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 Oryctes elegans (Coleoptera: Dynastidae)من يرقات حفار عذوق النخيل   Oryctes like-virusعزل وتشخيص فايروس 

  الول مرة في العراق
  

  ابراهيم جدوع الجبوري /  ن عبد اهللا محمد صالححسام الدي
  م وقاية النباتقس/  آلية الزراعة/  جامعة بغداد

  
  :المستخلص 

  
ل     يرقة من ي  13جمعت  ار عذوق النخي ات حف ا           Oryctes elegansرق بطء حرآته ي تمثلت ب الفيروس الت ا أعراض اإلصابة ب ظهرت عليه

م               ائل شفاف رائق ابيض طباشيري ومن ث ى س ة ال بطن وتحول اليرق ر حجم ال وتوقفها عن التغذية وظهور بقع بيضاء تحت الجلد وبالتالي آب
ات  وت اليرق ر و  . م اء المقط ات بالم ت اليرق ر       جنس تخدم المجه ايروس اس زل الف ة لع اذ مختلف ات انتب ا عملي ت عليه دارئ واجري ول ال المحل

  .اإللكتروني النافذ لتصوير الفايروس
  

  : المقدمة
  

ات في أنسجة الجذع والكرب والقلب                ر البالغات واليرق ل حيث تحف رة  بالنخي ي تسبب اضرارأ آبي تعد حفارات النخيل من اآلفات المهمة الت
ف ببه تل ا    مس ة منه راض خاصة الفطري ببات األم ل مس ه او نق ذيتها علي ة تغ يج نتيج وري (النس الي  2001الجب ايروس ) 2001، غ سجل الف

Oryctes like-virus        ل ا من قب رة في ماليزي ار            Huger (1966)ألول م ات حف يا وجزر سومطره من يرق ين واندونس م عزل في الفليب ث
دي    ل الهن ي . O. rhinocerosالنخي ي ح ه  ف ات وبالغات حشرات   ) 1998(وآخرون Hunter -Fujitaن عزل  .O و O. boas من يرق
monocerosوO. rhinoceros          ان ة صالله فى عم ا وفى منطق التى تصيب أشجار نخيل الزيت وجوز الهند فى جنوب شرق آسيا وافريقي

ة الك  Payne (1982)أشار . ة المصابة       ان الفايروس يمكن ان يستخدم فى المقاومة اإلحيائي ق نشر الحشرات البالغ يكية عن طري يصيب  . الس
ة البيض والجدران الداخ     ايض وأغلف ة  الفايروس انوية األجسام الدهنية لليرقات وخاليا الطبقة الطالئية للمعدة الوسطى وعزل من جدران المب لي

اث عن وضع       البالغات المصابة تموت. للحافظة المنوية لذا فأنه ينتقل الفايروس عن طريق البراز اسرع من البالغات السليمة حيث تتوقف اإلن
ايروس بأسبوع       د اإلصابة  بالف ام الضمنية    Kenneth  (1976) ذآر  ) .Marmmorsch, 1982 Payne 1985(البيض بع  IBsأن األجس

)Inclusion Bodies (  اد ايكرون     200×  70توجد باليرقات فقط ويوجد الفيروس بنمطين آروي وعصوي، الكروي آبير الحجم بابع ي م مل
ايروس      Bedford (1973)واشار ان استخدام ف ا        Oryctes virusب اجح في مكافحة الحشرات احيائي ل ن ا ذآر  . بالحق  (1977,1973)بينم

Zelazny         زاوج ومن الممكن أن ل مرات الت ة وتق يبقى  أن الذآر يصاب اآثر من األنثى بالفايروس وعند اإلصابة تتوقف البالغات عن التغذي
ل  أن  1985)(واخرون   Roger-Hullوذآر  . الفايرس بالبيئة بعد نشره لمدة خمسة سنوات مما يؤدى الى قلة آثافة الحشرات في بساتين النخي

ام الضمنية          ه وان وجود األجس ليمة لالصابة ب إصابة معدة البالغات بالفايرس تجعله يخرج بكميات آبيرة مع البراز مما يعرض الحشرات الس
IBs أما .تجعل الفايروس من الممكن استخدامه آعامل بالمكافحة اإلحيائيةLawrence فلقد ذآروا بان البالغات هي أول من   ) 2000(واخرون

يقوم بنشر اإلصابة الى الحشرات السليمة ومن الممكن رش الفايروس آمبيد أحيائي داخل قلب النخلة واستخدمت البالغات المصابة بنجاح في      
ر  ة ونش ن       مكافح وفر م ة المت ة ولقل رامج اإلدارة المتكامل ط ب ة ضمن خط ة المكروبي ة المكافح النظر ألهمي ل وب جار النخي ي أش ايروس ف الف

وطني            امج ال ل آجزء من عمل البرن ات النخي ة في بيئ المعلومات عنها في برامج مكافحة آفات النخيل فلقد وضعت خطة لمسح األعداء الحيوي
  .   ولذا ينفذ هذا البحث لتكثير وتحسين زراعة النخيل

  
  : المواد وطرائق العمل

  
ا       Oryctes elegans يرقة مصابة من يرقات حفار عذوق النخيل13جمعت  ا وتوقفه بطء حرآته ة تمثلت ب ظهرت عليها أعراض غير طبيعي

ى     عن التغذية وظهور بقع بيضاء متفرقة تحت الجلد وبالتالي آبر حجم البطن وتحول اليرقة آلها الى سائل ون ال شفاف رائق واخيرا يتحول الل
ات المتكون من مسحوق ليف           . ابيض طباشيري وتموت اليرقة أخيرا ذاء الصناعي لليرق ة للغ ات الميت أجريت عدوى صناعية بمسحوق اليرق

ا             ًا لحين ظهور األعراض الموصوفة أعاله عليه ليمة فحصت يومي ات س ه يرق ات وا   . وآرب النخيل وضعت علي ذه اليرق ستخدمت  جمعت ه
  :في عزل وتنقية الفايروس مع بعض التحويرات البسيطة وآما يأتي Hunter-Fujita  (1998) طريقة 
ع إضافة   .1 ة م الث سرعات مختلف ائي ذو ث ات بخالط آهرب اء مقطر و 50جنست اليرق ل م فاتي 20م ول دارئ فوس ل محل  (pbs)م

phosphate buffered saline    
ن ث     .2 ن وم الل قط ن خ ول م ح المحل يح        رش الل ورق ترش ن خ ول م ح المحل رة ورش ام الكبي ن األجس تخلص م لين لل اش موس م قم

1:Wattman No. . 
از طرد مرآزي              .3 اذ  بواسطة جه ة انتب ول عملي ى المحل ق واهمل الراسب واجريت عل ترك المحلول بالثالجة لليوم التالي، اخذ المعل

 .دقيقة ولمدة عشرة دقائق/دورة  2000تحت سرعة 
ق   .4 ذ المعل ر    اخ اء مقط ول م ب واضيف للمحل ل الراس ع  20واهم ل م رعة     10م اذ بس ة انتب ت عملي فاتي واجري ن دارئ فوس ل م م

 . Pelletدقيقة لمدة نصف ساعة أهمل الراشح واخذت الحبة    / دورة5000
رة اخرى بسرعة     مل محلول دارئ فوسفاتي 10مل ماء مقطر و20اضيف للحبة   .5 اذ م دة   /دورة 6000واعيدت عملية االنتب ة ولم دقيق

 .ساعة واحدة
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ا     Pelletأخذت الحبة  .6 اء مقطر و   25واهمل الراشح واضيف له ول        5مل م ة ترشيح للمحل فاتي، أجريت عملي ول دارئ فوس مل محل
 . بالمرور وال يسمح لغيرها بالنفاذ ملي مايكرون حيث يسمح لجسيمات الفايرس 22..0بتفريغ الضغط وبورق ترشيح ملي بور حجم 

دة        .7 يد بع اخذ المحلول واجريت عملية تصوير بالمجهر االلكتروني النافذ وبواسطة التصبيغ السالب باستخدام صبغة الفوسفوتنستك اس
  . بغداد/ جامعة صدام الطبية /أجريت عملية التصوير في وحدة البايولوجي الطبي في آلية طب صدام . تكبيرات

  
  :  ائج والمناقشةالنت

  
ايروس           11ظهرت نتائج العدوى بالفيروس على اليرقات بعد  ي جسيمات الف المجهر اإللكترون ة التصوير ب د أجراء عملي وم وبع - Oryctesي

like virus  ا وجده   ) 1،2(شكل ا         )  3(شكل  ) Lawrence   )2000وعند مقارنتها مع م دو بأنه ايروس حيث تب ا نفس جسيمات الف ين أنه تب
ايروس  ت ار       .أخذ شكل بيضوي متطاول آما يظهر الحامض النووي على شكل حلزون داخل جسيمة الف ى حشرة حف ايروس عل ر تسجيل الف يعتب

ذا المسبب                 تثمار ه ل وان اس م حشرات النخي ى واحدة من أه ببات مرضية عل ة الآتشاف مجموعة مس عذق النخيل الول مرة في العراق بداي
  .حيوية يعتبر خطوة لتحقيق برنامج إدارة متكامل آلفات النخيلالمرضي في مجال المكافحة ال

  
  :شكر وتقدير 

  
ل   ى      / يتقدم الباحثان بوافر الشكر والتقدير للسيد المدير التنفيذي للبرنامج الوطني لتكثير وتحسين زراعة النخي د حسين عل دآتور فرعون احم ال
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Abstract:  

 
Thirteen larvae of date palm fruit stalk borer Oryctes elegans, which showed viral infection symptoms 

(slow movement, feeding stoppage, appearance of white spots on the larva body which leads to larvae death) 
have been taken to the laboratory. The larvae were homogenized with water and buffer solution and 
different centrifugation processes have been done to isolate virus molecules. The virus photographed by 
using a transmission electron microscope. 
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