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 ) ضد حوريات وبالغات الجيل الخريفي لحشرة دوباس النخيلRussell IPM Ltd., UKشركة  إنتاج( Fytoclean 40SL العضوي المستحضراختبرت كفاءة 

Ommatissus lybicus De berg. خالل  )بغداد في منطقة الصويرة (جنوب حد بساتين النخيل الواقعةأنفذت التجربة الحقلية في  .المختبريةو  تحت الظروف الحقلية
النسبة المئوية  أن . بينت النتائجببغداد الزراعية لآلفاتالمكافحة المتكاملة  أبحاثالتجربة المختبرية فقد نفذت في مختبرات مركز  أما ،2010 الجيل الخريفي لسنة

كما  .على التوالي ،%0.5و 1 ،2للتراكيز  %12.94و 21.76 ،31.01على البالغات كانت % و 32.86و 54.07 ،61.36 على الحوريات كانت المستحضرلفاعلية 
على  ،%0.5و 1 ،2البالغات للتراكيز  طورفي  %29و 54 ،74% و42و 72 ،95الحوري كانت  طورالنسب المئوية للقتل في ال نأ بينت نتائج التجربة المختبرية

على  المستحضرتأثير  نكاعليه في التجربة الحقلية و  يمما ه أعلىالبالغات و  في التجربة المختبرية على كل من الحوريات المستحضرفاعلية  كانت .التوالي
 اإلحصائينتائج التحليل  أظهرتقد و  بزيادة التركيز تزدادإ المستحضرن فاعلية أ أيضاً كما بينت النتائج  .البالغات فيمن تأثيره  أكثرالتجربتين  تاالحوريات في كل

  .البالغات عند استخدام تراكيز مختلفة من المستحضرو  كل من الحوريات ات أعدادمتوسط معنوية بين فروقاً 
  .العراق ،نخيل التمر ،Ommatissus lybicus ،الدوباس ،فايتوكلين كلمات مفتاحية:

  
  المقدمة

  

واحدة  (.Ommatissus lybicus De berg) تعد حشرة دوباس النخيل
في و  ،النخيل في العراق جميع أصنافالتي تصيب  اآلفاتمن أهم 

بها في البساتين القريبة من  اإلصابةتزداد و  مناطق زراعة النخيلجميع 
  .)4، 3، 2(التي يزرع نخيلها بصورة متقاربة و  رااألنه

المكافحات لهذه  أولى أنإلى  تشير النشرات الخاصة بالنخيل
 1935، 1934 األعوامقد تبنتها مصلحة التمور العراقية في  اآلفة
 النورةو  خليط من مسحوق النيكوتين فقد استعمل في ذلك الوقت 1936و
 DDT ـالكيميائية مثل ال المبيدات، بعد ذلك استعملت )5(الرماد و 
لصعوبة  نظراً و  .)2( رضياً أ الدبتركس رشاً و  الديازينونو  الهبتاكلورو 

 ،المصابة شجارعدد األ كثرةو  ايصال محلول الرش بالطريقة المذكورة
كانت و  األرضيةمن المرشات  استعمال الطائرات بدالً إلى  تم التوجه

  Dimethoate ـباستعمال مبيد ال 1964/مايو أيارولى التجارب في إ
بناء و  .اآلفة ةفي مكافح فعالة جداً  األخيرةكانت المادة و  DDVP ـالو 

من هذه المادة  أطنانشراء ستة  آنذاكعلى ذلك قررت وزارة الزراعة 
ال زالت طريقة الرش الجوي ) و 1( 1965لرشها بشكل واسع في موسم 

ات بيدالممن  طن 400 متبعة حتى يومنا هذا ويستعمل فيها مايقارب
  .ضمن برنامج سنوي اعتمدته وزارة الزراعة العراقية

الهيدروكربونات (الكيميائية المصنعة  المبيداتن أبالرغم من و 
كانت  )البايرثرويدية المبيداتو  الفسفورية العضوية المبيدات ،المكلورة

 ن عيوبهاأال إدارة االفات الحشرية لسنوات عدة في ا مهماً  جزءاً 
لذلك بدأ البحث عن بدائل أقل  ،مخاطر استخدامها أصبحت واضحةو 

لكي تكون تلك البدائل و  .الكيميائية المصنعة المبيداتخطورة من 
من المواصفات منها خفض أعداد  فر فيها مجموعةاتتو  أنناجحة يجب 

تحللها السريع في البيئة و  الكائنات غير المستهدفةفيدون التأثير  اآلفة
 .إنتاجها ةكلف ٕانخفاضالحيوان و و  لإلنسانسميتها المنخفضة إلى  إضافة

المنتجات الطبيعية التي ظهرت كبدائل للمبيدات الكيميائية  أهممن و 
 النباتي األصلذات  المبيداتو  الزيوت المعدنيةو  ةالعضويضرات حالمست

)14(. 

المستحضرات  أنإلى  هنالك العديد من المصادر التي تشير  
 1787قبل سنة  باو أور قد استخدمت كمبيدات حشرية في  ةالعضوي

 ،الزيتون(وهي مستحضرات يتم تصنيعها من الزيوت النباتية  )13(
يتم  تحديداً و  أو من الزيوت الحيوانية )النخيل أو جوز الهندو  بذور القطن
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 إن.)10( الحيوانية أو الدهنية النباتية أمالحاألحماضتصنيعها من 
اضحة بالرغم من قدم و  طريقة عمل هذه المستحضرات ال زالت غير

تزداد و  جدار الجسم تؤثر فين تلك المستحضرات أيعتقد و  استعمالها
 الثربسو  بيضالذباب األو  فاعليتها ضد الحشرات الغضة مثل المنّ 

تمتاز تلك المستحضرات بتحللها السريع و  ،وراقحوريات قفازات األو 
الحشرات النافعة  فينسان وقلة تأثيرها ها المنخفضة لإلتسميإلى  ضافةإ
)9، 11، 16(.  

نتاج شركة إ( Fytoclean 40SL العضويالمستحضر  يعتبر
Russell IPM Ltd.(بحسب الشركة المنتجةهو، و  ، المملكة المتحدة، 

 حماض دهنية طبيعية منتخبةالبوتاسيوم ألأمالح من  عضويةتوليفة 
الجسم  أجزاءفعال في مكافحة الحشرات ذات و  وهو سهل الخلط بالماء

الطبقة  ٕاتالفو  إذابةالحشرات هي في  فين طريقة تأثيره أو  الغضة
ومن ثم بذلك خروج سوائل الجسم  الشمعية لجدار جسم الحشرة مسبباً 

  .موت الحشرة
 العضويالمستحضر  ختبار كفاءةإإلى  يهدف هذا البحث

Fytoclean 40SL بالغات حشرة دوباس النخيلو  ضد حوريات 
(Ommatissus lybicus De berg.)  مكانية استخدامه إبغية معرفة

  .اآلفةكبديل للمبيدات الكيميائية في مكافحة هذه 
  

  وطرائقه مواد البحث
  

 التجربة الحقلية

في منطقة الصويرة شجرة نخيل في أحد البساتين الواقعة  16اختيرت 
إلى  قسمت التجربة .2010 الجيل الخريفي لسنة لخال )بغداد (جنوب

 %)2 ،1 ،0.5( المستحضرذ اعتبر كل تركيز من إ ،أربع معامالت
امالت على المع شجاروزعت األ .معاملة المقارنةإلى  ضافةإمعاملة 

ربع أاختيرت  .اعتبرت كل شجرة مكررو  لكل معاملة أشجارة عربأبواقع 
من مختلف و  هنفس السعفي طورمن كل شجرة ومن ال )أوراق(سعفات 

تم  .شرطة ملونةأطة اتم تعليم هذه السعفات بوسو  ،االتجاهات
البالغات قبل الرش بيوم واحد عن طريق و  تقديرالكثافة العددية للحوريات

البالغات لكل عشر خوصات من كل سعفة و  العد المباشر للحوريات
البالغات لكل خوصة من كل شجرة. و  عدد الحوريات متوسطواستخرج 

 كما رشت أعاله بالمعامالت المذكورة شجاررشت األ ،في اليوم التالي
ذلك باستخدام مرشة و  الخاصة بمعاملة المقارنة بالماء فقط شجاراأل

 العددية للحورياتالكثافة  سجلت .لتر تعمل بالوقود 100سعة 
 24 ـلكل خوصة بعد الرش ب أعدادهاات متوسطالبالغات واستخرجت و 
–استخدمت معادلة هندرسون .هانفس الطريقة سابقة الذكربو  ساعة 48و

لحساب النسبة المئوية لفاعلية المستحضر بعد الرش  )7( تلتون
  كالتالي:

  

- 1(% لفاعلية المبيد =
أفرادعدد	اآلفة	في	المقارنة	قبل	المعاملة عدد	أفراد		اآلفة	بعد	المعاملة

عدد	أفراد	اآلفة	في	المقارنة	بعد	المعاملة عدد	أفراد	اآلفة	قبل	المعاملة
(  ×100  

  

  التجربة المختبرية
طة النوى اسنفذت التجربة المختبرية على بادرات النخيل المزروعة بو 

 .)سم 25بطول ( بادرة 20ذ تم تهيئة إصص البالستيكية في األ
 سم 8سطوانة بالستيكية شفافة قطرها أطة ااحتجزت كل بادرة بوس

حد الطرفين أوضعت ليالمس  ،سم مفتوحة من الطرفين 30طولها و 
طة قماش اليسمح بخروج اسطح التربة بينما غطي الطرف الثاني بوس

ذ اعتبر كل إمعامالت  أربعةإلى  قسمت التجربة .البالغات أوالحوريات 
. )ماء فقط( الشاهدمعاملة إلى  إضافة معاملة %)2و 1، 0.5(تركيز 

 .ذ اعتبرت كل بادرة مكررإمثلت المعاملة الواحدة بخمس بادرات 
المصابة  شجاربالغات حشرة دوباس النخيل من األو  جمعت حوريات

 ىوزعت علو  طة مصيدة شافطةاخالل فترة نشاط كل منهما بوس
رشت المعامالت بالتراكيز .حورية أو بالغة لكل بادرة 20البادرات بواقع 

 48و 24خذت القراءات بعد أ ،لتر 1طة مرشة صغيرة سعة ابوس هعالأ
استخرجت  .النافقةو البالغات أعدد الحوريات ساعة عن طريق حساب

  النسب المئوية للقتل باستخدام المعادلة التالية:
  

 النسبة المئوية للقتل=
  النافقةعدد الحشرات 

 ×100  
  عدد الحشرات الكلي

  
  التحليل االحصائي

 التصميم العشوائي الكامل وفق ن الحقلية والمختبريةاتنفذت التجرب
 GenStat   (GenStat discovery اإلحصائياستخدم البرنامج و 

3rdedition)  لفروق المعنوية باستخدام قورنت او  إحصائياً لتحليل النتائج
  .%5عند مستوى احتمال  (LSD) قل فرق معنويأاختبار 

  

  المناقشةو  النتائج
  

 لعضوين استخدام المستحضر اأبينت نتائج التجربة الحقلية 
Fytoclean 40SL  البالغات و  عداد الحورياتأات متوسطقد خفض من

عداد أات متوسطذ انخفضت إ ،)1جدول (ساعة من المعاملة  24بعد 
 ،7.21إلى  حورية/خوصة 10.15 ،11.33 ،10.35الحوريات من 

على  %2، 1 ،0.5حورية/خوصة باستخدام التراكيز  4.07 ،5.40
 ،4.77) من 2جدول (ات أعداد البالغات متوسطكما انخفضت  .التوالي
بالغة/خوصة  3.36 ،3.77 ،4.24إلى  بالغة/خوصة 4.77 ،4.72
  .على التوالي ،عالهأكيز المذكورة للترا
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  .تحت الظروف الحقلية Fytoclean 40 SL النسبة المئوية لفاعلية المستحضرو بعد المعاملةو قبل حشرة الدوباس أعداد حوريات طمتوس .1جدول 
Table 1. Mean number of dubas bug nymphs before and after spraying with fytoclean 40 SL under field conditions. 
 

  المعاملة
Treatment

  ةخوص/عدد الحوريات متوسط
Mean No. of nymphs/leaflet  

  المستحضرالنسبة المئوية لفاعلية 
Efficiency of Fytoclean 40 SL%  

  قبل المعاملة
Before 

spraying 

 24 ـب بعد المعاملة
  ساعة

24 hr after 
spraying 

 48ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

48 hr after 
spraying

 24ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

24 hr after 
spraying 

 48ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

48 hr after 
spraying 

 Control 9.81 10.18 10.41 الشاھد
0.5% 10.35 7.21 8.42 32.86 22.33 

1% 11.33 5.40 7.51 54.07 37.53 
2% 10.154.075.6561.36 47.54 

  LSD for nymphs was 1.853 at P=0.05  %5عند مستوى احتمال 1.853للحوريات  LSDقيمة 
  

  .تحت الظروف الحقليةFytoclean 40 SL النسبة المئوية لفاعلية المستحضرو بعد المعاملةو قبل حشرة الدوباس أعداد بالغات متوسط.2جدول 
Table 2. Mean number of dubas bug adults before and after spraying with fytoclean 40 SL under field conditions. 
 

  المعاملة
Treatment

  خوصةعدد البالغات/ متوسط
Mean No. of adults/leaflet 

  المستحضرالنسبة المئوية لفاعلية 
%Efficiency of Fytoclean 40 SL 

  قبل المعاملة
Before spraying 

 24ـ المعاملة ببعد 
  ساعة

24 hr after 
spraying

 48ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

48 hr after 
spraying

 24ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

24 hr after 
spraying 

 48ـ بعد المعاملة ب
  ساعة

48 hr after 
spraying 

Control 4.764.864.92 الشاھد
0.5% 4.77 4.24  5.01  12.94 1.42 

1% 4.72 3.77 4.79 21.76 1.80 
2% 4.77 3.36 4.81 31.01 2.61 

  LSD for adults was 3.33 at P=0.05  %5عند مستوى احتمال 0.333للبالغات  LSDقيمة 
  

في خفض  العضوين كفاءة المستحضر أيتبين من النتائج 
التراكيز البالغات تزداد كلما ازدادت و  عداد الحورياتأات متوسط

 حصائي فروقاً وقد أظهرت نتائج التحليل اإل المستخدمة من المستحضر
البالغات بعد المعاملة باختالف و  عداد الحورياتأات متوسطمعنوية بين 

 بزيادة المستحضرية لالنسبة المئوية لفاع إزدادت ونتيجة لذلك .التراكيز
 61.31 المستحضرية لعلى نسبة مئوية لفاعأذ بلغت إالتراكيز 

باستخدام  ،على التوالي ،البالغاتو  على كل من الحوريات 31.01و
  . المعاملة على ساعة 24مرور  دوذلك بع %2التركيز 

 ن النسب المئوية للقتل كانتأوبينت نتائج التجربة المختبرية 
 ،البالغاتو  في كل من الحوريات %75 ،54 ،29و% 96 ،72 ،42

بعد  ،على التوالي ،%2،  1،  0.5باستخدام التراكيز  ،على التوالي
من خالل هذه . و )4و 3جدولين ال( المعاملة علىساعة 24مرور 

 النسب المئوية للقتل في كل من الحوريات زيادة يضاً أالنتائج يتضح 
ظهرت أو  كلما ازدادت التراكيز المستخدمة من المستحضر البالغاتو 

ات متوسط بينمعنوية  للتجربة المختبرية فروقاً حصائي نتائج التحليل اإل
  .البالغات بعد المعاملة مع اختالف التراكيزو  الحوريات أعداد

 Fytoclean 40ن كفاءة المستحضر العضوي أيتضح مما سبق 

SL على أالبالغات كانت و  في التجربة المختبرية ضد كل من الحوريات

تعرض إلى  السبب في ذلكيرجع و  ،مما هو عليه في التجربة الحقلية
رذاذ المستحضر بصورة إلى  البالغات في التجربة المختبريةو  الحوريات

ن التجربة المختبرية قد نفذت على البادرات المزروعة أمباشرة سيما و 
 أفرادلذين توزعت عليهما لالتي رشت من كال سطحيها او  طة النوىابوس

ن أ) 12، 8، 6( سابقاً قد ذكر و  .الحشرة من حوريات أو بالغات
المستحضرات العضوية المصنعة من األحماض الدهنية تزداد فاعليتها 
ضد الحشرات المستهدفة في حالة التعرض المباشر لرذاذ المستحضر 

  من قبل الحشرة.
 فاعلية المستحضر ضد الحوريات في التجربتين الحقلية كانت

ن أإلى  قد يعزى ذلكو  المختبريةأعلى مما هو عليه ضد البالغاتو 
كثر مما هو أجزاء جسم غضة أحوريات حشرة دوباس النخيل ذات 

و أقادرة على الطيران الغير طوار ن األأعن  عليه لدى البالغات فضالً 
، 11، 9( حماض الدهنيةمالح األكثر ألأمجنحة تكون حساسة الغير 

16(.  
المستحضر في التجربتين ن فاعلية أ يضاً أأوضحت النتائج 

 ساعة من المعاملة 24المختبرية كانت واضحة بعد مرور و  الحقلية
.ساعة من المعاملة 48أو تنخفض بعد مرور ذاته المستوى  عندتبقى و 
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  .المختبريةالنسبة المئوية للقتل تحت الظروف و Fytoclean 40 SLبمستحضر  بعد المعاملةو قبل الدوباس أعداد حوريات متوسط .3جدول 
Table 3. Mean number of dubas bug nymphs before and after spraying with fytoclean 40 SL and mortality rate (%) under 
laboratory conditions. 
 

  المعاملة
Treatment

عدد الحوريات الحية 
  قبل المعاملة
Number of 

nymphs before 
spraying 

عدد الحوريات  متوسط
  ساعة 24الميتة بعد 

Mean number of 
nymphs killed after 

24 hr 

النسبة المئوية 
 24للقتل بعد 
  ساعة

% Mortality 
after 24 hr 

عدد الحوريات  متوسط
  ساعة 48الميتة بعد 

Mean number of 
nymphs killed 

after 48 hr 

النسبة المئوية للقتل بعد 
  ساعة 48

% Mortality after 
24 hr 

  Control 20 0.00.00.0 0.0 الشاھد
0.5% 20 8.4 42.08.4 42.0 

1% 20 14.4 72.0 14.4 72.0 
2% 20 19.0 95.0 19.2 96.0 

  LSD for nymphs was 1.157 at P=0.05  %5عند مستوى احتمال 1.157للحوريات  LSDقيمة 

  
  .النسبة المئوية للقتل تحت الظروف المختبريةو Fytoclean 40 SLبمستحضر  المعاملةبعد و أعداد البالغات قبل متوسط.4جدول 

Table 4. Mean number of dubas bug adults before and after spraying with fytoclean 40 SL and mortality rate under laboratory 
conditions.  
 

  المعاملة
Treatment 

الحية  البالغاتعدد 
  قبل المعاملة
Number of 

adults before 
spraying 

 البالغاتعدد  متوسط
  ساعة 24الميتة بعد 

Mean number of 
adults killed after 

24 h.

النسبة المئوية للقتل 
  ساعة 24بعد 

% Mortality 
after 24 h.

 البالغاتعدد  متوسط
  ساعة 48الميتة بعد 

Mean number of 
adults killed after 48 

h. 

النسبة المئوية للقتل 
  ساعة 48بعد 

% Mortality 
after 24 h 

 Control 20 0.00.00.0 0.0الشاھد
0.5% 20 5.8  29.05.8 29.0 

1% 20 10.8 54.0 10.8  54.0 
2% 20 14.8  74.0 15.0 75.0 

  LSD for adults was 0.775 at P=0.05  %5عند مستوى احتمال 0.755للبالغات  LSDقيمة 

  
ن أتبينومن خالل المالحظات المباشرة للتجربة المختبرية 

صفر اللون األإلى  الحوريات المتعرضة لرذاذ المستحضر يتحول لونها
كما  )كريمي( أبيض القشي مقارنة بالحوريات السليمة التي يكون لونها

المتعرضة لرذاذ المستحضر اذ البالغات و  تغير الشكل العام للحوريات
ن أاضحة وهي دليل واضح على و  ظهر عليها عالمات تشوه

 التي تؤديو  ذابة الطبقة الشمعية لجدار الجسمإالمستحضر يعمل على 
ن أاذ لوحظ  ،خروج سوائل الجسم بصورة سريعة ثم موت الحشرةإلى 

 بعد مرور نفقتالبالغات التي تعرضت لرذاذ المبيد قد و  الحوريات
على  العضويانعدام تأثير المستحضر  نإ نصف ساعة من المعاملة.

ساعة من المعاملة  48بالغات حشرة دوباس النخيل بعد و  حوريات
التي  اآلفة أفراد فيطريقة تأثيره و  تحلله السريع في البيئةإلى  يعزى

ة العضويتعتمد على المالمسة وهي صفات امتازت بها المستحضرات 
  .)6(الدهنية  األحماضالمصنعة من 

 Fytoclean 40SL لعضوين المستحضر اأنستنتج مما تقدم 
البالغات و  كل من الحوريات مجتمعاتيمكن استخدامه في خفض كثافة 

رضية لضمان ذلك باستخدام المرشات األو  تحت الظروف الحقلية
كبر أبالتالي تعريض و  بصورة كاملة برذاذ المستحضر شجارتغطية األ

ن مثل هذه أوبما  .لرذاذ المستحضر اآلفة أفرادعدد ممكن من 
 قليلة المخاطر بالنسبة للعاملينو  نسانالمستحضرات غير سامة لإل

كثر من ألو  اآلفةمكان تكرار عملية الرش خالل فترة نشاط فباإل )15(
في البساتين  منخفضة ذات جدوى رضيطريقة الرش األن أال إ ،مرة

يكون من ذ إنخيل عالية  أشجارو التي تحتوي على أصابة الموبوءة باإل
تطوير هذا المستحضر  نقترح لذا .هايلإيصال محلول الرش إالصعب 

كما حشرة دوباس النخيل  مكافحة تخدامه في برامجسكي يتسنى ا
 )النشو(فتية ال النخيلأشجار  نوصي باستعماله في البساتين الحديثة ذات

رتفاعات إلذات ا النخيل أشجارالتي تحتوي على  وفي الحدائق المنزلية
 رشه في الصباح فضلوي ،رضيةالمرشات األ رذاذ ليهاإصل يالتي 
  .الباكر

  

  شكر وتقدير
  

لدعمه المتواصل  الدكتور شاكر الزيدي لألستاذتقدير الشكر و الجزيل 
 ةتقنيات المكافحة المتكامل إدخالللبحوث العلمية ومحاوالته الجادة في 

  .للعراق
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Abstract 
Hassan, B.H., I.J. Aljboory, H.F. Alrubeai, A.H. Selman and M.Z. Khalaf. 2014.The efficacy of the organic insecticide 
Fytoclean 40SL against the nymphs and adults of Dubas bug Ommatissus lybicus De berg. Arab Journal of Plant 
Protection, 32(1): 52-56. 

The efficacy of the organic insecticide Fytoclean 40SL (Russell IPM Ltd, UK) against the nymphs and adults of autumn generation of 
Dubas bug Ommatissus lybicus De berg. was studied under both laboratory and field conditions. The field trial was conducted in palm groves 
in the Sawera area (south of Baghdad) during the autumn of 2010. A laboratory trial was conducted at the Integrated Pest Management 
Research Centre. The field results showed an efficacy against nymphs equivalent to 61.36, 54.07, 32.86% and against adults 31.01, 21.76, 
12.94% using insecticides rates of 2, 1 and 0.5%, respectively. The results of the laboratory trials showed an efficacy level of 95, 72 and 42% 
against nymphs and 74, 54 and 29% against adults, when different insecticide concentrations of 2, 1, and 0.5%, respectively, were applied. 
The laboratory trials showed a higher efficacy against nymphs and adults compared to field trials. In both laboratory and field trials, the 
formulation was more effective against nymphs than adults. The results also showed that the efficacy increased with increased concentration. 
Statistical analysis showed that there was a significant difference in the average number of nymphs and adults controlled when different 
concentrations of the organic insecticide was used. 
Keywords: Fytoclean, dubas, date palm, Iraq, Ommatissus lybicus. 
Corresponding author: B.H. Hassan, Integrated Pest control Research Center, Ministry of Science and Technology, Baghdad, Iraq, 

Email: bassim67 @yahoo.com 
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