  

  وتشخيصه B. bassianaعزل الفطر . 1
ون        )Veens agar mediumو  Beauveria medium(عند تنمية الفطر على وسطي   ة بيضاء الل ظهر بشكل مستعمرات دائري

ة الشكل   ة     . قطنية دقيق يليوم شفاف والحوامل الكونيدي ر متفرعة تحمل     Conidiophoresالمايس ا اال   Phialidesغي أ منه ة   تنش واغ الكونيدي ب
Conidiospors   ايكروميتر وآانت  ) 2.5-2(× ) 3-2(التي تمتاز بلونها الشفاف وشكلها الكروي إلى البيضوي ذات أقطار تراوحت ة   م مرتب

ه      ،)Sympodulosporae(متناظرعلى الحامل الكونيدي بشكل  ا توصل إلي   ,Dehoog (1972)( وهذه  الصفات التشخيصية تتطابق  مع م
Hall et al. (1982), Bissett & Widden (1988), Mugani et al. (1989), Bradley et al. (1991), Gleare (1992).(  

  المحمل على بذور الرز مع زيت زهرة الشمس B. bassiana مزج لقاح الفطر. 2
ة   إلى وجود تفوق معنوي لنسبة بذور الرز المحملة بلقاح الفط) 6(تشير النتائج الواردة في جدول  ادة الحامل غم  25) الزيت (ر إلى الم

ان  ) مل(لتر زيت على بقية النسب األخرى، إذ بلغ أعلى ترآيز ألبواغ الفطر في وحدة الحجم / بذور رز وغ  106 ×1.82عند هذه النسبة وآ / ب
ز في النسب       . مل، وبفروق عالية المعنوية عن تراآيز ابواغ الفطر في النسب األخرى   ان الترآي ذور رز    20، 15، 10، 5، 0حيث آ / غم ب

غ    وغ  105×2.2و  105×1.87، 105×  1.0، 104× 2.3، 0لتر زيت مختلف إحصائيا وبل والي   / ب ى الت ا      . مل عل ه آلم ائج ان ذه النت توضح ه
اد نسبة     )مل (ازدادت نسبة بذور الرز إلى المادة الحاملة آلما ازداد ترآيز ابواغ الفطر في وحدة الحجم   م اعتم ذا ت ذور رز  ) 25(، ل ر  / غم ب لت

  .زيت
  )مل(ابواغ الفطر في وحدة الحجم  على معدل ترآيز) الزيت(إلى المادة الحاملة ) المحملة بالفطر(تأثير نسبة بذور الرز ) 6(جدول 

  
نسبة بذور الرز المحملة بالفطر إلى المادة 

  )مل(الفطر في وحدة الحجم معدل ترآيز ابواغ   معدل لوغاريتم عدد مستعمرات الفطر  )لتر/غم(الحاملة للزيت 

0  0  0  
5  4.36  2.3 ×104  

10  5  1.0  ×105  

15  5.22  1.87×105  

20  5.34  2.2×105  

25  6.26  1.82×106  

L. S. D. (0.05) =0.38  
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  تقييم آفاءة المبيد الحيوي. 3
  M. persicaeضر تأثير تراآيز مختلفة من المبيد الحيوي في معدالت نسب هالك بالغات حشرة من الخوخ األخ. 1

وي    5إن ترآيز ) 3(النتائج الواردة في شكل  أوضحت د حي ن، حيث بلغت            / مل مبي ى نسبة هالك لحشرة الم د سبب أعل اء، ق ر م لت
دة في مكافحة الحشرة، إذ بلغت معدالت نسب             . وبتفوق معنوي على جميع التراآيز األخرى % 57 ة جي ز األخرى فعالي ا أظهرت التراآي آم

ز     % 47و 41لتر ماء، / مل مبيد حيوي 4و 3رآيزين الهالك في الت ة أخرى سببت التراآي وي    2و 1على التوالي، ومن ناحي د حي ر  / مل مبي لت
  ).ترآيز صفر(ماء، نسب هالك مرتفعة للحشرة مقارنة بمعاملة السيطرة 

اك عال  واغ ونسب        من هذا يتضح إن للتراآيز دورًا مهمًا في زيادة النسب المئوية للهالك حيث وجد أن هن ز االب ين ترآي ا ب ة م ة طردي ق
ة من الفطر           ادة الوحدات الفعال ى زي ود إل د يع ذا ق واغ (الهالك حيث آلما ازداد الترآيز ارتفع معدل هالك الحشرة، وه د    ) االب ز المبي ادة ترآي بزي

حيث أشاروا إلى  Oslon & Oehing (1999), Barker (1999), Wraight et al. (2000)(ئج تتفق مع آل من هذه النتا.الحيوي المستعمل
  .أن نسب الهالك للحشرات تكون ضعيفة في التراآيز القليلة وتتجه للتضاعف بزيادة التراآيز البوغية المستعملة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

  
  تأثير تراآيز مختلفة من المبيد الحيوي في معدالت نسبة هالك بالغات حشرة من الخوخ األخضر). 3(شكل 

  
  ة الزمنية في معدالت نسب هالك بالغات حشرة من الخوخ األخضر تأثير الفتر. 2

ى نسبة الهالك            )4(النتائج الموضحة في شكل  أثير عل رة في الت ة آبي وي أهمي د الحي ة بالمبي د المعامل د  . تؤشر أن للفترة الزمنية بع فق
وي حيث بلغ      د الحي ة بالمبي وي        %. 80.66ت بلغت تلك النسبة أقصاها بعد مرور خمسة أيام من المعامل د  الحي ؤثر المبي م ي وفي الوقت نفسه ل

ه جدار جسم         افي الختراق بشكل فعال في نسب هالك الحشرة بعد مرور يوم واحد من المعاملة، وقد يعود السبب إلى عدم اخذ الفطر الوقت الك
ي   ل األنزيم ة التحل رة بعملي رة طبي ) Proteinaseو  Chitinase(الحش لوك الحش ون س الي يك ا  وبالت م معاملته ى رغ ام األول ًا خالل األي عي

  .بالمبيد
أوضحت النتائج  أن لعامل الزمن أهمية في المكافحة االحيائية حيث آلما ازدادت الفترة الزمنية بعد المعاملة بالمبيد الحيوي ازدادت 

الذين اشارو إلى أن الفترة ) Inglis et al. (1997), Lys et al. (1998) معدالت هالك الحشرة وهذه النتائج تماثل ما توصل أليه آل من 
  .الزمنية لها دور مهم في المكافحة االحيائية حيث تتناسب طرديًا مع نسب الهالك عند توفر الظروف المالئمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تأثير الفترة الزمنية في معدالت نسب هالك بالغات حشرة من الخوخ األخضر). 4(شكل   
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  .راآيز المبيد الحيوي والفترة الزمنية في معدالت نسب هالك بالغات حشرات من الخوخ األخضرتأثير التداخل بين ت. 3

وي ضد                  د الحي اءة المبي ال في آف ر الفع داخالت ذات األث ة من الت د المعامل ة بع رة الزمني وي والفت د الحي ز المبي يعد التداخل بين تراآي
سبب أعلى نسب هالك للحشرة   ) خمسة أيام بعد المعاملة(لتر مع الفترة الزمنية الخامسة  /مل 5فتداخل ترآيز المبيد الحيوي . الحشرة المختبرة

ين       % 100إذ بلغت   – 68.33آذلك آان لتداخل التراآيز األخرى مع الفترة الزمنية الخامسة اثر آبير ضد الحشرة إذ تراوحت نسب الهالك ب
رة    % 88.33 ع الفت ة م ز المختلف داخل التراآي ى ت ا أعط ى بينم ة األول ن الم  (الزمني د م وم واح رور ي د م ةبع رة  ) عامل الك للحش ل نسب ه اق
  .)7(جدول

الحيوي ضد وتشير النتائج إلى أن زيادة الترآيز المستعمل مع طول الفترة الزمنية لمعاملة الحشرة بالمبيد الحيوي تؤدي إلى زيادة  آفاءة المبيد 
ة     الحشرة، فمن البديهي أن زيادة الترآيز تؤدي إلى ة ولكن أهمي زيادة آفاءة المبيد الحيوي وهذا ينطبق على جميع المبيدات الكيميائية واالحيائي

أطول ليصبح الفترة الزمنية بعد المعاملة تتجلى في المبيدات االحيائية أآثر من المبيدات الكيميائية لكون الكائن ألمجهري يحتاج إلى فترة زمنية 
  ).Jaronski & Goettel (1997), Reinert et al. (1999) ،1992الزبيدي، (مؤثرًا في اآلفة 

 
 تأثير التداخل بين تراآيز المبيد الحيوي والفترة الزمنية في معدالت نسب الهالك لحشرة المن). 7(جدول 

 

  (%)معدل نسبة الهالك   )لتر/مل(الترآيز 
  )يوم(5  )يوم( 4  )يوم( 3  )يوم( 2  )يوم( 1

0  3.33  3.33  3.33  3.33  3.33  
1  3.33  15  35  51.66  68.33  
2  1.66  18.33  38.33  51.66  70  
3  3.33  18.33  45  61.66  76.66  
4  3.33  21.66  48.33  73.33  88.33  
5  3.33  31.66  63.33  86.66  100  

L. S. D. (0.05)=5.83  
  تحديد قابلية المبيد الحيوي للخزن. 4

واغ الفطر في وحدة الحجم        عدم وجود اختالف ) 8(أظهرت النتائج المبينة في جدول  ز اب وي    ) مل (معنوي في ترآي د الحي من المبي
  .ْم  2±25المنتج بعد مرور ثالثة و ستة  أشهر من عملية أنتاج المبيد الحيوي عندما خزن في درجة حرارة المختبر 

  
  مرور ثالثة وستة أشهر من االنتاجالكفاءة الخز نية للمبيد الحيوي بعد ). 8(جدول 

  
  من المبيد الحيوي) مل(ترآيز ابواغ الفطر في وحدة الحجم   زمنيةالفترة ال
0  1.82×106 

  106×1.76  أشهر 3
  106×1.75  أشهر 6

  
في مكافحة بعض اآلفات الحشرية والحلْم واختبار آفاءة بعض   .Beauveria bassiana (Bals.)Vuillفاعلية عزلتين من الفطرتقويم 

  .أوساط اإلآثار
   

من يرقة مصابة لحفار ساق النخيل والثانية من التربة على بعض    عزلتين محليتين للفطر األولى مقارنة آفاءة  إلى يهدف هذا البحث
  ).2006الجبوري، ( بشكل تجاري اآلفات المهمة وآذلك اختبار آفاءة بعض األوساط الغذائية إلآثار الفطر بهدف إنتاجه

  عزالت الفطر  -1
ة      عزلت من يرقة م:  BJHالعزلة . أ رون الطويل ل ذو الق ار ساق النخي اتين      Jebusaea hammerschmidti صابة لحف في احد بس

  . محافظة بابل / منطقة المحاويل 
  . عزلت من تربة من منطقة الحوطة محافظة البصرة : Bb العزلة . ب

ى وسط      ان عل ون  + غم   D  40جلوآوز  ( مكون من     Doberski نقيت العزلت ار +غم  10ببت  Crystal+  غم Agar (40(أآ
violet 0.01 gm   +Ampicilin  1 غم (Doberski & Tribe, 1980)(.      ى وسط ر الفطر عل ة     PDAآث اق زجاجي في أطب
  .س لغرض إعداد اللقاح 1±  25عند درجة الحرارة 

  االختبارات الحيوية على بعض اآلفات  -2
  ).9(ية مختلفة و الحلم حسب الجدولشرعلى بعض اآلفات التابعة لرتب ح  Bb و  BJHتم تقويم عزلتي الفطر 
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  عليها   B. bassianaاآلفات التي تم اختبار الفطر . )9(جدول 
  

  اآلفة
Pest  

  االسم العلمي
Scientific name  

  العائلة
Family  

  الرتبة
Order  

  العائل النباتي
Host plant  

  .Mites  Tetranychus spp.  Tetranychidae  Acarina  Hibiscus sppالحلم 
  Cucumberالخيار   Aphid  Aphis gossypii  Aphididae  Homoptera  لمنا

  Potatoالبطاطا   Aphid  Myzus persica Aphididae  Homopteraالمن 

 Scale insect    Parlatoria  الحشرة القشرية
blanchardi  Coccidae  Homoptera   النخيلDate Palm  

 Scale insect  Aonidella  الحشرة القشرية
orientalis  Diaspididae  Homoptera   الحمضيات والزيتونCitrus 

and Olive  
  Orangeالبرتقال   White fly  Bemisia tabaci Aleyrodidae  Homoptera الذبابة البيضاء

 Stone  اللوزيات حفار ساق
fruit borer  

Chalcophorella 
bagdadensis Buprestidae  Coleoptera   المشمشApricot  

بالغات حفارات يرقات و
 Capnodis larvae andالسيقان
adult  

Capnodis miliaris  Buprestidae  Coleoptera   الرمانPomegranate  

 Termite  Microcerotermesاألرضة 
diversus  Termitidae  Isoptera  سيقان الرمان والمشمشApricot 

and Pomegranate stem  
 Potatoعثة درنات البطاطا 

tuber moth  
Phthorimaea 
operculella  Gellechiidae  Lepidoptera   البطاطاPotato  

 Sunn pest  Eurygaster  السونة
integriceps  Pentatomidae  Hemiptera   القمحWheat  

  Grapeالعنب   Grape thrips  Retithrips syriacus  Thripidae  Thysanoptera ثربس العنب
  

  
تيكية   .بابة البيضاء وعثة درنات البطاطاالمن والحشرات القشرية والثر بس والذالحلم وإختبار فاعلية الفطر على . أ اق بالس هيئت أطب

ين في              1.5سم وسمك 9قطرها  اتي المب ل النب ا أوراق العائ م وضعت عليه اء ث سم وضعت فيها طبقة من القطن الطبي المرطب بالم
ا    ) 9جدول ( ول الفورم ذه األوراق بمحل يم ه ز  إزاء آل آفة بعد تعق دة     % 0.01لين ترآي ه لم ك بتغطيسها في و     10وذل ادي نم ائق لتف دق

  .أفراد من اآلفة المراد معاملتها بواقع ثالثة أطباق لكل معاملة  10األحياء المجهرية عليها ثم نقل إلى آل طبق 
  .اق الرمان والمشمش وحشرة السونةاألرضة وحفار سالفطر على حشرات ختبار إ. ب

رة ا و   .سم ثالثة أطباق لكل معاملة 7سم وسمك 20مصابة داخل أطباق زجاجية بقطر وضعت قطع السيقان ال عوملت األطباق في الفق
د درجة حرارة       PDAالمنميتان على وسط   B. bassiana ب بمحلول عزلتي  الفطر دة أسبوع عن ز   1±  25لم  5x10 7س بترآي

ط ،     1عمال رشاش يدوي سعة باست) Townesend et al (1995), Smith et al (2000)(مل /بوغ اء فق ة بالم لتر ورشت المقارن
رارة   ة ح د درج اق عن ة 1±  25حفظت األطب د  %  90-85س ورطوب ل بع بة القت جلت نس ة   10و 7و 5و 3و 1س ن المعامل وم م ي

ة    CRDحللت النتائج وفق التصميم اإلحصائي   Abbot (1925) وصححت النسبة حسب معادلة  راوي،  ( ضمن التجارب العاملي ال
1980.(  

  
  اختبار أوساط االآثار للفطر  -3
ه بالكامل           500غم رز ووضع في دوارق زجاجية سعة  200تم وزن  :وسط بذور الرز. أ م تغطيت ى ت اء حت ة من الم ه آمي مل أضيفت ل

يم البخاري  از التعق ي جه م الوسط ف ز   Autoclaveعق لين ترآي وي امبيس ه المضاد الحي دة نصف ساعة وأضيف ل جزء  200لم
د درجة حرارة       3أيام بواقع  7ملم بعمر 5نقلت أقراص من مستعمرة الفطر بقطر . بالمليون  م حفظت عن +  25أقراص لكل دورق ث

  .Lacey (1997)العد الهيموسايتوميتر  تم حساب ترآيز االبواغ بالمل الواحد باستعمال شريحة.يوم  21س لمدة 1
ا ورد في       : .Sesbania spوسط بذور السيسبان  . ب ز السبورات آم اس ترآي أجريت العملية نفسها من تحضير الوسط والتحضين وقي

  .أعاله 
م وزن  :    Potato sucrose brothوسط البطاطا والسكروز السائل   . ج ه         200ت ا قشرت وهرست واخذ الراشح وأضيف ل غم بطاط

ه    م200دوارق في آل منها  5لتر قسم إلى  1غم سكروز وأآمل الحجم إلى 10 ل ألي لين ونق راص   3ل وعقم وبرد وأضيف له امبيس أق
  . يوم وتم حساب ترآيز االبواغ  21س لمدة 1±25ملم من مستعمرة الفطر و حفظت عند درجة حرارة 5بقطر 

اء      -د دبس المخفف بالم دبس      :  Date palm extract mediaوسط ال ز من ال ة تراآي وزعت  %   12.5و% 5و% 2.5حضرت ثالث
  .بالفطر وحضنت آما مر سابقاولقحت  امبسلين  ارق لكل ترآيز ثم عقمت وبردت وأضيف لها المضاد الحيويعلى ثالثة دو

  
  االختبارات الحيوية لآلفات 

ي الفطر       ) 10جدول (تشير النتائج  أثرت بشدة بعزلت ة ت ات آاف ى أن اآلف ان الفطر         B. bassiana إل احثين ب ذا يتفق مع معظم الب وه
  .Mediling (1966), Even (1982)واسع من اآلفات  يسبب أمراضا على مدى
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  أيام من المعاملة بابواغ الفطر 10-1في النسبة المئوية المصححة للموت لآلفات بعد  B. bassianaتأثير عزلتي الفطر . )10(جدول 
  

العزلة   pestاآلفة 
isolate  

  النسب المئوية المصححة للموت بعد التلقيح بابواغ الفطر
Mortality after spraying  by spores of fungus  

يوم  1
1day 3  3يومdays 5  5يومdays 7  7يومdays 10  يوم

10days 

  -   Mite BJH  0  0  46.6  100الحلم 
Bb  0  0  16.6  50  100  

  المن على الخيار
Aphid on cucumber  

BJH  0  23.3  100   -   -  
Bb  0  30  100   -   -  

  المن على البطاطا
Aphid on potato  

BJH  0  26.6  53.3  100   -  
Bb  0  23.3  46.6  100   -  

  بارلتوريا النخيل
Date palm parletoria  

BJH  0  23.3  93.3  100   -  
Bb  0  13.3  96.6  100   -  

  الحشرة القشرية على الحمضيات
Scale insect on citrus  

BJH  0  16.6  100   -   -  
Bb  0  30  100   -   -  

  الحشرة القشرية على الزيتون
Scale insect on olive  

BJH  0  46.6  100   -   -  
Bb  0  53.3  100   -   -  

  الذبابة البيضاء
W hite fly  

BJH  0  33.3  86.6  100   -  
Bb  0  33.3  80  100   -  

  حفار ساق اللوزيات
Stone fruit borers  

BJH  0  0  43.3  73.3  100  
Bb  0  26.6  66.6  83.3  100  

  يرقات الكابنودس
Capnodis larvae  

BJH  0  13.3  43.3  90  100  
Bb  0  26.6  70  93.3  100  

  بالغات الكابنودس
Capnodis adults  

BJH  0  0  33.3  70  100  
Bb  0  0  50  83.3  100  

  االرضة
Termite  

BJH  0  26.6  100   -   -  
Bb  0  43.3  100   -   -  

  عثة درنات البطاطا
Potato tuber moth  

BJH  0  30  73.3  100   -  
Bb  0  26.6  76.6  100   -  

  السونة
Sunn pest  

BJH  0  0  26.6  100   -  
Bb  0  0  20  96.6  100  

  ثربس العنب
Grape thrips  

BJH  0  26.6  100   -   -  
Bb  0  46.6  100   -   -  

  
ة        أشارت نتائج ات المدروسة إذ تفوقت العزل ى اآلف التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية بين عزلتي الفطر من ناحية مجموع التأثير عل

Bb   على العزلةBJH      ل د  % 100لكن األخيرة تفوقت في سرعة القتل بالنسبة للحلم والسونة إذ حققت نسبة قت ة      7بع ى العزل ا إل ام قياس   أي
Bb  أيام وهذا يعود إلى اختالف خباثة  10إذ حققت هذه النسبة لكن بعد)virulence( العزلة وهذا ماوجده Michel (1981), Smith et al. 

د  % 100آما أشارت النتائج أن عزلتي الفطر حققت نسبة موت بلغت     . ة دور فعال في أمراضيتها على اآلفةأن الختالف العزل (2000)  5بع
د        ربس العنب وبع ون واألرضة وث ا        7أيام لكل من المن على الخيار والحشرة القشرية على الحمضيات والزيت ى البطاط ام لكل من المن عل أي

  . يرقات وبالغات الكابنودسأيام لكل من حفار ساق اللوزيات و 10، وبعد عثة درنات البطاطاو وبارلتوريا النخيل والذبابة البيضاء
ا هو     ونالحظ من النتائج إن هنالك اختالف في المدة التي يحتاجها الفطر إلى قتل أفراد اآلفة آافة وهذا يعتمد على مجمل عوامل أهمه

ة إذ نال      اوي للجدار الخارجي لآلف ة الترآيب الفيزي ه          طبيع ى غمدي ود إل ي تع ة جدار صلبة آالحشرات الت از بطبيع ي تمت حظ أن الحشرات الت
ابنودس    حفار ساق الل(  )11جدول (  Coleopteraاألجنحة  امالت الك ات وآ ات ويرق ى         ) وزي ى وقت أطول للوصول إل ا إل اج الفطر فيه يحت

ى  % 100نسبة موت  ود إل ابهة األجنحة    ، أما الحشرات التي لها جدارا اقل صالبة آالتي تع ) المن والحشرات القشرية    (   Homopteraمتش
ا وجده       فان الفطر يستغرق وقتا اقل للق ذا يتفق مع م ا وه ة     Story et al. (1989), Vannien et al. (2000)ضاء عليه ك عالق من أن هنال

ي            ذرة األورب اق ال ار س رة حف ر حش دم عم الك وتق بة اله ين نس ية ب الفطر    Ostrinia nubilalisعكس ة ب د المعامل   عن
 B. bassiana راق الفطر    إذ بتقدم عمر الحشرة تزداد صالبة جدار جسمه ى ضعف اخت ة معيشة        .ا مما يؤدي إل اك عامل أخر هو طبيع وهن

ة ال    اع نسبة الرطوب د   الحشرة إذ إن الحشرات القشرية تتغطى بطبقة من الشمع توفر وهذه الطبقة مناخ دقيق مناسب للفطر من خالل ارتف ي تع ت
ذ               م اإلصابة وه راق ث ال االخت ادة احتم الي زي واغ الفطر وبالت ات الب ا في حدوث اإلنب ه    عامال مهم ا أشار إلي  Riba & Marcandierه م

(1984), Hu (1985) ةبان نسبة االصابة بالفطر ترتفع بزيادة الرطوب.   
ذاء    آما أن للترآيب الكيميائي  لجدار الحشرة تأثير في تطفل الفطر من خالل وع الغ التأثير في عملية االختراق إذ أن األخير يرتبط بن

ذرة  Grula et al. (1984)الحظ  الموجود ، إذ ة        Heliothis zeaأن الفطر ينبت على دودة براعم ال ة األولي نتيجة لتواجد األحماض االميني
ذا  أيام من المعاملة وازدا 3فطر باظهار تأثيره بعد وأظهرت النتائج أن هنالك تناسب طردي بين نسبة القتل وزيادة الوقت إذ بدا ال. د بعد ذلك وه

  .Ellie & Maine (2001)، يتفق مع الباحثين
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  اختبار أوساط االآثار 
رز والسيسبان    ) 3جدول (أظهرت النتائج في  ذور ال أن األوساط الصلبة آانت أآثر إنتاجا لالبواغ من األوساط السائلة إذ حقق وسط ب

وغ   2.6x108و   3.2x108عددا بلغ  ائلة هو             /ب ه األوساط الس ز وصلت ل ى ترآي والي في حين إن أعل ى الت ى     5x10 7غم عل ود إل ك يع وذل
و  طبيعة الوسط إذ أن األوساط الصلبة توفر مساحة سطحية آبيرة للفطر لينمو ويكون وحداته التكاثرية مقارنة باألوساط السائلة إذ أن الفط ر ينم

ا هي حين أعداد الوسط         على السطح العلوي لل وسط فقط وبذلك فان وحداته التكاثرية تكون اقل، فظال عن ان مكونات الوسط الصلب تبقى آم
ا  وفيره في الوسط السائل      بفضل وجود البذور مما يوفر تغذية جيدة للفطر وهذا م ادة المساحة        . ال يمكن ت واغ بزي دد االب تحكم بع ا ويمكن ال آم

ديل لألوساط األخرى       وب. السطحية للوسط السائل  اء آب ا بالم د تخفيفه ينت النتائج انه يمكن استخدام مادة الدبس المتوفرة في البلد بشكل آبير بع
  .مل آما ويمكن استخدام بذور نبات السيسبان آبديل لبذور الرز في عمليات إآثار الفطر/بوغ  3.9x107إذ بلغ إنتاج االبواغ فيها 

  
  صلبة وسائلة  في أوساط إآثار B. bassiana  عدد ابواغ الفطر. )11(جدول 

  
  مل ، غم 1عدد االبواغ في   Production cultureوسط االآثار

  Rice seed   10 x 3.28بذور الرز 

 Sesbania seed   810 x 2.6بذور السيسبان 
  Potato sucrose broth  10 x 57البطاطا والسكر السائل 

  Debis (Date extract)  2.5%  10 x 2.267الدبس السائل    

  Date extract   5%  10 x 1.57الدبس السائل    

  Date extract   12.5%  10 x 3.97الدبس السائل    

  
د ا     لق تعماله حقلي ة اس ة امكاني ة لدراس ة مختلف اط حامل ى اوس ر عل ل الفط رى لتحمي اوالت اخ ت مح رات اال ان  اجري ة الحش لمكافح

  :ت دون اآمال اخذ النتائج وبالنظر الهميتها ولالستفادة منها ندرج في ادناه اهم المالحظاتالظروف غير المستقرة في حينه احال
ز    .1 ه بترآي م تحميل ز    Sunflower oil زيت زهرة الشمس ت وغ  106× 1.6حمل بترآي ادة مستحلبة     /ب ه م  Tween 80 مل اضيفت ل

  .ي الشهر السابعاستمر الفطر حيا لمدة ستة شهور تحت درجة حرارة الغرفة وفقد حيويته ف.
ه اختفى        Soft kill oilزيت  .2 ادة مستحلبة في ترآيبت وهو خليط من مجموعة زيوت طبيعية لقتل الحشرات نمساوي الصنع يحوي م

  يوما 52اثر الفطر بعد 
  لم يستطع الفطرمقاومة هذا الزيت حيث فقد حيويته بعد ثالثة ايام  Mineral oilزيت معدني .3
  يوما 19الفطر حيويته بعد  فقد Sesame oil زيت السمسم .4
ز     تم تح Kaolin مسحوق الكاولين .5 ه بترآي ل الفطر علي وغ  108× 1.75مي ه         /ب ين ان د سبعة شهورونصف وتب مل وفحص الفطر بع

  .يحتفظ بحيويته وفقدت حيويته بعد سنة من التحضير
  .صحافظ الفطر على حيويته لغاية سنة من التحضير وتوقف الفح  Talc powderمسحوق التالك .6
 .فشل المسحوق بالتحضير لكونه يتكتل اثناء التحضير  Pentonite powderمسحوق البنتونايت .7

 
  ةالفايروسات الممرض. ب

   .تسجيل جديد لفايرس ممرض لحشرة  حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة .1
وثنائية   غمديهالحشرات ومنها على أنها ممرضة للعديد من  رتب    1970منذ بداية عام  Poxiviridaeعائلة  فيروساتشخصت 

هذه العائلة بكبر  فيروساتتمتاز . Hunter-Fujita et al. (1998) نوع من الحشرات االقتصادية  60من  أآثرمن  الفيروس، وعزل  األجنحة
فـي  الفيروسس ، ينغمأو أحيانا بيضوي brick-like يشبه طابوقة البناء  الفيروسنانوميتر وشكل  300-230حجمها حيث يتراوح بين 

الجينوم  يكون من  Spherules  (Smith 1976, Payne 1982, Marammorsch & Sherman 1985, Lacey 1997)ترآيب بلوري بروتيني يسمى 
 & Marammorsch 1985لخاليا المصابة يتضاعف بسيتوبالزم ا 110-200 × 610مزدوج الخيط وزنه الجزيئي  DNAالحامض النووي 

Sherman )  , (2000 Lacey & Kaya  . خاليا الدم واألجسام الدهنية فيكون أجسام محتواة الفيروسيصيب(Ibs) Inclusion Bodies    مختلفة
بأن   Smith (1976)ذآر. Hunter- Fujita et al. 1998, Lacey (2000 Lacey & Kaya(ن اليرقة المصابة إلى ابيض حليبي األشكال ويتحول لو
  .خارج جسم اليرقة إلىس تخرج قناتها الهضمية ويراليرقات المصابة بالف

  
جمعت خمسة يرقات لحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة بعد تشريح نخيل مصاب بالحفارات من منطقة المحاويل في محافظة بابل 

أمعاء بعضها مسحوبة    وبروز ل لون الجسم إلى ابيض حليبي، ظهرت عليها أعراض مرضية منها بطء الحرآة واالمتناع عن التغذية ثم  تحو
م  . ، أخذت اليرقات بعد موتها وسحقت مع الغذاء الصناعي لليرقات الذي يتكون من مسحوق ليف وآرب النخيل)5(شكل للخارج بشكل ذنب   ت

ة  ْم لمدة ثم1± 25اختبار االمراضية بنقل ثالث يرقات سليمة على الوسط الصناعي ترآت في الحاضنة على درجة حرارة  إجراء ام اني لحين   أي
روس بعد موت اليرقات أجريت عليها عملية عزل  .  لون ابيض حليبي مع توقفها عن الغذاء والحرآة إلىتحول جسم اليرقات  ة    للفي ا لطريق وفق

Hunter-Fujita et al. (1998) مع أجراء بعض التحويرات عليها وآما يلي:  
ة بإ     .1 ائي ذو ثالث سرعات مختلف اء مقطر و     50ضافة  جنست اليرقات بخالط آهرب ول    25مل م فاتي   دارئمل محل  Buffer Salineفوس

Phosphate .  
ن          .2 تخلص م ي لل ن طب لين وقط اش الموس الل قم ن خ ول م ح المحل امرش ح ال   األجس م رش رة ث الل ورق     الكبي ن خ ك م د ذل ول بع محل

 .Wattman No.1ترشيح
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واالجسام ) V(جسيمة الفايرس ): 6(شكل 
  ) S(المرافقة 

 )×5000قوة التكبير(

v v

s

s

s

v

  
از طرد مرآزي تحت سرعة        اسبالر وأهملترك المحلول بالثالجة لليوم التالي حيث اخذ العالق  .3 اذ بواسطة جه ، أجريت عليه عملية انتب

  . دقيقة ولمدة عشرة دقائق/ دورة  3000
رة أخرى تحت      وأجريتمل محلول دارئ فوسفاتي   10مل ماء مقطر و  20 إليهالراسب وأضيف  وأهملاخذ العالق  .4 اذ م عليه عملية انتب

   .الفيروسالتي تمثل جسيمات   Pelletالحبة  وأخذتشح ال الردقيقة ولمدة نصف ساعة، أهم/ دورة   5000سرعة 
 .دقيقة ولمدة ساعة واحدة/ دورة 6000عملية االنتباذ بسرعة  وأعيدتفوسفاتي  دارئمل محلول  10مل ماء مقطر و  20أضيف للحبة  .5
وائي     مل محلول دارئ فوسفاتي أجريت للمحل   5مل ماء مقطر  25وأضيف لها  الراشح وأهملأخذت الحبة  .6 التفريغ اله ة ترشيح ب ول عملي

  .بالنفاذ فقط الفيروسملي مايكرون الذي  يسمح لجسيمات  0.22المبرد من خالل ورق ترشيح ملي بور حجم 
دة    .7 يد بع تخدام صبغة الفوسفوتنستك أس الب باس ذ وبواسطة التصبيغ الس ي الناف المجهر االلكترون ة تصوير ب ول وأجريت عملي ذ المحل اخ

  . بغداد/ يت عملية التصوير في وحدة البيولوجي الطبي في آلية طب جامعة النهرينأجر. تكبيرات
المجهر   ول ب د فحص المحل يبع ابة   االلكترون رة مص ان الحش روساتضح ب ة  بفي ود لعائل ين توضح   Entomopoxviridaeيع ي ح ف

رة  ) S(المرافقة  واألجسام) V( الفيروسجسيمات ) 6(الصورة ادة    5000مكب د زي رة وعن ذ       م ي الناف ر المجهر اإللكترون وة تكبي ى ق  30000 إل
روس مرة ظهرت جسيمات   اء       الفي ة البن ى شكل طابوق وين شكل       بيضاوية وأخرى   Brick –like form  بوضوح عل ) 7(الشكل في طور التك

    )).2002(الجبوري ومحمد صالح (
ة   تصيب الفيروسات عوائل حشرية عديدة ومنها عائلة حفار ساق النخيل ذو  رون الطويل وعين من       Cerambycidaeالق  حيث سجل ن

وعين          ة حيث تصيب الن ة والفيروسات الحبيبي ولي هيدروسز النووي  Batoceraو   Tetropium cinnomopterumالفايروسات هما فيروسات الب
lincolata.  

 
 

 
 
 
 
 

تظهر جسيمة الفايرس بشكل ): 7(شكل 
طابوقة واخرى بيضوية في مرحلة التكوين 

تكبير( )×30000قوة

 امعاء الريقة

خروج أمعاء اليرقة نتيجة االصابة بالفايرس ) 5(شكل 
 )اليرقات بنفس العمر(

يرقة 
 مصابة 

يرقة 
سليمة
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  ق النخيل من يرقات حفار عث  Oryctes like-virus فيروسعزل وتشخيص . 2
وجزر سومطره من  واندونيسيا الفلبينثم عزل في  Huger (1966)ألول مرة في ماليزيا من قبل   Oryctes like-virus الفيروس سجل

ل ال    ار النخي ات حف دي   يرق ه     .O. rhinocerosهن ات وبالغات حشرات     Hunter –Fujita et al. (1998) في حين عزل  .O و O. boas من يرق
monocerosوO. rhinoceros   ان   في وفى منطقة صالله   وإفريقياجنوب شرق آسيا  فيتصيب أشجار نخيل الزيت وجوز الهند  التي أشار  .عم

(1982) Payne ة المصابة          فييستخدم  أنيمكن  الفيروس أن ق نشر الحشرات البالغ يكية عن طري ة الكالس ة اإلحيائي روس يصيب  . المقاوم  الفي
ة للحافظة          األجسام الدهنية لليرقات وخاليا ا انويه ة البيض والجدران الداخلي ايض وأغلف لطبقة الطالئية للمعدة الوسطى وعزل من جدران المب

د اإلصابة     أسرعالبالغات المصابة تموت . المنوية لذا فأنه ينتقل عن طريق البراز من البالغات السليمة حيث تتوقف اإلناث عن وضع البيض بع
الفيروس  ام الضمنية    Kenneth  (1976) ذآر  ) . Marmmorsch & Sherman (1985), Payne (1982)(بأسبوع   ب  IBs )Inclusionأن األجس

Bodies ( ايكرون     200×  70 بأبعادتوجد باليرقات فقط ويوجد الفيروس بنمطين آروي وعصوي، الكروي آبير الحجم ي م  (1973)وأشار مل
Bedford   فيروسبان استخدام Orycts virus   ا افحة الحشرات   بالحقل ناجح في مك ا ذآر  . إحيائي ذآر يصاب     Zelazny (1977,1973)بينم أن ال

دة        بالفيروسمن األنثى  أآثر د نشره لم ة بع ايرس بالبيئ وعند اإلصابة تتوقف البالغات عن التغذية وتقل مرات التزاوج ومن الممكن أن يبقى الف
الف  Roger-Hull et al. (1985)وذآر . خمسة سنوات مما يؤدى الى قلة آثافة الحشرات في بساتين النخيل ه  ويرأن إصابة معدة البالغات ب س تجعل

ام الضمنية     ود األجس ه وان وج ليمة لالصابة ب ا يعرض الحشرات الس راز مم ع الب رة م ات آبي ل  IBsيخرج بكمي ن تجع ن الممك روس م الفي
ليمة  فلقد ذآروا  Lawrence et al.(2000)أما .آعامل بالمكافحة اإلحيائية استعماله بان البالغات هي أول من يقوم بنشر اإلصابة الى الحشرات الس

  .في أشجار النخيل  الفيروسآمبيد أحيائي داخل قلب النخلة واستخدمت البالغات المصابة بنجاح في مكافحة ونشر  الفيروسومن الممكن رش 
ل بة من يرقات حفار عث يرقة مصا 13جمعت  ا   Orycts elegans  وق النخي ا        ظهرت عليه بطء حرآته ة تمثلت ب ر طبيعي أعراض غي

ائل شفاف رائق        ى س ا ال ة آله را وتوقفها عن التغذية وظهور بقع بيضاء متفرقة تحت الجلد وبالتالي آبر حجم البطن وتحول اليرق يتحول   وأخي
ذاء الصناعي لل       . ى ابيض طباشيري وتموت اليرقة اللون ال ة للغ ات الميت ات المتكون من مسحوق     أجريت عدوى صناعية بمسحوق اليرق يرق

ا  ات واستخدمت     . ليف وآرب النخيل وضعت عليه يرقات سليمة فحصت يوميًا لحين ظهور األعراض الموصوفة أعاله عليه ذه اليرق جمعت ه
  :حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة فيروسعزل وتنقية  التي اتبعت في  Hunter-Fujita et al. (1998) طريقة 

د ائج الع د ظهرت نت ات بع ى اليرق الفيروس عل يمات . ايوم 11وى ب ي جس المجهر اإللكترون ة التصوير ب راء عملي د أج روسبع  الفي
Oryctes -like virus  وعند مقارنتها مع ما وجدهLawrence (2000)   ا تأخذ شكل بيضوي        الفيروستبين أنها نفس جسيمات دو بأنه حيث تب

ق  على حشرة حفار  الفيروسيعتبر تسجيل  .)9و 8شكل ( الفيروسزون داخل جسيمة متطاول آما يظهر الحامض النووي على شكل حل عث
ل  ذا المسبب   ألولالنخي تثمار ه ل وان اس م حشرات النخي ن أه دة م ى واح ببات مرضية عل ة الآتشاف مجموعة مس راق بداي ي الع رة ف م

  ).2001محمد صالح الجبوري، ( النخيلآلفات المرضي في مجال المكافحة الحيوية يعتبر خطوة لتحقيق برنامج إدارة متكامل 
  

  
تم  ق النخيلواألوليات تم عزلها من حفارات ساق وعثمن الفطريات والبكتريا  اخرى هناك مجموعة .ج الرغم    ص يتشخ لم ي ائي ب ها بالشكل النه

مثل وجود   لها تشوهات  بب في أحداثلنخيل  مصاحبة لليرقات وتسبيئة ا ات القدرة االمراضية لها حيث  وجدت في عمليات إثب من اجراء
  .أورام على جسم اليرقة وشلل أجزاء الفم واالمتناع عن التغذية إضافة الى وجود آتل بيضاء في نهاية البطن تبدو واضحة تحت الجلد

  
  دوباس النخيل

ل     اس النخي ة       Ommatissus lybicus Bergevin  تعد حشرة دوب ائر ا   من الحشرات المهم ي تسبب خس قتصادية من جراء    الت
بكثرة نتيجة امتصاصها   عسلية وراق آذلك فانها تقوم بافراز  ندوة امتصاص الحوريات والحشرات الكاملة للعصارة النباتية مسببة اصفرار األ

تح والترآيب الضوئي         تربة والغبار على الخوص و تجمع األ ها ينتج عنللعصارة   ي الن ى عمليت أثير عل ق الثغور التنفسية والت ا تسبب   .  غل آم
ة      باالضافة الى ذلك فان االصابة. البالغات في تكوين بقع ميتة في نسيج الخوصة نتيجة غرز البيض داخل نسيج الخوص  ا قل تج عنه الشديدة ين

  .))1985(، عبد الحسين )1972(البكر ( .في االنتاج واحيانا منعه آليا

جسيمات الفايروس صورت بالمجهر االلكتروني النافذ ) 8(شكل 
  )مرة 7000تكبير (

وني جسيمات الفايروس بالمجهر االلكتر) 9(شكل  
  )مرة131000تكبير (النافذ 
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 )2003الشمسي ( يرقة أسد المن أثناء إفتراسها لحورية دوباس النخيل): 10(شكل رقم 

  
و  اول رة ه ذه الحش ف ه ن وص نة Fieber م ل ا 1875س ى نخي ةعل ا  Chamaerops humilisلزين ي اورب ميت ف ث س حي

Omatissuss binotatus Fieb. .  ر د اعتب ا      1935سنة   Bergevin ولق ل التمر بانه اس نخي ه    حشرة دوب ق علي ع اطل  Ommatisus   نوي
binotaus lybicus .ا     وه ه حالي ارف علي ل التمر      . و االسم المتع اس نخي د رحل دوب ة   ولق ى مرتب وع   ال ل    الن  Wilson & Asche من قب

ذه الحشرة      (1989) د   Ommatisus  lybicus ليكون االسم العلمي له ا وجده    لق ه للماجس    2003الشمسي   تطابق م ذي   تير ضمن بحث ال
ا و سجل             البرنامج الوطني للنخيل تحت اشرافنا  جرى تمويله من ه اضاف بعض المالحظات عليه ا من مفترسات اال ان ا وجد من قبلن مع م

   :وآما يليض الول مرة طفيل البي
  المفترسات  

   .Chrysoperla carnea Stephأسد المن   
فقس بيض  الجيل الربيعي، واستمرت مالحظة أفراد منها حتى  بداية شهر نيسان مع بدأشوهدت يرقات أسد المن على أشجار النخيل 

وتعد يرقات أسد المن . شوهدت بأعداد قليلة خالل شهر أيلولنهاية شهر مايس أو بداية شهر حزيران، آما الجيل الربيعي عند  ظهور بالغات
عديدة من المن والبق الدقيقي وبعض األنواع التابعة لرتبة حرشفية األجنحة فات االقتصادية بضمنها أنواعًا من المفترسات المهمة للعديد من اآل

)Ridgway & Kinzer (1974) (باس النخيل في العراق من قبل عبد الحسين وقد سجلت هذه الحشرة آمفترس لحوريات حشرة دو
)1963.(  

أوضحت النتائج ان ليرقة أسد المن قدرة عالية على مسك حوريات حشرة دوباس النخيل والتغذية عليها، ساعدها في ذلك سرعتها 
ان الطور اليرقي األخير ألسد المن  آما بينت النتائج). 10شكل (من مسك الفريسة بصورة جيدة  وامتالآها للفكوك المنجلية الشكل التي تمكنها

سجلت ان الكفاءة االفتراسية واالستهالك الغذائي ليرقة أسد المن ومن المالحظات التي . ساعة 24ل حورية دوباس خال 3.78±26.3يستهلك 
% 52سد المن يستهلك فقد وجد ان الطور اليرقي األول أل  )Ridgway & Kinzer (1974)(تزداد مع تقدمها في العمر، وهذا ما الحظه 

  . من بيض الحشرة % 90في حين يستهلك الطور اليرقي الثالث  .Heliothis sppمن بيض حشرة 

ريع وبالمقابل وجد ان األطوار الحورية المتقدمة لحشرة دوباس النخيل  قد تتمكن من التخلص من يرقة أسد المن نتيجة رد الفعل الس
  ).(Al-Abbasi, 1987للحشرة ي دورًا مهمًا في السلوك الدفاعي وار متمثًال بميكانيكية القفز التي تؤدهذه األطالذي تمتاز به الحوريات عند 

ات    وط الشمعية      آما وجد أيضًا ان حوري دة للخي دوباس الفاق ة        Waxy caudal filamentsال ين الثامن ين البطنيت و من الحلقت ي تنم الت
عة  ر عرضة لأل Al-Abbasi, (1988)والتاس ت أآث تقبالت    آان د مس د هي اح ذه الزوائ ون ه د تك ذا فق ن، ل د الم ات أس ل يرق ن قب راس م فت

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

  .Coccinella septempunctata Lأبو العيد ذو السبعة نقط 

   .Coccinella undecimpunctata Lوذو اإلحدى عشرة نقطة 
ا وهي تقضي              اميع من بالغاته ا وجدت مج ايس، آم ل خالل األشهر آذار ونيسان وم شوهدت بالغات هذين النوعين على أشجار النخي
دة            ة م ل طيل ى أشجار النخي ا عل م يالحظ بيضها أو يرقاته بياتها الشتوي في السعف حديث النمو لبعض الفسائل وآذلك تحت الكرب والليف ول

ة ن             الدراس تعمرات الم ب مس ى جان ن إل رة الم ابة بحش ات المص ى أوراق النبات ها عل ع بيض يق تض اث الدعاس ى ان إن ك إل زى ذل د يع ، وق
)Gordon, 1985.(  

ة    ة في البيئ ة           . تعد دعاسيق أبو العيد من عوامل المكافحة اإلحيائية المهم ا في خفض الكثاف د ان ثبتت آفاءته د بع ا يتزاي د اخذ دوره وق
ا في             العددية لم واع واطالقه ذه األن ار ه ة واآث ة نحو سبل تربي جتمعات حشرات المن والذباب األبيض، لذا اتجهت البحوث والدراسات الحديث

ات ن أضرار بعض اآلف د م ة للح ر . البيئ د ذآ ة   Farag (1999)  &Zakiفق د ذو االحدى عشر نقط و العي وقة أب ي لدعس ان االطالق الحقل
C.undecimpunctata  قد خفضت من سكان َمنِّ القطن ) حشرة من 50/فترس واحدم(بنسبةAphis gosspii  99.79بنسبة.%  

د الحسين           ل عب ل من قب اس النخي ات وبالغات حشرة دوب ة   ). 1963(سجلت دعاسيق أبي العيد آمفترس لحوري ا الحقلي إّال ان مالحظاتن
ات المفترسة      . إذ تتغذى عليها بصورة آاملة فترس حوريات الدوباس فقط والمختبرية أظهرت ان بالغات أبو العيد ت دل عدد الحوري غ مع وقد بل

ات المفترسة من      . ساعة 24حورية خالل  3.68±26.6من قبل بالغة أبي العيد ذي اإلحدى عشرة نقطة تصل إلى  دل عدد الحوري بينما بلغ مع
  .ساعة 24حورية خالل  3.29±20.6قبل بالغة أبي العيد ذي السبعة نقط 

   Anysits agilis (Banks)مفترس األحمر الحلم ال
ة الزراعة  /شخص هذا النوع من الحلم من قبل األستاذ الدآتور إبراهيم جدوع الجبوري داد  /آلي ة بغ وع     . جامع ذا الن د أول تسجيل له ويع

ة   هو األحمر ولذلك سمي بالحلم األحمر آما يسمى اللون العام لهذا النوع  .آمفترس لحوريات حشرة دوباس النخيل في بعض المصادر بالمدوم
Whirligig       ة رعته العالي ن س ا فضًال ع د عليه ي يوج طح الت ول األس تمرة ح ة المس ه الدوراني رًا لحرآت ة نظ م الحرآ م دائ  ,Langأو الحل

1940).(  

ر نيسان ان أول ظهور لهذا المفترس على فسائل النخيل آان عند منتصف شهر آذار، ووصلت أعلى آثافة عددية له عند منتصف شه
مامًا في االماآن القريبة للسعف حديث النمو ، وقد يعزى ذلك إلى ابتعاده عن أشعة الشمس المباشرة، بعد ذلك تبدأ أعداده باالنخفاض ليختفي ت

 .John et al فضًال عن ذلك فقد لوحظت أعداد قليلة منه في شهر تشرين الثاني وتتفق هذه النتائج مع ما وجده . عند أواخر شهر حزيران
على العنب في والية آاليفورنيا فقد ذآر ان لهذا المفترس جيلين في السنة، جيل  A. agilisعند دراسته للوجود الموسمي للمفترس(1976)

ثم تبدأ أفراده بالتحرك نحو أوراق العنب . ربيعي، وتبدأ يرقاته بالظهور على سطح التربة وفي الحشائش الواقية خالل منتصف شهر آذار
وتبدأ عمليات التزاوج خالل أواخر حزيران ثم . منتصف شهر نيسان وهي تفضل السطح السفلي لألوراق تجنبًا ألشعة الشمس المباشرة خالل

أما الجيل الصيفي فقد لوحظت أفراده في أواخر شهر آب وبصورة عامة آانت الكثافة العددية لهذا الجيل . يختفي بعد ذلك عند بداية شهر تموز
  .يل الربيعياقل من الج

تقر حال        ) 11 لشك(يهاجم هذا النوع من الحلم فريسته من حوريات دوباس النخيل  ا يس ة السريعة، إذ سرعان م ه الدوراني خالل حرآت
ة من هلكمسكه للفريسة بعدها يقوم بالتغذية إذ يالحظ االنكماش في حجم الفريسة شيئًا فشيئًا وأشارت النتائج إلى ان عدد حوريات الدوباس المست

ان تغذية المفترس تبدأ عند االحتكاك المباشر   John et al. (1976)وفي هذا الصدد ذآر . ساعة 24/حورية 5.6±21.13قبل المفترس آانت 
ية ألطواره     . بالفريسة اءة االفتراس وهو يتغذى على سائل الطبقة الشمعية من جدار الجسم بسبب عدم قدرته على ثقب جدار الجسم وتختلف الكف

  .ختلفة باختالف نوع الفريسةالم

د       ذا ق اني، وه ومن المالحظات التي سجلت عن هذا المفترس تفضيله للطور الحوري األول بالدرجة األولى ومن ثم الطور الحوري الث
ا أعد   ة  يفسر سبب وجوده وبكثرة عند منتصف شهر نيسان تزامنًا مع بداية فقس بيض الجيل الربيعي وظهور حوريات الطور األول أم اده القليل

  ات الطور األول خالل هذه المرحلةالتي وجدت خالل شهر تشرين الثاني فقد تكون بسبب انخفاض أعداد حوري
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دوباس النخيل  أثناء افتراسه لحورية Anystis agilis (Banks)الحلم ): 11(شكل 
  )2003(الشمسي 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المتطفالت  
تحف م/من قبل األستاذ الدآتور محمد صالح عبد الرسول تم تصنيفه الول وهلة تم عزل متطفل حشري من بيض حشرة دوباس النخيل،

  ).2002الشمسي وآخرون، ( Oligositaان ينتمي للجنس ب طبيعي العراقيالتاريخ ال

د   Trichogrammatidaeعائلة  منبتشخيص المتطفالت المتخصص  G. Viggianiااليطالي  لمصنفذج لوعند ارسال النما ان  اآ ب
ذآر ان ومما هو ج   .Pseudoligosita babylonica n.spوصفه واعطاه االسمجديدًا  نوعًا هو المتطفل هذا ر     دير بال وع الموصوف يعتب الن

ة دة للمعرف الم اضافة جدي ى مستوى الع ة عل ال المكافحة الحيوي ي مج ان Hasan et al. (2003) ف ير المصادر ب واع ، وتش ة أن اك ثالث هن
  .Barrion et al. (1989), Flor et al. (2000)معروفة بتطفلها على بيض قفازات األوراق وقفازات النبات   Oligositaمشخصة من

  الوجود الموسمي ونسب التطفل 
ايس     ايو /لوحظت بالغات المتطفل على أشجار النخيل خالل مرحلتين ، األولى آانت خالل شهري م ران  م و /حزي واألخرى خالل    يوني

اس الن               ات لضمان وجود بيض حشرة دوب ذه األوق ل خالل ه د يعزى ظهور بالغات المتطف اني وق ى   شهري تشرين األول وتشرين الث ل عل خي
د الحظ   . األشجار  ل البيض        Barrion et al. (1989)وق د دراسته للوجود الموسمي لمتطف رز في      .Oligosita spعن از أوراق ال ى قف عل

  .الفلبين، ان لهذا المتطفل ذروتين أيضًا األولى خالل آذار ونيسان والثانية خالل أيلول وتشرين األول

 يعد من النوع المتخصص بالتطفل فيتاء والصيف داخل بيض الحشرة وهو بذلك قد فصلي الش سيقضي متطفل بيض حشرة الدوبا
تضم بعض األنواع التي لها  Trichogrammatidaeان العائلة  Viggiani (1971)بيض حشرة دوباس النخيل فقط، ففي هذا الصدد ذآر 

  .فقط Cicadellidaeبيض األنواع العائدة للعائلة  يصيب .Oligosita sppدرجة عالية من التخصص العائلي مشيرًا إلى ان المتطفل 

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

  سلوآية وضع البيض والبحث عن العائل

ى البيض من السطح السفلي             قدرة عالية في البحث واي) 12 شكل(أظهرت إناث المتطفل  ل عل ا من التطف اد البيض من خالل تمكنه ج
وي   الرغم من            . للخوصة، فضًال عن قدرتها على اصابته من السطح العل يض، فب دة خالل وضعها للب ل فري اث المتطف وحظ ان سلوآية إن ا ل آم

ا في النسيج        في  البيض  بروز جزء من بيضة حشرة دوباس النخيل فوق سطح الخوصة إّال انها ال تغرز آلة وضع  وم بغرزه ل تق ذا الجزء ب ه
د وجد                ى الجزء المغروز من بيض الحشرة داخل نسيج الخوصة، وق اتي للخوصة وصوًال إل ل   Virla (2001)النب  Anagrusان المتطف

breviphragma  أوراق الذرة ة مماثلة عند تطفله على بيض قفاز يتبع سلوآيDalbulus madis داخل النسيج النباتي التي تكون بأآملها.  
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   .Pseudoligosita babylonicaأنثى المتطفل ): 12(شكل 
  )2003الشمسي ( وهي تبحث عن بيض حشرة الدوباس

ًا من ان             ة مشترآة منطلق ات تطوري ارز جاءت نتيجة عملي ا الب د جزئه ل عن ان سلوآية عدم اصابة المتطفل لبيض حشرة دوباس النخي
 شرة ان ق Guglielmino et al. (1997)قشرة بيض الدوباس عند الجزء البارز تكون اسمك من الجزء المغروز في النسيج النباتي، فقد ذآر  

اتي         بيضة  اث الحشرة في النسيج النب ذي تصنعه إن حشرة الدوباس تقسم إلى منطقتين، منطقة متخصصة وهي المنطقة الموجودة داخل الشق ال
ه تكون   ومنطقه غير متخصصة وهي المنطقة المكشوفة الحاوية على القرن التنفسي الذي يضمن دخول األوآسجين للجنين والت ي في الوقت ذات

بيضة سليمة وأخرى مصابة   ) 13(ويوضح الشكل . اء الطبيعية لهاتمكن البيضة من تحمل الظروف البيئية القاسية ومهاجمة األعدة صلبة وقوي
ة  .بالمتطفل ان هذا الطفيل يعتبر واعدا في مجال المكافحة الحيوية واجريت محاوالت عديدة لتربيته مختبريا وحقليا بالتعاون بين مؤسسات الدول
  .مختلفةالبحثية ال

  

  

     Oligonychus afrasiaficus عنكبوت الغبار 
ونس والمغرب والسعودية                  ر وت ا والجزائ د مشكلة في العراق وليبي الم ويع ل في الع اطق زراعة النخي ع من ينتشر هذه الحلم في جمي

ة  ينشأ ض. والبحرين والسودان واليمن وسلطنة عمان واإلمارات وايران والواليات المتحدة االمريكية رره نتيجة تغذي األطوار اليرقية والحوري
ا ي        والرطب لخالل  والبالغة على عصارة الخوص والثمار في مرحلتي الجمري وا ا آثيف م نسيجا عنكبوتي ذا الحل رز ه ا يف ار حيث    آم غطي الثم

، الجبوري والسويدي )2003(ي ، السويد)1999(الجبوري ( .تتجمع عليه االتربة وذرات  الغبار والحشرات مما يجعله غير صالح لالستهالك
)2006.(  

م الغ    من حصر تحت إشرافنا الذي عمل ضمن البرنامج الوطني للنخيل )2003( تمكن السويدي ى حل ار  مجموعة من المفترسات عل ب
  :على النخيل وهي آا يلي

 
Euseius sp     (Phytoseiidae) 
Spinibdella sp.    (Bdellidae) 
Pronematus sp.,Tydeus sp   (Tydeidae) 
Eatogenes sp.,Hemicheyletia sp.  (Cheyletidae) 

  
  :هيمن الحشرات المفترسة  مجموعة آما وسجلت

Scolothrips sexmaculatus   (Thripidae) 
Chrysoperla carnea   (Chrysopidae) 
Stethorus gilvifrons    (Coccinellidae) 
 

  :ه اهمهاسببت في موت عليه ووجدت  خصت بعض مسببات االمراض التيش وآذلك
Stachybotrys , Chaetomium, Aspergillus, Penicillium 

  
  االعداء الحيوية هذهلم يتمكن الباحث الخوض في تفاصيل طويلةوبسبب آون تفاصيل خطة البحث 

  
  
  

بيضة سليمة وأخرى مصابة ): 13(شكل 
الشمسي ( Pseudoligosita babylonicaبالمتطفل

2003( 
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Abstract 
 
Date palm (DP) in Iraq were under great pressure of agricultural pests and a biotic factors such as negligence, 

harsh removing, and salinity in addition to the complex of economical factors that affected date palm cultivation and 
production. The military operations and the embargo were also the main causes of date palm deterioration and 
researches withdrawal for the period of 20 years (1980 – 2000). In order to face these problems a National Program 
for date palm was established at the Ministry of Agriculture in 3/9/2000 contains five different sectors, one of them is 
the date palm protection. This study depends on IPM-components, which contain the survey, identification and 
categorization of date palm pests according to their importance and the population dynamics of the most important 
one. Survey of parasites, predators and pathogens inhibited date palm niche. Testing different control methods and 
insecticides with special focus on injection techniques. This investigation which lasted from 2000 to 2003 reached to 
the following scientific facts most of them are new for Iraq: 

1. Langhorne stem borers (LHB) (Jebusea hammerschmidti), stalk borers (SB) (Oryctes elegans) and Dubas 
bugs (DB) (Ommatissus lybicus) were the most destructive and important pests of date palm in the DP 
cultivation areas in Iraq.  

2. New record of entomopathogenic nematodes Steinernema sp. isolated from LHB and tested against 15 
different insects. This nematodes were injected into the date palm top by using local mounted machine.  

3. Identification of 25 mite families which contain 31 genera. The families are three phytophagous 11 
predacious, 3 parasitic, 5 fungivorous and 3 saprophytic. The most active mite which belongs to Diplogynidae 
was reared and tested against borers in the laboratory.  

4. New record of parasitic diptera (Megasilia sp.) from the adults of LHB and some biological observation have 
been done.  

5. Re-isolation, purification and culturing of Beauveria bassiana which disappeared since 1980. Testing some 
cultures and substrates in order to find out the suitable formulation.  

6. Isolation of two pathogenic viruses from stem and stalk borers, Oryctes-like virus from Oryctes elegans and 
Poxivirid virus from Jebusea hammerschmidti.  

7. Determination of the life tables, age-specific fecundity, degree-days (Heat units), and population dynamics of 
Dubas bugs and Ghobar mite (Oligonychus afrasiaticus).  

8. Survey of parasites, predators and pathogens of Dubas bugs and Ghobar mites.  
9. Evaluation of different control methods for date palm pests and designing a new drilling-injecting apparatus 

suitable for date palm orchards.  
The above mentioned facts are only part of this study which also open the doors for scientific cooperation 

between the researchers at the universities and other authorities and lead to encouraging post graduate students (MS 
and PhD) to perform their thesis on different research fields of DP.  
 


