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ــرج  الحمةد   الاالةل ُُ َوَ يـَ َ ا ُِ َوَصِنيــُا ِ ـٌـَ ْع َوَََر ـَن َبَ ٌَـَ َِ َُ َُ َوَاٌ ــَ َََوـَِورَا َج ِِ ِقََــُم  ))َوِفـ  اَأََر
َع ِلَقَ مع يـََعِقلج  ُ  ِف  َذِلَك ََليَ ُع يجَسَقى ِبَمَءع َواِحدع َوصـجَفضِّاج بـََعَضَهَ َ َلى بـََعضع ِف  اَأجكجِا ِإ َ ا َُ ِ ٌـَ  

ٌَــَ بِــِ  ( . والحمةةد   الاالةةل فةةي محكةةب التنزيةةل 4)الرعةةد  (( َ َـَ َجَ َرَكــََ فَنَصـَ ــََء  ََ ــَمَِء  ــَن الس  ))َوصـَز َلٌَــَ َِ
َََيَـ ٌَـَ بِـِ  بـََلـَدَت  َِ َوَبَحيَـيـَ َع َلَهَ طََلـُم َصِضـيُد ِرََقـََ لَِلِع َـَ َع َوَحب  اَلَحِصيِد َوالٌ َنَا بََِسَقَ ِلَك َاٌ َ ََ ََ َكـ

 صدق ا  العظيب.( 11-9)ّق  رجوجج((اَلنج 
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مةةةةةاب المتاةةةةةين محمةةةةةد               الحمةةةةةد   را العةةةةةالمين والصةةةةةية والسةةةةةيب علةةةةةى سةةةةةيد المرسةةةةةلين وا 
 (  نجاز هذه الرسةالة أن أتاةدب بالشةكر ( ي يا لي وانأ أضع اللمسات األخيرة في إعداد وا 

الجزيل إلى أستاذي الدكتور رضا صكا الجوراني الةذي كةان لتوجيهاتةل الايمةة ابلةر األ ةر فةي 
خراجها بصيدتها النهالية داعيًا لل بالموفاية والنجاح الدالب .  إنجاز هذه الرسالة وا 

ل مةةن وأتاةةدب أيضةةا بالشةةكر والعرفةةان إلةةى أسةةتاذي الةةدكتور يوسةة  علةةوان العي ةةاوي لمةةا قدمةة  
تسهييت ك يرة أسهمت بشكل فعال في تذليل الصعوبات التةي واجهتنةي وتوجيهاتةل الايمةة فةي 

 تنفيذ البحث .
يسةةةعدني ك يةةةرًا ان أقةةةةدب شةةةكري وتاةةةةديري إلةةةى أسةةةاتذتي الكةةةةراب األسةةةتاذ الةةةةدكتور م يةةةد احمةةةةد  

خاصةةةة اليةةون, و والةةدكتور عمةةر خليةةل الرمةةةان لمةةا أبةةدياه مةةن مسةةةاعدة فةةي تحليةةل البيانةةات ال
 بالبحث وكذلك التحلييت الخاصة للمستخلصات النباتية وتادير حجب المساحيق النباتية .

ومن الوفات أن أتادب بجزيل الشكر لألستاذ الدكتور إبراهيب جدوع الجبوري لما أبةدى لةي مةن   
 مساعدة بتوفير المصالد الضولية التي ساعدت على إنجاز مت لبات البحث.

 الست بروين لجهودها المبذولة في توفير المصادر العلمية. شكري وتاديري إلى  
شكري وتاديري الى السيد علي شاكر محمود المشهداني الذي مد يد العون لةي وسسةيما تةوفير 

 البستان وال اقة الكهربالية التي ساعدتني على إنجاز مت لبات البحث.
لمبذولةةة فةةي تةةوفير المصةةادر شةةكري وتاةةديري الةةى الةةدكتور  ةةارق رشةةيد المشةةهداني لجهةةوده ا 

العلميةةة وتوجيهاتةةل العلميةةة بصةةدد إنجةةاز البحةةث كمةةا أتاةةدب بالشةةكر الجزيةةل إلةةى السةةيد عةةادل 
صةبحي الةدليمي الةذي مةد يةد العةون لةي خةيل مةدة البحةث الةذي بةذل جهةدًا كبيةرًا فةي عمليةةات 

نجةةةةاز المعةةةةاميت الكيمياليةةةةة للنخيةةةةل والفحةةةة  الةةةةدوري والمتوا صةةةةل للنخيةةةةل تلاةةةةيح النخيةةةةل وا 
 وفح  المصالد الضولية خيل مدة البحث .

 داعيا المولى الادير أن يوفاهب إلى ما فيل الخير . 
 …وا  ولي التوفيق 

 



 

 

 
 المستخلص

تعد حشرة  .Batrchedra amydraula Meyrعدد من الرئيسية فيمن افات النخيل   

 الحميرة

وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة. وقد استهدف هذا  والعراق، زراعة النخيل في العالممناطق  

 البحث تقدير هذه الخسائر في ظروف المنطقة الوسطى من العراق.

ثمرة في  10801معدل عدد الثمار / نخلة للصنف زهدي كان  أظهرت نتائج البحث ان    

ثمرة / نخلة في االسبوع الثاني من تموز عند  13218 وأصبحاالسبوع االخير من نيسان 

ثمرة /  14149نهاية االصابة بحشرة الحميرة اذ بلغ العدد الكلي للثمار للثمار المتساقطة 

أي ان النسبة المئوية للخسارة  اخرى، ألسبابثمرة مصابة والباقي تساقط  980نخلة منها 

اما في الصنف الخستاوي  نخلة.كغم /  3884وهذا يعادل تقريبا  % 4.13االقتصادية كانت 

ثمرة / نخلة عند نهاية فترة التلقيح  29844فكان عدد الثمار في االسبوع االول من مايس 

ثمرة منها  18644ي المتساقط ثمرة في نهاية تموز وبذلك يكون العدد الكل 11200 وأصبح

أي ان النسبة  اخرى، ألسبابثمرة متساقطة  11942ثمرة متساقطة مصابة والباقي  6302

 نخلة.كغم /  44.68وهذا يعادل  %13.41المئوية للخسارة االقتصادية 

هناك عالقة موجبة بين الثمار المتساقطة المصابة على االرض  كما اظهرت الدراسة ان   

 r= 0.990وعدد اليرقات فيها اذ كان معامل االرتباط من الدرجة االولى للصنف زهدي  

  .r= 0.994   خستاوي وللصنف  

اذ بدأت  ووجد ان للحشرة ثالث اجيال متداخلة على ثمار النخيل صنفي زهدي وخستاوي   

كامالت الحشرة بالظهور في اواخر نيسان واستقر وجودها الى اواخر تموز وعلى الصنف 

زهدي بدأ وجود اليرقات من اوائل مايس وحتى نهاية شهر حزيران وفي الصنف خستاوي 

استمر وجود اليرقات لمدة اطول وذلك للمدة من اوائل مايس وحتى االسبوع الثالث من شهر 

 تموز. 

 بحشرة الحميرة  لإلصابةلتقدير الحد الحرج االقتصادي  Modelنموذج  لصميم اتم ت   

ثمرة متساقطة في الصنف زهدي او عندما تكون النسبة  100يرقة /  1اذ بلغ هذا الحد 

اما في الصنف خستاوي فان الحد الحرج  .% 14.04في الثمار المتساقطة  لإلصابةالمئوية 

ثمرة ساقطة او عندما تكون النسبة  100يرقة /  1بحشرة الحميرة هو  لإلصابةاالقتصادي 

  .% 4.42في الثمار المتساقطة  لإلصابةالمئوية 

البيرمثرين تفوق  والسبحبح ومبيدأظهرت دراسة تقويم فعالية مسحوقي نبات اليوكالبتوز    

رابع من شهر مايس اذ تعفيرا عند اجراء المعاملة في االسبوع ال % 0.4مبيد البيرمثرين 

واسبوعين من المعاملة قياسا مع مسحوقي  واسبوع، يوم،ادى الى خفض نسبة االصابة بعد 

  نبات اليوكالبتوز والسبحبح ومعاملة المقارنة. 

 

 
 



 

 

 
نية عن التعرية  بأهميتهةا وقيمتهةا سةوات اسقتصةادية منهةا او اسجتماعيةة أو نخلة التمر غ    

 الدينية فاد ذكرت وكرمت هذه الشجرة المباركة في الارآن الكريب وفي السنة النبوية الشريفة.
َُ  وقد ذكرهةا ا  سةبحانل وتعةالى فةي كتابةل الكةريب قولةل تعةالى    َََوـَِورَا َج ِِ ِقََـُم  ))َوِفـ  اَأََر

ُع يجَسـَقى ِبَمـَءع َواِحــدع َوصـجَفضِّـاج بـََعَضـَهَ َ لَــى َ ا ـرج ِ ــٌـَ ُُ َوَ يـَ َ ا ُِ َوَصِنيــُا ِ ـٌـَ ْع َوَََر ـَن َبَ ٌَـَ َِ َُ  َوَاٌ ـَ
)) َُ َع ِلَقـَ مع يـََعِقلـج  ُ  ِفـ  َذلِـَك ََليـَ ( . والحمةد   الاالةل فةي محكةب 4)الرعةد  بـََعضع ِف  اَأجكجِا ِإ

َع َلَهــَ  ))َوصـَز َلٌَــَالتنزيةةل  َع َوَحــب  اَلَحِصــيِد َوالٌ َنــَا بََِســَقَ ٌَــَ بِــِ  َاٌ ــَ َ َـَ َجَ َرَكــََ فَنَصـَ ــََء  ََ ــَمَِء  ــَن الس  َِ

ِلَك اَلنجرجوجج(( ََ َََيَََ َك ٌََ ِبِ  بـََلَدَت  َِ َوَبَحيَـيـَ  صدق ا  العظيب.( 11-9)ّق  طََلُم َصِضيُد ِرََقََ لَِلِعَ َ

(   ))أكرمةةةوا عمةةةاتكب النخةةةل فأنهةةةا جهةةةل عةةةن النبةةةي محمةةةد )وعةةةن اممةةةاب علةةةي كةةةرب ا  و  
 خلات من ال ين الذي خلق منل آدب عليل السيب((.

وتدنى بها األدبات والشةعرات   وافتخةر واعتةز باقتنالهةا الملةوك واألمةرات   واعتمةد عليهةا  
ن يسةةتظل بظلهةةا وتع ةةي  مارهةةا مةةن يحميهةةا مةةن األغنيةةات والفاةةرات علةةى حةةد سةةوات   تظةةل مةة

 الكالنات   تحفظ التربة من اسنجرا  والدمار.
من أشجار الفاكهةة التةي تنتمةي إلةى عاللةة  .Phoenix dectylifera Lعد نخلة التمر  

تنتشةةر جميعهةةا فةةي  نوعةةًا.ويضةةب هةةذا الجةةن, مةةا ياةةرا أربعةةة عشةةر  Palmaceaeالنخليةةات 
( . وياةةدر عةةدد أشةةجار النخيةةل فةةي العةةالب 1972 البكةةر بل اسسةةتوالية )المنةةا ق اسسةةتوالية وشةة

مليةةون نخلةةة فةةي الةةو ن العربةةي . ويعةةد العةةراق مركةةزًا  62مليةةون نخلةةة منهةةا حةةوالي  90بنحةةو 
مةةةةن عةةةةدد أشةةةةجار النخيةةةةل فةةةةي العةةةةالب   % 25.8مهمةةةةًا لزراعةةةةة النخيةةةةل فةةةةي العةةةةالب إذ يضةةةةب 

ألةةة   ةةةن سةةةنويًا  )الحةةةدي ي    350وامنتةةةا   والمسةةةاحة المزروعةةةة بنحةةةو نصةةة  مليةةةون دونةةةب
1981.) 

تصةةاا اشةةجار النخيةةل و مارهةةا بيفةةات حشةةرية ومرضةةية عديةةدة اذ يصةةل عةةدد اسنةةواع  
( . وتعةد حشةرة حميةرة 1939الحشرية والحلب في الحال فا  الى اربعةة عشةر نوعةًا )الحفةيظ   

 ر فةي اسنتةا  كمةًا اذ مةن أهةب اافةات التةي تة   Meyr. Batrachedra amydraulaالنخيةل 



 

 

تصةةيا ال مةةةار وهةةةي علةةةى النخلةةة وتتدةةةذى يرقاتهةةةا علةةةى ال مةةةار منةةذ بدايةةةة العاةةةد وحتةةةى  ةةةور 
 %100الخيل فتأتي على معظب محتويات ال مرة ومن  ب تتساق  نسبة كبيرة منها تصةل الةى 

تمةةةةور فةةةةي حالةةةةة اسصةةةةابة الشةةةةديدة محد ةةةةة اضةةةةرارًا اقتصةةةةادية كبيةةةةرة للبلةةةةدان المنتجةةةةة لهةةةةذه ال
 (.1986)الحيدري والحفيظ   

نتيجةةةةة للخسةةةةالر التةةةةي تسةةةةببها هةةةةذه الحشةةةةرة وقلةةةةة اسبحةةةةاث العلميةةةةة فةةةةي مجةةةةال تاةةةةدير  
الخسةةالر اسقتصةةادية واسةةتعمال المسةةاحيق النباتيةةة والمركبةةات البايرو رويديةةة ضةةد هةةذه الحشةةرة 

 فاد تركزت األهدا  األساسية لهذه الدراسة على النحو األتي  
 الخسارة اسقتصادية لحشرة حميرة النخيل على صنفي ألزهدي والخستاوي. تادير -1
 ( لتادير الحد الحر  اسقتصادي لحشرة حميرة النخيل.Modelتصميب أنموذ  ) -2
 دراسة عدد أجيال الحشرة. -1
تاويب فعالية بعض المساحيق النباتية في الحد مةن امصةابة بحشةرة حميةرة النخيةل وماارنةة  -4

 (.Synthetic Pyrothroidsبفعالية المبيدات البايرو رويدية المصنعة )ذلك 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل الثاني
 -مراجعة المصادر: -4
 األهمية االقتصادية لحشرة حميرة النخيل 4-5
 .Batrachedra amydraula Meyrتعةةةةةةةةةةد حشةةةةةةةةةةرة حميةةةةةةةةةةرة النخيةةةةةةةةةةل  
(Cosmopterygidae   Lipedopteraمةةن الحشةةرات الضةةارة فةةي ا ) قتصةةاديات التمةةور   إذ

تنتشر امصابة بها في العراق والكويةت والبحةرين والسةعودية واألمةارات العربيةة المتحةدة وق ةر 
يران والهند )الحيدري والحفيظ    (.1986وسل نة عمان واليمن وفلس ين ومصر وليبيا وا 

ر ( تةةأريح حيةةاة الحشةةرة اسةةتنادًا الةةى مشةةاهدات حاليةةة وذكةة1920) Buxtonلاةةد در,  
وفةي  %40-40كانةت حةوالي  1918ان نسبة اسصابة فةي الارنةة فةي محافظةة البصةرة لسةنة 

( الةةى ان نسةةبة اسصةةابة بحشةةرة حميةةرة النخيةةل 1922) Dutt. كمةةا اشةةار  %40-10البصةةرة 
فةةةي محافظةةةة البصةةةرة . كمةةةا ذكةةةر ان حشةةةرات الجيةةةل اسخيةةةر تشةةةتي علةةةى  %10كةةةان حةةةوالي 

( ان يرقةات هةذه الحشةرة تتدةذى علةى ال مةار 1941) Crbet and Tamsشةكل يرقةة . وذكةر 
( الةةةى ان هةةةذه الحشةةةرة تصةةةيا 1943) Wiltshireالجافةةةة داخةةةل المخةةةازن فةةةي الهنةةةد. واشةةةار 

 مةار التمةور الجافةة فةي المخةازن فةي الهنةةد وذكةر ايضةًا ان لحشةرة حميةرة النخيةل  ي ةة اجيةةال 
اخةةتي  فةةي شةةدة اسصةةابة  ( الةةى1969فةةي محافظةةة البصةةرة   وقةةد اشةةار تلحوقةةة واخةةرون )

 بهذه اسفة حسا اصنا  وارتفاع الشجر.
( ان حشةةةةرة حميةةةةرة النخيةةةةل تصةةةةيا  مةةةةار النخيةةةةل منةةةةذ اول 1930ذكةةةةر عبدالحسةةةةين ) 

عاةةدها مسةةببة تسةةاق  ال مةةار وخسةةارة جسةةيمة سصةةحاا البسةةاتين وذكةةر ايضةةًا ان هةةذه الحشةةرة 
وان لةةي, هنةةاك فةةرق فةةي نسةةبة تهةةاجب جميةةع اصةةنا  النخيةةل الموجةةودة فةةي من اةةة اسصةةابة 

 اسصابة في المنا ق التي تزرع اراضيها بالخضراوات او التي ستزرع. 



 

 

( إمكانيةةة تربيةةة حشةةرة 1931) Micheal and Habib( و 1930) Michealذكةةر  
حميةةةرة النخيةةةل علةةةى غةةةذات صةةةناعي وان اسختيفةةةات فةةةي مةةةدة حضةةةانة البةةةيض تعتمةةةد بدرجةةةة 

 ة.ملحوظة على الحرارة والر وب
( ان التبةةاين فةةي امصةةابة يعةةود إلةةى اسختيفةةات الكميةةة 1980واخةةرون ) Norrisوجةةد  

Scriber (1933 )والنوعية بنسا البروتينات والسكريات لتدذية وت ةور هةذه الحشةرة . وأشةار 
الةةى ان هنةةاك عيقةةة بةةين المحتةةوى المةةالي للمضةةي  واسةةتهيك النيتةةروجين للحشةةرة وان كميةةة 

 يزداد بازدياد الوزن المالي لألوراق.الدذات المستهلك 
( ان لنسبة النيتروجين دورًا في عدد البيض الةذي تضةعل اسن ةى 1930) Fennyا بت  

White (1938 )الواحدة وان نسةبة فاسةل تتناسةا  رديةًا مةع نسةبة البةروتين . ودلةت دراسةات 
اجيةةة اسنةةاث وبةةذلك علةةى ان الدةةذات الحةةاوي علةةى كميةةات كافيةةة مةةن النيتةةروجين يعةةد مهمةةًا سنت

 يكون سببًا لت ور الموجات الوبالية من الحشرات.
تسةةةبا هةةةذه الحشةةةرة اضةةةرارًا اقتصةةةادية للبلةةةدان المنتجةةةة للتمةةةور اذ يشةةةير عبدالحسةةةين  
فةي شةبل جزيةرة سةينات فةي مصةر  %34( الى ان نسبة اسصابة في ال مار تصل الةى 1984)

الة   ةن مةن التمةور سةنويًا . امةا فةي  20لي   وفي اليمن تسبا هذه الحشرة ضررًا يادر حوا
وسسةيما فةي من اةة البصةرة . ويشةير  %100-69العراق فتبلر نسبة اسصةابة فةي ال مةار بةين 

( الةةةى ان حشةةرة حميةةةرة النخيةةةل مةةةن اسفةةات المهمةةةة التةةةي تصةةةيا 1982عبةةدالجبار واخةةةرون )
( ان 1939وي واخةرون )النخيل في دولة البحرين وتسةبا لهةا اضةرارًا اقتصةادية. واوضةح البةد

 حشرة حميرة النخيل تعد من اخ ر اسفات التي تصيا التمور في اليمن.
( الةةى ان هةةذه الحشةةرة تعةةد مةةن اهةةب اسسةةباا التةةي 1982واخةةرون ) El-Bashirاشةةار  

كدب   هذا فضًي على ما اكده الصافي واخرون  4ت دي الى خفض انتا  النخلة الواحدة الى 
( مةن ان 1933لحشرة تبرز مةن خةيل مةا اشةار اليةل الحفةيظ واخةرون )( من ان هذه ا1934)

ممةةا يةة دي الةةى  %100نسةةبة اسصةةابة بحشةةرة حميةةرة النخيةةل تصةةل فةةي بعةةض البسةةاتين الةةى 
( اذ اشةار الةى ان حةوالي 1934تجريد العذوق من جميةع  مارهةا. كمةا واكةد ذلةك عبدالحسةين )



 

 

مدينة في محافظةة البصةرة. ودلةت الدراسةات ربع مليون نخلة تصاا بهذه الحشرة في من اة ال
التةةةةي اجراهةةةةا عةةةةدد مةةةةن البةةةةاح ين علةةةةى ان اسصةةةةابة تحصةةةةل بةةةةين نهايةةةةة اذار وبدايةةةةة تمةةةةوز 

 (.1933واخرون    Badawiو  Blumberg   1934و  1934)الصافي واخرون   
( ان اسصةةةنا  الجافةةةة مةةةن التمةةةور هةةةي اقةةةل حساسةةةية 1933سحةةةظ البةةةدوي واخةةةرون ) 

حميةةةرة النخيةةةل قياسةةةًا باسصةةةنا  شةةةبل الجافةةةة وال ريةةةة   وان ل ةةةول النخيةةةل عيقةةةة ليصةةةابة ب
( والحفةيظ 1934باسصابة فتال نوعًا ما في النخيل العالي . واشار كل من الحيدري واخرين )

 ( الى اختي  نسبة اسصابة في اصنا  النخيل المختلفة.1986)
النخيةل مختبريةًا باسةتعمال الوسةة   ( امكانيةة تربيةة حميةةرة1939واخةرون ) Hamaذكةر  

 الدذالي شبل الصناعي ووجدوا ان لنوع الدذات تأ يرًا كبيرًا في نسبة باات الحشرة وانتاجيتها.
( الى وجود فروق كبيرة في درجة اصابة اسصنا  المختلفة من 1990اشارت عزيز ) 

تاوي والزهةةةدي وبةةةين النخيةةةل بهةةةذه الحشةةةرة تتةةةراوح بةةةين الحساسةةةية الشةةةديدة فةةةي الصةةةنفين الخسةةة
المااومةةةة فةةةي الصةةةنفين السةةةاير والبةةةريب مةةةن جهةةةة اخةةةرى ستوجةةةد عيقةةةة بةةةين المحتةةةوى المةةةالي 
والنسةةةبة الملويةةةة للنشةةةأ بحساسةةةية اسصةةةابة   وهنةةةاك عيقةةةة  رديةةةة بةةةين نسةةةبة السةةةكريات فةةةي 
اسصنا  بصورة عامة وشدة اسصابة وكذلك وجود عيقة  ردية بين انتاجيةة اسنةاث للبةيض 

 ونسبة فاسل من جهة ونسبة البروتين في ال مار من جهة اخرى.
بينمةةا كانةةت العيقةةة عكسةةية مةةع نسةةبة التةةانين فيهةةا   وكةةذلك وجةةدت ان لنسةةبة اللكنةةين  

تةةةأ يرًا فةةةي مجمةةةل نمةةةو ونشةةةوت الحشةةةرة فالعيقةةةة كانةةةت عكسةةةية بةةةين نسةةةبة اللكنةةةين ومةةةدة النمةةةو 
سةبة الملويةة لخةرو  الكةاميت وانتاجيةة اسنةاث ونسبة هيك اليرقات بينما كانت  رديةة مةع الن

 للبيض ونسبة فاسل .
( الةةةى ان اصةةةابة الصةةةنفين الزهةةةدي والخسةةةتاوي تكةةةون 1989واخةةةرون ) Hamaاشةةةار  

بةةدرجات متفاوتةةة تحةةت ظةةرو  المختبةةر   كمةةا وجةةد بةةأن معةةدل وضةةع البةةيض علةةى الصةةن  
صةةن  الخسةةتاوي هةةو الخسةةتاوي اعلةةى مةةن معةةدل وضةةع البةةيض علةةى الصةةن  الزهةةدي وان ال

 اك ر ميتمة من الصن  الزهدي.



 

 

 اجيال الحشرة  4-4
اجيةال مةابين مةاي, وحزيةران  1-2( ان لحشرة حميرة النخيةل 1934ذكر عبدالحسين ) 

( الةى ان 1943) Wiltshire. ولهذه الحشرة في البصةرة  ي ةة اجيةال فةي السةنة   وقةد اشةار 
 ة البصرة.لحشرة حميرة النخيل  ي ة اجيال في محافظ

( بتاةةةدير درجةةةة اسصةةةابة الحشةةةرية بيرقةةةات دودة 1984و  1981قةةةاب علةةةي واخةةةرون ) 
التمةةةر الصةةةدرى )حميةةةرة النخيةةةل( خةةةيل موسةةةمي انتةةةا  الةةةبلح فةةةي الواحةةةات البحريةةةة بمصةةةر   

اجيةةةال سةةةنويًا تبعةةةًا للظةةةرو  البيليةةةة. وقةةةد وجةةةد الفهةةةداوي  1-2واوضةةةحت النتةةةالن ان هنالةةةك 
 رة النخيل  ي ة اجيال في محافظة اسنبار.( ان لحشرة حمي1988)
( الةةةةةى ان الجيةةةةةل اسول للحشةةةةةرة يبةةةةةدأ بةةةةةالظهور 1934اشةةةةةار عبدالحسةةةةةين واخةةةةةرون ) 

وال يران في اوالل نيسان وتبدأ اسناث بوضع البيض علةى الشةماريح والجمةري خةيل اسسةبوع 
  وقبةةل ان تبةةدأ  ال ةةاني مةةن نيسةةان ويبةةدأ البةةيض بةةالفا, بعةةد حةةوالي اسةةبوع مةةن تةةاريح وضةةعل

اليرقة بمهاجمة الجمري فأنها تفرز خيو ًا حريرية عديدة ترب  ال مةرة بالشةمرول لتفةادي سةاو  
ال مةةرة وبةةداخلها اليرقةةة الةةى اسرض   وبعدلةةذ تبةةدأ اليرقةةة بعمةةل  اةةا صةةدير قةةرا قمةةع ال مةةرة 

عةةذري حةةوالي للتدةةذي علةةى محتوياتهةةا   وتبلةةر مةةدة ال ةةور اليرقةةي حةةوالي اسسةةبوعين وال ةةور ال
اسةةبوع واحةةد ولةةذا فةةأن مةةدة الجيةةل اسول يسةةتدرق حةةوالي شةةهر واحةةد. امةةا الجيةةل ال ةةاني فتبةةدأ 
اليرقةةات الحدي ةةة الفاةة, بةةالظهور فةةي اوالةةل حزيةةران للتدةةذي علةةى الجمةةري ايضةةًا. وتبلةةر مةةدة 
ال ةةور اليرقةةي حةةوالي اسةةبوعين وال ةةور العةةذري حةةوالي اسةةبوع واحةةد وتسةةتدرق مةةدة هةةذا الجيةةل 

 الي شهر واحد .حو 
اما الجيل ال الث فتبدأ اليرقات الحدي ة الفا, بالظهور خيل اسسةبوع اسول مةن تمةوز  

للتدذي على الخيل والر ا   وتتدذى اليرقة اوًس على الخةيل الةذي يبةدأ بةالتحول الةى ر ةا 
شةةرناة  فةةي اواخةةر تمةةوز فةةي البصةةرة . وبعةةد ان يةةتب نمةةو اليرقةةة تتةةرك ال مةةرة لكةةي تنسةةن لنفسةةها

تاضي اشهر الخري  والشتات بداخلها بحالة سبات وتتحول اليرقة السابتة هةذه الةى عةذرات فةي 
اواخةةر اذار   وتبةةدأ الحشةةرات الكاملةةة بةةالظهور فةةي اوالةةل نيسةةان . وتبلةةر مةةدة ال ةةور اليرقةةي 



 

 

اشةةةهر وال ةةةور العةةةذري يسةةةتدرق حةةةوالي اسةةةبوعين ويسةةةتدرق الجيةةةل  9-8للجيةةةل ال الةةةث مةةةن 
 اشهر . 10-9 ال الث من

  
 الوصف وطبيعة الضرر  4-3
( الةةةى ان البالدةةةات تضةةةع بيوضةةةها التةةةي 1934( وعبدالحسةةةين )1990اشةةةارت عزيةةةز ) 

تكون اشكالها مب  ة ولونها اخضر مصفر عادة علةى اقمةاع ال مةار وبعضةها علةى الحاصةل 
مال نموهةا ال مري )الشمرول( ويتدير لونها من اسخضر المصفر الى اسصفر قبل الفا, سكت

  عنةةةد فاةةة, البيةةةوض تخةةةر  يرقةةةات صةةةديرة الحجةةةب بيضةةةات اللةةةون واليرقةةةة التامةةةة النمةةةو تكةةةون 
بيضةةات مشةةوبة بلةةون وردي  ةةب تتحةةول الةةى عةةذرات ذات لةةون بنةةي مصةةفر داخةةل شةةرناة بيضةةات 
مصفرة. اما الكاميت فتكون صديرة الحجةب والجناحةان اسماميةان مةرق ين بباةع قهواليةة وعلةى 

سماميةةة والخلفيةةة شةةعيرات رفيعةةة وك يفةةة   لةةون الجسةةب فضةةي   يتميةةز الةةذكور عةةن حافتيهمةةا ا
 اسناث بكونها اصدر حجمًا وتكون ب ن الذكور اس وانية في حين تكون في اسن ى منتفخة. 

( مةةن خةةيل تشةةخي  النتةةالن لمجموعةةة مةةن ال مةةار1989اشةةار المشةةهداني وحسةةين ) 
 .Bن على النخلةة أب المتسةاق ة الةى ان النةوع المصابة )مرحلة الجمري( سوات أكان م 

amydraula  هو اسفة الرليسية التةي تسةبا الضةرر الميحةظ لل مةار علةى النخلةة بينمةا النةوع
فأنةةل يصةةيا ال مةةار بعةةد اسصةةابة بةةالنوع اسول سةةوات ال مةةار علةةى النخلةةة او  .B. spاسخةةر 

 المتساق ة .
يرقةة تهةاجب ال مةار فةي مرحلةة )الحبةابوك ( الى ان ال1934اشار عبدالحسين واخرون ) 

والجمري والخيل( ولكنها س تهةاجب التمةر اذ تعمةل اليرقةة  ابةًا صةديرًا قةرا قاعةدة ال مةرة قةرا 
الامةةع او خيلةةل . وت اةةا اليرقةةة فةةي حةةاست قليلةةة منتصةة  ال مةةرة وسسةةيما فةةي مرحلةةة الجمةةري 

 مةةرة بصةةورة عامةةة والنةةواة ال ريةةة والخةةيل   اذ تتدةةذى علةةى المشةةيمة بصةةورة خاصةةة ولحةةب ال
للجمري ولكنها س تتدذى على النواة الاوية للجمري. ان تدذية اليرقة علةى المشةيمة ية دي الةى 
تمزيق اسنسجة النباتيةة الموصةلة للدةذات والمةات الةى ال مةرة   ولةذا فةأن الجمةري المصةاا يةذبل 



 

 

الفةةاتح فتسةةا  معظةةب ال مةةار  ويجةة  تةةدريجيًا ويتحةةول لونةةل مةةن اسخضةةر الدةةامق الةةى اسحمةةر
المصةةةابة علةةةى اسرض. ان تديةةةر لةةةون الجمةةةري المصةةةاا الةةةى اسحمةةةر ادى الةةةى تسةةةمية هةةةذه 

 العلمية بة )ع ة التمر الصدرى( .الحشرة بحميرة النخيل محليًا بينما تسمى في الكتا 
 
 التشتية  4-2
شةةةهر  ( مةةةن خةةةيل تشةةةريح اربةةع نخةةةيت فةةةي البصةةةرة خةةةيل1934اشةةار عبدالحسةةةين ) 

يرقةة بةداخل الشةرانق . وتوجةد هةذه اليرقةات  29ايلول الى ان ر و, النخيل هةذه تحتةوي علةى 
السةةابتة علةةى الليةة  ومةةابين الكةةرا فةةي قلةةا النخلةةة وقليةةل منهةةا علةةى الشةةماريح وواحةةدة فاةة  
على  مةرة سةاق ة علةى اسرض. ان فحة  التربةة المحي ةة بالنخيةل المصةاا بشةدة لةب يظهةر 

شرة فيها. وقد تحفر اليرقات كاملة النمةو فةي اعاةاا السةع  وفةي الجريةد اوًس وجود شرانق الح
  ب تحي  نفسها بالشرناة لتمضي اشهر الخري  والشتات بعيدة عن انظار الفاحصين .
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لاةةد تةةب اجةةرات عةةدد مةةن الدراسةةات لمعرفةةة فعاليةةة المبيةةدات المختلفةةة علةةى حشةةرة حميةةرة  
( الى ان احسن موعد للرشة اسولى هو بعد اكمةال 1964نخيل   اذ اشار العبا, واخرون )ال

يومًا . وقاب الدريةا واخةرون  14-20يومًا   والرشة ال انية بعد مرور  14-3عملية التلايح بة 
( باستعمال خمسةة مبيةدات مسةتحلبة ضةد حشةرة حميةرة النخيةل فةي اقلةيب كوزسةتان فةي 1969)

( Roxion   Supracid   Ethion   Thio DAN   Noxaganات هةةةةي )ايةةةةران والمبيةةةةد
   %94يومًا من التلايح   اذ اع ةت نسةبة قتةل بلدةت  14ورشت بعد  %1.4وعوملت بنسبة 

( 1930علةةةةةةةى التةةةةةةةوالي . وقةةةةةةةد اوصةةةةةةةى ميخاليةةةةةةةل ) %34.6و  34.6%   86%   83.2%
صةةةى باسةةةةتعمال مةةةةادة بةةةالتخل  مةةةةن ال مةةةةار المصةةةابة للتاليةةةةل مةةةةن ضةةةرر اسفةةةةة   وكةةةةذلك او 

الفن ايون ضد هذه اسفة في مصر . وتستعمل مادة المي يون في المكافحة في بعةض منةا ق 
 الوادي الجديد.



 

 

ومبيةةةةد المي يةةةةون  %40( باسةةةةتعمال مبيةةةد اسكتلةةةةك 1934اوصةةةى الصةةةةافي واخةةةةرون ) 
لتةةر  2   1( وبنسةةبة Ultra Low Volumeعلةةى شةةكل حجةةب متنةةاهي فةةي الصةةدر ) 94%

( الةى افضةلية اسةتعمال مبيةد المي يةون 1933على التةوالي . واشةار الحفةيظ واخةرون ) بالدونب
( الةةى ان انسةةا موعةةد لمكافحةةة 1986والدورسةةبان رشةةًا باسةةتعمال ال ةةالرات . واشةةار الحفةةيظ )

( فةةي اسسةةبوع Ovicidaeالحشةةرة هةةو اسسةةبوع الرابةةع مةةن نيسةةان او باسةةتعمال مبيةةد البةةيض )
( الةةةى جةةةدوى اسةةةتعمال مبيةةةد الكةةةوبك, 1983ا اشةةةار الباحةةةث نفسةةةل )ال الةةةث مةةةن نيسةةةان . كمةةة

 وغبار ال لع ا نات عملية التلايح. Bacillus)بيرم رين مسحوق التعفير( خل ًا مع البكتريا 
( مةةةةادتي السةةةةفن والمي يةةةةون ضةةةةد هةةةةذه الحشةةةةرة فةةةةي الةةةةيمن 1938اسةةةةتعمل بةةةةاعناود ) 

( تفةةةوق 1982ضةةةح عبةةةدالجبار واخةةةرون )واسةةةتعمل المي يةةةون فةةةي اسمةةةارات العربيةةةة . كمةةةا او 
مبيدي الةدبترك, والريبكةورد علةى كةل مةن اسكتلةك والمي يةون والسةومي يون فةي مكافحةة حشةرة 

 حميرة النخيل في البحرين .
 Endosulfan( الةةةةةةى امكانيةةةةةةة اسةةةةةةتعمال مبيةةةةةةد 1933واخةةةةةةرون ) Blumbergاشةةةةةةار  

فةةةي مكافحةةةة حشةةةرة حميةةةرة  %20بواقةةةع رشةةةتين . واكةةةد جةةةدوى اسةةةتعمال مبيةةةد نوكةةةوز  0.1%
مةل  1.4بمعةدل  %10( تفةوق مبيةد البيرم ةرين 1981واخةرون ) El-Bashirالنخيل. واوضةح 

 400بنسةةبة  %40  لتةةر مةةات . وتوصةةي الهيةةأة العامةةة لوقايةةة المزروعةةات بةةر  مبيةةد اكتلةةك 
بنسةبة لتةر واحةد   دونةب  %24  دونةب ونوكةوز  1سةب 40بنسةبة  %94  دونب   مي يةون  1سب
 لك باستعمال ال الرات.وذ

 %10مسةةةةتحلا والكفيةةةةل  %40( ان مةةةةادتي اسكتلةةةةك 1982ووجةةةةد البشةةةةير وصةةةةالح ) 
  لتةةر مةةات فعالةةة فةةي تاليةةل ضةةرر هةةذه اسفةةة فةةي الجمهوريةةة  1سةةب 1.4مسةتحلا مركةةز بنسةةبة 

( ان كةةةًي مةةةن مةةةادتي الةةةدبترك, والريبوكةةةورد 1982العربيةةةة اليمنيةةةة . وا بةةةت احمةةةد واخةةةرون )
( ان مبيةةد السةةومي يون 1933حميةةرة النخيةةل فةةي البحةةرين . ووجةةد سةةوير والحفةةيظ )فعالةةة ضةةد 

 فعال ضد هذه الحشرة في العراق.



 

 

( %0.4( تفةةةةةةةوق مبيةةةةةةةد البيرم ةةةةةةةرين )مسةةةةةةةحوق التعفيةةةةةةةر 1988وقةةةةةةد وجةةةةةةةد الفهةةةةةةةداوي )
( علةةةةى المبيةةةةدات الفسةةةةفورية . واوضةةةةح بأنةةةةل س يوجةةةةد مبةةةةرر %24والمسةةةةحوق الاابةةةةل للبلةةةةل )

ة الربيعيةة أي بعةد اسةبوع مةن عمليةةة التلاةيح واشةار الةى اهميةة اجةرات معةةاملتين باسةتعمال الرشة
للمبيةةدات اسولةةى فةةي بدايةةة شةةهر مةةاي, سسةةتهدا  المةةدة المبكةةرة لظهةةور الحشةةرة وال انيةةة فةةي 

الضةةةرر فةةةي الجيةةةل  اسسبوع اسول من حزيران لتضي  قدرًا من الفعالية السمية للحد من تفاقب
 رة النخيل.ال اني من حشرة حمي

 ( ال فيليات استية في العراق وقد تمت دراستها وهي  1934سجل الحيدري واخرون )

1- Parasierola sp. (Bethylidae – Hymenoptera) 

2- Hybrocytus sp. (Pteromalidae – Hymenoptera) 

3- Pediobius sp. (Ulophidae – Hymenoptera) 

4- Bracon hebetor (Braconidae – Hymenoptera) 

5- Phanerotoma sp. (Braconidae – Hymenoptera) 

تفتةر, يرقةات حشةرة حميةرة النخيةل  Chrysopa carneaوايضًا وجد ان يرقات اسةد المةن 
 في العراق . 

 .Crematogaster sp( بدراسةةة اسةةتعمال النمةةل المفتةةر, 1981وقةةد قةةاب الحيةةدري )
 سهل تهامة في جمهورية اليمن .  ويدعى )الاع,( في مكافحة هذه اسفة في
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هةةةو العلةةب الةةذي يخةةةت   Economic Entomologyان علةةب الحشةةرات اسقتصةةادية  

بدراسةةة ت بيةةق نظةةب المعلومةةات الحشةةرية وصةةوًس الةةى اقصةةى نفةةع اقتصةةادي   فهةةو يعمةةل امةةا 
وممتلكاتةةل او احةةداث تةةأ يرات نافعةةة م ةةل انتةةا  العسةةل  علةةى منةةع اسصةةابة الحشةةرية لينسةةان

وادارة الملاحات الحشرية وغيرها. ومةن الناحيةة العلميةة والعمليةة فاةد عمةل البةاح ون علةى منةع 
اضةةرار الحشةةرات   ومةةن هنةةا جةةات مفهةةوب الحةةد الحةةر  اسقتصةةادي الةةذي وضةةع سول مةةرة مةةن 



 

 

ا المفهوب قةد حظةي بالمزيةد مةن اسهتمةاب (. وعلى الرغب من ان هذ1949واخرين ) Sternقبل 
 فأن تعريفل لب يكن محددًا بشكل قا ع.

 Economic Threshold( وان لةةةةب يسةةةةتعمل مصةةةة لح 1942) Ordishفاةةةةد ذكةةةةر  
المستوى او النا ة النظرية التي يوق  عندها المةزارع اسةتعمال المبيةدات الكيمياويةة   كمةا ان 

تةةةب الحصةةةول عليهةةةا   او عنةةةدما يا ةةةع منحنةةةى العالةةةد  الكلفةةةة اسضةةةافية تسةةةاوي الفالةةةدة التةةةي
( بأنهةا ك افةة 1949واخةرون ) Stern(. في حين عرفل Farrington   1933منحنى الكلفة )

اسفة التي يبدأ عندها المكافحة لمنةع زيادتهةا ووصةولها الةى اقةل ك افةة يمكةن ان تسةبا ضةررًا 
 (.1949واخرون    Sternة المكافحة )اقتصاديًا للمحصول   او كمية الضرر التي تبرر كلف

( فاةةةد اشةةةارا الةةةى ان الحةةةد الحةةةر  اسقتصةةةادي هةةةو 1968) Smithو  Reynoldsامةةةا  
اقصى ك افة لسكان اسفةة التةي يتحملهةا المحصةول ومةن دون ان تة دي الةى خسةارة اقتصةادية 

 فيل.
اسقتصةادية ان دراسة العيقةة بةين اعةداد اسفةة   واسةتجابات العالةل للضةرر والخسةالر  

والتةةةةي بةةةةدورها تشةةةةكل اهةةةةب عناصةةةةر ادارة  Bioeconomicsالناجمةةةةة عنهةةةةا تشةةةةكل مةةةةا يسةةةةمى 
 Pedigo( والةذي يشةكل الحةد الحةر  اسقتصةادي احةد هةذه العناصةر )IPMاسفات المتكاملة )

  1996.) 
 

 -المواد وطرائق العمل: -3
 -تقدير الخسارة االقتصادية:  3-5
ي احةةةد بسةةةاتين النخيةةةل فةةةي قضةةةات ال ارميةةةة   محافظةةةة بدةةةداد اجريةةةت هةةةذه الدراسةةةة فةةة 

بهةةةةد  تاةةةةدير الخسةةةةارة اسقتصةةةةادية التةةةةي تسةةةةببها حشةةةةرة حميةةةةرة النخيةةةةل  2001للموسةةةةب عةةةةاب 
ألشةةجار النخيةةل   اختيةةر صةةنفا النخيةةل خسةةتاوي وزهةةدي لكونهمةةا اك ةةر حساسةةية مةةن أصةةنا  

(. تةةةب اختيةةةار 1990)عزيةةةز   النخيةةةل اسخةةةرى   فضةةةًي علةةةى ذلةةةك فةةةأن لهمةةةا اهميةةةة تجاريةةةة 



 

 

خمةةة, أشةةةجار لكةةةل صةةةن    متوسةةة ة اسرتفةةةاعو وان كةةةل شةةةجرة م لةةةت مكةةةررًا واحةةةدًا . وعنةةةد 
نهاية فترة التلاةيح مباشةرة تةب حسةاا العةدد الكلةي للعةذوق لكةل شةجرة    ةب اخةذت  ي ةة عةذوق 

كةةل مةةن كةةل شةةجرة بمواقةةع مختلفةةة تبعةةًا لوقةةت ظهورهةةا. تةةب حسةةاا معةةدل عةةدد الشةةماريح فةةي 
عةةذق عةةن  ريةةق حسةةاا العةةدد الكلةةي للشةةماريح وحسةةا معةةدل عةةدد ال مةةار فةةي كةةل شةةمرول 

 وذلك بأخذ عشرة شماريح من كل عذق. 
تب حساا معةدل عةدد ال مةار   نخلةة عنةد نهايةة فتةرة التلاةيح وقبةل بةدأ ال مةار بالتسةاق   

 كما يأتي  
 عدد الشماريح    )معدل× معدل عدد ال مار   نخلة = )معدل عدد العذوق   نخلة( 

 )معدل عدد ال مار   شمرول(× عذق(                            
اجري الفح  كل عشرة أياب لحساا النسبة الملويةة لصصةابة فةي ال مةار المتسةاق ة    

 مةةرة مةةن ال مةةار المتسةةاق ة مةةن كةةل مكةةرر )نخلةةة( وتفحةة  جيةةدًا لحسةةاا عةةدد  100وأخةةذت 
لنخيةةل وعةةدد ال مةةار السةةاق ة سسةةباا اخةةرى   كةةذلك تةةب تاةةدير ال مةةار المصةةابة بحشةةرة حميةةرة ا

عدد ال مار الساق ة من الشجرة كل عشرة اياب   وأخةذت عشةواليًا  ي ةة عةذوق مةن كةل شةجرة 
نخيل وت خذ من كل عذق عشرة شماريح لحسةاا معةدل عةدد ال مةار فةي كةل شةمرول ويحسةا 

 عدد ال مار المتساق ة كما يأتي  
 اق ة لكل عشرة اياب = )معدل عدد ال مار   نخلة للفح  السابق( عدد ال مار المتس

 )معدل عدد ال مار   نخلة للفح  اليحق( –                                      
 معدل عدد ال مار الباقية   نخلة = )معدل عدد ال مار   نخلة في الفح  السابق( 

 ر المتساق ة في الفح  اليحق()عدد ال ما –                                
قةةةدرت الخسةةةارة اسقتصةةةادية التةةةي تسةةةببها حشةةةرة حميةةةرة النخيةةةل لصةةةنفي التمةةةر الزهةةةدي 

( تحةةةت ظةةةرو  1931) Jundekoوالخسةةةتاوي باسةةةتعمال ال رالةةةق التحليليةةةة التةةةي اسةةةتعملها 
 ( مع اجرات بعض التحوير وكما يأتي  1992الحال )الدوري   

 ة الحاياية )مجموع عدد ال مار الساق ة المصابة   نخلة( اسنتا  المتوقع = الخسار 



 

 

 + )اسنتا  الفعلي )عدد ال مار الباقية على العذوق   نخلة(                  
 الخسارة الحاياية                           
 100× النسبة الملوية للخسارة = ةةةةةةةةةةة 
 قعاسنتا  المتو                            

* اسنتا  المتوقع عند نهاية شهر تموز وذلك سن مسة ولية الحشةرة عةن تسةاق  ال مةار تنتهةي 
 بنهاية هذا الشهر.

ولدةةرض تحويةةل النسةةبة الملويةةة للخسةةارة الةةى مةةا ياابلهةةا مةةن وزن ال مةةار اخةةذت  ي ةةة  
كدةب لكةل مكةرر مةن التمةر عنةد ق فةل   ويحسةا معةدل عةدد  1مكررات من كةل صةن  بواقةع 

كدةةةةب ومنهةةةا يةةةتب تحويةةةةل عةةةدد ال مةةةار السةةةةاق ة المصةةةابة إلةةةى وزن ال مةةةةار  1مةةةار فةةةي كةةةل ال 
 الساق ة المصابة لكل نخلة ولكل صن  .
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اجريةةةةت هةةةةذه الدراسةةةةة بهةةةةد  معرفةةةةة هةةةةل توجةةةةد عيقةةةةة بةةةةين عةةةةدد ال مةةةةار المتسةةةةاق ة  

لدةرض اسةتعمالها كةدليل لنسةبة اسصةابة علةى النخلةة   وذلةك  المصابة ومةا تحويةل مةن يرقةات
لصعوبة الوصول الى العذوق في معظب اسحوال وكذلك معرفة الك افة السةكانية لليرقةات علةى 
ال مةةةةار فةةةةي العةةةةذوق . كةةةةذلك إمكانيةةةةة اسةةةةتعمال مع يةةةةات هةةةةذه الدراسةةةةة لتاةةةةدير الحةةةةد الحةةةةر  

 اسقتصادي لصصابة .
يةةل لكةةل مةةن صةةنفي الزهةةدي والخسةةتاوي إذ أن كةةل شةةجرة تةةب اختيةةار خمةة, أشةةجار نخ 

م لةةت مكةةررًا واحةةدًا   وأخةةذت عشةةرة  مةةار سةةاق ة مصةةابة مةةن كةةل شةةجرة   وتةةب تشةةريح ال مةةار 
لدرض معرفة عدد اليرقات التي بداخلها . تب إجرات الفح  كةل عشةرة أيةاب ابتةداًت مةن ظهةور 

 تفات امصابة .امصابة في نهاية نيسان وحتى نهاية شهر تموز عند اخ
 



 

 

 ( لتقدير الحد الحرج االقتصادي لحشرة حميرة النخيلModelتصميم أنموذج )  3-3
لاةةةد وضةةةع هةةةذا البرنةةةامن اسةةةتنادًا إلةةةى عةةةدة اعتبةةةارات تخةةة  شةةةجرة النخيةةةل مةةةن حيةةةث  

 بيعة نموها وارتفاعها الشاهق من جهة و بيعة ت ةور وتدذيةة حشةرة حميةرة النخيةل مةن جهةة 
 عتبارات ما يأتي  أخرى ومن هذه اس

إ بات وجود عيقة او ارتبا  بين النسبة الملوية لل مار الساق ة المصابة على األرض  -أ
 وعدد اليرقات الموجودة داخلها.

تاةةدير العةةدد الكلةةي لل مةةار السةةاق ة المصةةابة بحشةةرة حميةةرة النخيةةل وال مةةار السةةاق ة غيةةر -ا
 دة امصابة.المصابة وعدد ال مار الكلي   شجرة عند نهاية م

ان الحصول على عينات من ال مةار علةى العةذوق مباشةرة امةر غيةر ممكةن فةي ك يةر مةن  - 
األحيةان ل بيعةة نمةو شةجرة النخيةل الةى ارتفاعةات عاليةة قياسةًا باشةجار الفاكهةة اسخةرى لةذلك 
اعتمد البرنامن علةى ال مةار السةاق ة المصةابة ومةا تحويةل فةي داخلهةا مةن يرقةات فضةًي علةى 

ي تكةةالي  اضةةافية اخةةرى تةة  ر فةةي الحةةد الحةةر  اسقتصةةادي مةةع امكانيةةة ت بيةةق البرنةةامن ان أ
 على عينات  مار ت خذ من العذوق مباشرة.

اسةتيعاا البرنةةامن للتديةةرات فةةي كلة  المكافحةةة وأسةةعار بيةةع التمةر . وتةةب تصةةميب البرنةةامن  -د
 كما يأتي  

  شةجرة( بديةاا امصةابة )أي صةفر  لاد افترض ان حاصل الشجرة الواحةدة )عةدد ال مةار -1
ك افةةة عدديةةة للحشةةرة( = عةةدد ال مةةار السةةاق ة المصةةابة الكليةةة   نخلةةة + عةةدد ال مةةار الباقيةةة 
علةةى العةةذوق   نخلةةة فةةي نهايةةة شةةهر تمةةوز عنةةد اختفةةات امصةةابة تمامةةًا وذلةةك سن مسةة ولية 

 الحشرة عن ساو  ال مار تتوق  عند هذه المدة.
لكةةل مةةن  2-1بةةين عةةدد اليرقةةات والنسةةبة الملويةةة لصصةةابة كمةةا فةةي الفاةةرة  تةةب حسةةاا العيقةةة -2

والتةي تم ةل  Yصةنفي الزهةدي والخسةتاوي اذ حسةبت معادلةة التوقةع فةي كةي الصةنفين وكانةت 
( يرقةةة فةةي الخسةةتاوي وهةةو أعلةةى 11-1( يرقةةة فةةي الزهةةدي ومةةن )11-1عةةدد اليرقةةات مةةن )
 سجيلل في هذين الصنفين على التوالي . مرة متساق ة تب ت 100عدد من اليرقات   

من معادلتي التوقةع  Y( لما يناظرها من عدد اليرقات Xحسبت النسبة الملوية لصصابة ) -1
 لكل من صنفي الزهدي والخستاوي .



 

 

 معدل عدد ال مار الساق ة المصابة   شجرة =  -4
 لصصابة النسبة الملوية× العدد الكلي لل مار الساق ة المصابة 
  مرة( 100عدد ال مار في العينة )

 
الحاصل )عدد ال مار   شجرة( = الحاصل بدياا امصابة )صفر ك افة عددية لليرقةات(  -4

 عدد ال مار الساق ة المصابة )عند ك افة معينة لليرقات( –
 124÷ لزهدي = عدد ال مار   شجرة الحاصل )كدب   شجرة(   في الص  ا -6
  مرة في مرحلة التمر . 124اذ ان معدل عدد ال مار في الكدب الواحد من الزهدي =  
 140÷ وفي الصن  خستاوي = عدد ال مار   شجرة  
  مرة. 140اذ ان معدل عدد ال مار في الكدب الواحد من الخستاوي في مرحلة التمر =  
احد من تمر الزهدي والخستاوي اعتمادًا علةى معةدل سةعر السةوق تب تحديد سعر الكدب الو  -3

 . 2001السالد لسنة الدراسة 
 السعر )دينار(× العالد الكلي )دينار( = الحاصل )كدب(  -8
(   الفةرق فةي العالةد الكلةي بةين ك ةافتين متتةاليتين Marginal Revenueالعالد الحةدي ) -9

 لليرقات .
كليةة لعمليةة المكافحةة علةى أسةا, الشةجرة الواحةدة وذلةك لتبةاين لاد تب احتسةاا الكلفةة ال -10

اعداد النخيل في الدونب الواحد في العراق   فأن كلفة المكافحة يجا ان تتضمن جميةع 
المةةواد والوسةةالل المسةةتعملة )مبيةةدات   ومعةةدات   وأجةةور عمةةل   واستشةةارات   واجةةور 

كلةة  المبيةةد واجةةور الةةر  فاةة  الةةح( وفةةي هةةذا األنمةةوذ  تةةب احتسةةاا  …اخةةذ العينةةات 
 وكما يأتي  

تب اختيار مبيد السوم يون سنل من المبيةدات التةي اسةتعملت بك ةرة مةن قبةل وزارة الزراعةة  -أ
 لمكافحة هذه الحشرة في حساا كلفة المبيد.

دينةار )سةعر صةر  الةدوسر الواحةد( =  1400× دوسر  18سعر اللتر الواحد من المبيد  -ب
 ر .دينا 23000

 مل   لتر واحد من المات. 1.4تركيز المبيد الموصى بل  -ت
 لتر . 4حجب محلول المبيد اليزب لمكافحة النخلة الواحدة  -ث



 

 

 مل. 3.4كمية المبيد اليزمة لمكافحة النخلة الواحدة   -ج
 202.4دينةةةةار   مةةةةل =  23× مةةةةل  3.4كلفةةةةة المبيةةةةد اليزمةةةةة لمكافحةةةةة النخلةةةةة الواحةةةةدة  -ح

 دينار.
 دينار. 2400لتر( =  100لتر )هولدر حجب  100اجور ر   -خ
 نخلة(. 20لتر من محلول المبيد =  100معدل عدد النخيل التي يتب مكافحتها بة ) -د
 دينار   نخلة. 124=  20÷  2400اجور ر  النخلة الواحدة =  -ذ
 دينار 123.4=  124+  202.4الكلفة الكلية   نخلة =  -ر
  مرة = 100كلفة مكافحة النخلة الواحدة تحت عدد معين من اليرقات    -ز

 الكلفة الكلية   نخلة
  مرة 100عدد اليرقات          

 
= هي التدير في كلفة المكافحةة بةين ك ةافتين متتةاليتين  Marginal Costالحدية  الكلفة-11

الحةر  فةأن العالةد الحةدي يكةون مسةاويًا تاريبةًا الةى الكلفةة  وفي الحد اسقتصادي لليرقات.
 الحدية او ان الكلفة   الفالدة تساوي واحد تاريبًا.

 الكلفة الكلية. –( = العالد الكلي Total Profitالكلي   دينار ) الربح-12
 

 عدد اجيال الحشرة دراسة 3-2
( اذ تةب 1988)الفهةداوي    اجريت هذه الدراسة باستعمال مصالد ضةولية نةوع روبنسةن 

اسةةةةتعمال مصةةةةيدتين وضةةةةعتا فةةةةي قمةةةةة النخلةةةةة بعةةةةد ت بيتهمةةةةا بةةةةالارا مةةةةن السةةةةع  اسخضةةةةر. 
لضةةمان قتةةل  %60المصةةيدة قنينةةة تحتةةوي علةةى ق نةةة مشةةبعة بمبيةةد ديةةازينون  أسةةفلووضةةعت 

 الحشرات الساق ة داخل الانينة.
ب ابتداًت مةن اسسةبوع ال ةاني حسبت اعداد البالدات المنجذبة الى المصيدة كل سبعة ايا 

وتةةب تشةةخي  الحشةةرة مةةن قبةةل قسةةب وقايةةة  اا.مةةن شةةهر اذار الةةى اسسةةبوع اسول مةةن شةةهر 
 النبات   كلية الزراعة   جامعة بدداد.

 



 

 

الحيد مين  والسبحبح ومبيد البيرمثرين فيي  دراسة فعالية مسحوق نبات اليوكالبتوس  3-1
 اإلصابة بحشرة حميرة النخيل

ذه الدراسةةةة فةةةي احةةةد بسةةةاتين النخيةةةل فةةةي قضةةةات ال ارميةةةة   محافظةةةة بدةةةداد اجريةةةت هةةة 
 Eucalptusبهةةةةةد  تاةةةةةويب فعاليةةةةةة مسةةةةةحوقي نبةةةةةات اليوكةةةةةالبتو,  2001للموسةةةةةب عةةةةةاب 

camaldulensis  والسبحبحMelia azedarach L.  فةي الحةد مةن امصةابة بحشةرة حميةرة
فيةةةرو اذ تةةةب تحديةةةد خمةةة, عشةةةرة مسةةةحوق تع % 0.05النخيةةةل وماارنةةةة ذلةةةك بمبيةةةد البيرم ةةةرين 

شجرة مةن كةل مةن صةنفي النخيةل الخسةتاوي والزهةدي واسةتعملت خمة, معةاميت بواقةع  ي ةة 
مكررات ) يث اشجار( لكل معاملة وموعةدين للمكافحةة اسول بعةد انتهةات فتةرة التلاةيح مباشةرة 

ة كانةةةةت للصةةةةن  الخسةةةةتاوي. والمكافحةةةةة ال انيةةةة 4 1للصةةةةن  الزهةةةةدي وبتةةةةاريح  4 28بتةةةةاريح 
للصةن  الزهةدي واتبةع فةي تصةميب التجربةة التصةميب  4 26للصةن  خسةتاوي و  4 24بتاريح 

وأسةبوعين مةةن  وأسةبوع  يةوب ( وتةب تاةدير النسةبة الملويةةة لصصةابة بعةد C.R.Dالتةاب التعشةية )
 مةةرة سةةاق ة مةةن كةةل مكةةرر )شةةجرة نخيةةل( وفحصةةت جيةةدًا  100المكافحةةة اذ أخةةذت عشةةواليًا 

 بة الملوية لصصابة.لتادير النس
 المعامالت  3-1-5
 غب   عذق. 10  تعفير العذوق بكمية  % 0.4مبيد بيرم رين  -1
 غب   عذق. 10مسحوق اليوكالبتو,   تعفير العذوق بكمية  -2
 غب   عذق. 10مسحوق السبحبح   تعفير العذوق بكمية  -1
 غب من كل منهما لكل عذق. 14 خلي  مسحوقي السبحبح واليوكالبتو, تعفيرًا بكمية -4
 الماارنة )السي رة( من دون تعفير. -4
 
 تحضير مسحوقي اليوكالبتوس والسبحبح  3-1-4
فةةةةي شةةةةهر تشةةةةرين ال ةةةةاني مةةةةن  E. camaldulensisتةةةةب جمةةةةع اوراق اليوكةةةةالبتو,  

اسشةةجار التابعةةة الةةى شةةركة ابةةن سةةينا   ال ارميةةة . امةةا  مةةار نبةةات السةةبحبح فاةةد جمعةةت مةةن 



 

 

بدداد . جلبت اوراق اليوكةالبتو, و مةار السةبحبح الةى  –حدياة النباتية في من اة الزعفرانية ال
المختبر ونشرت على اكيا, من الجوت كًي على حةدة تحةت ظةرو  المختبةر وتحةت مروحةة 
هواليةة سةافية بهةةد  التجفية  مةةع التاليةا المسةةتمر منعةًا للةةتعفن . وبعةد الجفةةا  التةاب  حنةةت 

فة بوسا ة  احونة خاصة ب حن عل  الدواجن بعد تنظيفها جيدًا  ةب تةب غربلةة النماذ  المجف
( مةةةة  . حفظةةةةت النمةةةةاذ  كةةةةًي علةةةةى حةةةةدة لحةةةةين 40-40المسةةةةحوق بوسةةةةا ة منخةةةةل قيةةةةا, )

اسسةةةتعمال اذ تةةةوزن الكميةةةة الم لوبةةةة عنةةةد المعاملةةةة. وقةةةد تةةةب اجةةةرات التعفيةةةر باسةةةتخداب علبةةةة 
ة  اةةوا بوسةةا ة مسةةمار معةةدني اذ توضةةع الكميةةة كدةةب م ابةةة مةةن اسسةةفل عةةد ½معدنيةةة زنةةة 

 الم لوبة داخل العلبة ويتب تعفير العذوق في كل مكرر .
 

 التصميم التحليل االحصائي:
( وحللةةت النتةةالن احصةةاليا وفةةق C.R.Dاتبةةع فةةي تصةةميب التجةةارا التصةةميب التةةاب التعشةةية )  

 1980الراوي خلةةةة  ا  ) L.S.Dهةةةةذا التصةةةةميب ولماانةةةةة النتةةةةالن اسةةةةتخدب اقةةةةل فةةةةرق معنةةةةوي 
 (.1990والساهوكي  وهيا 

 
 - النتالن والمناقشة -4

 -تقدير الخسارة االقتصادية:  2-5
أوضةحت الدراسةة التةي اجريةةت علةى النخيةل صةنفي الزهةةدي والخسةتاوي بهةد  حسةةاا 
الخسةةارة اسقتصةةادية التةةي تسةةببها حشةةرة حميةةرة النخيةةل ان ال مةةار فةةي الصةةن  الزهةةدي بةةدأت 

 0.2( اذ كةةان عةةدد ال مةةار المصةةابة 1  فةةي األسةةبوع ال ةةاني مةةن شةةهر مةةاي, )جةةدول بالتسةةاق
 مةةةرة سةةةاق ة عنةةةدما كانةةةت ال مةةار فةةةي مرحلةةةة الحبةةةابوك وبتاةةةدب الموسةةةب ازدادت  100 مةةرة   

 مةرة سةاق ة فةي األسةبوع  100 مةرة مصةابة    22.4إعداد ال مةار السةاق ة المصةابة فكانةت 
أعلةى نسةةبة لهةا فةةي األسةبوع ال الةةث مةن شةةهر حزيةةران اذ  األول مةن شةةهر حزيةران   ووصةةلت

 مةةةرة سةةةاق ة   وفةةةي اسسةةةبوع ال ةةةاني مةةةن شةةةهر تمةةةوز لةةةب  100 مةةةرة مصةةةابة    44.6كانةةةت 



 

 

تيحةةظ ايةةة  مةةار سةةاق ة مصةةابة . امةةا بالنسةةةبة الةةى معةةدل عةةدد ال مةةار   شةةمرول فاةةد كةةةان 
األسةبوع ال ةاني مةن شةهر   مرة   شمرول في 19.3 مرة في نهاية شهر نيسان وأصبح  14.2
 تموز .

 %4أظهةةةرت نتةةةالن التحليةةةل امحصةةةالي وجةةةود فةةةروق معنويةةةة تحةةةت مسةةةةتوى احتمةةةال 
بالنسبة لمعدل عدد ال مار   شمرول وعةدد ال مةار السةاق ة المصةابة   وعةدد ال مةار السةاق ة 

ي السةاق  غير المصابة بةين المةدد الزمنيةة المختلفةة. أمةا بالنسةبة إلةى معةدل عةدد ال مةار الكلة
 16 مةرة سةاق ة فةي األسةبوع ال ةاني مةن شةهر مةاي,   كةان منهةا  3928( فاد بلر 2)جدول 

 مرة ساق ة مصابة فا    اما العدد الباقي فكان سةاق ًا سسةباا اخةرى    ةب بةدأ عةدد ال مةار 
 مرة مصابة في اسسةبوع اسول  298 مرة ساق ة منها  1110الكلي الساق  يتناق  اذ كان 

 ل من تموز لب تسجل  مار متساق ة.ران وفي اسسبوع اسو من حزي
 
( معدل عدد العذوق ومعيدل عيدد الشيماريم ومعيدل عيدد الثميار / شيمرو  ومعيدل عيدد 5جدول )

ثمييرة  500ثمييرة ومعييدل عييدد الثمييار السيياقطة ةييير المصييابة /  500الثميار السيياقطة المصييابة / 
 سبو  الثاني من تموزللصنف الزهدي للمدة من اواخر نيسان لغاية اال

 التاريح
معدل عدد 
 العذوق

معدل عدد 
الشماريح   

 عذق

معدل عدد 
ال مار   
 شمرول

عدد ال مار 
الساق ة 
المصابة   

  مرة 100

عدد ال مار 
الساق ة غير 
المصابة   

  مرة 100
28 4 11.4 64.1 14.2 0.0 0.0 
10 4 11.4 64.1 26.14 0.2 99.8 
26 4 11.4 64.1 22.02 8.6 91.4 
4 6 11.4 64.1 20.4 22.4 33.6 
10 6 11.4 64.1 18.8 14.8 84.2 



 

 

20 6 11.4 64.1 19.04 44.6 44.4 
2 3 11.4 64.1 19.82 4.8 94.2 
10 3 11.4 64.1 19.3 0.0 0.0 

 2.656لعدد الثمار / شمرو  =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 5...6لعدد الثمار الساقطة المصابة =  %1ال * اقل فرق معنوي عند مستوى احتم

 5...6لعدد الثمار الساقطة ةير المصابة =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 
 اعداد الثمار المتساقطة والنسبة المئوية لالصابة في الصنف الزهدي .( 4جدول )

 التاريح
معدل عدد 
ال مار   
 نخلة

العدد الكلي 
 المتساق 

العدد 
ساق  المت

 المصاا

العدد 
المتساق  
غير 
 المصاا

النسبة الملوية 
 ليصابة
% 

28 4 10801 0 0 0 0 
10 4 22831 3928 16 3912 0.2 
26 4 19268 1604 110 1294 8.6 
4 6 13918 1110 298 1012 22.4 
10 6 16440 1488 220 1268 14.8 
20 6 16660 210 96 114 44.6 
2 3 13141 681 40 641 4.8 
10 3 13218 104 0 104 0 
  14149 980 14169  

 



 

 

فةي األسةبوع األخيةر مةن شةهر  10801اما بالنسبة لمعدل عدد ال مار   نخلة فاد كان 
 مةرة   نخلةة فةي األسةبوع ال ةاني مةن تمةوز  13218نيسان أي عند نهاية فترة التلايح وأصةبح 

مةةةرة سةةةةاق ة مصةةةابة   نخلةةةةة   980 مةةةرة منهةةةةا  14149اذ بلةةةر عةةةدد ال مةةةةار الكلةةةي السةةةةاق  
 (.2والباقي كان ساق ًا ألسباا أخرى )جدول 

أمةةا فةةي الصةةن  الخسةةتاوي فاةةد بةةدأت ال مةةار بالتسةةاق  فةةي األسةةبوع ال ةةاني مةةن شةةهر 
 مةةةرة  100 مةةةةةةرة    4.4(   اذ كةةةان معةةةدل عةةةدد ال مةةةار السةةةاق ة المصةةةابة 1مةةةاي, )جةةةدول 

ك   وبتاةةةدب الموسةةةب ازدادت إعةةةداد ال مةةةار سةةةاق ة   عنةةةدما كانةةةت ال مةةةار فةةةي مرحلةةةة الحبةةةابو 
الساق ة المصابة ووصلت إلى أعلى نسبة لها في األسبوع األول مةن شةهر حزيةران اذ بلدةت 

 مةةةرة سةةةاق ة ومةةةن  ةةةب بةةةدأت أعةةةداد ال مةةةار المصةةةابة بالتذبةةةذا  100 مةةةرة مصةةةابة    94.2
 مرة ساق ة  ةب  100 مرة مصابة    44.2ووصلت في األسبوع ال اني من شهر حزيران الى 

ازدادت اعةةداد ال مةةار السةةاق ة المصةةابة فةةي بدايةةة اسسةةبوع ال الةةث مةةن شةةهر تمةةوز اذ كانةةت 
  مرة ساق ة . واختفت اسصابة في نهاية شهر تموز. 100 مرة مصابة    91.6

فةي بدايةة شةهر مةاي,  11.84اما بالنسبة الى معةدل عةدد ال مةار   شةمرول فاةد كانةت 
  مرة   شمرول . 12.30ر   شمرول في نهاية شهر تموز واصبح معدل عدد ال ما

 %4اظهةةةرت نتةةةالن التحليةةةل اسحصةةةالي وجةةةود فةةةروق معنويةةةة تحةةةت مسةةةتوى احتمةةةةال 
بالنسبة لمعدل عدد ال مار   شمرول وعةدد ال مةار السةاق ة المصةابة   وعةدد ال مةار السةاق ة 

معةدل عةدد ال مةار الكلةي السةاق  غير المصابة بين المدد الزمنية المختلفة . امةا بالنسةبة الةى 
 مةةرة سةةاق ة فةةي اسسةةبوع الرابةةع مةةن شةةهر  4923( فاةةد كةةان اعلةةى معةةدل للسةةاو  4)جةةدول 

 مةةرة سةةةاق ة مصةةةابة فاةة    امةةةا العةةةدد البةةاقي فكةةةان سةةةاق ًا سسةةةباا  688مةةاي, كةةةان منهةةةا 
 اخرى    ب بدأ عدد ال مار 

 



 

 

/ عيذق ومعيدل عيدد الثميار / شيمرو   ( يبين معدل عدد العذوق ومعدل عدد الشيماريم3جدول )
ثمرة  500ثمرة وعدد الثمار المتساقطة ةير المصابة /  500وعدد الثمار المتساقطة المصابة / 

 في الصنف خستاوي .

 التاريح
معدل عدد 
 العذوق

معدل عدد 
الشماريح   

 عذق

معدل عدد 
ال مار   
 شمرول

عدد ال مار 
الساق ة 
المصابة   

  مرة 100

 عدد ال مار
الساق ة غير 
المصابة   

  مرة 100
1 4 8 110.24 11.84 0.00 0.00 
11 4 8 110.24 10.19 4.4 94.6 
24 4 8 110.24 21.63 11.6 88.14 
4 6 8 110.24 22.29 94.2 4.8 
10 6 8 110.24 19.48 44.2 44.8 
20 6 8 110.24 18.13 60.4 19.6 
2 3 8 110.24 13.11 40 40 
10 3 8 110.24 16.01 82.8 13.2 
20 3 8 110.24 14.10 91.6 6.4 
10 3 8 110.24 12.30 0.00 0.00 

 4.830لعدد الثمار / شمرو  =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 50.4.6لعدد الثمار الساقطة المصابة =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 50.4.6الثمار الساقطة ةير المصابة = لعدد  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 
 
 



 

 

 اعداد الثمار المتساقطة والنسبة المئوية لالصابة في الصنف خستاوي.( 2جدول )

 التاريح
معدل عدد 
ال مار   
 نخلة

العدد الكلي 
 المتساق 

العدد 
المتساق  
 المصاا

العدد 
المتساق  
غير 
 المصاا

النسبة الملوية 
 ليصابة
% 

1 4 29844 0 0 0 0 
11 4 26802 1042 164 2838 4.4 
24 4 20834 4923 688 4219 11.6 
4 6 19648 1213 1146 31 94.2 
10 6 13180 2438 1094 1181 44.2 
20 6 16024 1146 698 448 60.4 
2 3 14284 340 130 130 40.0 
10 3 14120 1164 964 200 82.8 
20 3 12414 1684 1433 108 91.6 
10 3 11200 1214 0 1214 0 
  18644 6302 11942  

 
 مةةرة سةةاق ة  1684الكلةةي السةةاق  يتنةةاق  ووصةةل فةةي األسةةبوع ال الةةث مةةن شةةهر تمةةوز الةةى 

  مرة ساق ة مصابة . 1433منها 
 مرة في بداية شهر ماي, عنةد  29844اما بالنسبة لمعدل عدد ال مار   نخلة فاد بلر 

لةةة عنةةد نهايةةة شةةهر تمةةوز. وبةةذلك يبلةةر عةةدد  مةةرة   نخ 11200نهايةةة فتةةرة التلاةةيح   واصةةبح 
 (.4 مرة ساق ة مصابة )جدول  6302 مرة منها  18688ال مار الكلي الساق  



 

 

يتبين من خيل النتالن انفًا ان هناك تباينةًا فةي نسةا اسصةابة بةين الصةن  الخسةتاوي 
يةةرة فةةي ( مةةن وجةةود فةةروق كب1990والزهةدي   وهةةذه النتةةالن تتفةةق مةةع مةةا اشةةارت اليةةل عزيةةز )

درجةةة اصةةابة اسصةةنا    وان الصةةن  الخسةةتاوي هةةو اك ةةر ميتمةةة لصصةةابة مةةن الصةةن  
( مةةن ان األصةةنا  1933بةةدوي وآخةةرون ) مةةع مةةا اشةةار اليةةل  الزهةةدي . وتتفةةق النتةةالن كةةذلك

الجافةةة مةةن التمةةور هةةي اقةةل حساسةةية لصصةةابة بحشةةرة الحميةةرة قياسةةًا باألصةةنا  شةةبل الجافةةة 
 وال رية.

( اخةةةةةتي  نسةةةةةبة امصةةةةةابة فةةةةةي 1986( والحفةةةةةيظ )1934وذكةةةةةر الحيةةةةةدري وآخةةةةةرون )
( الةةةى ان نسةةةبة امصةةةابة فةةةي محافظةةةة 1920) Buxtonأصةةةنا  النخيةةةل المختلفةةةة. وأشةةةار 

( من ان نسبة امصابة 1922) Dutt. وذكر  %40-10كانت حوالي  1918البصرة لسنة 
( ان نسةبة اسصةابة 1984دالحسةين )فةي البصةرة. وذكةر عب %10بحشرة الحميةرة تصةل الةى 

في شبل جزيرة سةينات . امةا فةي العةراق فاةد تصةل نسةبة اسصةابة  %34في ال مار تصل الى 
وسسةةيما فةةي من اةة البصةةرة وفةةي الةيمن تسةةبا حشةةرة الحميةرة ضةةررًا بحةةدود  %100-69بةين 
اسصةابة ( الةى ان نسةبة 1933ال   ن من التمور سنويًا . وقد اشار الحفةيظ واخةرون ) 20

ممةةةا يةةة دي الةةةى تجريةةةد العةةةذوق مةةةن  %100بحشةةةرة الحميةةةرة تصةةةل فةةةي بعةةةض البسةةةاتين الةةةى 
 جميع  مارها.

 
 تقدير الخسارة االقتصادية  2-4
قةةةةةدرت الخسةةةةةارة اسقتصةةةةةادية التةةةةةي تسةةةةةببها حشةةةةةرة حميةةةةةرة النخيةةةةةل للصةةةةةنفين الزهةةةةةدي  

( تحةةةت ظةةةرو  1931) Jundekoوالخسةةةتاوي باسةةةتعمال ال رالةةةق التحليليةةةة التةةةي اسةةةتعملها 
 الحال وكما يأتي  

 
 
 



 

 

 أ   تقدير الخسارة االقتصادية في الصنف الزهدي :-2-4
 ( يتبين ان  2من الجدول ) 

 اسنتا  المتوقع = الخسارة الحاياية + اسنتا  الفعلي
 18218=  13218+  980اسنتا  المتوقع = 

 الخسارة الحاياية                             
 100× وية للخسارة = ةةةةةةةةةةةةة النسبة المل

 اسنتا  المتوقع                             
                               980 
 %4.13=  100× النسبة الملوية للخسارة =  ةةةةةةة 

                               18218 
  مرة 124الكيلوغراب الواحد من التمر الزهدي = 

 كدب   نخلة 3.84=  124÷  980وعليل فأن 
 ب   تقدير الخسارة االقتصادية في الصنف الخستاوي :-2-4
 (4بال رياة نفسها )من الجدول  

  مرة 13902=  11200+  6302اسنتا  المتوقع = 
6302 

 %13.41=  100× النسبة الملوية للخسارة =  ةةةةةةة 
                             13902 

  مرة 140حد من التمر الخستاوي = الكيلوغراب الوا
 كدب   نخلة 44.68=  140÷  6302وعليل فأن 

 
 ساقطة المصابةمتمعدل عدد اليرقات في الثمار ال    2-3
اظهرت نتالن هةذه الدراسةة ان ال مةار السةاق ة المصةابة تحةوي علةى عةدد مةن اليرقةات  

 مةرة متسةاق ة  100قةة  ير   0.004( كانةت 1وبأعمار مختلفة   ففي الصن  الزهةدي )شةكل 
وذلك في اسسبوع ال اني مةن شةهر مةاي, وازدادت  %0.2مصابة عندما كانت نسبة امصابة 



 

 

 100يرقةةة   12.36اعةةداد اليرقةةات مةةع زيةةادة أعةةداد ال مةةار السةةاق ة المصةةابة اذ وصةةلت الةةى 
ك وذلةة %44.6 مةةرة متسةةاق ة مصةةابة عنةةدما كانةةت النسةةبة الملويةةة لل مةةار السةةاق ة المصةةابة 

في األسبوع ال الةث مةن حزيةران  ةب انخفضةت بعةد ذلةك مةع بدايةة شةهر تمةوز نتيجةة سنخفةاض 
النسةةبة الملويةةة ليصةةابة . وأظهةةرت نتةةالن تحليةةل اسرتبةةا  بةةين عةةدد اليرقةةات والنسةةبة الملويةةة 

 . r=  0.990ليصابة ان هناك ارتبا ا معنويا بينهما اذ بلةةةةر 
 وان معادلة الخ  المستايب هي   

Y = 0.2832 X – 0.4793 
 (2)شكل      النسبة الملوية ليصابة.            Yحيث ان   

X . عدد اليرقات   
 4.18وبشةةكل عةةاب يمكةةن اسسةةتنتا  ان كةةل يرقةةة سةةاق ة علةةى األرض ياابلهةةا سةةاو   

 مةرة  100يرقةة   0.41( فاد كانةةت 4 مرة ساق ة مصابة . اما في الصن  الخستاوي )شكل 
وذلةةةك فةةةي األسةةةبوع ال ةةةاني مةةةن شةةةهر  %4.4مصةةةابة عنةةةدما كانةةةت نسةةةبة امصةةةابة  متسةةةاق ة

مةةةةاي, وازدادت اعةةةةداد اليرقةةةةات مةةةةع زيةةةةادة أعةةةةداد ال مةةةةار السةةةةاق ة المصةةةةابة اذ وصةةةةلت الةةةةى 
 مةةرة متسةةاق ة مصةةابة عنةةدما كانةةت النسةةبة الملويةةة لل مةةار السةةاق ة  100يرقةةة  لكةةل  12.02

ول من شهر حزيران  ب بدأت أعداد اليرقات بالتذبةذا وذلك في األسبوع األ %94.2المصابة 
يرقةةةة   28.08مةةةع تذبةةةذا النسةةةبة الملويةةةة لل مةةةار السةةةاق ة المصةةةابة ووصةةةلت أعةةةداد اليرقةةةات 

 %91.6 مةةرة متسةةاق ة مصةةابة عنةةدما كانةةت النسةةبة الملويةةة لل مةةار السةةاق ة المصةةابة  100
   وذلك في األسبوع.

 



 

 

y = 0.2832x - 0.4793
R2 = 0.9795
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ال الةةث مةةن شةةهر تمةةوز  ةةب انخفضةةت بعةةد ذلةةك فةةي نهايةةة شةةهر تمةةوز نتيجةةة سنخفةةاض النسةةبة 
 الملوية لصصابة . وأظهرت نتالن تحليل اسرتبا  بين عدد اليرقات والنسبة الملوية ليصابة 

 

  



 

 

 .r=  0.994هناك ارتبا ًا معنويًا بينهما اذ كان معامل اسرتبةةا  ان 
 هي وان معادلة الخ  المستايب  

Y = 0.3336 X – 0.8112    4شكل 
سةةاق ة   مةةرة 1.08يمكةةن اسسةةتنتا  أن كةةل يرقةةة سةةاق ة علةةى األرض ياابلهةةا سةةاو   

( إذ أن معةةدل عةةدد ال مةةار المصةةابة لكةةل 1990هةةذه النتةةالن تتفةةق مةةع نتةةالن عزيةةز ) مصةةابة.
امةةا فةةي الصةةن    مةةرة  4.9يرقةةة للصةةن  الزهةةدي فةةي مرحلتةةي الحبةةابوك والجمةةري تصةةل الةةى 

الخستاوي فاد وصل معدل عدد ال مار المصابة لكل يرقة في مرحلتي الحبابوك والجمةري الةى 
( مةةةن ان اليرقةةةة الواحةةةدة مةةةن حشةةةرة الحميةةةرة 1934وقةةةد ذكةةةر الحيةةةدري واخةةةرون )  مةةةرة  4.4

 مةةةةةار فةةةةةي  ةةةةةور الجمةةةةةري . واشةةةةةار  4-4 مةةةةةار فةةةةةي  ةةةةةور الحبةةةةةابوك و  3-4تتدةةةةةذى علةةةةةى 
Wiltshire (1943 الى ان اليرقة الواحدة تتدذى بين )جمري. مار  4-1 

 

y =0.3336x - 0.8112
R2 = 0.9883
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 اجيال الحشرة  2-2
كةان البالدةة أوضحت الدراسة التي أجريت في من اة ال ارميةة ان أول ظهةور للحشةرة  

 المشتي.في األسبوع ال الث من شهر آذار اذ تم لت بالبالدات الناتجة عن الجيل 
روات األولةى عنةد نهايةة شةهر نيسةان وال انيةة ( ان هناك  يث ذ4ويتضح من الشكل ) 

فةةةي األسةةةبوع اسخيةةةر مةةةن مةةةاي, وال ال ةةةة خةةةيل األسةةةبوع األول مةةةن شةةةهر تمةةةوز أي إن هنةةةاك 
 يرة على النخيل في محافظة بدداد. ي ة أجيال متداخلة لحشرة الحم

 

النتةةالن يتوافةةق مةةع أعةةداد اليرقةةات فةةي ال مةةار السةةاق ة المصةةابة لكةةل مةةن صةةنفي  وهةةذه 
(. ففةةي الصةةن  الزهةةدي اسةةتمر وجةةود اليرقةةات مةةن 1( و )شةةكل 1الزهةةدي والخسةةتاوي )شةةكل 

أوالةةل مةةاي, وحتةةى نهايةةة شةةهر حزيةةران . وهنةةاك ذروتةةان ليرقةةات هةةذه الحشةةرة األولةةى خةةيل 
 خيل األسبوع ال الث من الشهر نفسل. األسبوع األول من حزيران وال انية

 
أما في الصن  الخستاوي فاد استمر وجود يرقات الحشرة لمدة أ ول مما في الصةن   

وهنةةةاك  ةةةيث  تمةةةوز.الزهةةةدي وذلةةةك للمةةةدة مةةةن أوالةةةل مةةةاي, وحتةةةى األسةةةبوع ال الةةةث مةةةن شةةةهر 



 

 

وات ليرقات هذه الحشرة األولةى فةي األسةبوع األول مةن حزيةران وال انيةة فةي األسةبوع ال الةث ذر 
   تموز.من شهر حزيران وال ال ة في األسبوع ال الث من شهر 

 
وبشةةكل عةةاب نسةةتنتن مةةن ذلةةك بةةأن للحشةةرة  ةةيث أجيةةال متداخلةةة فةةي محافظةةة بدةةداد.  

( مةةةن ان لحشةةةرة الحميةةةرة  ي ةةةة 1943) Wiltshireوتتفةةةق نتةةةالن الدراسةةةة مةةةع مةةةا أشةةةار اليةةةل 
أجيةةال  1-2( ان لحشةةرة الحميةةرة 1934) نلحسةةيعبةةد ااجيةةال فةةي محافظةةة البصةةرة. وقةةد ذكةةر 

بين ماي, وحزيران وان لحشرة الحميرة في البصرة  ي ة أجيةال فةي السةنة. وكةذلك أشةار علةي 
( بتاةةةةدير درجةةةةة امصةةةةابة الحشةةةةرية ليرقةةةةات دودة التمةةةةر الصةةةةدرى )الحميةةةةرة( 1984وآخةةةرون )

أجيةال سةنويًا توجةد هنةاك  1-2خيل موسمي إنتا  البلح في الواحات البحرية بمصر إلى ان 
( الةةى ان لحشةةرة الحميةةرة  ي ةةة أجيةةال فةةي 1988رو  البيليةةة. وقةةد أشةةار الفهةةداوي )تبعةةًا للظةة

 محافظة اسنبار.
 ( )المحسوبالحد الحرج االقتصادي   2-1
أظهةةةرت نتةةةالن حسةةةابات الحةةةد الحةةةر  اسقتصةةةادي لحشةةةرة الحميةةةرة علةةةى نخيةةةل التمةةةر  

سقتصةةةادي فةةةي ( ان الحةةةد الحةةةر  ا6( والصةةةن  خسةةةتاوي )جةةةدول 4الصةةةن  زهةةةدي )جةةةدول 
 مرة ساق ة او عندما تكون النسبة الملويةة ليصةابة فةي  100يرقة    1.4الصن  زهدي بلر 



 

 

(   13.1   14.66) 1   0.90وان الكلفة الةى العالةد الحةدي هةي  %14.04ال مار الساق ة 
دينةةار   نخلةةة ولصغةةراض الت بيايةةة فةةي عمليةةات المكافحةةة  18091.8وان الةةربح الكلةةي كةةان 

 مةةةةرة سةةةةاق ة او عنةةةةدما تكةةةةون النسةةةةبة الملويةةةةة  100يرقةةةةة    1ياويةةةةة يمكةةةةن اعتبةةةةار ان الكيم
هةةةو الحةةةد الحةةةر  اسقتصةةةادي اسم ةةةل الةةةذي يمكةةةن عنةةةده إجةةةرات المكافحةةةة  %12.28لصصةةةابة 
 الكيمياوية.

( نأخةذ بشةكل Damage yield functionولدةرض حسةاا دالةة ضةرر المحصةول ) 
 مةرة سةاق ة  100يرقة    1لي   شجرة نخيل عندما تكون عشوالي ومن دون تحديد العالد الك

 (.4)جدول 
 العالد الكلي )دينار(                                  

 -----------------الحاصل )كدب   شجرة( = 
 السعر )دينار   كدب(

 
 دينار  18202.6004                              

 --------------------كدب   شجرة = ة 144.62
 دينار   كدب 124                                 

y = m X + b 
Y الحاصل المتوقع = 
m انحدار الخ  المستايب = 
 

 4جدول 
X    مرة ساق ة 100= عدد اليرقات  
b )نا ة تاا ع الخ  المستايب )عندما تكون عدد اليرقات صفر = 

  Y = m 3 + 146.4513 



 

 

 
  مرة ساق ة 100يرقة    1عندما تكون  144.6208( = Yكان الحاصل )

145.6208 = m3 + 146.4513 

m = -0.2768 

 وبذلك تكون دالة الضرر في الصن  زهدي كما يأتي  

Y = -0.2768 X + 146.4513 

ة ( فةةةأن الحةةةد الحةةةر  اسقتصةةةادي لصصةةةابة بحشةةةر 6إمةةةا فةةةي الصةةةن  خسةةةتاوي )جةةةدول 
 مةةرة سةةاق ة او عنةةدما تكةةون النسةةبة الملويةةة لصصةةابة فةةي ال مةةار  100يرقةةة    1الحميةةرة هةةو 

( 161.83   123.4) 1   0.90وان الكلفة الحدية الةى العالةد الحةدي هةي  %4.42الساق ة 
دينةةةار    18444.61علةةةى التةةةوالي . وان أقصةةةى ربةةةح كلةةةي يمكةةةن إن يحاةةةق هةةةو            )

 (.6نخلة( )جدول 
 ال رياة نفسها فأن دالة الضرر في الصن  خستاوي سو  تكون وب

Y = -1.7014 X – 127.58 
( إن أي تدير فةي كلة  المكافحةة أو سةعر 6و  4ومما يمكن ميحظتل من الجدولين ) 

 البيع ي دي الى تدير في الحد الحر  اسقتصادي.
ذه الدراسةةةةة ان دراسةةةةات الحةةةةد الحةةةةر  اسقتصةةةةادي تجةةةةري عةةةةادة لعةةةةدة سةةةةنوات   وان هةةةة 

سةنة  1-2اعتمدت على بيانات لسنة واحدة   ولذلك فهي بحاجة الى تأكيدها لسنوات اخةرى )
اخةرى( وان ي خةةذ بنظةةر اسعتبةةار ان لكةل من اةةة ولكةةل صةةن  حةد حةةر  اقتصةةادي قةةد يختلةة  

 باختي  المن اة نظرًا سختي  الظرو  البيلية التي ت  ر في اسنتا  والحشرة معًا .
 
 
 
 



 

 

 دراسة فعالية مسحوقي نبات اليوكالبتوس والسبحبح ومبيد البيرمثرين في   2-6
 الحد من اإلصابة بحشرة الحميرة       

أظهةةرت نتةةالن دراسةةة فعاليةةة مسةةحوقي نبةةات اليوكةةالبتو, والسةةبحبح ومبيةةد البيرم ةةرين  
 فةةةةي الموعةةةةد األول والةةةةذي أجةةةةرى بعةةةةد انتهةةةةات عمليةةةةة التلاةةةةيح لصةةةةنفي التمةةةةر الزهةةةةدي 0.4%

( علةى التةوالي عةن عةدب جةدوى اسةتعمال هةذه المةواد 2001 4 1   2001 4 28والخستاوي )
اذ كانت النسبة الملوية لصصابة صفرًا في المعاميت جميعها بضةمنها معاملةة الماارنةة وذلةك 

أسةةبوعين مةةن تةةاريح المعاملةةة . ويعةةزى السةةبا فةةي ذلةةك الةةى ان امصةةابة  –بعةةد يةةوب   واسةةبوه 
يتها   وان ال مةةار المصةةابة لةةن تسةةا  علةةى األرض بعةةد . وهةةذا يتفةةق مةةع نتةةالن سزالةةت فةةي بةةدا

 %4.4دراسةةة الخسةةارة اسقتصةةادية   اذ كانةةت النسةةبة الملويةةة لصصةةابة فةةي الصةةن  خسةةتاوي 
 .4 10بتاريح  %0.2وللصن  الزهدي  4 11بتاريح 

  
( فاةةد 3)جةةدول  4 26 امةةا المكافحةةة ال انيةةة للصةةن  الزهةةدي والتةةي تةةب إجراتهةةا بتةةاريح 

أظهةةةرت المعةةةاميت المختلفةةةة تةةةأ يرًا واضةةةحًا فةةةي خفةةةض النسةةةبة الملويةةةة لصصةةةابة   اذ كانةةةت 
صةةفرًا لمبيةةد البيرم ةةرين بعةةد يةةوب واحةةد مةةن المكافحةةة قياسةةًا مةةع معاملةةة الماارنةةة والتةةي كانةةت 

 . %3النسبة الملوية لصصابة 
معنوية بين النسا الملويةة لصصةابة أظهرت نتالن التحليل امحصالي وجود اختيفات  

فةةةي كةةةل معاملةةةة البيرم ةةةرين   ومسةةةحوق السةةةبحبح   ومسةةةحوق اليوكةةةالبتو,   خلةةةي  السةةةبحبح 
واليوكةةالبتو, مةةن جهةةة ومعاملةةة الماارنةةة مةةن جهةةة أخةةرى. أمةةا بعةةد أسةةبوع مةةن المكافحةةة فاةةد 

فةي معاملةةة  %24.1ارتفعةت النسةبة الملويةة لصصةابة فةي المعةاميت جميعهةا اذ تراوحةت بةين 
في معاملة مبيد البيرم رين . أي ان مبيد البيرم ةرين كةان األفضةل فةي خفةض  %6الماارنة و 

نسةةةبة امصةةةابة بالماارنةةةة مةةةع بايةةةة المعةةةاميت األخةةةرى. أمةةةا بعةةةد أسةةةبوعين مةةةن المكافحةةةة فاةةةد 
هةا فةي تباينت المعاميت المختلفة في تأ يرها في خفض النسبة الملويةة لصصةابة  إذ كانةت اقل

 .%13.1( وأك رها في معاملة الماارنة اذ كانت %3.1معاملة البيرم رين )



 

 

( فاةد 8للصن  الخسةتاوي )جةدول  4 24اما المكافحة ال انية والتي تب اجراتها بتاريح 
اظهةةةرت المعةةةاميت المختلفةةةة تةةةأ يرًا واضةةةحًا فةةةي خفةةةض النسةةةبة الملويةةةة ليصةةةابة   اذ كانةةةت 

بعةةد يةةوب واحةةد مةةن المعاملةةة قياسةةًا مةةع معاملةةة الماارنةةة والتةةي  %0.4لمبيةةد البيرم ةةرين  1.1%
 . %14.6كانت النسبة الملوية 

اظهرت نتالن التحليل امحصالي وجود اختيفات معنوية بين النسا الملويةة لصصةابة  
فةةي كةةل مةةن معاملةةة البيرم ةةرين   مسةةحوق السةةبحبح   مسةةحوق اليوكالبتةةةو,   خلةةي  السةةبحبح 

مةةن جهةةة ومعاملةةة الماارنةةة مةةن جهةةة أخةةرى. امةةا بعةةد اسةةبوع مةةن المكافحةةة فاةةد واليوكةةالبتو, 
فةةي معاملةةة  %100ارتفعةةت النسةةبة الملويةةة لصصةةابة فةةي المعةةاميت جميعهةةا اذ تراوحةةت بةةين 

فةي معاملةة مبيةد البيرم ةرين . أي ان مبيةد البيرم ةرين  %11الماارنة ومسحوق اليوكةالبتو, و 
صةةةابة بالماارنةةةة مةةةع  بايةةةة المعةةةاميت األخةةةرى. امةةةا بعةةةد كةةةان األفضةةةل فةةةي خفةةةض نسةةةبة ام

أسبوعين مةن المكافحةة فاةد تباينةت المعةاميت المختلفةة فةي تأ يرهةا فةي خفةض النسةبة الملويةة 
( وأك رهةا فةي معاملةة الماارنةة %11.1لصصابة   اذ كانةت اقلهةا فةي معاملةة مبيةد البيرم ةرين )

 .%41.6اذ بلدت 
ان نتةةالن المكافحةةة األولةةى س تتفةةق مةةع مةةا وجةةده عبدالحسةةين نسةةتنتن مةةن هةةذه الدراسةةة  
ايةاب مةن التلاةيح  10-3( الذي أشار الى ضرورة اجرات الرشة األولى بعد 1984( و )1934)

  وربمةا يعةةود السةةبا فةي ذلةةك الةةى اخةةتي  الظةرو  البيليةةة فةةي منةا ق الدراسةةة كمةةا س تتفةةق 
( اذ اشارا الةى 1934( والصافي واخرون )1986هذه النتالن أيضا مع ما أوصى بل الحفيظ )
 ضرورة اجرات الرشة اسولى في بداية ماي, .

( اذ 1988نسةةتنتن ايضةةًا ان نتةةالن المكافحةةة ال انيةةة تتفةةق مةةع مةةا اشةةار اليةةل الفهةةداوي ) 
تفوق مبيد البيرم ةرين علةى المبيةدات الفسةفورية العضةوية )اكتلةك ونوكةوز( . وتتفةق نتةالن هةذه 

( و 1984) Brigges( و 1984) Sattelleو  Marcelًا مةةع مةةا توصةةل اليةةل الدراسةةة ايضةة
Yamamoto (1930 اذ أشةةةاروا إلةةةى التةةةأ ير السةةةمي للمركبةةةات البايرو رويديةةةة فةةةي الجهةةةاز )

تعفيةرًا نظةرًا للفعاليةة العاليةة التةةي  %0.4العصةبي. ولهةذا يفضةل اسةتعمال مسةحوق البيرم ةرين 



 

 

في المكافحة لما لل من تأ ير سمي في الجهاز العصةبي تجلت خيل انخفاض نسبة امصابة 
 الحسي مسببًا شلًي م قتًا ينتهي بالموت.

وبصورة عامة فأن نسبة اسصابة لكي الصنفين )الزهدي والخسةتاوي( لمسةحوق النبةات  
)السةةةةةبحبح واليوكةةةةةالبتو,( ومعاملةةةةةة الخلةةةةةي  السةةةةةبحبح واليوكةةةةةالبتو, متباينةةةةةة قياسةةةةةًا بمعاملةةةةةة 

فةي معاملةة الماارنةة للصةن   %22.88فةي معاملةة الخلةي  و  %3.44اذ يتراوح بين الماارنة 
فةةي معاملةةة  %42.33فةةي معاملةةة الخلةةي  و  %19.00( بينمةةا يتةةراوح بةةين 3الزهةةدي )جةةدول 

(. وقد اشارت نتةالن التحليةل اسحصةالي الةى أنةل ستوجةد 8الماارنة للصن  الخستاوي )جدول 
حبح ومعاملةة اليوكةالبتو, فةي كةةي الصةنفين بينمةا توجةد فةةروق فةروق معنويةة بةين معاملةة السةةب

معنويةة بةةين المعةةاملتين المةةذكورتين انفةةًا مةةع معاملةةة الخلةةي  . ان اسةةباا تفةةوق معاملةةة الخلةةي  
السةةبحبح واليوكةةالبتو, علةةى المعةةاميت اسخةةرى وذلةةك سحتوالهةةا علةةى المةةواد المانعةةة للتدذيةةة 

التي لها تأ ير مع ةل لنمةو  Azadirachinومادة  Resinية ومواد سامة لوجود المادة الراتنج
( ويحتةةةوي Thornton   1931وMorgan)وتدذيةةة بعةةض الحشةةرات فةةي مسةةحوق السةةبحبح 

( . فضةةًي Chakaravorty   1936) ال ةةاردة للحشةةرات Bakayaninالسةةبحبح علةةى مةةادة 
مةةةواد قابضةةةة  علةةةى ذلةةةك مسةةةحوق اليوكةةةالبتو, الةةةذي يحتةةةوي علةةةى المركبةةةات الفينوليةةةة وهةةةي

 Kino-tannic acid   Kino red   Kinoin   Catechin   Pyroوتشةةةةمل )

catechin ويحتوي ايضًا اليوكالبتو, على زيوت  يارة  اردة للحشرات تال بارتفاع درجةة .)
 (.1934وآخرون    Osmaniالحرارة )

 
 
 
 
 

 



 

 

 
المئوية لالصابة على النسبة  %0.01تاثير المساحيق النباتية ومبيد البيرمثرين ( .جدول )

 بحشرة حميرة النخيل في الصنف زهدي خالل الفترات الزمنية المختلفة

 نوع المعاملة
النسبة الملوية 
ليصابة بعد 

 ساعة 24

النسبة الملوية 
ليصابة بعد 

 اسبوع

النسبة الملوية 
ليصابة بعد 
 اسبوعين

 المتوس 

 4.44 3.1 6 0 البيرم رين
 12.11 16.1 18.6 1.1 مسحوق السيحيح
 12.11 20.6 14.6 1.1 مسحوق اليوكالبتو,
مسحوق خلي  من 
 3.44 11.1 10 1 السيحيح واليوكالبتو,

 22.88 13.1 24.1 3 الماارنة
 84..4للمعامالت =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 4.511للمدد =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 2.854للتداخل =  %1احتمال * اقل فرق معنوي عند مستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

على النسبة المئوية لالصابة  %0.01تاثير المساحيق النباتية ومبيد البيرمثرين (  8جدول )
 بحشرة حميرة النخيل في الصنف خستاوي خالل الفترات الزمنية المختلفة

 

 نوع المعاملة
النسبة الملوية 
ليصابة بعد 

 ساعة 24

النسبة الملوية 
لصصابة بعد 

 عاسبو 

النسبة الملوية 
ليصابة بعد 
 اسبوعين

 المتوس 

 9.22 11.1 11 1.1 %0.4البيرم رين 
 44.22 14.1 94.1 6 مسحوق السيحيح
 46.33 11.6 100 6.6 مسحوق اليوكالبتو,
مسحوق خلي  من 
 19.0 13.1 91.1 6.1 السيحيح واليوكالبتو,

 42.33 41.6 100 14.6 الماارنة
 .1.58للمعامالت =  %1مستوى احتمال * اقل فرق معنوي عند 

 2.058للمدد =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

 8.481للتداخل =  %1* اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
 

 والتوصيات االستنتاجات-1    
 االستنتاجات 1-5
سةةةتاوي إن حشةةةرة حميةةةرة النخيةةةل تسةةةبا خسةةةالر اقتصةةةادية مهمةةةة لكةةةل مةةةن صةةةنفي الزهةةةدي والخ -1

إضافة إلى وجود عيقة موجبة بين عدد ال مار المتساق ة المصابة وعدد اليرقات الموجودة في 
ال مةةةار السةةةاق ة علةةةى األرض.  وان الصةةةن  خسةةةتاوي أك ةةةر حساسةةةية لصصةةةابة مةةةن الصةةةن  

 زهدي.



 

 

ان للحشرة  ي ة أجيال متداخلة في السنة علةى كةل مةن صةنفي النخيةل الزهةدي والخسةتاوي وان  -2
 مدة إصابة اليرقات ل مار الخستاوي هي أ ول من مدة وجودها على  مار الزهدي .

( لتاةةةدير الحةةةد الحةةةر  اسقتصةةةادي لصصةةةابة باسعتمةةةاد علةةةى Modelإمكانيةةةة تصةةةميب أنمةةةوذ  ) -1
ال مار الساق ة المصةابة ومةا تحويةل مةن يرقةات وتاةدير الحاصةل الكلةي للشةجرة عنةد نهايةة فتةرة 

 مصابة في أواخر شهر تموز.التلايح ونهاية ا

 مةرة متسةاق ة مصةابة فةي  100يرقةات    1إن الحد الحر  اسقتصةادي المحسةوا للحشةرة بلةر  -4
  مرة متساق ة مصابة في الصن  خستاوي . 100يرقة    1الصن  زهدي  

  %0.04إن أحسن وقت لمكافحة الحشرة بالمبيدات الكيميالية وخاصة التعفير بالمبيد بيرمي رين  -4
 .   و وان المعاملة بعد التلايح لي, لها جدوىهو بعد شهر من عملية التلايح 

 
 التوصيات 1-4 -5
إجةةرات دراسةةات مما لةةة فةةي منةةا ق أخةةرى مةةن زراعةةة النخيةةل فةةي العةةراق لدةةرض تاةةدير الخسةةارة -1

 اسقتصادية التي تسببها حشرة حميرة النخيل وألصنا  النخيل المختلفة.
سةنين( فةي من اةة  1-2اسة تاةدير الحةد الحةر  اسقتصةادي لحشةرة حميةرة النخيةل مةن )تكرار در  -2

 الدراسة وفي المنا ق األخرى وألصنا  النخيل المختلفة.
اعتماد النسبة الملوية لصصابة في ال مار المتساق ة وعدد اليرقات فيهةا لدةرض إجةرات عمليةات  -1

 المكافحة الكيمياوية.

 
 المصادر-6
 صادر العربيةالم 6-5
. نخلة التمر ماضيها وحاضرها والجديد في زراعتهةا وصةناعتها  1932 .رعبد الجبا البكر -

 بدداد. العاني.وتجارتها. م بعة 



 

 

. دراسةةةةة التسةةةةويق الةةةةدولي للتمةةةةور وموضةةةةع العةةةةراق فةةةةي  1981 صةةةةالح.يةةةةون,  الحةةةةدي ي -
 العراق. –. بدداد الم تمر العربي اسول للنخيل والتمور العالمية.اسسواق 

وقةةةالع  الحميةةةرة.بحشةةةرة  لصصةةةابة. حساسةةةية اصةةةنا  النخيةةةل 1986 ذيةةةاا.عمةةةاد  الحفةةةيظ -
 ال الث.الجزت  اسول.المجلد  العلمي.الم تمر العلمي الرابع لمجل, البحث 

. دراسةةات 1933 عيسةةى.كمةةال هاشةةب  سةةوير  نعبةةد الحسةةيعيسةةى  ذيةةاا عمةةاد  الحفةةيظ  -
الكيمياويةةةة والميكانيكيةةة لحشةةةرة الحميةةرة فةةةي العةةراق. مةةة تمر المبيةةدات العربةةةي  علةةى المكافحةةة

 جمهورية مصر العربية.  ن ا جامعة  ال اني 
. 1934 .اعبةةةد الوهةةةاوالةةةل  سةةةوير  نعبةةةد الحسةةةيعيسةةةى  ذيةةةاا عمةةةاد  حيةةةدر  الحيةةةدري  -

ث للنخيةةل والتمةةور. دراسةةات بايولوجيةةة علةةى حشةةرة الحميةةرة فةةي العةةراق. المةة تمر الةةدولي ال الةة
 بدداد.

. افةةات النخيةةل والتمةةور الفصةةلية فةةي الشةةرق 1986الحفةةيظ.  وعمةةاد ذيةةااحيةةدر  الحيةةدري  -
 صفحة. 126 الو ن.م بعة  افريايا.اسدنى وشمال 

. استعمال النمل المفتر, في مكافحة حشةرات النخيةل فةي  1981 صالح.حيدر  الحيدري  -
 . 110-129(   1) 1 التمر.مجلة نخلة  اليمنية.الجمهورية العربية 

. مكافحةةة اافةةة الحشةةرية مةةع إشةةارة خاصةةة للزراعةةة فةةي  1992حاةةي اسةةماعيل .  الةةدوري  -
عةةةةةدد  –جامعةةةةةة البصةةةةةرة   كليةةةةةة الزراعةةةةةة  العلمةةةةةي افريايةةةةةا . وزارة التعلةةةةةيب العةةةةةالي والبحةةةةةث 

 صفحة. 119الصفحات 
تةةةةأ ير الفعاليةةةةة البايولوجيةةةةة لمستخلصةةةةات . دراسةةةةة  1996الةةةةدوري   عمةةةةر خليةةةةل رمةةةةان .  -

 Tetranychusة حلمةةةةة الشةةةةليك حةةةةافمكبعةةةةض النباتةةةةات البريةةةةة العراقيةةةةة والمسةةةةتزرعة فةةةةي 

turkestani  بدداد.جامعة  –كلية الزراعة  –. ا روحة دكتوراه 
. تصةةةميب وتحليةةةل التجةةةارا  1980 ا .محمةةةد خلةةة   يوعبةةةد الدنةةةخاشةةةع محمةةةود  الةةةراوي -

جامعةةة  والنشةةر.م سسةةة دار الكتةةا لل باعةةة  العلمةةي.زارة التعلةةيب العةةالي والبحةةث الزراعيةةة. و 
 الموصل.



 

 

 التجةارا . ت بياات في التصةميب وتحليةل  1990 وهيا.مدحت وكريمة محمد  الساهوكي -
 بيت الحكمة. –جامعة بدداد 

افحةة . مك1934 سةوير. نعبةد الحسةيغةازي صةبري وعمةاد محمةد ذيةاا وعيسةى  الصافي  -
حشرة الحميرة على النخيل باستعمال ال الرات. بحث مادب الى الم تمر الدولي ال الث للتمةور 

 بدداد. والنخيل.
 بدداد  البصري.م بعة دار  الشجرة.. النخلة سيدة 1964 عيان.با   رعبد الااد العباسي -
رم ةةةرين ومةةةدى تةةةأ يره . التةةةأ ير اسبةةةادي وباايةةةا مبيةةةد البي 1988الفهةةةداوي    ةةةارق محمةةةد . -

وع ةةة  Batrachedra amydraula meyrickبةةدرجات الحةةرارة لمكافحةةة حشةةرتي الحميةةةةةةةةرة 
 بدداد.جامعة  الزراعة.كلية  ماجستير.. رسالة  Ephestia cautella Walkerالتين 

. التذبةةةذا 1939 صةةةالح.محمةةةد كامةةةل ومحمةةةد رمضةةةان  بوعبةةةد الحكةةةيعلةةةي ابةةةراهيب  بةةةدوي -
 الجديةد.معينةة تصةيا عةذوق التمةر فةي الةوادي  افةاتالنفةو,  وديناميكيةة لصصابة الموسمي
ملخصةةةات بحةةةوث النخيةةةل والتمةةةور. المشةةةروع اسقليمةةةي لبحةةةوث النخيةةةل والتمةةةور فةةةي  مصةةةر.

 بدداد. افريايا.الشرق اسدنى وشمال 
النخيةةةل . حشةةةرة الحميةةةرة علةةةى  1933عيسةةةى عبدالحسةةةين وعمةةةاد ذيةةةاا الحفةةةيظ .  سةةةوير  -

 (.4امرشاد الزراعي العامة . نشرة فنية رقب ) مديرية
. مكافحةةة حشةةرة الحميةةرة علةةى النخيةةل 1982عبةةدالجبار   علةةي   حيةةدر صةةالح الحيةةدري .  -

 .16-14(   2) 1بالمبيدات الكيمياوية . مجلة نخلة التمر . 
اق . م بعةةة . آفةةات النخيةةل والتمةةور و ةةرق مكافحتهةةا فةةي العةةر 1961عبدالحسةةين   علةةي .  -

 اسدارة المحلية . بدداد .
. افةةات النخيةةةل والتمةةور و ةةةرق مكافحتهةةا فةةةي العةةراق. ال بعةةةة 1934عبدالحسةةين   علةةةي . -

 العراق. –جامعة بدداد  –اسولى 
 . النخيل والتمور وافاتهما . جامعة البصرة   كلية الزراعة.1984عبدالحسين   علي . -



 

 

 منهةا.. دراسةة فةي حشةرات التمةور والوقايةة 1930.  عبدالحسين   علي وخيون محمد جعفر-
 بدداد. الحكومة.م بعة 

بحشةةةرة الحميةةةرة  لصصةةةابة. حساسةةةية بعةةةض اصةةةنا  النخيةةةل  1990 محمةةةد.فوزيةةةة  عزيةةةز -
Batrachedra amydraula Meyr.( cosmopterygide: Lepidoptera)  رسةةالة .

 كلية العلوب   جامعة بدداد. ماجستير.
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ABSTRACT 

 

 The lesser date moth (Batrachedra amydraula Meyrich) is considered a 

major pest of date palms in a number of palm culture are as of the world 

including Iraq and causes significant economic losses. This study aimed to 

evaluating these losses in central Iraq. 

 The results showed that average number of fruits per Zahdi tree was 

30801 at the last week of April and became 17238 at the second week of July in 

case of infestation. Of the 15349 fallen fruits / tree there were 980 infested fruits 

which amounts to a percentage economic loss of 5.37 % equaling about 7.84 kg 

dates / tree . Whereas in Khastawe there were 29844 fruits / tree at the first week 

of May and became 11200 at the end of July , so that the number of fallen fruits 

was 18644 of which 6702 were infested amounting to a percentage economic 

loss of 37.43% equaling kg dates / tree. 

 The study indicated a significant positive correlation of r = 0.990 and 

0.994 between number of fallen infested fruits and number of larvae per fruit for 

Zahdi and Khastawi , respectively . 

 It was found that the insect had three overlapping generations on date 

palm fruits of Zahdi and Khastawi producing adults at end of April til the end of 

July. The percentage of larvae on Zahdi started at beginning  

 



 

 

of May til end of June whereas presence of larvae on Khastawi lasted for a 

longer period from first week of May till third week of July. 

 A model designed to estimate the economic threshold for infestation by 

lesser date moth and was found to be 3 larvae / 100 fallen fruits in Zahdi or a 

percentage of infestation of 14.05% in fallen fruits. In Khastawi , the economic 

threshold was 1 larva / 100 fallen fruits or a percentage of 5.42 infestation in 

fallen fruits. 

 A study of efficacy of permethrin and powder of each of Eucalyptus and 

Melia trees indicated better control by using a dusting treatment with 0.5% 

permethrin at the fourth week of May when evaluated at one day , one week , 

and two weeks after treatment compared with control. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

KAM.PRG 

Set talk off 

Set talk off 

الحرج المحسوب للصنف زهديالبرنامج الخاص بالحد االقتصادي   

Set scor off 

Use kam 

ax = 0 

bx = 0 

cx = 0 

dx = 0 

ex = 0 

fx = 125 

gx = 0  

hx = 0 

ix = 0 

jx = 0 

kx = 0 

do while .not. eof ( ) 

     ax = a 

     bx = (a + 0.4793 ) / 0.2832 

     cx = bx * 9.8 

     dx = 18323 - cx 

     ex = dx/125 

     gx = ex * 125 

     if a # 0 

          ix = 327.5 / ax 

     endif 

     kx = gx - ix  

     repl b with bx, c with cx, d with dx, e with ex, f with fx, g with gx  

     i with ix, k with kx 

     skip 

enddo 

x = 0 

y = 0 

t1 = 0 

v = 0 

w = 0 

t2 = 0 

go top 

do while  .not. eof ( ) 

y = g 

w = i 

t1 = x - y 

t2 = v - w 

if t1 > 0 

 (5َلحق )



 

 

    repl h with 0, j with 327.5 

else 

    repl  h with t1, j with t2 

endif 

x = g 

v = i 

skip 

enddo 

clos all 

clear all 

retu 

 

KAM1.PRG 

Set talk off 

Set talk off 

د االقتصادي الحرج المحسوب للصنف خستاويالبرنامج الخاص بالح  

Set scor off 

Use kam 

ax = 0 

bx = 0 

cx = 0 

dx = 0 

ex = 0 

fx = 150 

gx = 0  

hx = 0 

ix = 0 

jx = 0 

kx = 0 

do while .not. eof ( ) 

     ax = a 

     bx = (a + 0.8112 ) / 0.3336 

     cx = bx * 67.02 

     dx = 19137 - cx 

     ex = dx/150 

     gx = ex * 150 

     if a # 0 

          ix = 327.5 / ax 

     endif 

     kx = gx - ix  

     repl b with bx, c with cx, d with dx, e with ex, f with fx, g with gx  

     i with ix, k with kx 

     skip 

enddo 

x = 0 

y = 0 

t1 = 0 

v = 0 

w = 0 

t2 = 0 

 (4َلحق )



 

 

go top 

do while  .not. eof ( ) 

y = g 

w = i 

t1 = x - y 

t2 = v - w 

if t1 > 0 

    repl h with 0, j with 327.5 

else 

    repl  h with t1, j with t2 

endif 

x = g 

v = i 

skip 

enddo 

clos all 

clear all 

retu 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


