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  ول تسجيل لنيماتودا طفيلية على حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار عذق النخيل في العراقأ
  
  صبا جعفر صالح  / ابراهيم جدوع الجبوري

  نباتقسم وقاية ال /لية الزراعة آ /جامعة بغداد 
  

  : الخالصة
  

ام    تم عزل نيماتودا متطفلة على حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار   2001عذق النخيل الول مرة في العراق خالل شهر اذار ع
ى          .  ا عل درة االمراضية له ار ودودة الشمع واختبرت الق ات الحف ى يرق ا   ) 15(ربيت هذه الديدان مختبريا عل ى حرشفية    ) 12(حشرة منه تنتمي ال

ايام  3 -1بعد %  100ميع الحشرات المختبرة اذ بلغت نسبة القتل تعود الى غمدية االجنحة اثبتت النتائج فاعلية هذه النيماتودا على ج) 3(االجنحة و
اتودا     . ايام لغمدية االجنحة بأستثناء حفار ساق الرمان الذي لم يتاثر بها  6-2لحرشفية االجنحة و  ق النيم ا بأستخدام معل عند اختبار هذه الديدان حقلي

  . حققت آفاءة قتل عالية في يرقات الحفار بعد ثالثة اشهر من المعاملة حقنا بالنخيل تمكنت من البقاء و PDAالمحملة في وسط غذائي 
  

  :المقدمة 
  

ى    IPMيعد اآتشاف عوامل المكافحة اإلحيائية في بيئاتها الطبيعية واحدا من مقومات اإلدارة المتكاملة لآلفات الزراعية   الذي يتسابق عل
اآل ال  بب المش رآات بس احثين والش ن الب د م ته العدي ة  دراس دات الكيميائي تخدام المبي ن اس ة م ع  . ناجم اق واس ى نط ة عل دان الثعباني تخدمت الدي اس

ة لمكافحة حشر                ا العربي دان في منطقتن ذه الدي ة ويجرب بعض ه ة بشؤون البيئ الم المهتم د من دول الع ة وتجاري خالل السنوات األخيرة في العدي
  ) .  2001شمس الدين ،  a1998عبد الجواد ( سوسة النخيل الهندية الحمراء  

ا      Heterorhabditidaeو   Steinernematidaeتنتمي النيماتودا الممرضة للحشرات الى عائلتين هما  حيث تضم العائلة األولى ستة عشر نوع
دا    Neosteinernemaوجنس آخر هو  ا واح ه س       Heterorhabditisالذي اآتشف حديثا بينما تضم العائلة الثانية جنس واع  تنضوي تحت  )تة أن

(Smart 1995) .       ة باستخدام حشرة دودة الشمع ا   Galleria melonellaيتم الكشف عن  أنواع النيماتودا الممرضة للحشرات من الترب وتنقيته
اتودا ممرضة للحشرات      ) b 1998 ،2000,Lacey،عبد الجواد  White water trap  )1997,Laceyباستخدام المصيدة  المائية  م تسجل نيم ل

  : حيث استهدفت مايلي )  2001الجبوري (  العراق لحد االن ولذا فتعتبر هذه الدراسة األولى في القطر في
  عزل وتشخيص النيماتودا  .1
  تحديد عوائل الحشرة الطبيعية  .2
  .اختبار قدرتها أال مراضية على العائل والعوائل االخرى  .3
  .تكثير النيماتودا مختبريا  .4
  .اطالق النيماتودا حقليا  .5
  
  :مواد وطرائق العمل ال
  

داد وتشريح      م فحص      112أثناء اجراء مسح حفارات النخيل في محافظات بابل وآربالء والبصرة وديالى وبغ ارات ت ة مصابة بالحف نخل
داد الحشرات المفحوصة بحدود      ) يرقات  -عذارى –بالغات ( جميع الحشرات   1500التي جمعت من النخيل تحت المجهر مختبريا حيث بلغت أع

ي  ) . طور( حشرة  عزلت أطوار الحشرات التي ظهرت عليها أعراض إصابة بالديدان الثعبانية والتي أما أن يكون جسمها مترهل أو يميل للون البن
ة  تؤخذ اليرقات المصابة مباشرة وتوضع على المصيدة المائ. أو توجد عليها أعداد من النيماتودا قرب الفتحات التنفسية والفم وعلى الجلد   Whiteي

water trap   سم وارتفاعه  15مقلوبة في طبق زجاجي أخر قطره ) او طبق زجاجي ( التي تتكون من ورقة ترشيح موضوعة فوق زجاجة ساعة
دة  ° 121سم معقم بدرجة حرارة 2 الين          20م لم ول الفورم اء او محل ة الترشيح الم ة  ويراعى أن تالمس ورق ق    %  0.1دقيق . الموضوع في الطب

ع                  تجمع ة جمي دا الزال ق جي ا ، ويغسل الطب اء أخر لغرض تقنيته ا وتعزل في أن ائي يومي ول الم ى المحل النيماتودا المهاجرة من الجثث المصابة ال
اس            . األطوار الموجودة  اتودي بمناخل قي ول النيم اتودا  ويمرر المحل ا من النيم د من خلوه تم التأآ مش    200 -100تزال جثث الحشرات بعد ان ي

ى درجة حرارة         )  Infective Juveniles    )IJsح بمرور األطوار المعدية تسم م وقسم  ° 15التي يمثلها الطور الثالث وتحفظ في الحاضنة عل
  . م لغرض  أجراء االختبارات الالحقة   ° 11—10منها في الثالجة على درجة حرارة 

  
  : في المختبر  Pathogenesityفحص القدرة االمراضية للنيماتودا 

  
دودة الشمع             ر ل ات الطور األخي اتودا حيث استخدمت يرق درة االمراضية للنيم  اعتمدت طريقة المصيدة المائية الموصوفة أعاله لغرض أجراء الق

Galleria melonella   فة ة الترشيح وتوضع   . آحشرة آاش ى ورق اتودي عل ول النيم ى ورق  5-4توضع بضعة قطرات من المحل ات عل يرق
ي             3-2لمدة  الترشيح وتترك اللون البن ة ب ون اليرق ق الموت أو تل دها لمالحظة أعراض اإلصابة عن طري د من    . أيام تفحص اليرقات بع د التأآ بع

  : آفاءة وقدرة هذه الديدان من إصابة يرقات دودة الشمع تم اختبارها على الحشرات التالية وبنفس الطريقة السابقة 
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ة      .1 رون الطويل ل ذو الق ار جذع النخي ل االصلي    ((  Jebusea hammerschmidti  (=Pseudophilus testaceus) حف الحشرة العائ
 )) التي جمعت منها النمياتودا من الحقل 

 )) الحشرة العائل األصلي التي جمعت منها  النيماتودا من الحقل ((   Oryctes elegansحفار عذق النخيل .2
  Galleria  melonella                   دودة الشمع .3
 Sesamia cretica                  حفار ساق الذرة .4
  Phthorimeae opercullelaعثة درنات البطاطا .5
  Cydia   pomonllela             دودة ثمار التفاح .6
 Anarsia lineatella             دودة ثمار المشمش .7
    Ephestia cautella                       عثة التين .8
 Spodoptera litoralis             طندودة ورق الق .9

         Earias insulana        وآيةدودة جوز القطن الش .10
    Sphenoptera dhia-ahmadi   حفار ساق الرمان .11
  Trichoplusia ni                       الدودة المقوسة .12
  Pieris rapae                  فراشة اللهانة الصغيرة .13
  Agrotis ipsilon              لسوداءالدودة القارضة ا .14
   Antigastra catalaunalis    دودة السمسم الحائكة .15

  
  :اختبار آفاءة النيماتودا المتطفلة على الحشرات حقليا 

  
اتود )   P DA  )Potato Dextrose Agarعند تربية حفار جذع النخيل ذو القرون الطويلة مختبريا على وسط غذائي    ا لوحظ بان النيم

ة في اصابة الحشرات       )  L3اليرقي الثالث  ( يمكنها ان تعيش وتتكاثر هي االخرى  في هذا الوسط وتكون الطور المعدي ه عالي ى آفاءت تمت  . وتبق
يقان   تاالستفادة من هذه المالحظة الجديدة بان تحضر تخافيف لهذا الوسط الغذائي بالماء ويستخدم المحلول النيماتودي في الحقل لمكافحة حفارا الس

ة من مضخة ماصة             ) 1(صممت ماآنة رش شكل . ذه الماآن ة تتكون ه خاصة لدفع النيماتودا في قلب وفي الثقوب الموجودة في جذع وقلب النخل
  .متر يتصل بقصبة رش  10لتر ماء مرتبط بعتلة لغرض سحب ودفع المحلول تؤدي هذه الى انبوب بالستيك طوله  25آابسة وخزان يستوعب 

ين        15نخلة عمر الواحدة  25اختيرت  ا ب ل ارتفاعه ل في محافظة باب ر   6-4سنة في احد مناطق زراعة النخي ول       . مت ر واحد من المحل ن لت م حق ت
 3اشهر حيث تم تشريح   3النيماتودي بواسطة المضخة في قلب وجذع النخيل في الصباح الباآر وترآت هذه األشجار دون معاملة أخرى لغاية بعد 

  .لفحص يرقات وعذارى وبالغات حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار عذق النخيل ومعرفة أصابتها بالديدان النيماتودية نخالت منها 
  

  :النتائج والمناقشة 
  

ا في العراق الول مرة حيث تم تشخيص الجنس على أساس األعراض التي تحدثها النيماتود  1/3/2001يعد تسجيل هذه النيماتودا بتاريخ   
ا             ها بانه م تشخيص ي ت اتودا الت ابة بالنيم ة اإلص ا نتيج د موته ود بع م يس ي ث ون بيج ى ل ات ال م اليرق ول جس ة   Steinernemaبتح عائل

Steinernematidae  رة         ) 1(ويبين جدول دد الحشرات المختب غ ع ا حيث بل اتودا عليه  15انواع الحشرات التي تم اختبار القدرة االمراضية للنيم
فية االجنحة      12حشرة منها  ة حرش ى رتب ة االجنحة        Lepidopteraتنتمي ال ى غمدي ا    .  Coleopteraو ثالث تنتمي ال اتودا مختبري حققت النيم

فية االجنحة ومن      3-1لجميع الحشرات المختبرة بعد فترة % 100نسبة قتل  ات        6-2ايام بالنسبة لحرش تثناء يرق ة االجنحة باس ات غمدي ا ليرق يوم
  %. التي لم تتمكن النيماتودا من اختراق جليدها حيث بلغت نسبة القتل صفر  حفار ساق الرمان

لكل من دودة   ( +++) اليرقة فلقد آان إنتاج النيماتودا عاليا  اما بالنسبة النتاجية النيماتودا فانها تختلف مع اختالف أنواع الحشرات وحجم  
فية اال   جنحة  الشمع والدودة الخضراء وحفار ساق الذرة والدودة القارضة السوداء والدودة المقوسة بينما آان اقل على اليرقات األخرى ضمن حرش

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

ل      Spiraclesبيـرة فانها مفضلة للنيماتودا حيث تدخل هذه الديدان عن طريق الفتحات التنفسية الك) غم  9 ي الجسم وتحدث القت الموجودة على جهت
 Morris 1985)ايام للطور اليرقي الثاني والثالث ويكون انتاج النيماتودا عاليا جدا في هذه اليرقات     6-3ايام للطور اليرقي االول وبعد  3-2بعد 

) .  
ي ا ف م حقنه ي ت اتودا الت ان النيم ة ب ة الحقلي ائج التجرب ين من نت ات  وتب ات وبالغ ى يرق ار عل د واالنتش ي التواج ل استمرت ف جذوع النخي

ذائي    ور                PDAوعذارى الحفارات حيث هيأ لها الوسط الغ ل لحين عث دها بقلي ن وبع رة الحق د فت ي عن ق جيالتين ه معل ة من حرارة الجو لكون حماي
دان      تم تشريح ثالث نخالت في نفس مو. الديدان على اطوار الحشرة ثم احداث االصابة  ذه الدي ان ه وحظ ب ن ول قع التجربة بعد شهر من عملية الحق

ي جمع        ات الت دد اليرق دل ع غ مع ت موجودة في النخيل المعامل على اطوار الحفارات المختلفة اضافة النخفاض آثافة الحشرة الى ادنى حد حيث بل
  . يرقة قبل المعاملة 22يرقات للنخلة في حين آانت  4خالل فترة التشريح 
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ي ال            يتض يس بالصعوبة الت فية االجنحة وان استخدامها ل ارات وحرش ات الحف ل ليرق ي احداث قت ة ف  ح مما ذآر بان هذه النيماتودا تمتلك آفاءة عالي

  .يمكن للفالح تطبيقها حيث ال تحتاج الى تقانات متطورة لغرض ايصالها للنخلة 
ذه العوامل           2001/ 1/3ا في  ان البحوث جارية على النيماتودا بالرغم من قصر فترة تسجيله ة واطالق ه امج تطبيقي لغرض تربي د وضع برن فلق

ا                  االحيائية في البيئة العراقية  ة اطالقه ة في حال ة فهي متأقلم يس من الترب ل ول اتودا من حشرات النخي ذا البحث هو عزل النيم ز  ه وان ما يمي
اتودا     اضافة الى امكانية تربية حفارات النخيل مختبريا وآبر حجمها فا ر من النيم دا في مجال       .نها تساعد على انتاج عدد آبي ذا العمل واع د ه يع

 .ة الميسرة بيئيا وقليلة التلوث مكافحة االفات الزراعية باستخدام هذه التقانة االحيائي
  

 الحشرات التي تم اختبار القدرة أالمراضية  للنيماتودا عليها والنسبة المئوية للقتل): 1(جدول
  

النسبة المئوية للقتل   طور الحشرة  رةنوع الحش  
%  

إنتاج النيماتودا  لكل 
  المالحظات  حشرة

      حرشفية األجنحة  
  يوم 3-2تموت الحشرة خالل   ++ +  L3  , L 4  , P 100  دودة الشمع الكبرى  1
  يوم 3-2تموت الحشرة خالل   +  L 4  100  عثة التين  2
  يوم 2-خالل 1ة تموت اليرق  ++  L 4, P  100  عثة درنات البطاطا  3
  يوم 3 -خالل  2تموت اليرقة   ++  L 4  100  دودة ثمار التفاح  4
  يوم 3-خالل  2تموت اليرقة   ++  L 4  100  دودة ثمار المشمش  5
  يوم 2-خالل  1تموت اليرقة   +++  L3  , L 4  , P  100  الدودة الخضراء  6
  يوم 3-2تموت اليرقة خالل   +++  L 4  , P  100  حفار ساق الذرة  7
  يوم 2-1تموت اليرقة خالل   ++  L3  , L 4  100  دودة جوز القطن الشوآية  8
  يوم 3-2تموت اليرقة  خالل   +++  L 4  100  الدودة القارضة السوداء  9
  يوم 3-2تموت اليرقة  خالل   ++  L 4  100  فراشة اللهانة الصغيرة  10
  يوم 3-2تموت اليرقة  خالل   +++  L 4  100  الدودة المقوسة  11
  يوم 3-2تموت اليرقة خالل   ++  L 4  100  دودة السمسم الحائكة  12
     غمدية  األجنحة  

حفار ساق النخيل ذو القرون   1
  يوم 5 -2تموت اليرقة  خالل  +++ L2  , L 3  , P  100  الطويلة

حفار عذق النخيل ذو القرون   2
 +++ L1  , L 2  ,  L3 , P  100  القصيرة

  يوم 3-2خالل )   L1(تموت اليرقة  
 -2خالل )  L2  , L3(تموت اليرقة  

  يوم 6
  ------ - L2  , L3  0  حفار ساق الرمان  3

  عديمة االنتاج  -انتاج قليل ، +  انتاج متوسط ، ++  انتاج آبير ، *  +++  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  لتر صممت لحقن النيماتودا في النخيل 25مضخة ماصة آابسة مع خزان سعة ): 1(شكل 
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  : كر وتقديرش
  

يد      . يشكر الباحث السيد وزير الزراعة األستاذ الدآتور عبد اإلله حميد محمد  والسيد عميد آلية الزراعة د    راوي والس رحيم ال د ال د عب فرق
ذ ه   ـر   المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخيل والدآتور فرعون احمد حسين للدعم المادي والمعنوي في تنفي ذا البحث وشكـ

  . خاص للمنهدس الزراعــي محي مزهر علوان من شعبة زراعة المحاويل للمساعدة في تهيأة النماذج 
  

  : المصادر
   

راق  .  2001الجبوري ، ابراهيم جدوع  .1 دان       . تسجيل جديد لنيماتدوا متطفلة على الحشرات في الع ات في البل ة النب ة لوقاي النشرة األخباري
 .    6ص .  32العدد . االدنى  العربية والشرق

ة     .2 ة الزراعي ة للتنمي ة العربي ة لسوسة       . 2001المنظم ي مشروع المكافحة الحيوي ة ف ر الربعي الثالث عشر عن االنجازات المتحقق التقري
 .   9/2000/ 30 –تموز  1. النخيل الحمراء وحفارات الساق والجذور في دول مجلس التعاون الخليجي 

ة الزراعة   .نظرة عامة للنيماتودا النافعة واستخدامتها في المكافحة البيولوجية لآلفات الحشرية.  2001مصطفى شمس الدين ،محمد  .3  –آلي
 . جامعة القاهرة

د  .4 وظ محم د الجواد،محف راء .1998aعب ل الحم ة النخي ة سوس ي مكافح اتودا الممرضة للحشرات ف ة .دور النيم ة المتكامل مشروع المكافح
ة       لسوسة النخيل الحمرا ائل المكافحة الحيوي ا من وس ة   . ء وحفارات الساق والجذور باستخدام النيماتودا الممرضة وغيره ة العربي المنظم

 . اإلمارات العربية المتحدة.  16/2/1998-15العين . للتنمية الزراعية
وطن   .راتأسس وتقنيات إنتاج واستخدام الديدان الثعبانية الممرضة للحش. b1998عبد الجواد ،محفوظ محمد  .5 مجلة الزراعة والتنمية في ال
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Abstract  
 
 During March , 2001  entomogenous  nematodes  were isolated for the first time from the date palm 
longhorn stem borer Jebusea hammerschmidti and fruit stalk borer Oryctes elegans from Iraq . The bio-efficacy 
( pathogenesity ) of  these nematode were tested in the laboratory against  15 different insects , 13 of them were 
Lepidoptera and 3 are Coleoptera . This test showed 100 % mortality in all the lepidopteran larvae after 1-3 
days and after 2-6 days in the coleopteran larvae except the pomegranate stem borer Sphenoptera dhia-ahmadi 
does not affected .When the nematodes Steinernema injected and sprayed in /on the date palm heat as a mixture 
of PDA and water this revealed reduction in the borer population in after 3 months of this operation. The 
isolated nematodes could be one of the promising bio-agents which fit the IPM of the date palm pests in Iraq.  
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 


