
 

 

 

                                        

 

 

 

 التشخيصية والحياتية الجوانب دراسة بعض
 الحمراء النخيل حلمةل والبيئية

Raoiella indica Hirst, 1924 
(Acari: Tenuipalpidae) 

 هاالنباتية في حياتيتت الِصتخسمثير بعض التأو
َيحٌ إِنَى  أُْطشوَححٌ ُيمَذِّ

ساَعِح    جاِيَعِح انثَْصَشجِ  –َيْجهِِظ ُكهٍَِّّح انضِّ

ِِ فَْهَغفَحً   ْكتىسا ٍِْم َدَسَجِح انذُّ ٍْ ُيتََطهَّثاٍخ ََ ًَ ُجْضٌء ِي  َوِه

ساعٍَِّح   (انَحَشَشاُخ )  ِولاٌَِح انَُّثاخِ  -فًِ انُعهُىِو انضِّ

 

 ٍْ لِثَِم انطّانِةِ ِي  

 ٌَ ٍَ َعْهًا  َعْثُذ انَكشٌِى ِعْثَذانِْحِغٍ

 ياجغتٍش عهىو صساعٍح

ولاٌح انُثاخ      

و  2014 

 تإششاف
ْعذنَ . د.و.أ                خانُِذ َعْثَذانَْشَصاَق فَهٍذٍ . د.و.أ ثٍِذ عثُذهللاِ ََْجُى انغَّ  
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 قٕؼح اندًؼخ

 (4اٜٚخ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

االعتارٌٍ انًششفٍٍ إلشاس  

انسٛبرٛخ ٔانجٛئٛخ ٔ انزشطٛظٛخ ظؼاقخ اندٕاَت)َمؽ ثأٌ اػعاظ ْػِ االؽؽٔزخ انًٕقٕيخ 

ٔرأثٛؽ ثؼغ انًكزطهظبد انُجبرٛخ فٙ زٛبرٛزٓب( لع  R. indica انسًؽاءانُطٛم  سهًخن

رّى رسذ اشؽافُب فٙ لكى ٔلبٚخ انُجبد كهٛخ انؿؼاػخ / خبيؼخ انجظؽح ْٔٙ خؿء يٍ 

 انسشؽاد. –يزطهجبد َٛم ظؼخخ انعكزٕؼاِ / فهكفخ فٙ انؼهٕو انؿؼاػٛخ / ٔلبٚخ انُجبد 

 

 

انتىلٍع               انتىلٍع                                              

 االقى: ظ. ضبنع ػجع انؽؾاق فٓٛع                             االقى: ظ. نجٛع ػجع هللا َدى 

 انًؽرجخ انؼهًٛخ : اقزبغ يكبػع                               انًؽرجخ انؼهًٛخ: اقزبغ يكبػع

2022انزبؼٚص:   /     /                                       2022انزبؼٚص:   /     /     

 

لغى ولاٌح انُثاختىصٍح سئٍظ   

ْػِ االؽؽٔزخ انٗ ندُخ انًُبلشخ. انًشؽفٍٛ َسٛماالقزبغٍٚ  إلؽاؼثُبءاً ػهٗ   

 

 

  

 

 

 

:انزٕلٛغ  

ػهٙ ؾاخٙ ػجع انمبظؼ. ظ: االقى  

اقزبغ يكبػع: انًؽرجخ انؼهًٛخ  

 2022:   /    /   انزبؼٚص
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 اقرار لجنة المناقشة

بأننننا قرانننا ياا  نننا   ننة ا اريحننة  ادنننان ن ننرنحننن رسننيع يا لننا  لجنننة المناقشننة الميق ننين 

 .Rالنليننا الحمننرا   ح مننةالميسننيمة )دراسننة ب ننا الجيانننص الوشلييننية يالحياويننة يالبيسيننة ل  

indica,Hirst 1924  يوننأرير ب ننا المسول ينناا النباويننة تنن( حياويوىنناب الونن( و نندم بىننا االننص

الدكويران ) بد الكريم  بد الحسين س مانب يو( جز  من موا باا نيا شىادة الدكويران ت( ال  نيم 

ا ا الحشننراا  –الزرا يننة  نند  ج   اريحننة مسننويتية يب نند اجننرا  مناقشننة الاالننص تنن( محويياوىننا ي 

 لموا باا نيا الشىادة المذكيرة ي  يه نيي( ب بيا ا اريحة يبو دير )امويازب.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميادقة  ميد ك ية الزرا ة                                 

ا النايادق   ة ما جا  ت( قرار ال جنة   

 رسيع ال جنة
 الويقيع:

 ا سم: د. ليا  ل يف كريم
 المروبة ال  مية: اسواذ
جام ة البيرة –ال نيان: ك ية الزرا ة   

 2023الواريخ:   /    /   

  لي ال جنة
 الويقيع:

 ا سم: د. ميري كاظم مباشر
 المروبة ال  مية: اسواذ مسا د

 جام ة المرنة –ال نيان: ك ية ال  يم 
 2023الواريخ:   /    /   

  لي ال جنة
 الويقيع:

 ا سم: د. ايمان ميسة  مران
 المروبة ال  مية: اسواذ مسا د

جام ة البيرة –ال نيان: ك ية الزرا ة   

 2023الواريخ:   /    /   

  لي ال جنة
 الويقيع:

 ا سم: د. لالد  بد الرزاق تىيد
 ة: اسواذ مسا دالمروبة ال  مي

جام ة  –ال نيان: ك ية الزرا ة 
 البيرة

 2023الواريخ:   /    /   

 الويقيع:
 ا سم: د. ساجد س د حسن

 المروبة ال  مية: اسواذ
 2023الواريخ:   /    /   

  لي ال جنة
 الويقيع:
 د. مفيد  بد ال ايف حبيص ا سم:

 المروبة ال  مية: اسواذ 
جام ة  –ال نيان: ك ية ال  يم 

 البيرة
 2023الواريخ:   /    /   

  لي ال جنة
 الويقيع:

 ا سم: د. مس م  اشير  بد الياحد
 المروبة ال  مية: اسواذ مسا د

جام ة  –ال نيان: ك ية الزرا ة 
 البيرة

 2023الواريخ:   /    /   

  لياً يمشرتاً 
 الويقيع:

 ا سم: د. لبيد  بد هللا نجم
 المروبة ال  مية: اسواذ مسا د

جام ة البيرة –ال نيان: ك ية الزرا ة   
 2023الواريخ:   /    /   
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 االهــــــــــــــــداء

 

 الة ريح يالدي ييالدو( .

 

 الة ريح ال( ي م( .

 

 الة زيجو( يابناس( يبناو(.

 

 اودي رمرة جىدي وذا.
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 شكر وتقدير

 )) الحمد هلل الذي ودانا لىذا يما كّنا لنىودي لي  ان ودانا هللا بب

الكريم محمد ي  ة آله الايبين الااورين يانا اقدم ااريحو( وذن ياي ( ياس م   ة نبينا     

ل  ىا وكين م يناً لمن يا ص ال  م    يس ن( ا  ان او دم بجزيا الشكر يياتر ا مونان الة اسواذي 

المشرف ا سواذ المسا د الدكوير لالد  بد الرزاق تىيد  قوراحه ميليع البحث يالة ا سواذ 

 لبيد  بد هللا نجم المشرف   ة الوشليص الجزيس( اللاص بالبحث.المسا د الدكوير 

 .نيا لا  لجنة المناقشة المحورمي كما او دم بياتر ا مونان يال رتان الة السادة رسيع    

ا سواذ الدكوير  جام ة البيرة  سيما –يشكري يو ديري الة  مادة يمنوسب( ك ية الزرا ة 

ا سواذ المسا د الدكوير يادق جبار محسن م اين ال ميد ي ساجد س د حسن  ميد ك ية الزرا ة

ل شؤين ال  مية  يالشكر ميييا الة ا سواذ المسا د الدكوير   ( زاج( رسيع قسم اليقاية 

ايس( يا سواذ ياساوذة ال سم كا من ا سواذ الدكوير محمد  امر يا سواذ الدكوير  ال  الفر

الدكوير محمد حمزة يا سواذ المسا د الدكوير مس م  اشير يا سواذ المسا د السيدة حياة يا سواذ 

الشكر يالرنا  الة ا سواذ الدكوير اس د لالص المسا د الدكويرة ايمان ميسة  مران   كما او دم ب

اس( لنواسج البحث  ي  يس ن( يحية يالدكوير حسين رزاق الكنان( لمسا دوىما ت( الوح يا ا حي

ا  ان اشكر يحدة الدراساا ال  يا ت( ك ية الزرا ة  سيما الدكوير محمد  بد الرلا يالسا 

يا سواذ بشرى. يك ماا الشكر مشفي ة بالمحبة يالو دير الة ا سواذ الدكوير يادق راجص 

ع ال اسدي يا سواذ المسا د المسا د الدكوير سالم حسين الىالل( يا سواذ المسا د الدكوير قي

الدكوير لالد جابر لديروم الكبير ت( و ييم البحث يابدا  آراسىم ال  مية السديدة. شكري يو ديري 

ي بد من ا شادة بالجىيد   يا سواذ الدكوير محمد  بد ال باع الة ا سواذ الدكوير باسم الغزي

يازالة ال  باا اي ة تورة الدراسة  يشكري الو( بذلىا ا سواذ  مار الغزي ت( وذليا الي يباا 

الجزيا الة ا سواذ  ادا اإلمارة امين مكوبة ك ية الزرا ة يالة ا سواذ راسد امين مكوبة قسم 

اليقاية  شكري يامونان( الة ا سواذ حيدر تالا . يلواماً شكري يمحبو( الة جميع زمالس( 

ذكر محمد يبري يغسان  يسة يباسم ا سدي ا بة الدراساا ال  يا ت( قسم اليقاية يالص بال

ت( انجاز وذا  يد ال ين مدّ يامجد الس دي يحازم الوميم( يمحمد حمدان ي  ( زوير يكا من 

 البحث.

 

عبد الكريم
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 انخالصح

 

ك ية الزرا ة / جام ة البيرة يو( اجريا وذن الدراسة ت( قسم يقاية النباا /  

 .الدراسة ا يلة   ة نااق ال راق

 :اظىرا نواسج الدراسة ما ي (

من الناحية المظىرية  R. indica Hirst,1924  النليا الحمرا  ح مةش ليا 

باسولدام  المفاويح  الوينيفية يمن الناحية الجينية باسولدام و نية الوفا ا الس س ( 

  كما وم ييف الذكر يا نرة لكا  Polymerase chain Reactin ل بيليمراا

 .Focus Stacking دير من اديارن الموحركة باسولدام و نية

النليا الحمرا   انىا وفلا الساح  ح مةاظىرا نواسج الدراسة الح  ية لحياوية يبيسية 

السف ( من ا يراق حيا ال رق اليسا( حيث وما مواب ة مسو مراا وذا  

تكان ا  ة  2020/9/15يلغاية  9/15/2019 كاريع لالا تورة الدراسة من ا

/  ح مة  266.25ت( شىر كانين ا يا وي ح مةم دا لوياجد جميع اديار وذن ال

%  ت( 63.80ْم يمويسا رايب( ب غ   16.37ليية  ند مويسا  حراري ب غ    

/ ليية  ند  ح مة  11.44حين سج ا ادنة م د وىا  ت( شىر نيسان حيث ب غا 

  . % 38.19ْم  يرايبة نسبية  25.18درجة حرارة 

النليا الحمرا  ا  ة م د وىا ت( منا ة اب( اللييص  ح مةسج ا الكراتة السكانية ل  

  تيما سج ا منا ة المدينة اقا كراتة سكانية لىذن  2سم5/   ح مة 43.42حيث ب غا 

 . 2سم 5/ ح مة  23.59اآلتة  يبم دا 

 50.93المذكيرة يبم دا ب غ   ح مةل الحاليي سجا ا  ة كراتة سكانية  ينف  

 ح مة  17.54بينما  سجا  ينف الساير اقا كراتة سكانية حيث ب غا  2سم 5/ ح مة

 . 2سم 5/

–%  88.5يكانا نسبة ا ناث  9:1النليا الحمرا  ب غا  ح مةالنسبة الجنسية ل  

%    ت( حين سج ا الدراسة الميدانية دراسة  11.4-% 9.1% يل ذكير  90.4

جيالً ل مدة الممودة من  19النليا الحمرا  حيث ب غ  دد ا جياا  ح مة دد ا جياا ل

 . 2020/4/27الة  2019/9/15



 

 ة 

 

النليننا الحمننرا  تنن( جميننع ادياروننا  ح مننةبيسيننة اظىننرا الدراسننة الملوبريننة لحياويننة ي

% .ان 60-50يرايبنة نسنبية رابونة  20,25,30,35يوحا درجناا حنرارة ملو فنة 

النلينا الحمنرا  حينث كاننا ال القنة  ح منةلدرجاا الحرارة ونأريرا كبينرا   نة حياوينة 

  كسية بين مدة حلانة البيا يدرجاا الحرارة الملو فة . ب غنا اانيا مندة لحلنانة

ْم    ننة ينننف السننناير  تنن( حننين اقيننر منندة كاننننا  20يننيم  ننند  4.709البننيا 

 . ْم    ة ينف الحاليي 35ييم  ند  0.834

النلينا الحمنرا  ل بنيا    ح مةكان لدرجاا الحرارة وأريراً ارديا   ة انواجية انرة   

وا ْم  يكان ذلن  لنالا وياجند 35بيلة  ند  3.340ت د ب غا ا  ة م د ا ا نواجية 

  ة ينف الحاليي   ت( حين كان اقا م دا لإلنواجية   نة يننف السناير حينث ب نغ 

 .  مْ  20بيلة  ند  1.494

كننان وننأرير درجنناا الحننرارة  كسننيا   ننة منندد جميننع ا ديار الموحركننة ت نند ب غننا     

ْم  يوحديندا تن( يننف السناير  ياقينر  20ينيم  نند  9.964اايا مدة ل دير اليرق( 

ْم    نة يننف الحناليي . ب غنا اانيا مندة ل انيرين  35ييم  ند  4.504مدة ب غا 

ينيم   نة  9.804   7.996الحيري ا يا يالران(   نة يننف السناير حينث ب غنا  

ْم    نننة يننننف  35 نننند  2.506   2.702ْم  ياقينننر مننندة لىمنننا  20الونننيال(  نننند 

 . الحاليي

  ننة ينننف السنناير ْم   20يننيم  ننند  14.720ب غننا ااننيا منندة للنرننة الكام ننة    

ْم   ة ينف الحاليي . بينا النواسج ان ال القنة  35ييم  ند  7.872ياقير مدة لىا 

النلينا الحمنرا  ياروفناع درجناا الحنرارة  حينث كاننا  ح مة كسية بين  مر الذكر ل

ْم    ة ينف السناير تن( حنين كاننا مندة  20ييم  ند  11.070مدة  مر الذكر و( 

ونذن الدراسنة  ااشارْم    ة ينف الحاليي يكذل   35د ييم  ن 6.818 مر الذكر 

 . الة ان  مر الذكر الكاما اقير من  مر ا نرة الكام ة

النلينا  ح منةاظىرا الدراسة الملوبرية وأرير المسول ياا الماسية ت( ونال  اديار    

 نة يالوركيز  ت ند ونرايح ا  ح مةالحمرا  يان ال القة اردية بين م دا نسبة الىال  ل 

 I.lutea % 3.67 - 54.67 م دا لنسنبة الىنال  تن( مسنول ص نبناا قنرن الغنزاا

% ألديار 93.00  - 56.67% ي  96.75 – 62.00% ي 98.00- 63.33ي

%  تن( حنين 4%   1البيا  اليرقة  الحيرية يالكام ة   نة الونيال( تن( الوركينزين  

 عالييكنننننالبويونننننرايح اقنننننا م ننننندا لنسنننننبة االىنننننال  تننننن( مسنننننول ص نبننننناا 

E.camaldulensis 41.10 - % 64.23   ي 70.00  - 38.13ي %



 

 ج 

 

% تننن( نفنننع ا ديار يلننننفع الوركينننزين  66.00– 26.67% ي 73.33 -35.47

 . ا الن

يكننذل  ايلننحا النونناسج المو   ننة باسننولدام مسول ينناا المننذيباا ال لننيية ان ونننا  

 نند وننرايح م نندا يالوراكيننز المسننولدمة ت ح مننةم نندا نسننبة وننال  ال ارديننة بننين القننة 

 I.lutea - 61.67 نسننبة الىالكنناا تنن( مسننول ص ا يرننانيا لنبنناا قننرن الغننزاا

  -  65.00% ي  92.64 - 60.23% ي  96.00 - 62.33ي  94.33%

%  ألديار البيلننة  اليرقننة  الحيريننة يالكام ننة    ننة الوننيال( تنن( الوركيننزين  94.56

  ة مسول يناا لنالا ا رينا %   يوي ا  ة  م دا نسبة وال  يقد وفيق %4   1

 .يالىكسان  لب ية النباواا المدريسة

 الىكسننان لنبنناا الييكننالبويعكننان اقننا م نندا لنسننبة الىننال  باسننولدام مسننول ص  

E.camaldulensis    44.00%   –20.24   63.00%   – 27.33ونني    

%  ألديار البيلنننننة  اليرقنننننة  الحيرينننننة 32.72–10.11% ي  44.26 –17.00

 .%4%   1 ة   ة الويال( ت( الوركيزين يالكام

النلينا  ح منةبينا الدراسة وأرير المسول ياا النباوينة تن( ونال  ا ديار الموحركنة ل  

% ح  يننا   حيننث شننم ا وننأرير المسول ينناا الماسيننة 5الحمننرا  م ارنننة بمبينند النيننرين 

ىمنا % لكنا من5بنالوركيز  M.azedarach يالسنبحبح  I.lutea لنباو( قنرن الغنزاا

% ) ونم ويحيند الوراكينز 5يم ارنوىا بمبيند النينرين  ح مةت( وال  ا ديار الموحركة ل 

% 73.26لغرا الم ارننة ب ت ند ح نق مبيند النينرين ا  نة م ندا بنسنبة ونال  ب غنا 

% ياقنا 68.19بم دا نسبة وال  ب غنا  I.lutea يب دن مسول ص نباا قرن الغزاا

 . % 62.34ب غا   M.azedarach بحم دا نسبة وال  لمسول ص نباا السبح

النلينا الحمنرا   ح مةاما وأرير مسول ياا المذيباا ال ليية   ة ا ديار الموحركة ل

ي السننننبحبح   I.luteaالغننننزاا ح  يننننا ت نننند ح ننننق مسننننول ص ا يرننننانيا لنبنننناو( قننننرن 

M.azedarach   نننننة الونننننيال(  63.69% ي 70. 30نسنننننبة ونننننال  ب غنننننا   %

% الننذي سننجا نسننبة وننال  ب غننا 5بمبينند النيننرين  منىمننا م ارنننة% لكننا 5يبننالوركيز 

ح بيالسنننب I.lutea% يقننند سنننجا مسنننول ص الىكسنننان لنبننناو( قنننرن الغنننزاا  80.82

M.azedarach   ننة الوننيال( 54.46%   60.04نسننبة وننال  يينن ا الننة   %
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  Introductionالمقدمة  1-1

 مف اىـ النباتات التي تنتمي الى العائمة النخيمية .Phoenix  dactylifera L تعد نخمة التمر     

 Arecaeae   و يتميز الجنس Phoenix  عف بقية االجناس في العائمة النخيمية بأوراقو الخوصية

 (Johnson2011,) مميزالخدود الطوليا والمتجية الى االعمى ونواة ثمارىا ذات االمطوية عمى 

شبة الجزيرة العربية وباكستاف العراؽ و وتنتشر فى  اً واسع جغرافياً  متمؾ اشجار نخيؿ التمر مدىً وت   

وتعيش في مدى  والجزء الجنوبي مف كاليفورنيا وفي مناطؽ اخرى الواليات المتحدةو وشماؿ افريقيا 

واسع مف درجات الحرارة وانواع مختمفة مف التربة, يعتقد اف موطنيا االصمي جنوب العراؽ ومنطقة 

اف العالـ الخميج العربي وىي ذات اىمية اقتصادية وثقافية واجتماعية كبيرة في العديد مف بمد

 (2002وآخروف,  Zaid) وخاصة في الشرؽ االوسط

مف وزنيا الجاؼ, وىي  75لية مف السكريات قد تزيد عف %تحتوي التمور عمى نسبة عا

غراـ مف التمر يمد جسـ االنساف 100غنية بالمعادف حيث تشير البحوث العممية إلى أف تناوؿ 

, والمنغنيز, وبنصؼ احتياجاتو مف الحديد, وبربع احتياجاتو  بكامؿ احتياجاتو اليومية مف المغنيسيـو

. وتحتوي التمورعمى الفموريف و تعد مصدرأ جيدا لحامض الفوليؾ, مف كؿ مف الكالسيوـ والبوتاسي ـو

 (2018وآخروف,  (Al-Khayri  وليذه الفيتامينات أىمية في النمو السميـ والوقاية مف االمراض

نتاج التمور التي تمتاز بكثرة أنواعيا و  يشتير العراؽ ومحافظة البصرة خاصة بزراعة النخيؿ وا 

صادرات الزراعية, وتفتؾ بأشجار النخيؿ أفات متنوعة تسبب ليا أضرارا وجودتيا وىي مف أىـ ال

 (.2008, عبد الرضا; 2002وآخروف,  Zaidاىـ ىذه اآلفات ) بأنواعو حممةفادحة وال

( ىو R. indica (Acari: Tenuipalpidae) (Red Palm Mite) الحمراءألنخيؿ  حممة   

. كاف أوؿ Arecaceaeميكروف يتغذى عمى أفراد مف عائمة  300صغير يبمغ طولو حوالي  حممة
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 Cocos( عمى جوز اليند )Hirst, 1924) في اليند في كويمباتور  حممةتسجيؿ ليذا ال

nucifera) (Arecales: Arecaceae ومنذ ذلؾ الحيف تـ تسجيمو في جميع أنحاء العالـ القديـ )

وآخروف  Naviaالبرازيؿ ) (CABI ,2022) وأمريكا الجنوبية األوسطوخاصة آسيا والشرؽ 

 (Carrillo ,2011( وكولومبيا )2010وآخروف,  Estrada-Venegas( , المكسيؾ )2009,

اف االستخداـ المفرط لممبيدات الكيميائية في الى ( 1984)واشار كؿ مف عويس و اميف     

اضرار عديدة منيا مايتعمؽ بتواجد سبللة مف األكاروسات مكافحة ىذه االفات األكاروسية ادى الى 

  ومنيا ما يتعمؽ بالقضاء عمى مفترسات االكاروسات. مقاومة لممبيدات

الف ىذه  المستخمصات النباتيةيدعوف الى استخداـ  ةيالبيئ ةاف الكثير مف الميتميف بالسبلم    

في بعض  ةو ىذه المواصفات غير متوفر  ةمف المواصفات المرغوب كثيراً تمتمؾ  المستخمصات

مف اجزاء النبات  ةستخرجلما المستخمصاتحيث تتميز ىذه  ةالمصنع ةالعضوي المستخمصات

استخداميا و عند نبات لمتحمميا وانخفاض سميتيا لبلنساف والحيواف و عدـ حدوث اضرار  ةبسرع

التي استخدمت عمى نطاؽ واسع  ةالنباتي المستخمصاتاتجاىيا ومف اىـ ىذه  ةظيور المقاوم ةقم

 ومستخمص( Rotenone) وفومركب روتين( Nicotine)ركب النيكوتيف ماالفات  ةفي مقاوم

 (.1993, شعباف و المبلح) (Pyrethrumالبيرثـر )

ف ئخيص الكالتش ةميز حممة=ا ةويتطمب التشخيص المظيري االعتماد عمى الصفات المظيري    

في  التحوؿيصبح التشخيص المظيري صعبا بسبب  ةاالسـ العممي لو وفي احياف كثير  ءواعطا

  (2008وآخروف,  Bybee) ةوالجغرافي ةالى تبايف الظروؼ البيئي ةمظير الكائف الحي اضاف

والتتابع الجيني حيث يكوف ىذا التتابع  ةالجزيئي ةالوراث إستخداـمف الباحثيف الى العديد  جألذلؾ يم 

 (2008وآخروف,  Fleck)خاص بكؿ نوع مما يساعد عمى تاكيد التشخيص جينيا 
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في مطبوع لمتحؼ التاريخ الطبيعي في جامعة بغداد  R. indica حممةال وقد ورد ذكر       

 (. Al-Ali , 1977) 1977( لسنة 33المرقـ )

 حممةواوؿ تسجيؿ وتشخيص مورفولوجي وجزيئي ل نطاؽ العراؽ ىذه الدراسة ىي االولى عمىو    

في محافظة البصرة وجنوب العراؽ والتي نسعى مف خبلليا  indica  Raoiella الحمراءالنخيؿ 

 : ما يميوتيدؼ الدراسة الى الى دعـ ستراتيجيات االدارة والسيطرة 

 ة.والجيني ةمن الناحيتين المظهري الحمراءالنخيل  حممةل ةتشخيصي ةدراساوال : 

 ثانيا : الدراسة الحياتية والبيئية وتتضمن : 

 أ : الدراسة الحقمية    

 .الحمراءالنخيؿ  حممةلالتواجد الموسمي  ةمعرف      1-

 ة.عمى بعض اصناؼ النخيؿ في البصر  الحمراءالنخيؿ  حممةة لالسكاني ةالكثافة معرف -  2     

 .الحمراءخيؿ الن حممةل ةلجنسيلنسبة اا ةدراس - 3      

 .الحمراءالنخيؿ  حممةوعدد االجياؿ ل ةمد ةمعرف - 4      

 ب : الدراسة المختبرية      

 .مختبريا الحمراءالنخيؿ  حممة ةتربي       1 - 

 .الحمراءالنخيؿ  حممةعمى ادوار  ةالثابت ةالنسبي ةوالرطوب ةالمختمف ةتاثير درجات الحرار 2 -        

 .الحمراءالنخيؿ  حممةتاثير مستوى الضرر عمى معدؿ وضع البيض النثى  ةمعرف -    3  

      المائية ومستخمصات المذيبات العضوية لنباتات   صات المستخمبعض تأثير دراسه ثالثا : 

 الحمراءالنخيل  حممةادوار في  واليوكالبتوس والحنظلالسبحبح و   قرن الغزال 
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 الثانيالفصل 

 Literature Reviewالمصادر  أستعراض -2

 Date palm pestsآفات نخيل التمر  2-1

 العديد مف مف قبؿ لئلصابة Phoenix dactylifera L. (Arecaceaeتتعرض نخمة التمر )     

 مفصميات األرجؿ المختمفة وأوؿ مراجعة شاممة آلفات وأمراض نخيؿ التمر أجريت بواسطة

(Carpenter  ,1978وآخروف)  زاد ىذا العدد حممةال نوًعا مف الحشرات و 54حيث تـ تسجيؿ ,

 .El-Shafie, 2012))نوًعا  112مَف األنواع في جميع أنحاء العالـ حيث وصؿ إلى 

 Brevipalpus, واألسود R. indica Hirst الحمراءالنخيؿ  حممة, حممةمف بيف سبلالت ال    

phoenicis  ا )األكثر ضررً  النوعيف ماوىJeppson  ,1975وآخروفChilders;  ,وآخروف 

2003) 

    Mites : حممةال 2-2

ميكروف و يصعب رؤيتيا  450الى  100مف مفصميو االرجؿ واحجاميا تتراوح ما بيف  حممةال    

بالعيف المجرده وتتميز باف الجسـ غير مقسـ الى حمقات ويبدو مكونا مف قسميف, الجسـ القدمي 

يحمؿ اجزاء الفـ وزوجي االرجؿ االماميو و يسمى الجزء الذي يحمؿ و  Propodosomoاالمامي 

و ىو حامؿ الزوائد الممقطيو او الفكوؾ ويتركب مف السطح البطني  Gnathosomaاجزاء الفـ 

 ,Palps مبلمسوالChelicerae لمحمقات الثبلث االماميو مف الجسـ وىي تحمؿ زوائد اجزاء الفـ 

عيوف  حممةلميحمؿ الزوجيف الخمفييف مف االرجؿ, ليس  Hysterosomaوالجزء القدمي الخمفي 

او القراد اي اعضاء  حممةف العيوف البسيطو باالضافو الى عيف وسطيو, ليس لم, لو زوجاف مةمركب
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حس اخرى سوى شعيرات لمشـ توجد عمى الرسغ,  تتكوف اجزاء الفـ مف زوج مف الفكوؾ 

ماصو او قارضو, تتنفس االكاروسات  ثاقبةاجزاء الفـ , Pedipalpوالسفميو   Cheliceraeالعمويو

تنفسيو التي تتوزع في مناطؽ مختمفو مف الجسـ وتؤدي الى قصبات بواسطو زوج مف الثغور ال

ىوائيو كما قد ال توجد في بعض االكاروسات ثغور تنفسيو حيث يتـ تبادؿ الغازات في تمؾ الحالو 

بوجود الثغور التنفسيو خمؼ الحرقفة  حممةعف طريؽ مناطؽ مثقبو في الجمد, يختمؼ القراد عف ال

 (.2019 دسوقي,,و  2010 المبلح,,و  1982 )ابو الحب,الرابعو 

متعدد التغذيو منيا انواع نباتيو التغذيو وانواع  حممةأف ال (2020)وآخروف  Knapp وذكر    

 مفترسو وانواع اخرى طفيميو, الجسـ عاده بيضوي او مفمطح يغطيو كيوتكؿ اممس والمع.

او  اً مستدير  بيضوياً يكوف فييا الجسـ  Tenuipalpidae( أف العائمو 1984ذكر عويس وأميف )   

والموف برتقالي الى برتقالي محمر او احمر غامؽ او اصفر برتقالي ويوجد درز  اً او مسطح اً اسطواني

, و عدد حمقات الجسـ مف واحد hypostome يفصؿ منطقو الجسـ القدمي االمامي والييبوستوما

ده لمثقب, الجسـ القدمي االمامي يحمؿ الى خمس حمقات وال يحمؿ مخالب, الفكوؾ طويمو ومع

 ةازواج مف الشعيرات الظيري ةوثبلث ةوالييبوستوما تحمؿ شعر  ةازواج مف الشعيرات الظيري ثبلثة

الذي يغطي كؿ الجسـ الفكي أو  Rostrum الخطـ, الجسـ القدمي االمامي ممتد ليكوف ةالوسطي

او غير  ةوطولي ةلمجسـ مغطى بنقوش عرضيي والبطني قد ال يوجد عمى االطبلؽ, السطح الظير 

مي يحمؿ زوجا مف واحيانا يكوف ناعـ المممس والسطح البطني لمجسـ القدمي االما ةمنظم

باف   Raoiella, الجسـ الخمفي يحمؿ زوجيف مف الشعيرات ويتميز الجنسةالشعيرات الطويم

 ةبا التفاؼ االوراؽ الحديثخيؿ مسبعددىا حمقتاف و ناعـ المممس,  يصيب الن ةيالمبلمس الشفو 

 البني. النمو الى جانب ذلؾ يسبب تحوؿ االوراؽ المسنو الى الموف
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, ومف ألتي تعيش عمى األجزاء حممةنوع مف ال 50000حتى اآلف تـ وصؼ ما يقرب مف    

التغذية عمى  مف مكفتأجزاء فـ متخصصة لت Prostigmataاليوائية لمنبات, طورت بعضيا 

 (.2010وآخروف,  Dabert) ,(Evans 1992,) أنسجة أوعية النبات 

عف  وجد انيا تتميز( و Gerson, 2008مف قبؿ ) Tenuipalpidaeة العائمة دراستمت    

عمى المممس القدمي وعدـ قدرتيا عمى انتاج الغزؿ اإلبياـ  العائبلت األربعة األخرى بعدـ وجود

 400-200بيف تتراوح أحجاميا ىذه العائمة مفمطحة بطنًيا, بطيئة الحركة,  حممة .العنكبوتي

 (.; Sadana 2003 ,Zhang, 1997)ميكرومتر وغالًبا ما تكوف ذات ألواف زاىية 

وتحت  ثمارؽ والاور أجزاء مختمفة مف النبات مثؿ األ عمى Tenuipalpidae تتواجد أفراد عائمة    

 (. Gerson 2008,)السفمي لمورقة حيث تتغذى وتتكاثرعمى السطح  في الغالبالمحاء, توجد 

فقد   Polyphagyبيف المتخصص والمتعدد في التغذية  Tenuipalpidaeتتفاوت أفراد عائمة    

وجد أنيا تصيب العديد مف المحاصيؿ المختمفة مف االشجار ونباتات الزينة والمحاصيؿ الحقمية 

(1997 ,Sadana.)  طورتTetranychoidae  ,أجزاء فـ متخصصة, في بعض المجموعات

ُتمكِّف  تراكيب أبريةوالتي تشكؿ  لبلمتصاص( الطويمة القابمة stylet)  الرماحتطورت إلى زوج مف 

و  Krantz) خبليا البشرة وامتصاص محتوياتيا مف اختراؽ الخبليا النباتية مف خبلؿ حممةالا ىذ

Lindquist ,1979 ; Evans  ,1992)  

 Panonychus, ىناؾ طرؽ مختمفة لمتغذي عمى الخبليا, يستخدـ حممةاعتماًدا عمى أنواع ال   

ulmi (Acari): Tetranychidae النباتبشرة  يغرزىا داخؿقصبة ال تراكيب أبرية تشبو  

(1992,Evans)  
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يعمؿ كأنبوب مجوؼ يمكنو    (chelicerae)عمى تركيب طويؿ  Tenuipalpid حممةيحتوي    

داخؿ قمـ يوفر القوة البلزمة الختراؽ األنسجة  cheliceraeيتـ وضع  ,اختراؽ األنسجة النباتية

 (.Sadana ; 2008,  Gerson, 1997النباتية )

يدخؿ تراكيبو مف خبلؿ فتحات الثغور في  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةكما تـ تسجيؿ اف     

 (.2012 واخروف, Ochoa ) المضيؼ لتتغذى عمى األنسجة العميقة داخؿ الورقةأوراؽ النبات 

 Molecular identification الجزيئي التشخيص  2-3

عمـ التشخيص الجزيئي ىو مجموعة مف التقنيات المستخدمة لتحميؿ الواسمات الحيوية في    

الجينوـ والبروتيوـ )الشيفرة الوراثية لمكائف الحي( وكيؼ تعّبر الخبليا عف جيناتيا كبروتينات 

 . Brown, (2009و   Kurkela)لتشخيص الكائنات الحية وتمييزىا بدقة 

في عمـ األحياء الجزيئي, حيُث  كثرةطريقٌة ُمستعممٌة ب و( ىPCRالمتسمسؿ )ز ير يتفاعؿ البوليم   

تعمؿ عمى إنتاٍج سريٍع لمميارات الُنسخ مف عينٍة خاصٍة لمحمض النووي الريبوزي منقوص 

وتضخيميا إلى كميٍة كبيرٍة تكفي  (DNA(, مما ُيمكف أخذ عينٍة صغيرٍة جًدا مف )DNAاألكسجيف )

 (, 2012 واخروف  Dowling) لدراستيا بالتفصيؿ

بواسطة كاري موليس. ُيعتبر ىذا التفاعؿ  1983ز المتسمسؿ عاـ ييع تفاعؿ البوليمترااختـ     

 المختبريةأساًسا لمعديد مف الفحوصات الجينية حيُث يستخدـ في المختبرات الطبية والبحوث 

البحوث الطبية الحيوية والطب السريرية في مجموعٍة واسعة مف التطبيقات العممية والتي تتضمف 

 .(, 2005 واخروف  Navia )وكذلؾ تشخيص الكائنات الحية  الشرعي الجنائي

 5-3ودومينات  cytochrome oxidase Iبوادئ  2012 , وآخروف  Dowlingأستعمؿ    

28S rDNA  عمى  حممةووجدوا اختبلفات بيف مجموعات ال الحمراءالنخيؿ  حممةلدراسة مجموعات
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 .Rفي نفس المنطقة في اليند, واختبلفات بيف مجموعات  C. nuciferaو  A. catechuنباتات 

indica  .بيف اليند والفمبيف واإلمارات العربية المتحدة وعماف 

 COI (Internal Transcribed( وعبلمات ITS2) 2يتـ استخداـ فاصؿ النسخ الداخمي    

Spacer 2 (ITS2) and COI markersحممةشائع لمنظر في التباعد في جينوـ ال ( بشكؿ ,       

 Tetranychusفرًدا مف  30لػ  ITS2بيف منطقة  تجانًسا 1998))واخروف   Navajasووجد 

urticae بينما أظير مؤشر ,COI  تباعًدا أكبر بكثير وافترضوا أف معدؿ االستبداؿsubstitution 

ليس ىو نفسو  conservationليذه المناطؽ مف الجينوـ كاف مختمًفا, ومع ذلؾ فإف ىذا الحفظ 

 حممة, وقد تـ اكتشاؼ مستويات أعمى مف التبايف في الTetranychidaeبالنسبة لجميع أنواع 

monophagous mite (Mononychellus progresivus (Acari: Tetranychidae  

    Navia   أجروا تحميبًل جغرافًيا لنوع  2005) )واخروفAceria guerreronis (Acari: 

Eriophyidae باستخداـ متواليات ريبوزومية )mt DNA 16S  وتسمسبلتITS  وتسمسبلتCOI 

 البيانات مف التسمسبلت الثبلثة أنو يمكف تقسيـ السكاف إلى مجموعات جغرافية متميزة. وأظيرت

وتسمسؿ الميتوكوندريا أف ىناؾ   Internal Transcribed Spacer( ITSأظيرت كؿ مف )   

 12Sو  ITSتنوًعا في المجموعات السكانية بيف المواقع الجغرافية المختمفة عند أستخداـ منطقة 

mitochondrial rRNA  لمقارنة سكافAmblyseius largoensis (حممة)وىو مفترس لػم 

(Navia   ,2014 واخروف) 

أنو تـ تنفيذ الكثير مف الدراسات لغرض البحث عف  (2007) واخروف Magalhães ذكر    

 host raceدراسة حوؿ تكويف العرؽ المضيؼ  12تطوير سبلالت النباتات المضيفة وكانت ىناؾ 

)مؤشر التثبيت( الذي  Fstوأف   Tetranychusوىذه الدراسات متحيزة بشدة تجاه جنس  Acariفي 
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يقيس التبايف في ترددات األليؿ في السكاف يستخدـ بشكؿ شائع لقياس التمايز الجيني بيف 

المجموعات السكانية, كانت المنيجيات المستخدمة إلجراء التحميؿ لتشكيؿ العرؽ المضيؼ ىي 

allozyme  و(AFLP) Amplified fragment length polymorphisms  تعدد أشكاؿ طوؿ(

 . مف بيف ىذه التقنيات , كانت microsatellites و mtDNA الجزء المضخـ( و 

Microsatellites  ىي األكثر استخداًما. تحميؿAllozyme ترحيؿىو شكؿ مف أشكاؿ ال 

ي لمبروتيف, ولكف قد يكوف عيبو ىو أنو يجب استخداـ المواد الحية أو المجمدة وأنو يتـ ائالكيرب

ىي  Allozymeجيني  والدراسات التي تستخدـ تقنيات الكشؼ عف كمية صغيرة فقط مف التبايف ال

 ) Fenton2000, و  Microsatellite (Navajas  و AFLPمنيا  و األكثر شيوًعا 

وآخروف,  (Weeks بواسطة  AFLPتمت دراسة تعدد األشكاؿ في طوؿ الجزء المضخـ    

الذي أوضح أنو يمكف تطبيقيا عمى أي كائف حي دوف أي معرفة مسبقة بمعمومات  (2000

ىو أنو بالنسبة لمدراسات السكانية, ال يمكف لممرء اكتشاؼ  AFLPالتسمسؿ. العيب الرئيسي لتقنية 

كاف  (2000واخروف ) (Weeks) فاف  ومع ذلؾ  .وجود الزيجوت المتغاير مف الزيجوت المتماثؿ

عمى نباتات مضيفة مختمفة. قاموا  T. urticaeثبات االختبلفات الجينية بيف مجموعات قادًرا عمى إ

ووجدوا العديد مف األنماط  Brevipalpus phoenicusأيًضا بالتحقيؽ في مجموعات مختمفة مف 

سمحت ليـ بالتمييز بيف  AFLPالجينية المختمفة في مواقع مختمفة. أشارت نتائجيـ إلى أف تقنية 

 .Allozymesو  RFLPوىو أمر غير ممكف مع  -الجينية النسيمية عمى نطاؽ أدؽ  األنماط
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  والتوزيع الجغرافي األنتشار  4 -2

تاميؿ نادو الواقعة في  مدينة في Hirst ( (1924 ىو  R. indica  حممة أوؿ مف وصؼ   

, ومنذ ذلؾ Cocos nucifera L. (Arecaceae)جوز اليند   نبات الطرؼ الجنوبي لميند عمى

 .(2015)العزازي,  الحيف تـ تسجيمو في عدة دوؿ وجزر آسيوية في المحيط اليندي

 سجؿ عمى(, Sayed, 1942وتـ تسجيمو بعد ذلؾ بسنوات عمى نفس المحصوؿ في مصر )   

 (Chaudhri, 1974(, باكستاف )Moutia, 1958في نخيؿ التمر في جزيرة موريشيوس )

 ; فإيرأ (2010) (Zubaو  Raeesi) (, عماف وتونس,1983واخروف  Gerson فمسطيف )

2013 , Akrami and Majidi)؛  Arbabi 2002  وآخروف,). 

في السنوات األولى مف القػرف الحػادي والعشػريف انتشػر غرًبػا عبػر المحػيط األطمسػي ووصػؿ إلػى    

 Flechtmann and Etienneمنطقػة البحػر الكػاريبي, حيػث تػـ تسػجيمو لممػرة األولػى بواسػطة 

ومنذ ذلػؾ الحػيف تػـ العثػور عميػو فػي جػزر أخػرى فػي المنطقػة وكػذلؾ فػي القػارة األمريكيػة  (2004)

 .البرازيػػػػػؿ فػػػػػي  االسػػػػػتوائي  الخػػػػػط   إلػػػػػى األمريكيػػػػػة  مػػػػػف جنػػػػػوب فموريػػػػػدا فػػػػػي الواليػػػػػات المتحػػػػػدة 

(Ramírez  2020 ,وآخروف ; Carrillo  ,2011وآخروف) 

الموجودة عمى نخمة التمر في  حممةألنواع ال ( بأجراء حصر2001)قاـ الجبوري وصالح    

موزعة  R. indicaمنيا  جنسا 34تضـ  حممةعائمة  26المنطقة الوسطى مف العراؽ وتبيف وجود 

عائمة مفترسة وثبلث  ةعشر  أثنتاحسب طبيعة تغذيتيا وبيئتيا إلى ثبلث عوائؿ متغذية عمى النبات 

 عوائؿ طفيمية, خمس عوائؿ متغذية عمى الفطريات وثبلث عوائؿ رمية.

 حممةىذا ال نشوءأشارت الدراسات الجزيئية إلى منطقة الشرؽ األوسط باعتبارىا منطقة    

(2012,Dowling والتي مف شأنيا أف ترتبط بأصوؿ نخيؿ التمر )Phoenix dactylifera  الذي
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 Morton 1987 ,نشأ مف جنوب غرب آسيا )شبو الجزيرة العربية إلى جنوب باكستاف( )ُيعتقد أنو 

; 2022 ,WCSP) 

انتشر إلى  إذنشأ في الشرؽ األوسط وانتشر شرقا إلى اليند,  حممةىناؾ فرضية تقوؿ أف ال   

 ,وآخروف Dowling موريشيوس وريونيوف عمى طوؿ طرؽ التجارة, عمى مادة نباتية موبوءة )

2012 .) 

النقاش حوؿ أصوؿ الجنس مف خبلؿ استطبلعات مكثفة في  (2012) وآخروف  Beard أعاد    

وتـ تسجيؿ تغذييا عمى  Raoiellaالجدد مف جنس االنواع أستراليا حيث تـ تحديد العديد مف 

ىو أستراليا نظًرا  Raoiellaمضيفيف مف ذوات الفمقة الواحدة. تـ افتراض أف مركز التنوع لجنس 

, ولكف األعتقاد اآلف أف حممةس المكتشفة ىناؾ والتي تدعـ األصؿ الميبلنيزي لػيذا الاجنلوفرة اال

ىذا كاف بسبب التطور السريع بعد استيطاف ىذه المنطقة وأف منطقة المنشأ كانت في إفريقيا أو 

 (. ,2012 وآخروف  Dowling الشرؽ األوسط وليس جنوب شرؽ أسيا )

ه كآفة باسـ حممةتـ اإلببلغ عف أف ال إذفي الفمبيف  حممةتوجد تقارير كثيرة عف ىذا ال   

Rarosiella cocosae ( 1996؛ ,Rimandoو تـ تسجيمو كمرادؼ جديد لػنفس ال )حممة 

وأظير الفحص الجزيئي أف ىذه االفو ربما نشأت مف تمؾ  ,2009) وآخروف  Mesa بواسطة )

 (.,2012 وآخروف  Dowling التي انتشرت مف اليند )

في اليند لبعض الوقت بالنظر إلى  الحمراءالنخيؿ  حممةمجموعات نشأت مف المحتمؿ أنو    

في منطقة  حممةتـ اإلببلغ عف ال 2004وفي عاـ  1924التقارير التي يعود تاريخيا إلى عاـ 

البحر الكاريبي ألوؿ مرة في جزيرة مارتينيؾ  ويعتقد أنو كاف دخوليا عمى طوؿ طرؽ التجارة مف 

 (.Flechtmann & Étienne ,2006جزيرة ريونيوف )



 

- 12 - 

 

منطقة البحر  و فيتسجيمبسرعة عبر الجزر وقد تـ  الحمراءالنخيؿ  حممةمنذ ذلؾ الحيف انتشر  

 ( 1.2شكؿ )كما في ال (.,2012 وآخروف  Dowling ) وسطىوالالكاريبي وأمريكا الجنوبية 

 

 
 (.CABI, 2022في أنحاء العالـ ) R. indica  حممة(: أنتشار 1.2) خريطة

 

  R. indicaالنباتات المضيفة لـ  2-5

)نخيؿ  Cocos nuciferaالتي تـ تسجيميا ىي  الحمراءالنخيؿ  حممةأف النباتات المضيفة لػ    

)نبات البندؽ أو نخيؿ األريكانوت(  Areca catechu و(Hirst, 1924) جوز اليند( 

(Yadavbabu و, Manjunatha2007 و )Phoenix dactylifera ( )نخيؿ التمر(Zaher 

الى  حممةي تـ تسجيميا  بعد دخوؿ ىذا الت(.عدد المضائؼ الSayed  ,1942,  1969وآخروف, 

نباًتا مضيًفا مع غالبية تتكوف مف  91تـ تسجيؿ  قدالعالـ الجديد أكبر بكثير مما في العالـ القديـ: ف
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,  Heliconiaceae(5والباقي يتكوف مف أعضاء )  Arecaceae (72أفراد مف عائمة )

Musaceae (6)  ,Strelitziaceae (2)  ,Zingiberaceae (4)  و  Pandanceae (2)  

(Carrillo  ,2012وآخروف)  بصورة واسعو  الحمراءالنخيؿ  حممةمف الميـ مبلحظة أنو قبؿ انتشار

 Musaceae)والتي تشمؿ نباتات مف  Zingiberalesلـ تكف ىناؾ معمومات عف المضائؼ مف 

في  Musa spp( ولـ تظير سوى تقارير قميمة عف Zingiberaceaeو  Strelitziaceaeو 

في كبل المنطقتيف حيث  .Musa sppمع  حممةالعالـ القديـ مما يطرح أسئمة ميمة حوؿ عبلقة ال

في والية كيراال بعد استطبلعات  .Musa sppعمى  حممةوجدت مستعمرة صغيرة واحدة فقط مف ال

منذ دخوؿ  (2012وآخروف,  Taylor) مكثفة تشير إلى ندرتيا عمى ىذا المضيؼ في ىذه المنطقة

في ىذه  Musaceaeإلى العالـ الجديد, كانت ىناؾ العديد مف التقارير عف نباتات مف  حممةىذا ال

 .حممةبمستويات عالية مف اإلصابة مف ال  .Musa sppالمنطقة التي تشمؿ 

(Carillo  ,2012وآخروف ; Cocco  وHoy ,2009 ; Gonzalez Reus ; Ramos  ,

2010 ; Kane  ,2012وآخروف ; Peña 2006, وآخروف; Rodriquez  ,2007وآخروف ; 

Vasquez  ,2008وآخروف; Etienne  وFletchman  ,2006) 

 R. indica الحمراءالنخيل  حممةل وارددورة الحياة ووصف اال 2-6

 الى خمس مراحؿ: R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةدورة حياة تنقسـ       

, ومرحمة Deutonymph, حورية ثانية Protonymph, حورية أولية Larvae, يرقو Eggبيضو 

لورقة  االوسط المحوريتـ وضع البيض عمى طوؿ  .(,1969 وآخروف   Zaher) Adultة كامم

 وآخروف Zaher ميكروف ) 118او في المنخفضات مف خوص السعفة ويبمغ طوليا  الخوص

 (.2005وآخروف,  Kane (. ويكوف لوف البيض احمر الى برتقالي مع خيط رفيع ) ,1969
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بيضوية الشكؿ وأحد طرفييا  حممةاف بيضة ىذا النوع مف ال 2020)) وآخروف Da Silvaوذكر    

ميكروف وتحمؿ 100أعرض قميبل مف األخر وىي ضاربة الى الحمرة وناعمة يبمغ طوليا حوالي 

بيضة وقد  330-108يتراوح عدد البيض في كؿ مستعمرة بيف  بأفيمكف  خيطا لولبيًا رفيعًا ابيضًا.

وكؿ بيضة تتصؿ بالسطح  (.Moutia, 1958بيضة في اليوـ الواحد ) 6-1تنتج انثى واحدة بيف 

بعد الفقس تبدأ  (.Welborn) 2006,السفمي لمورقة بواسطة خيط رفيع طولو ضعؼ طوؿ البيضة 

مرحمة ىادئة قبؿ االنسبلخ  حممةة أطوار حيث يدخؿ الاليرقات بالتغذية عمى الفور ثـ تمر بثبلث

في ثغور النبات العائؿ لتثبيت  Styleتقـو بادخاؿ  Raoiellaوعمى غرار االفراد االخرى مف جنس 

  (.Vacante, 2016نفسيا )

 بيضوي وشكميالوف الجسـ فييا احمر غامؽ  ( اليرقة بأف1969) وآخروف Zaher  صؼو    

تنسمخ اليرقو الى  .ليا ثبلثو ازواج مف االرجؿميكروف و  93ميكروف وعرضو  125طولو  متسع

 159وعرضيا ميكروف  210تقريبا  طولياجسـ احمر غامؽ  ذاتي و اولى شكميا بيض ةحوري

اف تكوف االزواج في  ةنمط اليرقعف  Chaetotaxyيختمؼ نمط ترتيب الشعيرات  ,كروفمي

 اخرىة يخمفرات يواي شع ةى والثانيو اطوؿ ازواج الفرعيولزواج االواال ةدييىي العض ةالجانبي

(Zaher 1969وآخروف,.) 

يبمغ متسع تكوف ذات جسـ احمر غامؽ الموف بيضوي  ةثاني ةاالولى عف حوري ةتنسمخ الحوري    

 ة.كامموال ةوريلنمط الحشابو مت يرالترتيب الشعنمط ميكروف و  179وعرضيا  ميكروف 272طوليا 

 ود االنسبلخمحيث يوجد خميط مف الشرانؽ وج حممةمستعمرات العمى  ةالتعرؼ بسيوليمكف     

وبالتالي يمكف تمييزه بسيولو  يشبكو نسيج عنكبوت حممةوال ينتج ال الكامبلتوالحوريات و  والبيض

 . (Taylor, 2017) , الموجوده عمى االوراؽ Tetranychidaeعف 



 

- 15 - 

 

الشكؿ تتميز بمونيا القرمزي وليا  ةبانيا بيضوي الكامبلتاالناث  Hirst, (1924)  وصؼ    

 .ميكروف 300نيايو خمفيو مستديره ويبمغ طوليا 

لونيا فاتح مع شعيرات طويمة  الحمراءالنخيؿ  حممة كامبلتاف Welbourn ( (2009,كما ذكر    

احيانا بقع سوداء عمى ت كامبلوقد يكوف لبلناث ال ,سائؿ في نيايتيامف الالشكؿ ليا قطره  ممعقية

  .ميكروف 320ت حوالي كامبلال ناثيبمغ طوؿ اال ,ظيورىف

في كبل  ةواضح تنشا الشعيرات الظيري يوليا جسـ مثمث ناثاصغر مف االفيي الذكور  اام    

 .Welbourn, 2009)ات عمى الغبلؼ الظيري )نالجنسيف مف در 

 النخيؿ الحمراء. حممة( ادوار 1-2وتوضح الموحة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2017, آخروفو  Nusantara) النخيؿ الحمراء حممة( ادوار 1-2لوحة )
A ,البيضة :B ,اليرقة :C ,الحورية األولى :D ,الحورية الثانية :E ,االنثى الكاممة :F الذكر :

 الكامؿ.

400X 
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 ة(كاممالى ال ةمف البيض) الحمراءالنخيؿ  حممةة حيا ةدور  فدراسات في االمريكيتيف اأظيرت ال   

ة حرار  ةعند درج Musa sppيوـ عمى جنس  4.6±32.4 جوز اليند ويوـ عمى  3.4±30.9ي ى

 .(2015وآخروف,  Ramos Lima)% 4±75 ةنسبي ةطوبور ° ـ 26.3±1.3

ة فييا عمميلوحظ و R. indica  الحمراءالنخيؿ  حممةتـ اجراء عدد مف الدراسات حوؿ تكاثر    
لتصبح  ةالبيوض المخصب فقسكورا وتذتصبح ل ةغير المخصب تفقس البيوضالتكاثر العذري حيث 

حيث يكوف لمذكور اثنيف مف  haplo-diploidصبغات ال يحادأ الحمراءالنخيؿ  حممة ,اأناث
 (.1980وآخروف,  Helle) كروموسومات اربعة ت ولبلناثالكروموسوما

لدييا قروف ظيرية قوية, وأكثرىا يحمؿ قطيرات عديدة عمى  حممةتحت المجير, يمكف رؤية أف ال   
 (2020وآخروف,  Da Silva ; 2017وآخروف,  Gomez-Moya) الظير

 

 

 Damage and Losses األضرار والخسائر :  2-7

 ,Raoiella النوع األكثر أىمية اقتصادًيا في جنس R. indica الحمراءالنخيؿ  حممة تعد   

Dowling)  ,2012وآخروف) 

 .Rبفحص سطح أوراؽ النباتات المضيفة وغير المضيفة لػ  ( 2012) وآخروف Beard قاـ    

indica والحظوا أف وجود الشمع والمواد الجمدية المحيطة مباشرة بفتحات الثغور يمكف أف يمنع ,

 موجودة عمى, وأفادوا أف ىذه لـ تكف موجودة عمى أوراؽ جوز اليند, بينما كانت حممةتغذية ىذا ال

غير المضيفة وكانت الجسيمات صغيرة وغائرة تحت سطح الورقة, ومف  Sabal minor أوراؽ

الواضح أنيا تسد الثغور, ومع ذلؾ, كانت في نخيؿ التمر أكبر حجمًا وتحيط فقط بالثغور. قد 

 S. minorتكوف ىذه الخصائص ميمة في القابمية العالية لجوز اليند لؤلصابة, وعدـ قابمية 

 .لئلصابة, ونخيؿ التمر ذو القابمية المتوسطة 
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مأخوذة مف المبلحظات عمى نخيؿ جوز  R. indica االصابةمعظـ المعمومات حوؿ أعراض    

, تتعرض النباتات القديمة حممةيا اليبلكاليند ويحدث الضرر األكثر خطورة لمبراعـ والتي غالًبا ما ي

و تظير أسوأ األعراض  حممةاء تحت كثافة مف اللميجوـ بشكؿ أقؿ حدة حيث تظير أوراؽ صفر 

في النباتات التي تنمو في تربة منخفضة الخصوبة مع تصريؼ ضعيؼ ومحتوى منخفض مف 

 (. Sathiamma, 1996المواد العضوية )

في الغالب عمى السطح السفمي لمورقة في جوز اليند, بينما في نخيؿ التمر فقد  حممةيوجد ىذا ال   

يوجد عمى السطح العموي لمورقة عمى طوؿ الجزء األوسط, وىذا أمر منطقي بالنظر إلى أف الثغور 

الموجودة في أوراؽ جوز اليند تقتصر عممًيا عمى السطح السفمي لمورقة بينما في نخيؿ التمر فتكوف 

, تتـ زراعة جوز اليند في الغالب في المناطؽ التي  التساوي تقريًبا عمى سطحي الورقةب موزعة

في المناطؽ الجافة او التي يكوف فييا ىطوؿ  غالباً تكثر فييا األمطار بينما يزرع نخيؿ التمر في 

 )1969وآخروف,  Zaher) األمطار منخفًضا

عمى الثمار  R. indicaوجود مستويات أعمى مف  (2001) وآخروف  El-Halawany سجؿ    

 .Rألى وجود  1983) وآخروف ) Gerson مقارنة بأوراؽ نخيؿ التمر في مصر, بينما أشار 

indica .فقط عمى سطح الورقة السفمي لنخيؿ التمر في فمسطيف 

وب آفة موسمية طفيفة عمى جوز اليند في جن R. indicaأف  (2012) وآخروف Taylor ذكر    

شرؽ اليند بينما تـ االعتراؼ بيا عمى نطاؽ واسع باعتبارىا آفة ميمة عمى ىذا المحصوؿ بعد 

دخوليا إلى منطقة البحر الكاريبي وقارة أمريكا الشمالية وحتى اآلف, ال يوجد تقييـ لخسارة 

 المحصوؿ الفعمية التي تسببيا.
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آفة تصيب نخيؿ التمر في مصر, وذكر  R. indicaأف   1969) وآخروف ) Zaher  ذكر    

 أنيا ليست آفة في فمسطيف.   Blumberg (2008)و  (1983) وآخروف  Gerson كؿ مف 

عمى النخيؿ في جميع محافظات مصر حيث يزرع نخيؿ التمر, وتـ  R. Indicaووجدت      

غزيرة بيف تشريف تسجيؿ أعمى المستويات بيف شيري ايموؿ وأذار, باستثناء وقت ىطوؿ األمطار ال

 (. ,2001 وآخروف El-Halawany الثاني وكانوف الثاني )

كآفة صغيرة عمى أشجار النخيؿ وأيًضا تـ  (2002) وآخروف,  Zaid وفي مصر ايضا ذكرىا    

 .(El-Shafie, 2012)إدراجيا كآفة نخيؿ في مراجعة قاـ بيا 

إلى ظيور أعراض تمؼ ممحوظة عمى أوراؽ النباتات  الحمراءالنخيؿ  حممةقد تؤدي اإلصابة ب   

المضيفة, في منطقة البحر الكاريبي  كاف ُيعتقد في البداية أف األعراض ىي االصفرار أو نقص 

 (., 2005وآخروفKane )  حممةالمغذيات, لكف تـ العثور عمى السبب الحًقا وىو اإلصابة بيذا ال

عمى السطح السفمي ألوراؽ النبات المضيؼ مما يتسبب في ظيور  الحمراءالنخيؿ  حممة تتغذى    

 ; 1969وآخروف,  Zaher) بقع صفراء والتي ُيفترض أنيا ناتجة عف التغذية عمى النسغ

Seshadri & Rawther  ,1968) 

بالموف األصفر أو البرتقالي البرونزي مف مسافة بعيدة وأعراض  frondsوقد يظير السعؼ    

, مما يؤدي إلى بقع leafletالضرر تظير عمى شكؿ بقع داكنة عمى الجانب العموي مف الخوص 

٪ مف غمة نخيؿ 70نخرية وأف اإلصابة الشديدة تؤدي إلى موت النباتات الصغيرة ولوحظ فقداف 

 (.2006 وآخروف ,  Peña) جوز اليند

مف خبلؿ الثغور ليتغذى عمى خبليا  styletsيسبب ضرًرا بإدخاؿ  حممةأظيرت األبحاث أف ال    

 (.2012وآخروف , Ochoaطبقة نسيج الورقة المتوسط )الميزوفيؿ( )
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تخترؽ الثغور بينما  stylets( أف SEMُتظير صور تـ التقاطيا بالمجير اإللكتروني الماسح )    

تظؿ خبليا البشرة المحيطة األخرى غير مصابة وأف النباتات المصابة بشدة ليا فعالية ثغرية أقؿ 

 & Peña, 2010) يؤثر عمى النتح حممةإلى أف ال اشارة حممةخالية مف الالمف تمؾ 

Rodrigues) . 

 

 Population الحمراءالنخيل  حممةمكثافة السكانية لالعوامل المحددة ل 2-8

density of R. indica  

في العالـ القديـ مف قبؿ العديد مف الباحثيف عمى كؿ مف  حممةتمت دراسة الكثافة السكانية لم    

 & Moutia  ,1958 ; Daniel , 1983 , Chandra) جوز اليند واألريكانوت

Channabasavanna 1984 ,وآخروف ; Taylor 1989 ,وآخروف  ;Sarkar & 

Somchoudhury ,1987 ; Prabheena & Ramani ,2014;   Yadavbabuو 

,Manjunatha 2007) 

 و Prabheena تميؿ أعداد السكاف إلى بموغ ذروتيا في الصيؼ الحار والجاؼ في اليند )    

2014, Taylor ) 

درجة الحرارة  وتـ التأكد أف  ئية التي تؤثر عمى األعداد في غرب البنغاؿبيتمت دراسة العوامؿ ال   

 ىطوؿ األمطار كاف لو تأثير ضئيؿ عمى جوز اليند, وأف حممةليا التأثير األكبر عمى أعداد ال

(Sarkar & ,Somchoudhury 1987.) 

في بداية موسـ الرياح  حممةأكد باحثوف آخروف عمى أىمية ىطوؿ األمطار في انخفاض أعداد ال   

 (Moutia ,1958 ؛ Ramani2014 , و  Prabheena ؛ 2012,وآخروف Taylor) الموسمية
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 ; 2011وآخروف,  R. indica  (Limaتـ إجراء بعض الدراسات حوؿ الكثافة السكانية ؿ     

Taylor  ,2012وآخروف ; Prabheena and Ramani  ,2014 ; Mouiata 1958 في .

لوحظ أف  (2012) وآخروف  Gondim Jr ;  2011وآخروف,   Limaاثنيف مف ىذه الدراسات

 100-50أعمى كثافة سكانية تحدث خبلؿ فترات انخفاض ىطوؿ األمطار واقترحوا أف أكثر مف 

 ممـ مف األمطار الشيرية تضر بالزيادة السكانية ليا.

يكوف أعمى  C. nuciferaعمى  حممةأظيرت الدراسات في البرازيؿ أف وضع البيض وتطور ال   

                           في النباتات المروية جيًدا مقارنة بتمؾ التي تخضع لنظاـ الري المنخفض

(Villasmil , 2014 وآخروف.)  قاـChandra & Channabasavanna (1984بدراس  )ة 

مفصمة حوؿ كيفية تأثير العوامؿ المناخية عمى جميع مراحؿ الحياة ووجدوا أف تراكـ السكاف كاف 

مرتبًطا بانخفاض الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة وساعات سطوع الشمس األطوؿ. ارتبطت الرطوبة 

ف الحاؿ العالية وسقوط األمطار بانخفاض الكثافة السكانية لمراحؿ البيض واليرقات والحوريات لك

 . تكامبلليس كذلؾ بشكؿ كبير عند مرحمة ال

تتأثر األشجار المزروعة في ظروؼ سوء الصرؼ والري وقمة المواد المعدنية والعضوية بشكؿ    

والنباتات المزروعة  (Sathiamma) Devasahayam  ,1982, 1996 ; حممةخاص بغزو ال

 حممةلدييا انتشار قميؿ مف ال في مشاتؿ مروية ومظممة بشكؿ جيد تميؿ إلى أف يكوف

(Ponnuswami  ,1967.) 

ئية, ولكف بدرجة بيبدرجة أقؿ فيما يتعمؽ بالعوامؿ ال مريكيتيففي اال يةكثافة السكانالتمت دراسة    

جمعات ت ( 2006) وآخروف  Peñaدرس  حيث ’, أكبر فيما يتعمؽ بالحيوانات المفترسة األصمية

 كثافةعف  وكشؼفي فموريدا األمريكية  C. nuciferaفيما يتعمؽ بالمفترس األصمي عمى  حممةال
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أنو بيف كانوف  ةدراسالأظيرت و  (leafletلكؿ خوصة ) هحممة 4000في التجمعات تصؿ إلى 

الكثافة السكانية أقؿ في كانوف الثاني وشباط )ما يزيد قميبًل  كانت 2008وحزيراف  2008الثاني 

في مقاطعة  خوصة/حممة100وحوالي  West Palm Beachفي  خوصةلكؿ  حممة 1000عف 

Broward وبمغت ذروتيا في أذار في )West Palm Beach( خوصة حممة 4000, فموريدا /

 , فموريدا.Broward( في مقاطعة خوصة/ حممة 1600( وحزيراف )خوصة/ حممة 1600) ونيساف

مف بأف اإلصابات كانت أعمى في األشير األربعة األولى  (2010) وآخروف Duncan    أفاد   

 . 2008تموز  فيبعد اإلصابة في فموريدا, وبعد ذلؾ أظيرت الكثافة السكانية اتجاًىا سمبًيا السنة 

أظيرت الدراسات التي أجريت في بورتوريكو أف ىطوؿ األمطار يؤثر سمًبا عمى مجموعات     

 (. ,2010 وآخروف Rodriguesعزليا خبلؿ الموسـ )ومسببات الحشرات التي تـ  حممةال

 R. indica حممةتأثير المستخمصات النباتية في حياتية ال 2-9

 ذكر كما بدوف مكافحة   تركت  اذا تبمغ معدالتِ عالية مف الزيادة  حممةاف مجتمعات ال   

Smitley  and Kennedy (1986)   لذلؾ كاف االتجاه سريعا لمكافحة ىذه االفة بأستخداـ

مف جنس  الحمراء حممةالمبيدات الكيمياوية يبيف اف ال يورالمبيدات الكيمياوية اال اف تاريخ ظ

Tetranychus ذات  حممةكاف قادرا عمى اكتساب المقاومة  بسرعة لكثير مف المبيدات حيث اف ال

            البيوت الزجاجية مقاومة بسرعة لفعؿ المبيدات الكيمياوية   تصبح في T. urticaeالبقعتيف 

( Jeppson 1975  ,وآخروف .) 
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ثري اوذلؾ بسبب تنشيطيا لمجياز التك حممةأف المبيدات الحشرية ذات تأثير إيجابي لتكاثر ال   

بسبب التشابو في  الذي يميؿ إلى زيادة عدد البيض لؤلنثى حيث يعمؿ المبيد عمؿ ىرموف منشط

 (.1979)النعيمي,  التركيب الكيمياوي

عند السقي يؤدي الى تكويف طبقة بيضاء عمى سطح االوراؽ ليا بالمبيد كما أف رش النباتات    

 (.1984النباتي )عويس وأميف,  حممةتأثير منشط طبيعي لتكاثر انواع ال

ضد افات القطف الحشريو سبب االنفجار  اف االستعماؿ العشوائي المتكرر لممبيدات الكيميائيو    

الذي يمتاز  حممةالسكاني لبلفات الثانويو مع ظيور المقاومو ضد المبيدات ومف بيف ىذه االفات ال

بالتطور السريع وقصر دوره حياتو وتعدد اجيالو وتداخميا فضبل عف قمو كروموسوماتو وىذه كميا 

ت فعالو ضده في البدايو لكف مفعوليا يقؿ عند تكرار عوامؿ تسرع ظيور المقاومو فيو, وتبدو المبيدا

 (.  2020 وآخروف,  Yactayo-Changاستعماليا  )

وفي اعداد البيض الذي تضعو بعد تعرضيا  حممةزياده في طوؿ عمر أناث ال كما حصمت   

مثؿ الكونفدور  Neonicotinoidبشكؿ مباشر او غير مباشر الى مبيدات تعود الى مجموعو  

 (.2007واالكتارا )النعيمي, 

أف االستخداـ المتكرر لمبيد الكمثيف في انحاء العالـ أدى   (1988) وآخروف Dennehy ذكر   

ذات البقعتيف مقاومة ضد مبيد  حممةواكتسبت ال ,مقاومة ليذا المبيد حممةإلى ظيور سبلالت مف ال

Abamectin  .الذي استعمؿ في برنامج لمكافحتيا في أمريكا 

سواء في التجارب المختبرية  Cyhexatinذات البقعتيف صفة المقاومة لمبيد  حممةكما اكتسبت ال   

 .,1988)  وآخروف (Flexner او الحقمية عمى جميع المحاصيؿ التي تصيبيا ىذه اآلفة 
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ولقد تبيف أف االستخداـ الواسع والخاطئ لممبيدات الكيميائية أدى إلى حدوث خمؿ في النظاـ     

البيئي نتج عنو خمؿ أخر في التوازف البيئي لمكائنات الحية أدى إلى ظيور سبلالت مقاومة لفعؿ 

 .(Kliebenstein, 2020 و(Erb المبيدات الكيميائية  

أما االف فاف كثيرا مف الميتميف بسبلمة البيئة يدعوف إلى استخداـ المبيدات المستخرجة مف    

النبات الف ىذه المبيدات تمتمؾ كثير مف المواصفات المرغوبة وىذه المواصفات غير متوفرة في 

 بعض المبيدات العضوية المصنعة حيث تتميز ىذه المبيدات المستخرجة مف أجزاء النباتات بسرعة

تحمميا وانخفاض سميتيا لئلنساف والحيواف وعدـ حدوث أضرار لمنباتات عند استخداميا وقمة ظيور 

المقاومة اتجاىيا ومف اىـ ىذه المبيدات النباتية التي استخدمت عمى نطاؽ واسع في مقاومة اآلفات 

( Pyrethrmومبيد البيرثـر ) Rotianoneومركب روتينوف ) (Nicotina)ىو مركب النيكوتيف 

 (.1993المبلح ,و )شعباف 

تتتج بعض النباتات العديد مف مركبات األيض الثانوية بكميات قميمة جدا وفي أجزاء محددة مف    

النبات وخبلؿ مراحؿ معينة مف حياتيا وتستخدـ ألغراض النمو والدفاع ضد الكائنات الحية األخرى 

  (.2017)قريشي وغماـ, 

تأثير ساـ في الحشرات منيا  اذ اً نباتي نوعاً  1005اف ىناؾ  ( 2020)  وآخروف War  ذكرفقد    

أنواع تؤدي إلى  5نوعا مثبط لمنمو و 31نوعا طارد لمحشرات و 279نوعا مثبط لمتغذية و 384

 العقـ في الحشرات.

  وآخروف Silva النباتي فقد ذكر حممةستخداـ المستخمصات النباتية ضد الإوفي مجاؿ    

الى اف المستخمص االيثانولي لؤلوراؽ والثمار والشعيرات الغدية لمطماطة يحتوي عمى  (2021)
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 .Tو   T. urticae الحمراء حممةمواد طاردة لبلناث الكاممة واألطوار غير الناضجة لم

cinnabarinus . 

 Azadirachtaالى اف مستخمص زيت وعصير النيـ  (2002)  وآخروف Kumar أشارو    

indica  حممةتأثير ساـ عمى ال ذوي كانا T. urticae  عند رشيا عمى األوراؽ وكاف لو تأثير فعاؿ

عمى منع وضع البيض واشار الى اف المركبات غير القطبية لمستخمص الزيت والبارفيف كانت اكثر 

 سمية مف المركبات القطبية.

 .Nو   N. bigeloviiو Nicotiana gossei ( أف مستخمص 1994وجماعتو ) Nealوذكر     

benthamiana   حممةكانت ذات تأثير فعاؿ ضد T. urticae   مف خبلؿ منعيا مف التغذية

 حممةذات تأثير طارد وساـ ومثبط ضد ال A. indicae اف مستخمص بذور النيـ  ووضع البيض.

  Sundaram and Sloaneكما ذكر   (.1993 , وآخروف  (Dimetry ذات البقعتيف 

المستخمصة مف نبات النيـ كانت تعتبر  Azadrachtinاف مستخمص المادة النقية مف  (1995)

 .T. urticae  مف المبيدات الحيوية المؤثرة بصورة فعالة ضد

كانت  Fragaria sppاف عشرة أنواع مف نبات الشميؾ  (1995) وآخروف Shanks وأوضح    

 .Fو  F. chiloensisفي أمريكا وأف أنواع نبات الشميؾ  T. urticae حممةلؤلصابة بمقاومة 

xananassa   وF. virginiana  حممةكانت مقاومة لؤلصابة ب T. urticae.   وأوضح 

Jones  اف مركب  (1996) وآخروفColupulone  ىو المركب الرئيسي لحامض بيتا

حيت كانت ذات تأثير طارد ومانع  Humulus lupulusمف نبات حشيشة الدينار  المستخمص

إف خمط مادة  Bylemans and Goethem (1996) وذكر .T. urticaeلوضع البيض في 
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Azadrachtin  مع أمبلح البوتاسيوـ والصوديوـ لمركبDioctylsulfosuccinate   كانت مؤثرة

 .إلى تثبيط النقؿ االلكتروني في المايتوكوندريا وأدت T. urticaeعمى 

في حيف  T. urticaeعمى   Azadrachtin( التأثير الساـ لمادة 2013) وآخروف  Attiaوذكر   

 %.  0.5-0.2في تركيز  A. zaberiو  A. bankeriالمفترس  حممةكانت ال تؤثر عمى أنواع ال

ذات  حممةضد ال M. azadarachثير مستخمص تأ   (2007) وآخروف lsmail  وذكر   

ه بينما لـ يؤثر المستخمص عمى حممةكاف يؤثر عمى انتاجية ال. حيت T. urticae البقعتيف

 .T حممةإف ال (2010) وآخروف Petanović وقد بيف  .Stethorus gilifrousالمفترس 

cinnabarinus  أدت تغذيتيا إلى نشوء نظاـ لتحفيز المقاومة في نبات الطماطة بسبب تغير تركيز

Chlorogenicacid  وRutin  نتيجة فعالية أنزيـPoIyphena oxidase . 

 T. urticae حممةإلى إف نبات الخيار يحتوي عمى مواد طاردة لTomczyk  (1998 ) واشار    

 المرة والفينوالت. Cucurbitactinومنيا مادة 

 سمية المستخمصات النباتية  2-10

  Ibicella luteaنبات قرن الغزال  2-10-1

( اذ يسمى في بعض البمداف بقرف الشيطاف Martyniaceaeالنبات الى عائمة )يعود ىذا       

وفي بمداف اخرى بمخمب القط وىو نبات طبيعي ينمو عند ضفاؼ االنيار وفي حقوؿ الطماطة 

والباذنجاف والفمفؿ ويعد مف األدغاؿ الشائعو في براري أمريكا الجنوبية وادخؿ كنبات زينة الى 

 (.Vázquez, 2021ربا ثـ أنتشر في العالـ )أمريكا الشمالية واو 

بأشواؾ قصيرة تغطي البذور يتميز ىذا النبات بأمتبلكو ثمرة عمى شكؿ كبسولة معقوفو مغطاة     

وتساعد عمى أنتشار النبات عند التصاقيا بأجساـ الحيوانات ولو رائحة منفرة, و أوراقو ذات سطح 
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  متبلكو شعيرات تفرز أنزيـ الفوسفوتيزغدي لزج قادر عمى قنص الفرائس الصغيرة ال

phosphatase معروؼ بوجوده في النباتات قانصة الحشرات, لكف لـ يثبت اف النبات يمتص ال

مف فرائسو كبقية قانصات الحشرات لعدـ امتبلكو لؤلنزيمات  Mg ,P, N المغذيات مثؿ عناصر

 (2009وآخروف,   (Płachno  الياضمة

طبيعيا في المناطؽ الجافو يستعممو األطباء  I. luteaنبات قرف الغزاؿ ينمو  إذفي األورغواي     

سابقة أف مستخمص النبات بواسطة الدراسات الالشعبيوف لعبلج ألتيابات الجمد والعيف, وأثبتت 

 ,Bacillus  كثير مف أنواع البكتريا مثؿضد المذيب العضوي الكموروفوـر قد اثبت فعالية مضادة 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli    ,  ,subtilis  Staphylococcus 

aure García Da Rosa)  ( 9002وفي دراسة قاـ بيا الزبيدي وآخروف )  . 2010) وآخروف

 لؤلسماؾ المعالجة عند استخدامو كامبلوجد اف مستخمص أوراؽ  نبات قرف الغزاؿ يسبب ضررا 

 بتراكيز مختمفة ولمدد تعريض مختمفة كعبلج ألسماؾ الكارب االعتيادي المصابة بالمخرمات 

ليا فعالية  I. luteaقرف الغزاؿ  نبات تاف مركبأSosa   (2010) و    Zunino كما وجد    

 التي تصيب المجاري البولية لئلنساف. Proteus mirabilisمضادة لبكتريا 

لنبات قرف منتجات أيض ثانوية رئيسية  أفتبيف    (2010) وآخروف Asai وفي دراسة أجراىا    

 fatty glycosylated)كوسيدية يفي األوراؽ والسيقاف بييئة أحماض دىنية كبل I. luteaالغزاؿ 

acids)  ىيو eicosanoic acid, octadecanoic acid and docosanoic acid. 

أغمب ىبلؾ ى المبلحظات الميدانيو في حقوؿ البطاطا ال مف خبلؿ( 1995)وذكر المنصور     

االدغاؿ في حقوؿ وىو مف   I.luteaعمى اوراؽ نبات قرف الغزاؿ  ةالموجود ةشريحواع الاالن

عمى قد تكررت نفس المبلحظو و  Martyniaceaeالبطاطا والخيار والباذنجاف و ينتمي الى عائمو 
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نوع مف المبيدات الحشريو ومف اىـ الحشرات التي شيدت عمى اوراؽ بأي قوؿ غير مرشوشو ح

 . Bemisia tabaciاء ىي حشره الذبابو البيض ةالنبات وىي ىالك

أنواع   ُتزرع أحياًنا كزينة ولكنيا ُتزرع أيًضا في بمداف أمريكا  3عمى  Ibicellaيحتوي جنس    

ىو نبات سنوي غدي مشعر أوراقو كبيرة شبو دائرية الشكؿ والزىور صفراء زاىية و الجنوبية كغذاء 

غالًبا ما تحتوي عمى بقع حمراء. الثمرة الناضجة ليا قشرة داخمية خشبية ذات منقار ينقسـ إلى 

 (.Passarelli & González , 2020منحنييف  أطوؿ مف جسميا الرئيسي )قسميف 

)البرازيؿ وأوروغواي وباراغواي  I. luteaنبات قرف الغزاؿ  فييا يعيشمف البمداف التي    

واألرجنتيف( وتـ العثور عميو أيًضا كنبات تـ ادخالو في أستراليا وجنوب إفريقيا والعراؽ وبريطانيا  

ىناؾ أيًضا تقارير تفيد بأنو قد اصبح و عمى أنو نبات اصمي في أستراليا وجنوب إفريقيا  ووتـ تسجيم

اصيبل في بعض مناطؽ الواليات المتحدة األمريكية وىناؾ سجبلت سابقة مف بمجيكا وبعض البمداف 

 (.(Vázquez, 2021 األوروبية األخرى

 Melia azedarach نبات السبحبح  2-10-2

عدة يضـ و  Melia azedarach وأسمو العممي  Meliaceaeيعود نبات السبحبح الى العائمة    

أنواع مف النباتات المستزرعة في العراؽ ومصر وسوربا وليبيا كنباتات زينة, وينتشر بريا في 

السعودية وىو مف النباتات الطبية ويتركز الجزء الطبي في قمؼ وأزىار وثمار النبات و يستخدـ 

النبات بجميع اجزائة مضادا لمجراثيـ. وعصير األوراؽ طارد لمديداف وثماره واوراقو سامة جدا لوجود 

 و  Paraisineو  Azaridine  وقمويدات   Margosticوحامض  Resin مادة راتتجية

Margospiarin   ,(.2001ومواد مرة )ميدي 
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 حوؽ ثمار السبحبحاستعماؿ مس اف ( الى2017) Mohammed و  Pahlavan أشار   

M.azadrach  لحماية المخازف مف خنفساء الطحيف الحمراء  2%بتركيز Tribolium 

castaneum الحصوؿ عمى نتائج ايجابية مشابية لتأثير مسحوؽ المنديف المقارف, واف  ادى الى

 معاممة ىذه الحشرات بيذا المركب سبب ليا بطئا في النمو مقارنة بالحشرات غير المعاممة. 

 مف خبلؿ دراستيـ لسمية مستخمص نبات السبحبح ( 2019) وآخروف Devi  ووجد   

azadrach M.  المفترس كامبلتفي Coccinella septempunctata   ؾ بتغذية المفترس ذلو

المرباة عمى أوراؽ الخروع  بعد تغطيسيا في المستخمص الكحولي  Lipaphis erysimi عمى المف

مبيد  ىبلؾمقارنة مع نسبة  3.3لممفترس % يبلؾفقد كانت نسبة ال 1.5لنبات السبحبح بتركيز %

  .%93.3والتي كانت 0.1% تراكيزبالسفف 

معروؼ بسميتو لمحشرات قد استخدـ ال .azadrach M أف المستخمص الكحولي لنبات السبحبح   

في المختبر مقارنة برش مستحمب   Agrotis segetum ضد يرقات الدودة القارضة اً مباشر  اً رش

 مبيد البراثيوف )رش تبلمسي مباشر(, وقد أظيرت النتائج أف سمية مستخمص نبات السبحبح

azadrach M.  4.53كانت اقؿ تأثيرا مف سمية المبيد ب ( 2017مرة , Cherif.) 

( اف مستخمصات السبحبح كانت اكثر تأثيرا مف مستخمصات النباتات 1999أوضح رسف )   

 .T.I Urtcaeذات البقعتيف   حممةاالخرى في دراستو لمجوانب الحياتية و البيئية لم

ىي مصادر لمنظمات   M. toosendanو  M. azedarach اف مستخمص نباتات السبحبح    

 (Al- Rubae , 2009) تغذية وتعمؿ بشكؿ جيد وكفوء في الحقؿ والمختبر نمو الحشرة كمانعات
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 Citrullus colocythisنبات الحنظل  2-10-3

نبات عشبي صحراوي ينتشر في اسيا وافريقيا والبمداف العربية ومنيا العراؽ يعود الى العائمة      

يسمى بالرقي البري أو التفاح المر أو العمقـ,  لو  Gourd Family (Cucurbitaceae)القرعية 

ساؽ مدادة رفيعو وثمرتو تشبو البرتقالة او البطيخو الصغيرة بموف اخضر مزركش يتحوؿ الى 

 (.2013  وآخروف,  Bnyanاالصفر عند النضج )

ويعد  يمتمؾ ىذا النبات خصائص دوائية ويدخؿ في تركيب الكثير مف األدوية والعقاقير الطبية    

مف محاصيؿ البذور الزيتية التي تستعمؿ في اإلغراض الصناعية الحتواء بذوره عمى نسبة عالية 

يستعمؿ الزيت المستخرج مف البذور بعد تحميصيا كمسحات عبلجية عمى موضع األلـ و  مف الزيت

سبب احتوائيا وتعد الثمار سامة إذا تـ تناوليا بكميات كبيرة الحتوائيا عمى مادة سامة مرة المذاؽ ب

 (,,2014 وآخروف  Hussainوالمواد الراتنجية ) عمى الكبليكوسيدات

ليا تأثير تثبيطى حيث  C.colocythis كما أف المستخمصات الفينولية والقمويدية لنبات الحنظؿ   

 Culexيرقات الدور الرابع لبعوضة  ىبلؾنبات فى يذا الأدى استخداـ السستخمص المائي ل

molestus (2019 ,Mekhlif & AbdulRazzak). 

  Cucurbitacinsجميكوسيدات انتراكينونيػػػػػػػػة: كيوكربيتاسيف  الحنظؿ عمىثمار   يحتوي لب    

و الكولوسنتتيف  Colocynthinومركبات مرة مثؿ الكولوسنثيف  Elaterinأيبلتريف 

Colocynthetin  وكذلؾ أحماض عضوية مف مشتقات حمض القيوة منيا حامض الكموروجينيؾ

Chlorogenicacid  ,مواد راتنجية, ومركبات بكتينية  وكذلؾ يحتوي لب الثمار عمى قمويدات 

Rahimi)  2012 وآخروف ,.) 
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 Eucalyptus camaldulensis سنبات اليوكالبتو  2-10-4

منتشرة في العراؽ, وىو  نوع 23الذي يضـ  Eucalyptus الى جنسس يعود نبات اليوكالبتو       

-Kino ويتيحتوي عمى مواد قابضة كما يح و مف النباتات المستزرعة ويعد مف النباتات الطبية

tannic acid     و kino red  و kinoin  catechin و Pyrocatechin  وىذه جميعيا مواد

 (.Sabo & Knezevic ,2019) تانينية فينولية

حتوي عمى ي E. saligueاف مستخمص نبات    Ghalem & Mohamed (2008)فقد وجد   

 . ة% مف المواد الدباغي6.8

  glycoside Flavonoidمف عزؿ مركبات عديدة مف  (2010) وآخروف  Akin  واستطاع   

 و  glucoronide-7-Apigenine و  Guercetinومنيا  E. occidentalis مف نبات 

glucoside -3-kaempferol   وglucoside -7 luleolin  و glucuronide -3-

Myricentin  . 

ىذا  E.camaldulensis أما مف ناحية التأثيرات البايولوجية ضد اآلفات المختمفة لمستخمص   

طارد لحشرتي الذباب المنزلي  ىذا النباتأف زيت  (2008) وآخروف   Batish وجد النبات فقد

المستخمص الكحولي لؤلجزاء اليوائية  وأف والبعوض ويقؿ تأثيره الطارد عند زيادة درجة الحرارة

 كيز ضد فايروس موزائيؾ التبغاولجميع التر  100% أظير فعالية تثبيطية عالية بمغت تلمنبا

.(TMV)  
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 المعزوؿ مف نبات اليوكالبتوساف الزيت الطيار  Abd El-Salam (2019)  وذكر   

E.camaldulensis  يكبفضبل عف مر Cineol و Turpentine   ذات فعالية كبيرة ضد حشرات

 Callosobruchus chinesis و Sitophilus oryza و  Musca domesticaالذباب المنزلي 

  .Stegoium paniceumو 

 أوراؽ اليوكالبتوسمستخمص تأثير  Kathuria & Kaushik   (2006) ودرس  

E.camaldulensis في كمية البيض الموضوع وتوزيع اليرقات لحشرة  Spodoptera litura 

 وذكر باف عمر الطور اليرقي الخامس قد طاؿ مدة يوميف عند تربية اليرقات عمى أوراؽ الخروع

Ricinus communis   سبة جزء بالمميوف كما أف ن 400 -300المعاممة بالمستخمص وبتركيز

قد تدىورت بشكؿ سريع لبلزواج المعرضة بشكؿ مستمر  Earias vittellaفقس البيض في حشرة 

ت كامبلفي المختبر وذكر اف تأثير مشابو قد حصؿ عند تعرض ال E. rostrataلزيت اليوكالبتوس 

 المتزاوجة في الطبيعة لزيت اليوكالبتوس. 

ت كامبلل ىبلؾ( فعالية مستخمص اليوكالبتوس في تحقيؽ نسبة 1999) ت نتائج رسفوضحوقد أ   

ىذه تزداد مع زيادة التركيز المستخدـ  يبلؾوأف نسبة ال T. urticae (Koch) ذت البقعتيف حممةال

 .وتقؿ مع إطالة فترة تواجدىا عمى سطح النباتات المعاممة
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 الفصل الثالث                              
 Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل  -3
 المسح وطريقة جمع العينات: 3-1

 عديدةفي بساتيف  2020/9/15ولغاية 2019/9/15 مف  لممدةاجريت ىذه الدراسة الميدانية     

 .واخذ العيناتمسح ملفي مناطؽ محافظة البصرة 

مع بعض التحويرات  (2003)كما ذكرىا فييد  (1991) وآخروف Nihoul اتبعت طريقة    

 وذلؾ بفحص عدة أشجار مف النخيؿ تعود الى أربعة اصناؼ مف النخيؿ وىي البرحي ةالطفيف

                 الخريطةمف البساتيف الموزعة في مناطؽ الدراسة كما في  السايرو  الحبلويو  الخضراويو 

ورقة  15وثـ اخذ مصابة مف كؿ صنؼ مف ىذه االصناؼ نخبلت   5(, حيث اختيرت 3-1)

 وبواقع خمسة اوراؽ لكؿ مستوى  مستويات )اعمى ووسط واسفؿ السعؼ( ةمف كؿ نخمة بثبلث خوص

الى المختبر  وجمبتفي اكياس مف النايموف  ووضعتيوـ   14عشوائية, تؤخذ العينات كؿ صورة وب

وبقوة تكبير  NTP-5Aستخداـ مجير تشريحي نوع با عمى ورقة الخوص حممةادوار ال حيث يتـ عد

WF 10X/20 ( Jeppson في اليوـ نفسو, وثـ تحفظ بعض نماذج ال,1975وآخروف )في  حممة

 .عمى النخيؿ حقميا حممةالتواجد لغرض التشخيص وقد تمت متابعة  %70الكحوؿ االثيمي 
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 جمع العينات وأصناف النخيل اطقمن 3-2

 GPSوتـ تحديد مواقعيا بواسطة نظاـ  في محافظة البصرة لجمع العيناتعدة مناطؽ اختيرت    

 N"29.4'34°30 :وشط العرب N 47°53'38.5"E"12.2'27°30: وىي ابو الخصيب

47°48'20.6"E 04.3'40°30: واليارثة"N 47°45'03.2"E 36.3'01°31 :والقرنة"N 

47°25'59.2"E   :05.6'56°30والمدينة"N 47°15'31.1"E .  وتـ تحديد عدة بساتيف موزعة

وتقع  ومزروعة بأصناؼ مف النخيؿ وىي الخضراوي والساير والحبلوي والبرحي في ىذه المناطؽ

 الخريطةكما في  شرقا 48و 47وخطي طوؿ  شماال 31و 30بيف خطي عرض  ىذه المناطؽ

(3-1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 محافظة البصراطؽ جمع العينات مف (: من1-3رقـ )شكؿ 
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  حممة النخيل الحمراءتشخيص  3-3

   R. indica الحمراء النخيل حممةل التشخيص المظهري 3-3-1

جمعت مفِ بساتيف النخيؿ في مناطؽ لمعينات المراد تشخيصيا بعد أف شرائح مجيرية  تـ تييئة    

غـ 200مف ) في المختبر ويتكوف Hoyers solution محموؿ ىوير وتـ تحضيرالدراسة 

وضعت قطرة مف , مؿ ماء مقطر( 50مؿ كميسريف و 20 غـ صمغ عربي و 30كمورالييدريت و

عف طريؽ طرؼ )ابرة النقؿ(  حممةالمحموؿ المذكور عمى الشريحة الزجاجية ونقؿ الييا احد افراد ال

لكي تمتصؽ فييا, ثـ وضعت داخؿ قطرة المحموؿ  حممةالتي توضع بقطرة المحموؿ قبؿ التقاط ال

ضع غطاء الشريحة عمييا وتـ تحريؾ غطاء الشريحة قميبل لمحصوؿ عمى افضؿ وضع و وتـ 

  .لمنموذج لسيولة دراستو مظيريا 

, وبعد اف  50اياـ عمى درجة حرارة   3-5الشريحة الزجاجية عمى مسخنة الشرائح لمدة  تركت    ـْ

بمادة  cover slipالشريحة  غطاء وأحيط Labelعمييا ورقة المعمومات  وضعتالشريحة   جّفت

 ( .2002حوؿ اطرافو لمنع تبخر المحموؿ )الجبوري,  وشفافالصقة 

 بغداد لغرض/ جامعة  التاريخ الطبيعي مركز بحوث ومتحؼتـ أرساؿ شرائح العينات الى     

 كما تـ رسـ الصفات المظيرية التصنيفية باستخداـ مجير لوسيدا  تشخيصيا.

 وقد اجريت عممية التشخيص الجزيئي لتاكيد التشخيص المظيري كذلؾ.
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النخيل  حممةل Molecular identificationالتشخيص الجزيئي  3-3-2
 R. indica الحمراء

 DNA Extractionاستخالص الحامض النووي  3-3-2-1

اسػتخبلص الحػامض النػووي فػي مختبػر اليندسػة الوراثيػة التػابع لكميػة الزراعػة جامعػة البصػرة  تػـ

(, وحسػػػب ارشػػػادات الشػػػركة Geneaid Korea,GS100باسػػػتعماؿ عػػػدة االسػػػتخبلص الخاصػػػة )

 التالية:المجيزة والمتضمنة الخطوات 

باستخداـ النتروجيف  flash freezing( لمتجميد السريع حممةممغـ مف ال 25عرضت العينة ) .1

 السائؿ, ثـ طحنت باستخداـ مدقة صغيرة الى مسحوؽ دقيؽ.

 200مؿ, واضيؼ اليو  1.5سعة  Eppendorf tubeنقؿ المسحوؽ الى انبوب ابندورؼ   .2

, ثـ رج الخميط جيدا  Proteinase Kمايكروليتر مف انزيـ  20و  GSTمايكروليتر مف دارئ 

ثانية, بعد ذلؾ حضنت العينات في الحماـ المائي  25لمدة  Vortexباستخداـ جياز الرجاج 

درجة مئوية لمدة ساعة كاممة مع مراعاة تقميب العينة يدويا خمسة مرات  60عمى درجة حرارة 

 دقيقة. 15كؿ 

 Elutionلغرض زيادة كفاءة جمع الحامض النووي في الخطوة السابعة, حضف دارئ الجمع   .3

Buffer  درجة مئوية لحيف  60عينة في الحماـ المائي عمى درجة مايكرولتر/ 200بواقع

 استخدامو في نياية االستخبلص.

دقيقة,  2دورة/دقيقة لمدة 10000بعد التحضيف اجريت عممية الطرد المركزي لمعينات بواقع   .4

 200مؿ, واضيؼ الييا  1.5بعدىا نقؿ الراشح الى انبوب ابندورؼ جديد سعة 

 ثواني. 10ثـ رجت بقوة بجياز الرجاج لمدة  GSBمايكروليتر/عينة مف دارىء 
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ثواني  10مايكروليتر مف الكحوؿ االثيمي المطمؽ لكؿ عينة وقمب بمطؼ لمدة  200اضيؼ   .5

المترسب(, ونقمت العينة الى انبوب  DNAلحيف مبلحظة ظيور خيوط دقيقة )تمثؿ اشرطة 

مؿ(, وعرضت لمطرد  2)يتكوف مف انبوب ترشيح وانبوب جمع سعة  Spin columnالنبذ 

دورة/دقيقة, واعيدت عممية الطرد المركزي لضماف  10000المركزي لمدة دقيقة واحدة بسرعة 

 التخمص مف محموؿ الترسيب بشكؿ جيد, وبعد ذلؾ اىمؿ انبوب الجمع واستبدؿ بانبوب جديد.

 10000ثـ اجريت عممية الطرد المركزي بسرعة  W1مايكروليترمف دارىء  400اضيؼ   .6

مايكروليتر مف  600دقيقة, واىمؿ الراشح في انبوب الجمع, ثـ اضيؼ  1ة/دقيقة ولمدة دور 

 3دورة/دقيقة ولمدة  10000, واجري الطرد المركزي بسرعة Wash Bufferدارىء الغسؿ 

دقيقة, وبعدىا اىمؿ الراشح ثـ اعيدت عممية الطرد المركزي مرة اخرى لتجفيؼ غشاء الترشيح, 

 مع بانبوب ابندورؼ جديد.واستبدؿ انبوب الج

)الذي حضف مسبقا عمى درجة  Elution Bufferمايكروليترمف دارىء الجمع  100اضيؼ   .7
مئوية في الخطوة الثالثة اعبله( الى العينة, وروعي اضافتو الى مركز قرص الترشيح  60

يت وترؾ لمدة دقيقة لكي يتشبع قرص الترشيح بالدارىء لزيادة كفاءة االستخبلص, ثـ اجر 
المستخمص,  DNAدقيقة لجمع  1دورة/دقيقة لمدة  10000عممية الطرد المركزي عمى سرعة 

 لحيف االستخداـ.  ºـ 20-بعدىا حفظ النموذج عمى درجة حرارة 
 

 Estimation ofتقدير تركيز ونقاوة الحامض النووي الجينومي  3-3-2-2
DNA Quality and Quantity of Genomic DNA 

لجميػػػع العينػػػات المستخمصػػػة بواسػػػطة جيػػػاز القطػػػرة الدقيقػػػة  mtDNAقػػػدرت كميػػػة ونوعيػػػة 
Nano drop  المجيز مف شركةThermo-Scientific  260االمريكية عند الطولييف المػوجييف-

نػػػانوميتر, لغػػػرض التعػػػرؼ عمػػػى كميػػػة ونقػػػاوة الحػػػامض النػػػووي المسػػػتخمص السػػػتخدامو فػػػي  280
 التجارب البلحقة.
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  Polymerase Chain Reactionالمتسمسلتفاعل البممرة  3-3-2-3
فػػي جينيػػـو  COXI-COXIIمنطقػػة الجينيػػة ال( لتضػػخيـ (PCRاجػػري تفاعػػؿ البممػػرة المتسمسػػؿ     

( وذلػؾ لكػوف 1-3المبػيف تفاصػيمو فػي جػدوؿ )  Primersالمايتوكوندريا, اذ استخدـ زوج البادئػات 
ىذه المنطقة ذات تغػاير عػالي بػيف االنػواع وثباتيػة عاليػة ضػمف النػوع الواحػد فػي مفصػميات االرجػؿ 

 10الكوريػػة وجػػرى تحضػػيرىا بتركيػػز  Macorogenبشػػكؿ عػػاـ. جيػػزت البادئػػات مػػف قبػػؿ شػػركة   
                بيكوموؿ /مايكروليتر, وحسب تعميمات الشركة المنتجة كي تكوف جػاىزة لبلسػتخداـ

( Folmer 1994وآخروف, .) 
 

 .PCR( البادئات المستعممة في تفاعؿ البممرة المتسمسؿ 1-3جدوؿ )

 to   5‘3تتابع القواعدالنتروجينية      اسم البادئ
درجة حرارة 

 Tmااللتصاق
حجم القطعة 

(bp) المصدر 

LCO1490 GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG 54.80 
710~ 

Former et 
al., 1994 HC02198 TAAACTTAGGGTGAAAAAAATCA 59.62 

 
مػايكروليتر مػف مكونػات التفاعػؿ  50باسػتخداـ خمػيط تفاعػؿ مكػوف مػف  PCRاجري تفاعؿ الػػ 

 RED, Ampliqon, Denmark,Taq DNAمػػايكروليتر مػػف خمػػيط التفاعػػؿ الجػػاىز ) 25
Polymerase Master Mixنػانوغراـ مػف قالػب  100مايكروليتر لكؿ بادئ و 2.5(, وDNA  ثػـ

واجػري  (DD-Water)مػايكروليتر باسػتخداـ المػاء المقطػر المنػزوع االيونػات  50اكمؿ الحجـ الػى 
( Techne TC-3000X Thermal Cycler, UKالتضػخيـ باسػتخداـ جيػاز التػدوير الحػراري )
 (.2-3لجدوؿ )حسب برنامج التدوير الحراري المذكور في ا
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 .CO1-CO11لممنطقة الجينية  PCR(: برنامج التدوير الحراري لتفاعبلت اؿ2-3جدوؿ)

درجة الحرارة  المراحل البادىء
 )مئوية(

الزمن 
 )دقائق(

 عدد
 المصدر الدورات

LCO1490 / 
HC02198 

 1 4 94 الدنترة االولية
Former et 
al.,1994 

 0.5 94 الدنترة 
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   1 57 التمديف 
  1 72 االستطالة 
   4-2 اعادة تكرار 
  1  10 72 استطالة نيائية 
  ∞  4 الخزف 

 

  Technique Relay for Product(PCRالكهربائي ) الترحيل 3-3-2-4

لمتاكد مف نجاح عممية التضخيـ لمقطػع الجينيػة المسػتيدفة, اجريػت عمميػة ترحيػؿ كيربػائي لمنػتج    

ممػػي فولػػت واسػػتخدـ محمػػوؿ  95%( وعمػػى مسػػتوى فولتيػػة 2عمػػى ىػػبلـ االكػػاروز) PCRتفاعػػؿ اؿ

1XTAE كػػػػػػػػدارئ الكتروليتػػػػػػػػي الجػػػػػػػػراء عمميػػػػػػػػة الترحيػػػػػػػػؿ والتػػػػػػػػي اجريػػػػػػػػت فػػػػػػػػي حػػػػػػػػوض ترحيػػػػػػػػؿ                 

(Cleaver Scientific MultiSUB electrophoresis unit ev222, England) 

  Folmer)  ,1994وآخروف)  

لتصػػػػبيغ العينػػػػات  X1بتركيػػػػز  Diamond Dye(  Promega,USAصػػػػبغة )اسػػػتخدمت      

وبعػد اجػراء الترحيػؿ تػـ الكشػؼ عػف العينػات  DNA (Ladder (100 bpومؤشػر الػوزف الجزيئػي 

 Gel documentation (Cleaver “Clearباسػتخداـ جيػػاز توثيػػؽ نتػػائج الترحيػػؿ الكيربػػائي 

view UVT254/312, England.) 
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 DNA sequencing PCRتتابعات القواعد النتروجينية لمنتج  3-3-2-5

بعػػد التاكػػد مػػف نجػػاح عمميػػة تضػػخيـ القطػػع الجينيػػة المسػػتيدفة عػػف طريػػؽ الترحيػػؿ الكيربػػائي, 

الكوريػػػة لغػػػرض اجػػػراء عمميػػػة قػػػراءة  Macrogene( الػػػى شػػػركة  PCRارسػػػمت العينػػػات ) منػػػتج اؿ

 تتابعات القواعد النيتروجينية لكؿ عينة.

 Molecular identification ofتشخيص العينات جزيئيا  3-3-2-6

samples 

حممت نتائج قراءات تتابعات القواعد النتروجينية لمقطع الجينية المستيدفة والواقعة ضػمف المنطقػة 

المسػتخدمة فػي  الحمػراءالنخيػؿ  حممػةفي جينيػوـ المايتوكونػدريا لعينػات  COX1-COX11الجينية 

 Chromas Ver. 2.6.6  Technelysiumىذه الدراسػة بعػد اف تػـ معالجتيػا باسػتخداـ برنػامج 

Pty,) Ltd حيػػث تمػػت مطابقػػة ىػػذه التتابعػػات مػػع نسػػخ التتابعػػات المودعػػة فػػي المركػػز الػػوطني )

 National Center for Biotechnology Informationاالمريكي لمعمومات التقانات االحيائية 

(NCBI)  باستخداـ اداة البحث والمطابقة الخاصة بالموقعBasic Local Alignment Search 

Tool(BLAST)  وتػػػـ التشػػػخيص باالعتمػػػاد عمػػػى درجػػػة التطػػػابؽ ,Maximum score  درجػػػة

التػػي  Identity percentageونسػػبة التشػػخيص  Query coverالتغطيػػة لتتػػابع قواعػػد العينػػة 

اعتمػدت اعمػى معػدالت المؤشػرات المػذكورة اعػبله لتاكيػد تشػخيص العينػات  توفرىا اداة البحث حيػث

 . النوع الى مستوى

بعػد التأكػػد مػػف تشػخيص العينػػات تمػػت عمميػػة ايػداعيا وتسػػجيميا فػػي بنػؾ الجينػػات التػػابع لممركػػز 

 National Center for Biotechnology االمريكػػي الحيويػػةالػػوطني لمعمومػػات التقانػػة 

Information (NCBI) . 
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 R. indica   الحمراءالنخيل  حممةل الحياتية والبيئية: الدراسة 4-3
 والدراسة المختبرية الحقمية شممت الدراسة محوريف رئيسييف ىما : الدراسة    

 الدراسة الحقمية : 3-4-1
 R. indicaالنخيل الحمراء  حممة: التواجد الموسمي ل3-4-1-1

الى  15/9/2019تمت دراسة التواجد الموسمي لحممة النخيؿ الحمراء مف 

لجمع العينات وتـ عّد جميع  3-2اتبعت الطريقة نفسيا في الفقرة و  15/9/2020

نوع  عمى مساحة ورقة الخوص بكامميا بأستخداـ المجير التشريحي حممةادوار ال

NTP-5A  وبقوة تكبيرWF10X/20 وقد اعتمدت درجات الحرارة والرطوبة النسبية .

محطة ابي  –الصادرة مف مركز االرصاد الجوية الزراعية في محافظة البصرة 

الخصيب تابعة الى وزارة الزراعة, وذلؾ لمعرفة تأثير ىذه العوامؿ في حياتية وبيئية 

 النخيؿ الحمراء. حممة

 : الكثافة السكانية3-4-1-2

وقدرت الكثافة السكانية عمى اساس السنتمتر المربع تبعت الطريقة نفسيا في الفقرة السابقة  أَ    

سـ مربع مف كؿ ورقة ويؤخذ معدليا تحت المجير التشريحي في اليوـ  5الواحد بحيث يتـ اخذ 

 (.  2003نفسو خبلؿ فترة الدراسة )فييد,

 : النسبة الجنسية3-4-1-3
 وتـ تحديد النسبة الجنسية حسب معادلة (3-3-1-2) اتبعت الطريقة نفسيا في الفقرة السابقة     

Shih and Pai (1995)  : وكاالتي 

 x 100عدد )الذكور + االناث(  /النسبة الجنسية = عدد )الذكور أو االناث(  
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 : دراسة مدة وعدد االجيال 3-4-1-4
باالعتماد عمى  2020/9/15 الى 2019/9/15مف  المدةدراسة عدد االجياؿ خبلؿ تمت    

كؿ بادرة في  لكؿ صنؼ مف اصناؼ النخيؿبادرات  5تـ زراعة حيث   2003)طريقة )فييد,

اصيص ببلستيكي مفرد, وبعد اف اصبحت البادرات ذات اربع اوراؽ حقيقية وضع عمى كؿ بادرة 

 10بعدىا ازيمت االناث والذكور وتركت ساعة,  24( اناث مع خمسة ذكور لوضع البيض لمدة 5)

 وجرتحتى ظيور الدور الكامؿ في مناطؽ الدراسة بيوض عمى كؿ بادرة ثـ نقمت الى الحقؿ  

تسجيؿ تاريخ  تـ, وىكذا  وتركت البيوض الكامبلت تمت ازالةمتابعتيا لحيف وضع البيض, بعدىا 

دور البيضة الى دور البيضة في )مدة الجيؿ تحسب مف كبداية لمجيؿ القادـ حيث اف ظيورىا 

 .( 1990( )االعرجي , الجيؿ القادـ

 : الدراسة المختبرية 2-4-3

 : اعداد مزرعة دائمية 1-2-4-3

جمبت بادرات مف اصناؼ النخيؿ المذكورة سابقا  الحمراءالنخيؿ  حممةألعداد مزرعة دائمية ل   

. مختمفة مف بساتيف مناطؽ الدراسة ال هبأدوار  حممةوذلؾ بعد عزؿ وجمع المزروعة في أصص 

لضماف الحصوؿ داخؿ المختبر  عأسابي( 6-1المذكورة بأعمار )بادرات الربيت ىذه االدوار عمى 

وتـ تجديد  بعيدة عف تاثير المبيدات الكيميائية واالعداء الطبيعية حممةعمى مستعمرة دائمية مف ال

 الى البادرات .واضافتيا  حممةالمستعمرة بعزؿ ادوار جديدة مف ال
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في نخيل التمر سعف خوص  ىعم الحمراءيل النخ حممة ةتربي2-2-4-3 :  

 ةثابت ةنسبي ةورطوبمختمفة  ةدرجات حرار 

نمو  ةبعض التحوير لمتابعمع ( 2003( كما ذكرىا فييد )2002)اتبعت طريقة الجبوري      

 :وتتمخص الطريقو كما يمي الحمراءالنخيؿ  حممةادوار 

مف  ةفي قاعدتو طبق توضع (سـ 1.5ارتفاع و سـ  9بقطر )ري ببلستيكي تاخذ طبؽ ب تـ   

وؿ طمف خوص سعؼ النخيؿ بوضع جزءثـ  وسطحتسوية  ةمع مراعابالماء القطف الطبي مرطب 

يبيا بالماء وروعي عدـ ترؾ تجاويؼ بيف جزء الخوص والقطف طسـ بعد تر  2وعرض سـ  6

عدـ جفاؼ القطف وتـ تغيير جزء الخوص كمما لـز  عيرو  كمافيو  حممةضماف عدـ دخوؿ الل

 1± 35, 30, 25, 20ىي غرض الحصوؿ عمى درجات حراره ثابتو لوتـ تييئو حاضنات  ,االمر

واعتمدت ىذه الطريقة لدراسة  ساعو ظبلـ 12و ساعو اضاءه  12 و %60-50ورطوبو نسبيو  °ـ

     المختمفة وكما ياتي . حممةنمو وتطور ادوار ال

 

 حضانة البيض  مدة: 1-2-2-4-3

بعد حدوث التزاوج بيف االناث والذكور عمى البادرات في المختبر وبعد وضع البيض مف قبؿ    

اطباؽ  10عمى  السابقة وزعتوكما في الفقرة  الوضع(بيضة )عند بداية  100االناث اخذت 

النخيؿ االربعة موضوع النقؿ وكانت بنفس العمر تقريبا لكؿ صنؼ مف اصناؼ ابرة بواسطة 

الدراسة, حيث تـ حساب فترة حضانة البيض )وىي الفترة المحصورة مف بداية وضع البيض حتى 

 (.بداية عممية الفقس وتحت نفس الظروؼ مف درجة الحرارة والرطوبة
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 : انتاجية االنثى 2-2-2-4-3

اطباؽ وترؾ كؿ زوج مف  10ساعة ووزعت عمى  12ذكور بعمر  10اناث و 10اخذت      

عد ما وضعتو االنثى في اليوـ الواحد  تـساعة ثـ ازيؿ الذكر في اليوـ التالي و  24الكامبلت لمدة 

               وطيمة فترة حياتيا عمى اصناؼ النخيؿ االربعة وتحت نفس الظروؼ السابقة في الفقرة

(1-2-2-4-3)  .    

 عمر اليرقة  مدة: 3-2-2-4-3

وبعد لمتزاوج  ساعة كؿ زوج في طبؽ 24)انثى وذكر( وبعمر  حممةازواج مف ال 10وضعت     

حسب عمر اليرقة مف تاريخ الفقس يو )بيوض في كؿ طبؽ  10ت وتترؾ كامبلوضع البيض تزاؿ ال

ولؤلربعة    (3-3-2-2-1)الفقرة وتحت نفس الظروؼ في  (حتى ظيور الدور الحوري االوؿ

 اصناؼ مف النخيؿ.

  عمر الحورية االولى  مدة: 4-2-2-4-3

ىي الفترة المحصورة مف )و  (3-3-2-2-3)تـ حساب عمر الحورية االولى مف الفقرة السابقة    

وتحت نفس الظروؼ  (انسبلخ اليرقة الى حورية اولى حتى بداية انسبلخيا الى حورية ثانية

 لؤلصناؼ االربعة مف النخيؿ.

 عمر الحورية الثانية  مدة: 5-2-2-4-3

مف انسبلخ الحورية االولى ) (3-3-2-2-4)تـ حساب عمر الحورية الثانية مف الفقرة السابقة     

 , تحت نفس الظروؼ السابقة ولؤلصناؼ االربعة مف النخيؿ.(الكامؿالى انسبلخيا الى الدور 
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 الكامالتعمر  مدة: 6-2-2-4-3

)وىي الفترة المحصورة مف بداية   (3-3-2-2-5)ت مف الفقرة السابقة كامبلتـ حساب عمر ال   

  , وتحت نفس الظروؼ ولؤلصناؼ االربعة مف النخيؿ.(ةكاممالحورية الثانية حتى ىبلؾ الانسبلخ 

 

البيض الذي تضعه أنثى  معدل:  دراسة تأثير مستوى الضرر عمى 3-2-4-3

 الحمراءالنخيل  حممة

ثػـ أزيمػت جميػع سػـ  10في أصص قطر  حممةبال ةمف بادرات النخيؿ غير المصاب 20 تييئةتـ    

االوراؽ مػػع ابقػػاء ورقػػة سػػعؼ واحػػدة لكػػؿ بػػادرة )مػػع مراعػػاة التجػػانس فػػي اطػػواؿ البػػادرات( وضػػعت 

كؿ ورقة  حواؼ ( وىي مزيج مف الكندا بمسـ والفازليف والسيترونيبل الطارد عمىTangle footمادة )

(,  قسمت البادرات الػى اربعػة 1979عند وضعو عمى االوراؽ )النعيمي,  حممةىروب السعؼ لمنع 

أنػػػاث تمثػػػؿ مسػػػتوى  10بػػػادرات,  نقمػػػت الػػػى المجموعػػػة االولػػػى  5وكػػػؿ  مجموعػػػة تضػػػـ  مجػػػاميع 

انثى تمثؿ مستوى الضرر المتوسط, و نقمػت الػى  20الضرر الخفيؼ, ونقمت الى المجموعو الثانيو 

) حيػػػث كانػػػت االنػػػاث متماثمػػػة فػػػي العمػػػر أنثػػػى تمثػػػؿ مسػػػتوى الضػػػرر الشػػػديد 30 المجموعػػػو الثالثػػػو

 , اما المجموعو الرابعو فقد تـ تركيا بدوف اصابو.والنشاط وحديثة التمقيح ( 

%  60-50ورطوبة نسبيو  ºـ 1±25وضعت أصص البادرات في حاضنو بدرجو حراره     

وتركت مدة ثبلثو اياـ بعد ذلؾ أزيمت االميات األناث وما تـ وضعو مف بيض او اطوار اخرى مف 

أناث ممقحو عمى كؿ ورقو مف ىذه االوراؽ  5عمى جميع اوراؽ السعؼ,  وفي اليوـ الرابع تـ وضع 

كوره وبنفس الظروؼ, بعد بعد اف تركت لمدة ثبلثو اياـ لغرض وضع البيض وبنفس الحاضنو المذ

 (.1978ذلؾ تـ حساب معدؿ عدد البيض الذي تضعو االنثى الواحده لكؿ مجموعو )الجبوري, 
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 الحمراءالنخيل  حممة النباتية في ادوارالمستخمصات بعض  تأثير دراسة : 5-3

 جمع وتشخيص النباتات المستخدمه في التجربه: 1-5-3

( وقت اكتماؿ نموىا 3-3كما موضح في جدوؿ ) الدراسةعينات النباتات المستخدمو في جمعت    

وتـ تشخيصيا في المعشب  2020 -2019خبلؿ الفترة وتزىيرىا مف محافظتي البصره وذي قار 

الدكتور طو ياسيف العيداني, اخذت االستاذ النباتي التابع لكميو الزراعو جامعو البصره مف قبؿ 

الحنظؿ,  ولب ثمارونبات قرف الغزاؿ وأخذت ثمار نبات السبحبح  سبات اليوكالبتو ناالوراؽ مف 

غسمت جميع الثمار واالوراؽ بالماء الجاري وجففت في درجة حرارة المختبر مع التقميب المستمر 

كؿ عمى حده لمحصوؿ عمى  Moulinexلمنع التعفف بعد ذلؾ طحنت في مطحنو كيربائيو 

ووضعت في اكياس مف النايموف بعد تعميميا وحفظت في ليذه النباتات ثمار مسحوؽ مف االوراؽ وال

 الثبلجو لحيف استخداميا.

 .الدراسةفي  ة(: النباتات المستخدم3-3جدوؿ )

الجزء  العائمة االسم العممي االسم العربي
 المستخدم

 مكان الجمع      

االسمدة العضوية في مشروع  االوراؽ Ibicella lutea Martyniaceae قرف الغزاؿ
 محافظة ذي قار

 Melia السبحبح
azedarach 

Meliaceae الجادرية / بغداد الثمار 

 Eucalyptus اليوكالبتوز
camaldulensis 

Myrtuceae كمية الزراعة/ البصرة االوراؽ 

 Citrullus الحنظؿ
colocynthis 

Cucurbitaceae منطقة البرجسية/ البصرة الثمار 
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 لمنباتات المدروسة تحضير المستخمصات النباتيه المائية 2-5-3:

لمنباتات المبينة  ةفي تحضير المستخمصات المائي  Harborne (1984)اعتمادا عمى طريقة    

لمنبات المستخدـ ووضعيا  ةف مسحوؽ االوراؽ او الثمار الجافغراـ م 20( تـ اخذ 3-3في جدوؿ )

درجو  50ء مقطر حار في درجو مؿ ما 1000يحتوي عمى  مؿ 1000في دورؽ زجاجي سعو 

 30وترؾ المحموؿ ليبرد لمده  ةدقيق 15لمدة  Moulinexخمطت بواسطو خبلط كيربائي  ,ةمئوي

واخذ الراشح الى جياز الطرد  ةاش مف التوؿ لفصؿ العوالؽ الكبير قم ةثـ رّشح بواسطو قطع ةدقيق

لمدة عشرة دقائؽ وذلؾ  ةدوره في الدقيق 300بسرعة  Domanمف شركة  Heraالمركزي مف نوع 

عند  Rotary Evaporatorثـ اخذ الراشح ورّكز بواسطو المبخر الدوار  ةؽ النباتيلترسيب العوال

في ة غراـ مف الماده الجاف 1اذيب  ـ وتـ الحصوؿ عمى مسحوؽ جاؼ,°40ال تتجاوز  ةحرار  ةدرج

و قطرتيف مف  ةمف البرافيف السائؿ كماده الصق ؿم 1مقطر مضاؼ اليو الماء المف مؿ  100

غراـ مف المادة الجافة  2% فأذيب 2% أما التركيز 1كمادة ناشره ليصبح التركيز  80ماده التويف 

مؿ مف البارافيف السائؿ كمادة الصقة وقطرتيف مف  1مؿ مف الماء المقطر مضاؼ اليو  100في 

% . أما معاممة 4% و 3ضرت بقية التراكيز  % وىكذا ح2ليصبح التركيز  80 التويفمادة 

ثـ اكمؿ الحجـ الى  80مؿ مف البارافيف السائؿ و قطرتيف مف ماده التويف  1المقارنة فأحتوت عمى 

 (.2021عمراف, ) بالماء المقطر 100
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 لمنباتات المدروسة تحضير مستخمصات المذيبات العضويه 3-5-3: 

ة تحضير مستخمصات المذيبات العضويلغرض  (1978)  وآخروف Ladd أعتمدت طريقة     

تختمؼ في قطبيتيا وىي الكحوؿ االثيمي  ةمف المذيبات العضوي ةٌ , تـ اختيار ثبلثةتات المدروسنبالم

Ethanol  كمذيب قطبي و خبلت االثيؿEthyl acetate واليكساف  ةكمذيب متوسط القطبيn-

Hexane .كمذيب غير قطبي 

ات مػف النباتػات مسحوؽ الماده الجافة التي حضرت وحفظت سػابقا مػف كػؿ نبػ غراـ مف 20أخذ    
ووضػػع ىػػذا التركيػػب ضػػمف    Thumbleووضػػع فػػي دورؽ اسػػطواني مػػف ورؽ الترشػػيح ةالمدروسػػ

ؿ مػف كػؿ مػذيب مػ 200, تػـ وضػع Soxhlet extractorالحيز المحدد لو في جياز االستخبلص 
ممػغ وبعػد اكتمػاؿ  500 عمى حده في دورؽ زجاجي سعو اعبله كبل ةالمذكور  ةمف المذيبات العضوي

ميػػػاف المػػػذيب ـ لغػػػرض تعجيػػػؿ غ° 60عمػػػى  ةالحػػػرار  ةالمػػػاء لمجيػػػاز تػػػـ ضػػػبط درجػػػ ةمنظومػػػ ربػػػط
االسػػتخبلص مػػف خػػبلؿ التبخػػر وتكثيػػؼ المسػػحوؽ النبػػاتي ليعػػود المحمػػوؿ  ةالعضػػوي كػػي تبػػدأ عمميػػ

 ةفػػػي قنينػػػ يعبػػػئ وبعػػػدىا يتػػػرؾ المحمػػػوؿ النػػػاتج  ةسػػػاع 12لػػػدورؽ, تسػػػتمر ىػػػذه العمميػػػو ثانيػػػة الػػػى ا
 ةستخمص والمذيب, تعاد ىػذه العمميػمثبت عمييا نوع الم ةصغير  ة( سـ وتعمـ بورق20×  5زجاجيو )

, يركػز ىػذا المحمػوؿ ةىػذا المحمػوؿ تكفػي لمتجػارب البلحقػمػف  ةمػرات لمحصػوؿ عمػى اكبػر كميػ ةعد
لفصػػؿ المػػذيب العضػػوي عػػف  Vacuum Rotary Evaporatorباسػتخداـ جيػػاز الفصػػؿ الػػدوار 
 ةالخػػاـ فػػي اطبػػاؽ بتػػري زجاجيػػ ةالخػػاـ( ثػػـ تػػوزع المػػاده المستخمصػػ)المػػاده المسػػتخدمو المستخمصػػو 

اعات الػػى اف تجػػؼ سػ 8ـ  لمػػده °50 ةحػػرار  ةدرجػب Ovenداخػؿ فػػرف كيربػػائي  ةسػػـ موزعػػ 9قطػر 
% 4% و 3%, 2%, 1لمطموبة تحضر منيا التراكيز ا بةصم ةوتتحوؿ الى ماد ةالماده المستخمص

مؿ مف المذيب حسب نوع االستخبلص ثـ اكمؿ الحجـ الى  5غـ مف المادة الصمبة في  1أذ أذيب 
وقطػػرتيف مػػف مػػادة  ةؿ مػػف البػػرافيف السػػائؿ كمػػاده الصػػقمػػ 1مػػؿ بالمػػاء المقطػػر بعػػد اضػػافة  100
 ةمػف المػاده الصػمبغػـ  2 فقػد اذيػب %2, أمػا التركيػز %1ليصػبح التركيػز كمػادة ناشػرة  80 التويف
مػػف المػػاء المقطػػر بعػػد  مػػؿ 100مػػؿ المػػذيب حسػػب نػػوع االسػػتخبلص ثػػـ اكمػػؿ الحجػػـ الػػى  5فػػي 
كمػاده ناشػره ليصػبح  80ويف تػتيف مػف مػاده الر وقطػ ةالصػق ةالسػائؿ كمػاد البػرافيفمػف مؿ  1 ةاضاف
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مػػػف الكحػػػوؿ مػػػؿ  5حتوت عمػػى فػػػأ ةالمقارنػػػ ةراكيػػػز امػػػا معاممػػالت ةوىكػػػذا حضػػػرت بقيػػ% 2التركيػػز 
ثـ اكمػؿ الػى الحجػـ  80البرافيف السائؿ و قطرتيف مف ماده التويف  مفؿ م 1االيثيمي مضافا الييا ـ

 (.2021, عمراف)مؿ بالماء المقطر  100الى 
 

دراسه تاثير المستخمصات المائيه لمنباتات المدروسه في هالك ادوار : 4-5-3
 R. indica الحمراءالنخيل  حممة

 

 التاثير في البيض 1-4-5-3:

           ةكما في فقر  ةأخذت اطباؽ بتري ببلستيكيحيث ( 2002) وصالح الجبورياعتمدت طريقة    

وتركت في  2سـ 5أنثى عمى جزء مف ورقو نخيؿ مساحتيا  20ووضعت ( 1-2-2-3-3)

 20وتـ توزيع البيض في االطباؽ بواقع ساعو ثـ نقمت االناث  48الحاضنة لوضع البيض لمدة 

بيضة لكؿ طبؽ حيث تـ العد باستخداـ المجير التشريحي وقسمت االطباؽ الى ثبلث مكررات لكؿ 

بواسطة مرشة % 4و % 3%, 2%, 1, رشت االطباؽ بالمستخمصات المائية بتراكيز معاممة 

مؿ مف البرافيف السائؿ و  1مؿ لكؿ طبؽ و كانت معاممو السيطرة مكونو مف  1بواقع  ةيدوية صغير 

ـ °1±25مؿ ماء مقطر وحضنت االطباؽ في درجة حراره  100مع  80قطرتيف مف التويف 

يوـ  4ساعة وتـ تسجيؿ عدد البيض الفاقس لكؿ يوـ لمدة  14% وأضاءه 60-50ورطوبة نسبيو 

مة السيطرة( وجرى تعديؿ نسبة اليبلكات المئوية لمبيوض حسب )أكماؿ فقس البيض في معام

 (.1993لواردة في شعباف والمبلح )وا Abbot   (1925)معادلة 

 

 

 



 

- 49 - 

 

 التأثير في اليرقات: 2-4-5-3

 20ووضعت عمييا   (2002) طريقة الجبوري استخدمت االطباؽ التي ذكرت مواصفاتيا سابقا في

عمى كؿ جزء مف ورقو سعؼ النخيؿ ثـ رشت ىذه االطباؽ بالمستخمصات النباتيو بتراكيز  ةيرق

طباؽ الى مؿ لكؿ طبؽ وقسمت اال 1% باستخداـ مرشة صغيره بواقع 4و %, %3, %2, 1

مؿ مف البرافيف السائؿ و  1مف واحد مف  ةالسيطرة مكون ةو كانت معامم ةثبلثو مكررات لكؿ معامم

 ةـ ورطوب° 1±30باؽ في درجة حراره مؿ ماء مقطر وحضنت االط 100يف مع قطرتيف مف التو 

ساعة مف  24تـ حساب النسبة المؤية ليبلؾ اليرقات بعد ساعة  14ة ء% واضا60-50 ةنسبي

  (.1993في شعباف والمبلح )Abbot    (1925)وتـ تعديؿ ىذه النسبة حسب معادلةالمعاممة 

 التأثير في الحوريات: 3-4-5-3 

 لكؿ مكرر ولجميع المعامبلت,  ةحوري 20حيث استخدمت  الفقرة السابقةفي  ةأعتمدت الطريق    

 تكامالالتاثير في ال: 4-4-5-3

ة لكؿ مكرر كاممه حممة 20حيث استخدمت  السابقة ةفي الفقر  ةالمذكور  ةلطريقأعتمدت ا    

 ولجميع المعامبلت.
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دراسه تاثير مستخمصات المذيبات العضوية لمنباتات المدروسة في هالك : 5-5-3

 R. indica الحمراءالنخيل  حممةادوار 

  مستخمصات المذيبات العضويه في البيض تأثير ةدراس: 1-5-5-3

( بأستبداؿ المستخمصات المائية بمستخمصات المذيبات 1-4-5-3الفقرة ) نفس استخدمت

 مؿ مف 5فكانت  ةالمقارن ة% اما معامم4%, 3%, 2%, 1تراكيز بالالعضوية لمنباتات المدروسة 

ثـ  80 التويف مف تيفالبارافيف السائؿ و قطر مؿ مف  1و  الكحوؿ المستخدـ في عممية االستخبلص

 البيض.  مت نسبو اليبلكات بعد اكتماؿ فقسسجماء مقطر و مف المؿ  100اكمؿ الحجـ الى 

 

وار دفي اال ةمستخمصات مذيبات النباتات العضوي تأثير ةدراس :2-5-5-3

  حممةمتحركة لمال

لمنباتات  ةمستخمصات المذيبات العضوي ( بأستخداـ1-4-5-3نفس الفقرة )استخدمت     

الكحوؿ مؿ مف  5فكانت  ةالمقارنمعاممة % اما 4%, 3%, 2%, 1التراكيز وب ةالمدروس

ثـ اكمؿ  80 التويفمف و قطرتيف  مؿ مف البرافيف 1فًا اليو المستخدـ في عممية االستخبلص مضا

 .فرد لكؿ مكرر مف كؿ دور ولجميع المعامبلت 20, حيث اخذ مقطرالماء بالمؿ  100 الحجـ الى
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 ةوالمذيبات العضوي ةالمستخمصات المائي أستخدامالمكافحة الحقمية :  6-5-3 
 ومقارنتها بمبيد النيرونلمنباتات المدروسة 

سـ, نقمت ىذه األصص  30حقميا وذلؾ باعداد بادرات نخيؿ في أصص بقطر  التجربةتـ تنفيذ    

ثبلثة اقساـ كؿ قسـ   وقسمت االصص الى حممةتمت عدوى البادرات اصطناعيا بالو الى الحقؿ 

 .ةمكررات لكؿ معامم 4واحده بواقع  ةيمثؿ معامم

المذيبات العضوية )االيثانوؿ واليكساف( لنباتي  ومستخمصات المستخمصات المائية استخدمت   

)تـ ,ايضاً  %5% لكؿ منيما وتمت المقارنو بمبيد النيروف بتركيز 5قرف الغزاؿ والسبحبح بتركيز 

 ممغـ 500لكوف بمبيد النيروف مادتو الفعالة % لغرض المقارنة 5بالتركيز توحيد جميع التراكيز 

Bromopropylate 500  )حممةوحسبت اعداد الكما موضح في العبلمة التجارية لعبوة المبيد 

بعد الرش بيوـ واحد واربعة  حممةبالسنتيمتر المربع الواحد قبؿ الرش بيوـ واحد ثـ حسبت اعداد ال

 (.2003وألربعة  مكررات )فييد,  ةمعامم ورقة خوص مف كؿ 4ذلؾ بأخذ اياـ وسبعة اياـ و 

 Abbotحسب معادلة  الحمراءالنخيؿ  حممةالنسبة المئوية ليبلؾ االدوار المتحركة ل صححتو     

 :وكاالتي  (1925)

    
  لمموت بالمعاممة   لمموت بالمقارنة

      لمموت في المقارنة
   لمموت المصححة لموفيات 

 التحميل االحصائي: 6-3

بأستخداـ  C.R.Dة يتاـ التعش العاممية وبالتصميـ التجارب نموذجنفذت التجارب وفؽ 

 Leastوتمت مقارنة المتوسطات باستخداـ أقؿ فرؽ معنوي  GenStat 15البرنامج االحصائي 

significant Difference (LSD)  لبياف معنوية النتائج  0.05وتحت مستوى معنوية لبلحتمالي

 (.1980)الراوي وخمؼ, 
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 الفصل الرابع
 النتائج والمناقشة -4
  الحمراءالنخيل  حممةالموقع التصنيفي ل 4-1
المرسمة الى متحؼ التاريخ الطبيع في بغداد بعد تشخيصيا في مختبر الحشرات أظيرت العينات    

كمية عموـ اليندسة الزراعية مف قبؿ ـ.د حمى كاظـ جبير  –لمدراسات العميا التابع لقسـ وقاية النبات 
باالضافة الى االستعانة ببعض  توفرةمالعممية المتخصصة وال المراجعالى  مف خبلؿ االستناد الجبوري

 R. indica Hirst, 1924الرئيسي ىو  حممةالمواقع المتخصصة عمى شبكة االنترنت اف ال
(Trombidiformes, Tenuipalapidae)   لمباحث وحسب ما جاء في السمـ التصنيفي( Krantz 

& Walter ,2009)( 1. الممحؽ ). 
Kingdom: Animalia ة                   ة الحيوانيالمممك                           

         Phylum: Arthropoda                                       مفصمية االرجؿ شعبة

    Subphylum: Chelicerate                            تحت الشعبة ذوات الفكوؾ

     Class: Arachnida العنكبوتيات صنؼ                                         

      Sub class: Acariforme    القراديات تحت صنؼ                           

       Order: Trombidiformes الخرطومي                            حممةرتبة ال  

         Sub order: Prostigmata   أمامية الفتحات التنفسية تحت رتبة           

         Super family: Tetranychoidae  االعتيادي الحمراء حممةال فوؽ عائمة   

      Family: Tenuipalpidea                 الكاذب الحمراء حممةال  عائمة 

         Genus: Raoiella                     الجنس                         

     Species: indica                                             النوع 

               Scientific name: R. indica Hirst 1924 االسـ العممي. 
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 النخيل الحمراء حممة: الصفات المورفولوجية ل4-2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( يبيف التسميات عمى جميع اجزاء الجسـ مف الجانب البطني واالرجؿ في 1-4شكؿ )

 R. Indicaالنخيؿ الحمراء  حممة
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 ( يبيف مناطؽ تقسيـ الجسـ وتوزيع الشعيرات عمى الجانب الظيري2-4شكؿ )

 R. indicaالنخيؿ الحمراء  حممةوالقدـ المممسي في  
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 R. indica الحمراءالنخيل  حممةوصف وقياس ادوار : 3-4
 Focusبأستخداـ تقنية  الحمراءالنخيؿ  حممةمف خبلؿ الدراسة المظيرية ووصؼ ادوار      

stacking  والبرنامجZeren stacher   : بواسطة المجير 
LOMO LABOROSCPE AL – 2000 Bincoular Microoscope , Bf 400 x                    

: )اليرقة , وىي الحمراءالنخيؿ  حممةالمتحركة لوفي كؿ دور مف االدوار الذكر واالنثى وصؼ فقد تـ 
 (1-4)كما في الموحة (كامؿة , الذكر الكامماالنثى ال الحورية االولى , الحورية الثانية ,

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 لكؿ مف الذكر واالنثى الحمراءالنخيؿ  حممة( ادوار 1-4لوحة )

الكثيرة وجود الفروؽ المورفولوجية  ألنو يأخذ بنظر االعتبار ىذا الوصؼ ىو االوؿ مف نوعو يعد    

في كؿ دور مف االدوار المتحركة, ويمكف لمباحثيف اتباع ىذا الوصؼ والمميزة بيف الذكر واالنثى 

 كطريقة تشخيصية جديدة.
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عدد حمقات االرجؿ والمخمب عمى منيا  حممةفي وصؼ ال (Jeppson, 1975)أعتمدت طريقة    

وتوزيع ونوعية الشعيرات الظيرية وطراز التخطيط عمى الظير القدمي والسوءة الرسغ والوساده الوسطى 

 الذكرية وكاالتي :  

 Egg ةالبيض: 1-3-4
ابيضا يساعد عمى  عاذات شكؿ بيضوي, تضيؽ مف احد طرفييا الذي يحمؿ خيطا رفي ةتكوف البيض   

ميكروف, يتـ  100بسطح اوراؽ النبات, لونيا احمر وناعمة المممس, يبمغ طوليا  ةالتصاؽ البيض

 الموحة كما في وذكور طح السفمي لبلوراؽ ويفقس عف أناثشكؿ مستعمرات عمى السبوضع البيض 

(4-2.) 

 
 

 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممة(: بيضة 2-4)لوحة 

Length : 100𝝁𝒎 
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 Larvaاليرقة : 2-3-4
في نيايتيا, يبمغ  ةداكن ةوتوجد بقع ةالخمفي ةاء وشكميا مستدير يضيؽ مف المنطقيرقة االنثى حمر    

حمقات تنتيي بمخمبيف  6ميكروف, و ليا ثبلثو ازواج مف االرجؿ وكؿ رجؿ تتكوف مف  146طوليا 
الجسـ القدمي  ةفي منطق الجانبيةمف الشعيرات  ثبلثة ازواج, ويوجد ةصغيريف بينيما وساده صغير 

 الخمفية ةازواج في المنطق ثبلثةو  ة الجانبيةالظيري في المنطقة مف الشعيرات وزوجيفاالمامي و 
 (.3-4)الموحة ( طويؿ كما في Stylet, تحتوي المنطقة الفكية عمى )الجانبية

 
 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةل(: يرقة االنثى 4-3)لوحة 

Length : 146𝝁𝒎 



 

- 58 - 

 

 112يبمػػغ طوليػػػا و  ةداكنػػ ةذات لػػوف احمػػر عمييػػا بقعػػػ ةمثمثػػػ ةخمفيػػ ةفتكػػػوف ليػػا نيايػػأمػػا يرقػػة الػػذكر  
نتيػي بمخمبػػيف صػغيريف بينيمػػا حمقػػات ت 6ازواج مػف االرجػػؿ وكػؿ رجػػؿ تتكػوف مػف  ةميكػروف وليػا ثبلثػػ

 ةفػي المنطقػ وزوجػافالجسـ القدمي االمامي  ةمف الشعيرات في منطق ثبلثة ازواج, ويوجد ةصغير  ةوساد
 ( كمػا فػيStyletال تحتوي ) ةالفكي ةوالمنطق ةالجانبي ةالخمفي ةالمنطقفي زواج ا وثبلثة ةالظيريو الجانبي

 (.4-4) الموحة

 
 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةل(: يرقة الذكر 4-4)لوحة 

 

Length : 112𝝁𝒎 
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 protonymph  الحوريه االولى: 3-3-4
 180في نيايتيا, يبمغ طوليا  داكنةاالنثى االولى ذات شكؿ بيضوي مستدير وتوجد بقع  ةحوري   

مخمبيف صغيريف بينيما حمقات تنتيي ب 6ميكروف وليا اربعة ازواج مف االرجؿ كؿ رجؿ تتكوف مف 

ازواج في  وزوجافاالمامي  الجسـ القدمي ةت في منطقمف الشعيرا ثبلثة ازواج, ويوجد ةصغير  ةوساد

عمى   ةالفكي ة, تحتوي المنطقالجانبية يةالخمف المنطقةازواج في  واربعة ةالجانبي ةالظيري ةالمنطق

(Stylet قصير كما في ) (.5-4)الموحة 

 
 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةل(: حوريو االنثى االولى 4-5)لوحة 

Length : 180𝝁𝒎 
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في  داكنة ةذات لوف احمر, توجد بقع ةمثمث ةخمفي نيايةحورية الذكر االولى فتكوف ليا اما 
حمقات تنتيي  6ازواج مف االرجؿ وكؿ رجؿ تتكوف مف  ةميكروف وليا اربع 162لجسـ طوليا ا نياية

الجسـ القدمي  ةمف الشعيرات في منطق ثبلثة ازواجبمخمبيف صغيريف بينيما وساده صغيره, ويوجد 
وظيور درز  الجانبية الخمفية المنطقةازواج في  واربعة الجانبية الظيرية المنطقةفي  وزوجافاالمامي 

لمذكر عمى  ةالفكي المنطقة, ال تحتوي الظيرية المنطقةالجسـ القدمي االمامي عف  ةيفصؿ منطق
(Styletكما في ) (. 6-4)  الموحة 

 

 
 R. indica الحمراء النخيؿ حممةل(: حورية الذكر االولى 4-6)لوحة 

Length : 162𝝁𝒎 
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 Deutonymph الثانية الحورية: 4-3-4
في نيايتيا, وىي  داكنة ةي مستدير و لونيا احمر وتوجد بقعذات شكؿ بيضو  الثانيةحورية االنثى    

ازواج مف االرجؿ وكؿ رجؿ  ةميكروف, وليا اربع 217بمغ طوليا االنثى االولى وي ةاكبر مف حوري

مف الشعيرات  ثبلثة ازواجويوجد , ةصغير  ةنتيي بمخمبيف صغيريف بينيما وسادحمقات ت 6تتكوف مف 

 المنطقةازواج في  ةواربع الجانبية الظيرية المنطقةالجسـ القدمي االمامي وزوجاف في  ةفي منطق

 (. 7-4).الموحة  الظيرية المنطقةيفصؿ الجسـ القدمي االمامي عف  , وظيور درزالجانبية الخمفية

 
 R. indica النخيؿ الحمراء حممةل الثانية(: حورية االنثى 4-7)لوحة 

Length : 217𝝁𝒎 
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يظير  ةمثمث ةخمفي نيايةميكروف وليا  191فمونيا احمر ويبمغ طوليا  الثانيةية الذكر ر حو أما       

 6ازواج مف االرجؿ وكؿ رجؿ تتكوف مف  ةمدبب وليا اربعصغير فييا القضيب عمى شكؿ بروز 

مف الشعيرات في الجسـ  ثبلثة ازواج, تحمؿ ةصغير  ةنتيي بمخمبيف صغيريف بينيما وسادحمقات ت

, لجانبيةا الخمفية المنطقةازواج في  ة, واربعالجانبية الظيرية المنطقةفي  وزوجيفالقدمي االمامي, 

 (.8-4) الموحة( كما في Styletعمى ) ةالفكي المنطقةوالتحتوي 

 
 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةل الثانية(: حورية الذكر (4-8لوحة 

 

Length : 191𝝁𝒎 
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 Adult Female الكاممةاالنثى : 5-3-4
ميكروف والجسـ بيضوي مستدير ولونيا احمر  280الحجـ يبمغ طوليا  ةكبير  ةكاممالتكوف االنثى    

غامؽ, منطقة الظير ممساء بأستثناء منطقتيف منخفضتيف, وليا اربعو ازواج مف االرجؿ وكؿ رجؿ 

حمقات تنتيي بمخمبيف صغيريف بينيما وساده صغيره, يحمؿ الجسـ القدمي االمامي  6تتكوف مف 

 الخمفيةالجانبية وأربعة ازواج في المنطقة  الظيريةزوجيف الشعيرات ازواج مف الشعيرات و  ثبلثة

  (.9-4) الموحةالفكيو كما في  المنطقة( مف Styletويبلحظ اختفاء ) الجانبية
 

 

 الحرقفة

 المدور

 الفخذ

 الركبة

 الساق

 الرسغ

 المخلب

 الوسادة

 الفصل الثالثي

 الصفيحة 
 الصدرية

 صفيحة
 الثغر التنفسي

 شعيرات مزدوجة

 الملمس الفكي

 الفكوك

 تحت الفم

 شعيرة حسية

 شعيرة لمسية
 

 تركيب غائر

 لحمل الجراثيم

 الصفيحة التناسلية 

 الصفائح خلف القدمية

 صفيحة الفتحة
 االخراجية

 شعيرة لمسية

 )شويكة(

 نقرة الشعيرة

 R. indica الحمراءالنخيؿ  (:  االنثى الكاممة لحممة4-9)لوحة 

 

Length : 280𝝁𝒎 
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 Adult Male كاملالذكر ال: 6-3-4
التي تنتيي  المثمثة الخمفية النيايةميكروف ولونو احمر يشبو االنثى باستثناء  228الذكر يبمغ طولو    

 ةراس مدبب, لمذكر اربع ذا مستقيما التي تتضخـ ويبرز منيا القضيب الذي يكوف  ةيبالسوءة الذكر 

, ويوجد ةصغير  ةمخمبيف صغيريف بينيما وسادحمقات تنتيي ب 6ازواج مف االرجؿ كؿ رجؿ تتكوف مف 

ازواج مف الشعيرات في  ثبلثة, توجد الظيرية المنطقةالدرز الذي يفصؿ الجسـ القدمي االمامي عف 

 الخمفية المنطقةازواج في  ةواربع الجانبية الظيرية المنطقةفي  وزوجافالجسـ القدمي االمامي منطقة 

 (.10-4)الموحة كما في  قصير (Styletويبلحظ وجود ) الجانبية

 
 R. indica الحمراءالنخيؿ  حممة كامؿ( الذكر ال4-10) لوحة

Length : 228𝝁𝒎 

 رمح ابري

 سوءة ذكرية

 القضيب

 الدرز
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   Molecular identificationالتشخيص الجزيئيي : 4-4

ظيور ثبلث حـز واضحة  PCR( لمنتج الػ10-4لوحة )أوضحت نتائج الترحيؿ الكيربائي    

كما أكدت  COXI-COXII المستيدفةتقريبا مؤكدة بذلؾ تضخيـ المنطقة  اقاعدي ازوج 750بحجـ 

 .R( التي تـ تشخيصيا تعود لمنوع KLA1 – KLA3نتائج التشخيص الجزيئي اف العينات )

indica  المركز الوطني االمريكي لمعمومات التقانات االحيائية وقد تـ تسجيميا فيNCBI  وفؽ

 .(2) الممحؽ (ON386172.1 - ON386174.1ارقاـ التسجيؿ )

 
 .R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةلعينات  PCRالكيربائي لمنتج ػ(: نتائج الترحيؿ 4-11)لوحة 

 متوافقة مع نتائج التشخيص المظيري لمعينات تأتي(. وىذه النتائج 4-1)جدوؿوكما في   
  

 .R. indica الحمراءالنخيؿ  حممة(: التشخيص الجزيئي لعينات 4-1جدوؿ )

 NCBIرقـ التسجيؿ في  االسـ العممي اسـ العزلة 

1 KLA1 R. indica ON386172.1 

 KLA2 R. indica ON386173.1 

 KLA3 R. indica ON386174.1 
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التػػي تػػـ اكتشػػافيا فػػي ىػػذه الدراسػػة كانػػت متطابقػػة مػػع التسمسػػبلت  COIالعديػػد مػػف تسمسػػبلت      

 .GenBankالموجودة سابًقا في مجموعة بنؾ الجينات 

أشػجار النشػوء والتطػور التػي تمثػؿ األنػواع البيولوجيػة أحػد يعد اكتشػاؼ التجمعػات الطبيعيػة فػي     

 استخدامات التحميؿ الوراثي )تصنيؼ الحمض النووي(.

وُيظير تجميع البيانات األكثر شمواًل لدينا أف العينات التي تـ فحصيا تنتمي إلى جنس وأنواع    

 (.4-3)الشكؿ R. indica الحمراءالنخيؿ  حممة

 

 . COIبناًء عمى تسمسؿ  R. indica: شجرة االحتمالية القصوى لجنس (4-3)الشكؿ 

 

واسـ األنواع المرتبطة بيا )انظر النص اعبله(  GenBankوتـ تسجيؿ أرقاـ االنضماـ الى    

 :وبقية التفاصيؿ ىنا

v/nuccore/ON386174https://www.ncbi.nlm.nih.go 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ON386174
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/ON386174
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   R. indica الحمراءالنخيل  حممة: الدراسة الحياتية والبيئية ل5-4

 :محوريف رئيسييف ىما الدراسةوشممت    

 Field Study                الحقمية الدراسة1:-4-5
تفضؿ السطح السفمي مف االوراؽ حوؿ العرؽ R. indica  حممةأف النتائج الدراسة الحقمية  اظيرت    

وجدت مستعمرات ىذا االكاروس ونتيجة التغذية المستمرة تظير بقع صفراء كبيره  اذالوسطي لؤلوراؽ 

 .(12-4كما في الموحة ) عمييا

 

 

 

 

 

 

 

  WF10X/20 عمى قوة تكبير  R.indica انسًؽاءانُطٛم  زهًخيكزؼًؽح ( 12-4لوحة )

ويعزى    Kondo and Takafuji (1985) و (1975) وآخروف Jeppson وىذا يتفؽ مع ما ذكره 

وعمميو النتح تكوف  عاليةتفضيؿ السطح السفمي لبلوراؽ ألى اف فصؿ الصيؼ يتميز بدرجات حراره 

 أقؿ بكثير مف درجو حراره لمورقةلذا تكوف درجو حراره السطح السفمي  الفترةخبلؿ ىذه  اشدىاعمى 

تبتعد عف التيارات  فأنياالجافو. اما في فصؿ الشتاء  اليوائيةاليواء المحيط وكذلؾ االبتعاد عف التيارات 

 .لمورقةالى السطح السفمي  الباردة

400X 
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ويمكف تمييز جمود ف النخيؿ الميممة وغير المكافحة,عمى بساتي الحمراءالنخيؿ  حممةكما لوحظ تواجد   

 (13-4)د الغزؿ العنكبوتي كما في الموحة عمى سطح الورقة لعدـ وجو ت كامبلاالنسبلخ والبيوض وال

 

 

 

 

 

 

 

 

ػهٗ لٕح ركجٛؽ   R.indica انسًؽاءانُطٛم  سهًخخهٕظ االَكالش ن       (13-4لوحة )

WF 10X/20  

تتعرض  القديمةمف اف النباتات   Sathiamma (1996)واتفقت نتائج ىذه الدراسة مع ماذكره    

وتظير أسوء االعراض  حممةحيث تظير أوراؽ صفراء تحت كثافو مف ال R. indicaمف قبؿ  لئلصابة

مع تصريؼ ضعيؼ ومحتوى منخفض مف المواد  الخصوبةفي النباتات التي تنمو في تربو منخفضو 

عمى السطح السفمي لخوص سعؼ النخيؿ مما  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةويتغذى   .الغذائية

 (.(Seshadri and Rawther, 1968 يتسبب بظيور بقع صفراء

 

 

 

 
 

 

 

 

400X 
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  البصرة في R. indica الحمراءالنخيل  حممةالتواجد الموسمي ل :4-5-1-1 

الخاصة بأعداد وفترات التواجد الذي ُجمعْت فيو كؿ المعمومات ( 4-4يبلحظ مف خبلؿ الشكؿ )   

ما كاف معموؿ بو سابقًا بأستخداـ اشكاؿ لحرارة والرطوبة النسبية خبلفًا لفي درجات ا حممةالموسمي لم

مفردة ومتعددة ليذه المعمومات كبًل عمى حده مما يشتت فكر الباحث او المتمقي , وىذه طريقة جديدة 

 :ألدراج كافة المعمومات في شكؿ واحد حيث تبيف 

الى  15/9/2019 يبدأ مف البصرةعمى النخيؿ في  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةاف تواجد     

بمعدؿ و ( °34.21C) درجة حرارهوبمعدؿ , ة/خوصحممة 24.81منتصؼ ايموؿ بمعدؿ  15/9/2020

ثـ اخذت االعداد باالزدياد في شيري تشريف االوؿ وتشريف الثاني حتى %( 35.27) ةنسبي رطوبة

 16.37عند درجة حرارة معدليا  ة/خوصحممة 266.25شير كانوف االوؿ بمعدؿ  فيبمغت ذروتيا 

بالتناقص في شيري شباط واذار حتى وصمت  حممةثـ بدات اعداد ال %((63.8ورطوبة نسبية معدليا 

ورطوبة  (25.18Co)/خوصة ومعدؿ درجة حرارة حممة 11.44الى اقؿ عدد في شير نيساف بمعدؿ 

في اشير مايس وحزيراف  الحمراءالنخيؿ  حممةثـ بعد ذلؾ يبلحظ اختفاء  )%38.19نسبية بمعدؿ )

 .وتموز واب 
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 .البصرةعمى النخيؿ في  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةتواجد  (4-4)شكؿ    
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 ةالػى مبلئمػػ R. indicaالحمػراء النخيػؿ  حممػةل السػكانية الكثافػةويعػود سػبب ىػذا االرتفػاع فػي     

 وتوفر الغذاء وقمة االعداء الطبيعية.وارتفاع الرطوبة  الحرارةانخفاض درجات المناخ ك

خػبلؿ  Tetranychus urticae حممػة( بػأف سػبب زيػادة اعػداد ال1999رسػف )بيف  وفي ىذا الصدد   

 . حممةمبلئمة المناخ لمنبات والاشير كانوف االوؿ والثاني و شباط واذار يعود الى 

فػي  ةكانػت أكثػر كثافػ R. indicaمػف أف مجموعػات   Taylor وآخػروف(2012)  فػي حػيف بػيف   

 وجفافا بشكؿ ممحوظ. ةالمناطؽ االكثر حرار 

ارتفػاع درجػات الحػرارة وانخفػاض  الػىيعػود قػد عمػى النخيػؿ  حممةالاعداد االنخفاض في معدالت اما    

 .  المموحةوكذلؾ قمة الغذاء بسبب الجفاؼ وارتفاع  حممةالرطوبة النسبية وعدـ مبلئمتيا لم

 حممػػةأف ىطػػوؿ االمطػػار يػػؤثر سػػمبا عمػػى مجموعػػات ال (2010)وآخػػروفRodrigues  وقػػد بػػيف    

 والحشرات التي تـ عزليا.

 حممػػةل السػػكانية الكثافػػة( أف أشػػير نيسػػاف وايػػار وحزيػػراف سػػجؿ فييػػا انخفػػاض 1999اوضػػح رسػػف )   

Tetranychus urticae  الفترةفي ىذه  الطبيعيةبشكؿ واضح وقد يعود السبب الى نشاط االعداء. 

 في البصرة  R. indica الحمراءالنخيل  حممةل الكثافة السكانية: 2-1-5-4

)ابو الخصيب  الدراسةفي مناطؽ  الحمراءالنخيؿ  حممةل لسكانيةالكثافة ا أفالنتائج  أظيرت   
اصناؼ )الخضراوي, الحبلوي, الساير,  كانت عمى( والقرنةوشط العرب واليارثو والمدينة 

باختبلؼ المناطؽ المدروسة وصنؼ النخيؿ , وفيما يخص  كثافتيا السكانية  اختمفت قدو  ,والبرحي(
أعمى عمى المناطؽ االخرى حيث سجمت فييا ابو الخصيب معنويا  ةتفوقت منطق المناطؽ فقد

 حممةبينما كانت اقؿ كثافة سكانية لم . 2سـ 5\هحممة 43.42بمعدؿ  حممةلمسكانية ال ةكثافمعدؿ لم
 ((4-5في الشكؿوضح موكما  2سـ 5\حممة 23.59بمعدؿ  المدينةقد سجمت في منطقة 
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  الحمراءالنخيؿ  حممةالسكانية لالكثافة مناطؽ الدراسة في  تأثير( (4-5شكؿ

فاف النتائج قد بينت التفوؽ المعنوي لصنؼ الحبلوي عمى باقي  ؼاصنلؤل بالنسبةاما 

اقؿ صنؼ الساير  سجؿ, في حيف سـ 5\هحممة 50.93سكانية ال لمكثافةمعدؿ  بأعمى الدراسةاصناؼ 

 .((4-6كما في الشكؿ  2سـ5\هحممة 17.54معدؿ لمكثافة السكانية 

  

  الحمراءالنخيؿ  حممةلاصناؼ النخيؿ في الكثافة السكانية  تأثير( (4-6 ؿشك
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 حممةبيف عاممي الموقع والصنؼ فاف أعمى كثافو عدديو ل الثنائي التداخؿ ((4-2ويوضح الجدوؿ      

, في 2سـ5\هحممة 64.67صنؼ الحبلوي في منطقو ابي الخصيب وبمغت عمى كانت  الحمراءالنخيؿ 

  .2سـ5\حممة10.04وبمغت  المدينةصنؼ الساير في منطقو عمى  حممةحيف سجمت أقؿ كثافو عدديو لم

 الحمراءالنخيؿ  حممةلالسكانية الكثافة مناطؽ الدراسة واصناؼ النخيؿ في  تأثير :(4-2جدوؿ )
 

 يعذل

 تأثير
 انًُاطك

ضشاويخان انغاٌش انحالوي انثشحً  

 
صُف                          

 انُخٍم
 

يىلع انعًم        

 أتى انخصٍة 32 23 64.67 53.57 76.64

73.65 
50.29 61 21 29 

 شظ انعشب

 انهاسثح 26 18 51.65 44.09 6>.67

 انمشَح 25 15 44 40.39 >64.3

04.32 
30.26 33.31 10.04 20 

 انًذٌُح

 
االصُاف تأثٍش يعذل 05.3 04.32 62.00 46.53  

 RLSD0.05 0.540نهتذاخم     2.430الصُاف انُخٍم  0.836 نًُاطك انذساعح 

 

ويعود ذلؾ  حممةابو الخصيب اعمى كثافو عدديو لم ةفقد سجمت منطق( 6-4في الشكؿ )ومما تقدـ    

 الزراعيةوالقطع الجائر وعدـ اجراء العمميات  لئلىماؿتعرضت  المنطقةالى اف بساتيف النخيؿ في ىذه 

 .والمكافحةكالتكريب 

 وجود والذي قد يعزى الى  الحمراءالنخيؿ  حممةل ةعددي ةفقد سجمت اقؿ كثاف نةالمدي ةاما منطق   

 .وانخفاض مستوى المموحة  المكافحةالغطاء النباتي واالىتماـ بالبساتيف و اجراء عمميات 

 حممةلابو الخصيب سجمت اعمى كثافو عددية  ةاف منطق( 2019عمي )وفي ىذا السياؽ فقد ذكر    

يعود السبب الى اىماؿ البساتيف بشكؿ كبير بسبب مموحة المياه التي قضت عمى مختمؼ قد و الغبار 
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وتجريؼ عدد مف بساتيف ابو الخصيب وتحويميا الى مدف مما قمؿ الغطاء النباتي  الزراعةأنواع 

 ةأقؿ كثافو عددي المدينةفي حيف سجمت منطقو ,  إلصابةاالتي تساىـ في تفاقـ  ةكمية االتربوازدادت 

تراكيز االمبلح في  ةوعدـ تأثر المنطقتيف بزياد المكافحةاالىتماـ واستمرار عمميات  ةبسبب زياد ةلبلف

الخضراء وتقميؿ  المساحةشط العرب حيث استمر االىتماـ بالبساتيف وزراعتيا مما ساىـ في زيادة 

 الغبار.  حممةبتطاير االتربة مما نتج عنو تقميؿ االصابة 

 الحمراءالنخيؿ  حممةل ةعددي ةؿ فقد سجؿ صنؼ الحبلوي أعمى كثافالنخي ألصناؼ بالنسبةاما      

لتكريب اك الزراعيةواالىماؿ وعدـ اجراء العمميات  المموحةألف ىذه االصناؼ تقع في مناطؽ تعاني مف 

بسبب زيادة المحتوى  حممةبال لئلصابةاضافة الى اف صنؼ الحبلوي مف االصناؼ الحساسة  والمكافحة

  .المائي ليذا الصنؼ ورقة جدراف االوراؽ فيو

 ةعددي ةو كثاف ةصنؼ الحبلوي سجؿ أعمى نسبة اصاب ( بأف2019عمي ) اليو اشارىذا ما و      

 اإلصابةالغبار ويعود السبب الى انو صنؼ مبكر لذلؾ يكوف اوؿ االصناؼ التي تظير عمييا  حممةل

في  ومنتشرةمتر وميممو  6وكثير مف اشجار نخيؿ صنؼ الحبلوي كبيرة السف ويصؿ ارتفاعيا الى 

الطرقات وال تجرى عمييا اي عمميات خدمة مف تكريب او قص العذوؽ او ازالة االعشاب والحشائش 

   .باألشجار محيطةال

بسبب استخداـ وذلؾ  الحمراءالنخيؿ  حممةل ةعددي ةالى صنؼ الساير فقد سجؿ اقؿ كثاف ةاما بالنسب   

وكذلؾ فاف  حممةبال اإلصابةحيث قمؿ مف  المدينة ةواالىتماـ بالبساتيف في منطق ةالعمميات الزراعي

السميكة وقمة المحتوى المائي والعناصر  بسبب اوراقو حممةبال لئلصابةمقاوـ صنؼ ىو  الساير صنؼ

 . حممةالغذائية البلزمة لنمو ال
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 ةفآلل ةوكثافو عددي ةاقؿ اصاب سجؿ صنؼ السايراف  ( 2019عمي ) وفي ىذا المضمار فقد ذكر   

وسمؾ  ة خاصة المواد الفينولية الكيميائيوجود المركبات بسبب  ةفالصنؼ لآل ةالى مقاومذلؾ وقد يعود 

 . حممةتعيؽ تغذية افراد ال التي طبقة الكيوتكؿ

( الى اف اختبلؼ المحتوى المائي بيف اصناؼ النخيؿ احد اسباب 2012وأشار الدوسري )     

المحتوى المائي تؤدي الى رقة  ةالغبار الف زياد حممةب لئلصابةاختبلؼ حساسية تمؾ االصناؼ 

 عمى محتوياتيا. لمتغذيةخبليا الجدراف ويكوف مف السيؿ أختراؽ جدراف ال

( اف اصناؼ النخيؿ في عدة مناطؽ اظيرت درجات متفاوتة مف 1974) Hussein وذكر   

في منطقة الخميج حيث كاف الساير مقاـو  Oligonychus afrasiaricusبالنوع   لئلصابةالحساسية 

سمؾ طبقو الكيوتيكؿ , وقد يعود السبب الى اختبلؼ المقاومةوالبرحي حساس والخضراوى متوسط 

 واختبلؼ المحتوى المائي بيف االصناؼ.

اف االصناؼ  Aldosari and Ali (2007)( و 2008( وعبد الرضا )2003وذكر السويدي )   

, والخضراوي لئلصابة حساسةالغبار أذ تدرجت مف البرحي والحبلوي  حممةب لئلصابةتختمؼ حساسيتيا 

 الغبار,  حممةب لئلصابةالى صنؼ الساير المقاـو  لئلصابة الحساسيةوالبريـ متوسط 

 ةوكثاف المحوريةغير  والبشرةأف سمؾ الكيوتكؿ في االوراؽ  (2015)وآخروف Balza كما اكد    

 .حممةضد ال المقاومةالثغور قد لعب دورا في 
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 R. indica  الحمراءالنخيل  حممةل الجنسية النسبة: 3-1-5-4
  الحمراءالنخيؿ  حممةالجنسية ل(: النسبة 4-3جدوؿ )

 لمذكور النسبة الجنسية لؤلناث النسبة الجنسية االشير
 9.1 90.4 2019ايموؿ 

 9.8 90.1 2019تشريف االوؿ
 10.1 89.8 2019تشريف الثاني 
 10.8 89.1 2019كانوف االوؿ 
 9.7 90.2 2020كانوف الثاني 

 10.8 89.1 2020شباط 
 11.4 88.5 2020أذار 
 10.1 89.8 2020نيساف 

 %11.4-%9.1%                   الذكور90.4-%88.5االناث            
 

في ايموؿ حيث  ةتراوحت بيف اعمى نسب لئلناث المئوية النسبة( اف معدؿ 4-3يتضح مف الجدوؿ )   

اعمى  بالنسبة الى الذكور فافاما  88.5وأقؿ نسبة في اذار حيث بمغت  90.4 لئلناث ةبمغت نسب

 %.9.1في ايموؿ حيث بمغت  ةسب% وأقؿ ن11.4في اذار بمغت  ةنسب

في مورشيوس حيث وجد انيا  الحمراءالنخيؿ  حممةل الجنسية النسبةوىذه النتائج تتفؽ مع دراسة    

في تشريف  2:1مايس بينما تغيرت نسبة الجنس الى  \مف الذكور الى االناث في نيساف 11:1

 (Moutia ,1958و  2018وآخروف ,  Meloو  2018وآخروف,  Marsaro) تشريف الثاني\االوؿ

% 81.6-71قد بمغت بيف  T. urticae حممةلم الجنسية  النسبة الى أف( 1999كما أشار رسف )   
فقد بيف اف   (1975) وآخروف Jeppson أما  ,%28.9-18.3لؤلناث في حيف كانت لمذكور مف 

 %.24% وبمغت نسبة الذكور 76قصب السكر قد بمغت  حممةالنسبة المئوية ألناث 
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 R. indica  الحمراءالنخيل  حممةل مدة وعدد االجيال: 4-1-5-4

الحرارة ومدة الجيؿ فكمما ازدادت درجة  ةبيف درج ةعكسياف ىناؾ عبلقة ( 7-4الشكؿ ) بيف     

جيبل  19 الحمراءالنخيؿ  حممةلقصرت فتره الجيؿ والعكس صحيح. كما أظيرت النتائج اف  الحرارة

 اطوؿ في المدة التي يستغرقيا كؿ جيؿ حيث كانت  واضحاً  تبايناً و اف ىناؾ  المذكورةخبلؿ الفترات 

ورطوبة  °ـ 21.62عدليا وفي درجات حراره م 29/1/2020-13/1/2020مف  يوـ 16مدة لمجيؿ 

وفي  9/9/2019-1/9/2019مف  اياـ 8ىي  لمجيؿ  وكانت اقصر مدة %53.34نسبية معدليا 

 .%27.74ورطوبة نسبية ° ـ 35.64عدليا درجات حراره م
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 .البصرةعمى النخيؿ في  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةلعدد االجياؿ (4-7)شكؿ
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 المدةأجياؿ واف ىناؾ تباينا في Oligonychus sachari 10ه حممةلم ( أف2003ذكر فييد )   

% 32 ورطوبة 24 ةحرار  ةد درجيوـ في تشريف االوؿ وعن16استغرقيا كؿ جيؿ حيث كانت اطوؿ مده 

 %.40 ورطوبة° ـ 38.2 ةحرار  ةيـو في شير تموز في درج 9ؿ كانت واقصر مده لمجي

اجياؿ خبلؿ  Tetranychus urticae  4ذات البقعتيف حممة( الى اف لم1999اشار رسف )كما    

الصيؼ مرورا بفصؿ  بدايةتموز اي مف منتصؼ الشتاء الى  بدايةؼ كانوف الثاني الى مف منتص الفترة

 7التي يستغرقيا كؿ جيؿ حيث كانت اقصر مده لمجيؿ  المدةالربيع واوضح اف ىناؾ تباينا واضحا في 

.  16اياـ بينما سجمت اطوؿ مده لمجيؿ ىي   يـو

في  ةجيبل في السن 24تصيب قصب السكر  التي  حممة( اف لم1984كما ذكر عبد الحسيف )   

الرماف الكاذب  حممة( الى اف مجتمع 1978واشار الجبوري ),  مف العراؽ الجنوبية المنطقة

Tenuipalpus punicae   عمى اشجار الرماف 100-91يتميز باف نسبو االناث فيو تتراوح بيف %

 .ةخبلؿ السن

النخيؿ  عمى Oligonychus afrasiaticus( اف لعنكبوت الغبار  1984واوضح عويس واميف )   

قصب  حممةأف ل(  1975)وآخروف   Jeppsonكما أوضح  , اجياؿ في شيري تموز واب 8حوالي 

 .السيطرةفي الظروؼ تحت  ةجيبل في السن 30اكثر مف  Oligonychus indicusالسكر 
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 Laboratory Study المختبرية الدراسة: 2-5-4

 الحمراء النخيل حممةلوالبيئية  الحياتيةبعض الجوانب  دراسة: 4-1-2-5

R. indica  الثابتة النسبية والرطوبة المختمفة الحرارةفي درجات  

 حضانة البيض مدة: 1-1-2-5-4

 ةت الحرار مع ارتفاع درجا ةعكسي ةالبيض تتناسب بصور  حضانةفتره  ّأفنتائج الدراسة  أظيرت  

 1.25, 2.223, 3.186, 4.179حيث بمغت  الفترةعمى ىذه  اً معنوي تأثيراً  الحرارةلدرجات  وأف

 (4-8). الشكؿ  عمى التوالي° ـ 35, 30, 25, 20 ةيـو في درجات حرار 
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 فترة حضانة البيضدرجات الحرارة في  تأثير( 4-8شكؿ )

, 2.218البيض حيث بمغت  حضانة ة( تأثير االصناؼ عمي فتر 4-9كما يوضح الشكؿ )    

  الساير عمى التوالي.البرحي, يـو عمى أصناؼ الحبلوي, الخضراوي,  3.205, 2.732, 2.684

بيف ىذه االصناؼ بأستثناء الصنفيف البرحي و الخضراوي فبل توجد  ةوكانت ىناؾ فروؽ معنوي

 .بينيما فروؽ معنوية



 

- 81 - 

 

2.732

2.218

2.684

3.205

0.105

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

برحي حالوي خضراوي ساير RLSD0.05

  
زم
ال

 (
م 
يو

)

صنف النخيل

مدة حضانة البيض

 
 حضانة البيض. مدة في( تأثير االصناؼ 9-4الشكؿ )

 اً واالصناؼ واف ىناؾ فروق المختمفة( التداخؿ بيف درجات الحرارة 4-4وقد بيف الجدوؿ )    

عمى ° ـ 20 ةيوـ في درجة حرار  4.709البيض ىي  لحضانةحيث كانت أطوؿ فتره  ةمعنوي

وعمى صنؼ °  ـ 35 ةحرار  ةيوـ في درج 0.834البيض ىي  لحضانةاقؿ فتره  أفصنؼ الساير و 

 الحبلوي.

 حضانة البيض. مدةفي  أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة تأثير( 4-4جدوؿ )

 االصناف تأثير معدل
 °م 20 °م 25 °م 30 35 )يوم(

 درجة الحرارة         
 °م

 صنف النخيل
 البرحي 4.156 3.070 2.328 1.374 2.732
 حالوي 3.792 2.724 1.522 0.834 2.218
 خضراوي 4.708 3.080 2.004 0.904 2.694
 ساير 4.709 3.872 2.998 1.888 3.050

 درجات الحرارة تأثير معدل 4.179 3.186 2.223 1.25 

 RLSD0.05 0.2099لمتداخؿ =    RLSD0.05 0.105=  لؤلصناؼ  RLSD0.05 0.154لدرجات الحرارة = 
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, المختمفة الحرارةالبيض و درجات  حضانة ةبيف مد ةعكسي العبلقةاف  الدراسةتبيف مف خبلؿ     

الجنيني  التي تزيد في النضج الحيويةنشاط الفعاليات ة يؤدي الى زياد الحرارةواف ارتفاع درجات 

 .وبالتالي قصر مدة الحضانة  حممةلم

 تسببضمف الحدود التي ال  الحرارة( بأف ارتفاع درجات 2004وىذا ما اشار اليو العاني )    

 نضج البويضات. ةسرعتؤدي الى  حممةضرر بالال

تطوؿ في  Oligonychus sacchari حممةلالبيض  حضانة( أف فتره 2003وذكر فييد )   

 ةحرار  ةيوـ ودرج 5-2وىي  CO331في الصنؼ  ةوقد سجمت اطوؿ فتر  الحرارةانخفاض درجات 

 °. ـ 35في درجة حرارة  .يـو  0.99 حضانةاقصر فتره CO976 في حيف سجؿ الصنؼ ° ـ 20

 7.6كاف  غبار النخيؿ حممةل  ( أف أعمى معدؿ لمدة حضانة البيض2003كما أفاد السويدي )   

يا عف مدة حضانة البيض عند درجات الحرارة االخرى والذي أختمؼ معنو ° ـ 20يوـ عند درجة 

 35, 25ولـ تظير النتائج فروؽ معنوية بيف مدة حضانة البيض عند درجتي الحرارة ° ـ 35, 25

يوـ يتأثر في  1-0.5وبيف اف البيض حديث الوضع بعمر  عمى التوالي.° ـ 35, 30وبيف ° ـ

ساعة أو يتجمد ويموت او يصؿ  8:16ومدة ضوء وظبلـ  °ـ 15, 40الحاضنة عند درجة الحرارة 

 الى مرحمة ماقبؿ اليرقة وبعدىا يموت الجنيف او يبقى في تمؾ المرحمة مف دوف اف يفقس.

عمى المختمفة  الحرارةالبيض ودرجات  حضانة ةبيف مد العكسية العبلقة( 1999كما بيف رسف )   

 حممةعمى االسراع في التكويف الجنيني لم تأثيرا الحرارة ةلدرجوأف T. urticae ذات البقعتيف  حممةال

 .الحضانةمما يؤدي الى قصر فترة 

تؤثر تاثيرا عكسيا عمى فترة  الحرارةأف درجات  (1984) وآخروف Lung-Shu في حيف اكد    

 . Eotetranychus kankitus  حممةبيض ال حضانة
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 االنثى من البيض ةانتاجي: 2-1-2-5-4

وقد  الحرارةاعداد البيض ازداد مع ازدياد درجات معدؿ ( اف 4-10النتائج كما في الشكؿ )بينت    

عمى ° ـ 20, 25, 30, 35  ةيوـ وفي درجات حرار  1.79, 1.962, 2.299, 2.814بمغ 

 التوالي.

1.79
1.962

2.299

2.814

0.0588

20 25 30 35 RLSD

درجة الحرارة

انتاجية االنث  م  البيض

 
 درجات الحرارة في انتاجية االنثى مف البيض تأثير( 4-10شكؿ )

  

االنثى لمبيض حيث بمغت  ةانتاجي( تأثير االصناؼ عمى 4-11يوضح الشكؿ ) كما

الساير عمى عمى أصناؼ الحبلوي البرحي الخضراوي  بيضة 1.867, 2.211, 2.253, 2.533

 بأستثناء الصنفيف البرحي والخضراوي حيث ال توجد بينيما فروؽ معنوية. ةالتوالي وبفروؽ معنوي
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 تأثير االصناؼ في انتاجية االنثى مف البيض 4-11)شكؿ )

 ةبفروؽ معنوي الحرارة( التداخؿ بيف االصناؼ ودرجات 4-5وقد تبيف مف خبلؿ الجدوؿ )    
وأف اقؿ   ـ عمى صنؼ الحبلوي. 35حرارة  ةوبدرج بيضة 3.340لمبيض ىي  ةفكانت اكثر انتاجي

 وعمى صؼ الساير.° ـ 20وفي درجة حرارة  بيضة 1.494لمبيض ىي  ةانتاجي
 أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة في انتاج البيض. تأثير (4-5)جدوؿ 

 
 °م 20 °م 25 °م 30  °م 35 معدل االصناف

 درجة الحرارة   
    

 صنف النخيل
 البرحي 1.838 2.044 2.262 2.870 2.253
 حالوي 1.998 2.160 2.632 3.340 2.533

2.211 2.764 2.24 
 خضراوي 1.828 2.010 0

 ساير 1.494 1.632 2.062 2.282 1.967
 

معدل درجات  1.79 1.962 2.299 2.814

 الحرارة

  0.1176لمتداخل   RLSD0.05  0.0588لالصناف =    RLSD0.05    0.0588= لدرجات الحرارة 
 

RLSD0.05 
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وانتاجيو االنثى مف البيض فعند  الحرارة ةئج اف ىناؾ تناسبا طرديا بيف درجلقد اوضحت النتا   

البيض الذي تضعو االنثى يوميا, وذلؾ الف ارتفاع درجات  نتاجيزداد معدؿ ا الحرارةارتفاع درجات 

كما اف حالة النبات  وبالتالي انتاج بيض اكثرونمو المبايض  الخصوبةيؤدي الى زياده  الحرارة

 . تزيد مف انتاجية البيض حممةمنيا العمى المواد الغذائية التي يستفيد  واحتوائو

بيف معدؿ انتاج االنثى مف  طردي تناسب( فقد كاف ىناؾ 2003وىذا يتفؽ مع ما ذكره فييد )   

   .الحرارة اتبحيث ازدادت اعداد البيض مع ازدياد درج الحرارةالبيض و ارتفاع درجات 

يوميا النثى  ةبيض 2يبمغ  R. indica حممةل ( اف معدؿ وضع البيض2015كما ذكر العزازي )  

 .الحمراءالنخيؿ  حممة

 بيضة في اليـو الواحد. 6-1بيف حممةانو قد تنتج انثى واحده لم Moutia (1958)وأشار   

, T. urticae  38.4 ,61.43االنثى  حممةبمغت انتاجيو الSaba (1975) قاـ بيا  دراسةفي   

 عمى التوالي.° ـ 30, 25, 18  في درجات حرارة ةبيض 70.1

الرماف الكاذب  حممة( بأف عدد البيض الذي تضعو 1978اكدت الدراسات التي اجراىا الجبوري )  

T. punicae.  عمى ° ـ 33, 30, 25 ةدرجات حرار  بيضة في 18.5, 16, 10.2قد بمغ

 التوالي.

 .E  حممةأف عدد البيض الكمي الذي تضعو انثى  (1984) وآخروف,  Lung-Shu أوضح     

kankitus ـ 35, 31, 27 ةفي درجات حرار  ةبيض 35, 31, 27 بمغ.° 
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 الدور اليرقيمدة : 3-1-2-4-4

وبيف فترة الدور  الحرارةبيف ارتفاع درجات  ةعكسي ة( اف ىناؾ عبلق4-12نستدؿ مف الشكؿ )   

 ةدرجات حرار يوـ في  8.703, 7.969, 6.776, 5.316التي بمغت R. indica  حممةاليرقي لم

 عمى التوالي وبفروؽ معنوية بيف جميع درجات الحرارة.° ـ 20, 25, 30, 35
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 ليرقيا فترة الدورفي  الحرارةدرجات  تأثير( 4-12شكؿ )

 

 الفترةالدور اليرقي فقد بمغت  ةاالصناؼ عمى طوؿ فتر  تأثير( يتبيف 4-13وفي الشكؿ )

عمى صنؼ  6.891يوـ عمى صنؼ الخضراوي و  7.098يوـ عمى صنؼ الساير و  8.611

 بيف جميع االصناؼ. ةحبلوي عمى التوالي, وبفروؽ معنوييوـ عمي صنؼ ال 6.163البرحي و 
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مدة ال ور اليرقي

 
 فتره الدور اليرقي. في اصناؼ النخيؿ تأثير( 4-13شكؿ )

 ةو بيف االصناؼ في فتر  الحرارة( التداخؿ الحاصؿ بيف درجات 4-6) ويتبيف مف خبلؿ الجدوؿ   

وـ عمي ي 9.964فييا  ةالتي بمغت اطوؿ فتر R. indica  الحمراءالنخيؿ  حممةالدور اليرقي ل

يوـ عمى صنؼ الحبلوي وفي  4.504بمغت  ةواقصر فتر ° ـ 20 ةصنؼ الساير وفي درجو حرار 

 °.ـ35 ةحرار  ةدرج

 ور اليرقي.دال مدةفي  أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة تأثير (4-6)جدوؿ 

 تأثير معدل
 درجة الحرارة     °م 20 °م 25 °م 30 35°م )يوم( االصناف

 صنف النخيل 
 البرحي 8.374 7.700 6.612 4.876 6.891
 حالوي 7.546 7.064 5.540 4.504 6.163
 خضراوي 8.928 7.662 6.402 5.402 7.098
 ساير 9.964 9.450 8.550 6.480 8.611

 درجات الحرارة تأثير معدل 8.703 7.060 6.776 5.316 

 RLSD0.05 0.2335لمتداخل =  . 0.1168=  لألصناف 0.01168لدرجات الحرارة = 
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بيف درجة الحرارة ومدة الدور اليرقي واف لمحرارة دورًا  عكسياً تناسبًا  ىناؾ اظيرت النتائج اف    

والسبب يعود الى اف الحرارة تؤدي  حممةكبيرًا في عممية االسراع في نضج االدوار غير الكاممة لم

 . (Rockstein ,1974الى سرعة التفاعبلت االنزيمية وىذا يؤدي الى سرعة االنسبلخ )

يفقس عف يرقة  الحمراءالنخيؿ  حممة بيض( بأف 2015كره العزازي )ما ذمع تتفؽ ىذه النتائج     

 اولى. ةيـو ثـ تتحوؿ الى حوري 9.5الى  5.7ويستغرؽ مف 

يـو واقصر  2.3وىي  ةسجؿ اطوؿ مدقصب السكر  حممةل( أف الدور اليرقي 2003ذكر فييد )   

 Co331.عمى التوالي في الصنؼ ° ـ 35, 20 ةيـو في درجات حرار  1.33وىي  ةمد

قد الغبار  حممةل( اف معدؿ المدة البلزمة لتطور الطور اليرقي النشط 2003وأوضح السويدي )   

حيث اختمفت  3.76 تـ فقد بمغ 20ميرقات التي تمت تربيتيا عمى درجة حرارة ل دةكانت اطوؿ م

 تظير اي فروؽ معنوية بينيا.ـ والتي لـ  35, 30, 25معنويا عف درجات الحرارة 

 ةدرج يـو عند 1.09بمغت  T. urticae حممة( اف مدة الطور اليرقي لم1999كما اوضح رسف )  

يـو  2.9و ° ـ 25 ةحرار  ةيوـ عند درج 2.3و ° ـ 30 ةحرار  ةيوـ عند درج 1.5و ° ـ35 ةحرار 

التطور تعود الى  ةفي سرع الزيادةاف سبب  (1981واشار عبد ويونس )  °.ـ 20 ةحرار  ةعند درج

عكسيا وكذلؾ فاف  الحرارةحتى تصؿ الى حد معيف يصبح فيو تأثير درجات  الحرارةأزدياد درجات 

 .الحرارةالتطور يتوقؼ عند انخفاض درجات 

 Monoychellus حممةتبيف اف مدة الطور اليرقي لم  Doreste (1984)اجراىا  دراسةوفي   

tanjoa  عمى التوالي.° ـ 26, 23يـو في درجو حراره  1.5, 3قد بمغت  
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 الطور الحوري االول  مدة: 4-1-2-5-4

 الحرارةبيف فترة الطور الحوري االوؿ و ارتفاع درجات  ةعكسي ةالنتائج اف ىناؾ عبلق اوضحت   

النخيؿ  حممةلفي فتره الطور الحوري االوؿ  الحرارةدرجات  تأثير( مدى 4-13ويوضح الشكؿ )

و 30, 25, 20 الحرارةيوـ وفي درجات  3.668, 4.878, 5.921, 7.123حيث بمغت  الحمراء

 .الحراريةبيف جميع ىذه الدرجات  ةـ عمى التوالي وبفروؽ معنوي 35

 
 .الحمراءالنخيؿ  حممةلالطور الحوري االوؿ  مدةفي  الحرارةدرجات  تأثير( 14-4شكؿ )

عمي فترة الطور الحوري االوؿ  الدراسةفي  المستخدمةاالصناؼ  تأثير( 15-4يوضح الشكؿ )   

حيث كانت ىناؾ فروؽ معنويو بيف ىذه الفترات وعمى جميع ىذه االصناؼ  الحمراءالنخيؿ  حممةل

البرحي,  الخضراوي, يوـ وعمى االصناؼ الساير, 4.397, 5.111, 5.806, 6.277وىي 

 الحبلوي عمى التوالي. 
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 الطور الحوري االوؿ. مدة فياصناؼ النخيؿ  تأثير (4-15) شكؿ

حيث كانت  الدراسةفي  المستخدمةمع االصناؼ  الحرارة( تداخؿ درجات 4-7ويبيف الجدوؿ )   

صنؼ الساير وفي درجة  ىيوـ عم 7.996 الحمراءالنخيؿ  حممةاطوؿ فتره لمطور الحوري االوؿ ل

صنؼ الحبلوي في  ىعميوـ  2.702وأف اقصر فتره لمطور الحوري االوؿ كانت °. ـ20حرارة 

 °.ـ 35درجو حراره 

 لطور الحوري االوؿ.ا مدةفي أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة  تأثير (4-7)جدوؿ 
 

 االصناف تأثير معدل
 )يوم(

 °م 20 °م 25 °م 30 °م 35
 درجة الحرارة       

 
 صنف النخيل

 البرحي 7.010 5.710 4.356 3.366 5.111
 حالوي 6.130 4.846 3.910 2.702 4.397
 خضراوي 7.358 6.410 5.508 3.948 5.806
 ساير 7.996 6.718 5.736 4.656 6.277

 درجات الحرارة تأثير معدل 7.123 5.921 4.878 2.668 

   RLSD0.05 0.1459=  لمتداخل 0.0729=  لألصناف  0.0729لدرجات الحرارة  = 
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اف مدة الطور الحوري االوؿ تقصر بأرتفاع درجات  الدراسة نتائجومف جية اخرى فقد بينت      

النمو  ةسرع وبالتاليالفعاليات الحيوية  ةزيادالى واف ىذا االرتفاع يؤدي  في حدود معينة الحرارة

 والتطور.

( اف الحرارة عندما تزداد فاف مدة الطور الحوري االوؿ 2003ذكر فييد )وفي ىذا السياؽ    

تقؿ واوضحت النتائج التقارب بيف مده الطوريف االوؿ والثاني في نفس قصب السكر  حممةلوالثاني 

 .الحرارةدرجات 

لتتحوؿ  ةتر ف قد سجمت اقؿ O. afrasiaticus حممةاالولى لم الحورية( اف 2019واشار عمي )   

يوـ و عندما تتغذى عمى  1.83عندما تتغذى عمى الخبلؿ حيث بمغت  الثانية الحوريةالى طور 

. 3.46يوـ وعمى الخوص بمغت  2.13الشيص بمغت   يـو

 حممةلالطور الحوري االوؿ النشط والساكف  ةدمعدؿ م الى أف( 2003كما اشار السويدي )   

فقد وجد اف اعمى معدؿ لمدة الطور الحوري االوؿ النشط والساكف  الحرارةيقؿ بأزدياد درجات الغبار 

والذي يختمؼ معنويا عف الحوريات التي ربيت  °ـ 20ا عند درجة حرارة يوم 1.55, 2.76ىي 

 عمى التوالي °ـ 30, 25تحت درجات حرارة 

ي درجات فذات البقعتيف  حممةالطور الحوري االوؿ في ال ةمدالى أف ( 1999كما اشار رسف )   

ة درج وقد انفردت ا عمى التوالييوم 3.0, 2.5, 1.8, 1.3ومدة  (°ـ 1± 35-20الحرارة مف )

التي لـ تظير بينيا  °ـ 35, 30, 25 بكونيا ذات فرؽ أحصائي بيف درجات الحرارة  °ـ 20±1

 .فروؽ أحصائية

, 4.6, 5.1ىي  T. punicae حممةالطور الحوري االوؿ لم ة( بأف مد1987وبيف الجبوري )   

 عمى التوالي. ° ـ 30, 25, 20اياـ في درجات حرارة  3.5
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 M. tanajoa حممةالطور الحوري االوؿ لفترة الى اف  Doreste (1984) توصؿ الباحث   

 عمى التوالي.° ـ26, 23يـو في درجات حراره  1.7 ,3 كانت 

 .E حممةلقد بمغت مدة الطور الحوري االوؿ لم (1984) وآخروف  Lung-Shu وذكر الباحث    

kankitus  عمى التوالي.° ـ 30, 25, 20يـو في درجات حرارة  2.8, 3.0, 3.8كانت 

 الحوري الثاني  الدور مدة :5-1-2-5-4

فكمما تزداد درجات الحرارة الى حدود معينو تقؿ فتره الطور  ةعكسي ةأوضحت النتائج وجود عبلق   

النخيؿ  حممةل( حيث بمغت فتره الطور الحوري الثاني 4-16الحوري الثاني وكما في الشكؿ )

عمى ° ـ 35, 30, 25, 20يوـ وفي درجات حرارة  4.08, 5.04, 6.59, 7.95 الحمراء

 التوالي.

 
 الحوري الثاني. الطور مدة في درجات الحرارة  تأثير (4-16)الشكؿ 

( اف فتره الطور الحوري الثاني تتأثر باالصناؼ التي تعيش عمييا فقد 4-17ويوضح الشكؿ )   

, الخضراوي, حبلوي, البرحييوـ عمى اصناؼ ال 7.691, 6.453, 5.522, 4.008بمغت 

 واالصناؼ.  الحرارةبيف جميع درجات  ةعمى التوالي وبفروؽ معنوي سايرال
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 الطور الحوري الثاني  مدةفي اصناؼ النخيؿ  تأثير( 4-17شكؿ )

والثابتة مع االصناؼ موضوع  المختمفة الحرارةتداخؿ درجات  فقد بيف( 4-8اما الجدوؿ )   
 20 الحرارةيوـ في درجات  9.804 ةالثاني حيث بمغت اطوؿ فتر  الحوريالطور  ةفي فتر  الدراسة

 35 ةحرار  ةيوـ في درج 2.506وري الثاني لمطور الح ةوعمى صنؼ الساير. وبمغت أقصر فتر ° ـ
 وعمى صنؼ الحبلوي.° ـ

 الحوري الثاني.الطور في أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة  تأثير( 4-8)جدوؿ 
 تأثير معدل

 االصناف
 )يوم(

 20 °م 25 °م 30 °م 35

 °م

 درجة الحرارة
 

 صنف النخيل
 البرحي 8.048 6.340 4.540 3.162 5.522
 حالوي 5.950 4.604 2.974 2.506 4.008
 خضراوي 8.008 6.766 5.804 5.234 6.453
 ساير 9.804 8.668 6.858 5.436 7.697

 درجات الحرارة تأثير معدل 7.953 6.595 5.044 4.089 

 RLSD0.05 0.1699لمتداخل =    0.085=  لألصناف 0.085لدرجات الحرارة = 
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درجات الحرارة يؤدي الى سرعة انسبلخ الحوريات وزيادة الفعاليات اوضحت النتائج اف ارتفاع  

في سرعة  التأثيرفي  ًا كبير  اً النخيؿ دور  ألصناؼكما اف  وبالتالي تقؿ فترة الدور الحوري الحيوية

 نمو الحوريات بسبب التغذية .

اياـ ثـ  6.5-5.4تستغرؽ  R. indica حممة( اف الحورية االولى لم2015اشار العزازي )   

 يوـ. 10.5-4.1تستمر فتره  ةثاني ةتتحوؿ الى حوري

 ( الى اف مدة الطور الحوري الثاني متقاربو مع مدة الطور الحوري االوؿ2003اشار فييد )   

ـ  20يوـ عمى التوالي في درجو حراره  3.22, 3.02, 2.99حيث بمغت  قصب السكر حممةل

-Co331, Co976, Co52 لؤلصناؼ ـ 35يوـ في درجو حراره  1.1, 1.20, 1.08وبمغت 

68, Missan-1 .عمى التوالي 

يأخذ منحنى مشابيا لما ذات البقعتيف  حممةلم( اف الطور الحوري الثاني 1999ذكر رسف )   

في مدة الطور الحوري االوؿ بخصوص الطور النشط والساكف وفي درجات الحرارة  حصؿ

المستخدمة ويتضح وجود عبلقة عكسية بيف درجة الحرارة ومدة االنسبلخ البلزمة لكؿ طور اذ 

 تقصر ىذه المدة مع ارتفاع درجة الحرارة.

, 7.6الرماف الكاذب  حممةالثاني في  الحوري الدورمدة  اف( 1978وكذلؾ اشار الجبوري )    

 عمى التوالي.° ـ 33, 30, 25يـو في درجات حرارة  3.6, 4.8

كانت استجابتو الغبار  حممةلالحوري الثاني  الدور( اف 2003اجراىا السويدي ) دراسةوفي    

الحوري الثاني  الدورالحوري االوؿ بأستثناء اف معدؿ مدة  الدور استجابةمماثمو الى لدرجات الحرارة 

لـ تختمؼ معنويا عف تمؾ التي تمت تربيتيا تحت ° ـ 25)النشط والساكف معا( تحت درجو حرارة 

  °.ـ 20درجو حرارة  
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 الكاممةاالنثى  دور مدة: 6-1-2-5-4

 .R الحمراءالنخيؿ  حممةل الكاممة( وجود تناسب عكسي بيف فتره االنثى 4-18الشكؿ ) اوضح     

indica  يوـ وفي درجات  8.52, 10.50, 12.37, 13.96 الفترةبمغت ىذه فقد  الحرارةدرجات و

 عمى التوالي.° ـ 35, 30, 25, 20حرارة 

 
 ةكاممدرجات الحرارة في فترة االنثى ال تأثير( 4-18شكؿ )

 ةكاممالعمى فترة االنثى  لؤلصناؼ اً ( اف ىناؾ تأثير 4-19مف خبلؿ الشكؿ ) يظيروكذلؾ    

يـو  12.07, 11.57, 10.83, 10.88 المدةحيث بمغت ىذه  R. indica الحمراءالنخيؿ  حممةل

 الحرارةبيف جميع درجات  ةوبفروؽ معنويالساير عمى اصناؼ البرحي, الحبلوي, الخضراوي, 

 بينيما. ةحي والحبلوي فبل توجد فروؽ معنويواالصناؼ ماعدا الصنفيف البر 
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  الكاممةفترة االنثى في ( تأثير اصناؼ النخيؿ 4-19شكؿ )

فقد  الكاممةاالنثى  مدةواالصناؼ في  الحرارة( التداخؿ بيف درجات 4-9بيف الجدوؿ )يوكذلؾ    
اما  عمي صنؼ الساير. °ـ 20يوـ وبدرجة حراره  14.720 الكاممة لؤلنثى  مدةبمغت اطوؿ 

 عمى صنؼ الحبلوي. °ـ 35   ةحرار  ةيوـ و بدرج 7.872فقد بمغت  الكاممة لؤلنثى مدةاقصر 
 

 .الكاممةاالنثى   مدةفي  أصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة تأثير (4-9)جدوؿ 

 تأثر معدل
 االصناف
 )يوم(

 °م 25 °م 30 °م 35
 
 °م 20

 درجة الحرارة        
 

 صنف النخيل
 البرحي 13.672 11.748 10.190 7.912 10.886

 حالوي 13.474 11.862 10.116 7.872 10.831

 خضراوي 13.974 12.628 10.712 8.990 11.576

 ساير 14.720 13.256 11.004 9.324 12.076

درجات  تأثير معدل 13.960 12.373 10.505 8.524 
 الحرارة

 RLSD0.05  0.3277لمتداخل     0.1638=  لألصناف  0.1638لدرجات الحرارة = 
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وادوارىا  حممةعمى نوع ال تعتمدة كامماتضح مف نتائج الدراسة اف مدة التطور مف البيضة حتى ال   

 الحمراءالنخيؿ  حممة كامبلتوعمى درجات الحرارة والعائؿ النباتي وعوامؿ اخرى ويقصر عمر 

بارتفاع درجات الحرارة التي تؤدي الى زيادة الفعاليات الحيوية ففي الجو الجاؼ تزداد تغذية 

لتعويض رطوبة الجسـ التي تـ فقدىا نتيجة التبخر عف طريؽ جدار الجسـ واف ىذه  الكامبلت

 . الكامبلتالتغذية تؤدي الى سرعة نمو 

قصب السكر  حممةلعمر االنثى  (  الى وجود تناسب عكسي بيف طوؿ2003اشار فييد )    

, 14.9, 16.6وىي ° ـ 20 ةحرار  ةلعمر االناث كانت في درج مدةوؿ واف اط الحرارةودرجو 

, 8.2وىي  °ـ 1±35 ةحرار  ةلعمر االناث في درج ةيوـ بينما سجمت اقصر فتر  16.7, 15.2

 عمى التوالي.  Co331  ,Co976 ,Co52-68 ,Missan-1 لؤلصناؼ يوما  8.3, 8.8, 8.6

يوما في  17.4, 13.2, 11.7, 9.6قد بمغ  ةكاممال( اف عمر االنثى 1999كما أوضح رسف )   

 عمى التوالي.° ـ 20, 25, 30, 35درجة حراره 

 .T   حممةلمة كاممالاالنثى ذات البقعتيف  حممةلاف مدة عمر االنثى Saba   (1975)وقد افاد    

urticae وبمغت  عمى التوالي° ـ 30, 25, 18اياـ في درجة حرارة  8.2, 9.8, 13.9قد بمغ

 .في الظروؼ نفسيا T. turkastani حممةيوـ عمى التوالي لم 10.5, 15.6, 16.2

قصب  حممةل الكامبلتاف معدؿ عمر االناث تبيف  Gupta (1978) وفي دراسة أجراىا    

, 5.60يوـ عمى الذرة البيضاء و  16.12, 15.52, 12.35قد بمغت   O. indicusالسكر

 عمى التوالي.°ـ 25, 30, 35يـو عمى الذرة الصفراء وفي درجة حرارة 12.50, 8.46
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 حممةنمو ادوار  مدةعمي  اً معنوي اً النخيؿ تأثير  ألصناؼأيضا اف  الدراسةكما تبيف مف خبلؿ     

وقد يعود سبب ذلؾ الى مدى احتواء اجزاء النبات عمى العناصر  R. indica الحمراءالنخيؿ 

 والسامة. الطاردةلنمو ىذه االدوار وخموىا مف المواد  البلزمة الغذائية

 الحمراءالنخيؿ  حممةلنمو المف اف معدالت Lima & Reus   (2015) وىذا يتفؽ مع ما ذكره   

R. indica  ف سمؾ الكيوتكؿ عميو وأ حممةال ةتمت تربي عمى النبات العائؿ الذيتختمؼ اعتمادا

 .حممةالثغور قد تمعب جميعيا دورا في المقاومة ضد ال ةفي االوراؽ وكثاف

 مدةفي قصر  اً مة نور تاثير فاف لثمار صنؼ د (2012) وآخروف  Ben Chaaban ذكر     

 . O. afrasiaticusحممةوزيادة خصوبة االناث في ال الكامبلتتطور 

التطور والنمو يكوف قميؿ عند مرحمة الجمري و يكوف التغيير  الى أف( 2000واشار ابراىيـ )    

الجافو حيث يستمر  لممادة الذائبة الصمبةفييا ضئيؿ وفي مرحمو الخبلؿ يحدث تراكـ سريع لممادة 

 التمر. ةمرحمحتى 

ونسبة  والمزوجةوالقواـ pH اف بعض صفات عصارة االوراؽ مثؿ  Raza (2000) واكد     

 .حممةبال لئلصابةتؤثر في مقاومو النبات  الذائبةالسكريات والبروتينات 

ة االنثى كبير في خصوب تأثير الحياتيةاف لمعوامؿ  Dent and Walton (1997) واوضح     

مختمفة مف النباتات  انواع يشمؿ الذي مثؿ تأثير العامؿ النباتي ةوكذلؾ ىناؾ عوامؿ خارجي

 . والزراعةمراحؿ النمو واختبلؼ 
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 عمر الذكر  مدة: 7-1-2-5-4

النخيؿ  حممةفي فتره عمر الذكر ل والمختمفة الثابتة الحرارةدرجات  تأثير( 4-20يبيف الشكؿ )   

يوـ في  7.492, 88.50, 9.194, 10.472الذكر  مدة عمر تقد بمغف   R. indica الحمراء

 .ةحرار الوبفرؽ معنوي بيف جميع درجات عمى التوالي ° ـ 35, 30, 25, 20 حرارة درجات

 
 عمر الذكر  مدةدرجات الحرارة في  تأثير( 4-20الشكؿ )

 
 الحمراءالنخيؿ  حممةلعمر الذكر  مدةاصناؼ النخيؿ في  تأثير( 4-21وكذلؾ فقد بيف الشكؿ )   

R. indica  يوـ عمى اصناؼ الحبلوي 9.602, 8.851, 8.793, 8.419حيث بمغت ,
بيف ىذه االصناؼ ماعدا  ةالتوالي, وكانت ىناؾ فروؽ معنوي عمى البرحي, الخضراوي, الساير

 بينيما. ةوالبرحي حيث ال توجد فروؽ معنوي الصنفيف الخضراوي
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 عمر الذكر  مدةاصناؼ النخيؿ في  تأثير( 4-21شكؿ )

 

لعمر  مدة( فيبيف التداخؿ بيف اصناؼ النخيؿ ودرجة الحرارة فكانت اطوؿ 4-10أما الجدوؿ )   

وأف  °.ـ20ر وفي درجة حرارة ييوـ عمى صنؼ السا 11.070ىي  الحمراءالنخيؿ  حممةفي الذكر 

 °. ـ35يوـ عمى صنؼ الحبلوي وفي درجة حرارة  6.818لعمر الذكر كانت  مدةاقصر 

 عمر الذكور. مدةفي  التداخؿ الثنائي بيف أصناؼ النخيؿ والحرارة( 4-10)جدوؿ 

 تأثير معدل
 °م 20 °م 25 °م 30 °م 35 )يوم( االصناف

 درجة الحرارة          
 صنف النخيل

 البرحي 10.078 9.164 8.268 7.662 8.793

 حالوي 9.882 8.808 8.168 6.818 8.419

 خضراوي 10.856 8.840 8.306 7.400 8.851

 ساير 11.070 9.962 9.288 8.088 9.602

 درجات الحرارة تأثير معدل 10.472 9.9194 8.508 7.492 

 RLSD0.05  0.1803لمتداخل =  0.0901=  لألصناف   0.0901درجات الحرارة = 
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وارتفاع  النخيؿ الحمراء حممةلعمر الذكر مدة بيف  ةالعكسي العبلقة ةنتائج الدراسلقد بينت    

 مدة عمراقصر مف  الكامؿ. وكذلؾ بينت النتائج اف عمر الذكر ةفي حدود معين ةدرجات الحرار 

 . الكاممةاالنثى 

 قصب السكر حممةل ( مف اف عمر الذكر2003في ذلؾ مع ما اشار اليو فييد ) الدراسةو تتفؽ    

 (ـ20 (ةيـو في درجة حرار  10.6, 10.5, 10.1, 11.2حيث بمغ  ىعمر األنثاقصر مف 

, 7.5, 7.3بينما بمغ عمى التوالي Co331, Co976, Co52-68, Missan-1 لؤلصناؼ

 لنفس االصناؼ, ° ـ 35في درجة حرارة يـو  7.9, 7.7

( 4-2أقؿ مف مدة بقاء االناث )الغبار  حممةذكور  مدة بقاء أف( 2003كما ذكر السويدي )   

الى  (2015) وآخروف Chakrabotry وتوصؿ.  المستخدمة ةيوما عند جميع الدرجات الحراري

  .اطوؿ مف معدؿ بقاء الذكور  O. coffeae الحمراءالشاي  حممةبقاء أناث اف معدؿ 

  6-4.8قصب السكر بمغت مف  حممةعمر الذكر مدة اف   Shukla (2020) واوضح الباحث   

 حممةالذكر في  مدة عمرالى اف Rahman and Sapra   (1940), وأضاؼ الباحثاف  اياـ

 أياـ. 7-5.5أياـ اما في االنثى فبمغت  6-4.5بمغت مف  O. indicusقصب السكر 

, 8.2, 7.5ذات البقعتيف قد بمغ  حممةذكر ال مدة عمر( اف معدؿ 1999وقد ذكر رسف )   

 عمى التوالي. °ـ 20, 25, 30, 35يوما في درجات الحرارة  12.4, 10.3
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معدل وضع البيض  عمىفي وريقات النخيل  الضرر تأثير مستوى :2-2-5-4

 الحمراء النخيل حممة ألنثى

في النبات لمضرر التي تـ أحداثيا  ة( اف المستويات المختمف4-22يتضح مف خبلؿ الشكؿ )    

قد اعطت فروقا  ةأنثى لكؿ ورق 30, 20, 10بوضع , وذلؾ عميو  حممةالنتيجة تغذية اناث 

التي لـ تحدث  السميمةمع االوراؽ  ةاياـ مقارن ثبلثةفي عدد البيض الذي تضعو االناث بعد  ةمعنوي

 14.4وص( بمغ معدؿ عدد البيض ورقة خ \أناث 10وعند مستوى الضرر الخفيؼ ) اإلصابةفييا 

بيضو ومستوى الضرر  11.2ورقة خوص( بمغ  \أنثى  20ضرر المتوسط )لومستوى ا ةبيض

 التي بمغ متوسط وضع السميمةبيضة مقارنة مع االوراؽ  7ورقة خوص( بمغ \أنثى 30الشديد )

 .ة بيض 21.2 عمييا البيض

 
 .الضرر مف معدؿ وضع البيض لمستويات مختمفة( 4-22شكؿ )



 

- 103 - 

 

بيف مستوى الضرر و معدؿ وضع البيض  ةعكسي ةاف ىناؾ عبلق الدراسةيتبيف مف خبلؿ    

في االوراؽ  الموجودة الغذائيةفكمما ازداد الضرر الذي تحدثو االناث بسبب استيبلكيا لممواد  لؤلنثى

 تنخفض اعداد البيض الذي تضعو االنثى.

( مف اف كمية البيض الذي تضعو االناث 1999رسف )نتائج الدراسة ىي االقرب الى ما ذكره     

اف االناث التي توجد عمى االوراؽ  الدراسةيتناسب مع كمية الغذاء الموجود في االوراؽ وتبيف مف 

التنافس مما ادى الى اختزاؿ في عدد البيض الذي  ةشد قد تعرضت الى مستوى ضرر بمقدار

 .تضعو االنثى 

 .Tو   T. viennesis حممةالذي تحدثو ال التغذيةرر اف ضSkorupska   (1998)وأوضح 

urticae  عمى اوراؽ التفاح ادى الى انخفاض انتاجية االناث لمبيض نتيجة اختزاؿ السكر بسبب

 المستمرة. التغذية

باف  (1985) وآخروف Wermelinger و (1975) وآخروف Jeppson اجراىا  دراسةوفي     

بيف  ةطردي العبلقةالبيض و تكوف  ةكبير عمى انتاجي تأثيرنسبة النيتروجيف في االوراؽ ليا 

 لمبيوض. T. urticae  حممةانثى النيتروجيف وانتاج 
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النخيل  حممةلمنباتات المدروسة عمى ادوار  يةنباتتأثير المستخمصات ال: 6-4

 في المختبر  R. indica الحمراء

معدل نسب هالك تأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في : 1-6-4 

  R. indica   الحمراءالنخيل  حممةادوار 

المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في معدل نسب هالك  تأثير: 1-1-6-4

 .indica Rبيض 

( الى تأثير المستخمصات المائية لمنباتات موضوع الدراسة في 4-23تشير النتائج في الشكؿ )    

سجؿ مستخمص نبات قرف الغزاؿ أعمى معدؿ  اذ الحمراءالنخيؿ  حممةىبلؾ البيض لنسبة معدؿ 

%, 66.12% اما السبحبح والحنظؿ فقد اعطى كؿ منيما معدؿ نسبة ىبلؾ 69.67نسبة ىبلؾ 

% وكانت ىناؾ 54.4بلؾ وس اقؿ معدؿ نسبة ى% عمى التوالي واعطى نبات اليوكالبت55.52

 بيف النباتات باستثناء الحنظؿ واليوكالبتوس. ةفروؽ معنوي

 
 في معدؿ نسبة ىبلؾ البيض. المدروسة( تأثير المستخمصات المائية لمنباتات 4-23شكؿ )
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( فيوضح تأثير تراكيز المستخمصات المائية في ىبلؾ البيض فقدت تبيف اف 4-24الشكؿ )أما    

معدؿ نسبة % 2%, 3واعطت التركيزاف % 74.64% اعطى اعمى معدؿ نسبة ىبلؾ 4التركيز 

% قد اعطى أقؿ معدؿ نسبة 1% عمى التوالي واف التركيز 57.53, 67.16ىبلؾ 

 اكيز المستخدمة.% وأف ىناؾ فروؽ معنويو بيف جميع التر 46.38ىبلؾ

 

 
 في ىبلؾ البيض. لمنباتات المدروسة ( تأثير تراكيز المستخمصات المائية4-24شكؿ )

مستخمصات بيف  ةتحميؿ االحصائي ووجود فروؽ معنوي( نتائج ال4-11يوضح الجدوؿ )

 ة% اعمى معدؿ نسب4التركيز زاؿ في فقد اعطى نبات قرف الغ المستخدمةالنباتات و التراكيز 

ىبلؾ   ة% اقؿ معدؿ نسب1الحنظؿ بالتركيز % في حيف أعطى نبات 84.67ىبلؾ لمبيض 

 اليبلكات. ةكيز و معدؿ نسبا%.  وقد اظيرت النتائج اف ىناؾ تناسبا طرديا بيف التر 40.40
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 البيض. ىبلؾ يوضح التداخؿ الثنائي بيف نوع المستخمص المائي وتركيزه في( 4-11جدوؿ )

 
 تأثير معدل

 المستخمصات
4% 3% 2% 1% 

 التركيز          
 

 نوع المستخمص
 السبحبح 49.33 63.47 71.33 80.33 66.12

 اليوكالبتوس 41.10 53.13 59.13 64.23 54.40

 قرن الغزال 54.67 62.33 77.00 84.67 69.67

 الحنظل 40.40 51.20 61.17 69.33 55.52

 التراكيز تأثير معدل 46.38 57.53 67.16 74.64 

 RLSD0.05  2.636لمتداخؿ =     1.318لمتراكيز =   1.320لممستخمصات = 
 

    

كفائة جيدة  في معدؿ  ذابينت نتائج الدراسة اف المستخمص المائي لنبات قرف الغزاؿ كاف      

نسب ىبلؾ البيض ويعود السبب الى كثرة المواد الفعالة الموجودة في ىذا المستخمص ولسميتيا 

العالية اضافة الى ذوبانيا في الماء بسبب قطبيتيا مما ادى الى نفاذىا الى داخؿ البيض , كما اف 

قمة نمو الجنيف بسبب عدـ عمى السطح الخارجي لمبيضة يؤدي الى عر  ةالمستخمصترسيب المواد 

 الخارجي .  دؿ الغازات بيف جنيف البيض ومحيطوتبا

في معدؿ نسبة ىبلكات بيض  المائيةالمستخمصات  تأثيراف الى ( 1999و اشار رسف )    

% و 94.2-63.8لنباتي السبحبح والطرطيع في مستخمص الماء الحار  T. urticae حممةال

عمى التوالي, وكاف اقؿ المستخمصات كفاءة في  %1%, 0.25% في التراكيز 57.9-87.5

% في 18.2-11.9حيث تراوح معدؿ اليبلكات بيف  ةيض ىو مستخمص ازىار الدفمىبلؾ الب
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المركبات الموجودة في ىذه النباتات تنفذ الى داخؿ  , ويمكف اف يرجع السبب الى افنفس التراكيز

 .(1995)المنصور,  الجنيف وتيمؾ البيضة

 المائية( اف زيادة نسبة اليبلؾ بالبيض نتيجة لمعاممتو بالمستخمصات 1991واوضح الباروني )    

البيض مما يعيؽ تبادؿ الغازات  ةالتي تترسب بالماء الحار عمى قشر  المستخمصةيعود الى المواد 

الى اف كفاءة Amer and Rasmy  (1994 )وأشار  والمحيط الخارجي. البيضةبيف جنيف 

   T. urticaeذات البقعتيف  حممةعمى بيض ال   Coyza dioscoridisالمستخمصات الخاـ لنبات 

 كاف اقؿ فعالية عمى البيض.  Canna indicaبينما مستخمص   

معدل نسب هالك  فيتأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة : 2-1-6-4

 R. indicaيرقات  

لمنباتات موضوع الدراسة  المائيةالمستخمصات اف الى ( 25-4في الشكؿ ) الظاىرةبينت النتائج    

كاف اعمى معدؿ نسبة   R. indicaالحمراءالنخيؿ  حممةفي معدؿ نسبة ىبلكات يرقات  تأثيرليا 

% ويميو مستخمص 81.08ىبلؾ لميرقات بعد معاممتيا بالمستخمص المائي لنبات قرف الغزاؿ ىو 

% عمى التوالي, واقؿ معدؿ نسبة 74.75%, 75.79نباتي السبحبح والحنظؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ 

النباتات ما  بيف ىذه ة% وتـ تسجيؿ فروؽ معنوي55.7بمغ  ىبلؾ لميرقات في نبات اليوكالبتوس

 عدا السبحبح والحنظؿ.
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نو  المستخل 

تأثير المستخلصات المائية في ال ور اليرقي

 
 في معدؿ نسبة ىبلكات اليرقات. المدروسة لمنباتات المائيةثير المستخمصات تأ( 4-25شكؿ )

بزياده تراكيز  الحمراءالنخيؿ  حممة( زيادة معدؿ نسبة ىبلؾ يرقات 4-26ويوضح الشكؿ )   

% قد سبب اعمى معدؿ 4المستخمصات المائية لمنباتات موضوع الدراسة, حيث نجد اف التركيز 

%, 78.58% معدؿ نسبة ىبلكات 3%, 2% وسبب التركيز 87.17نسبة ىبلؾ لميرقات بمغ 

% وبفروؽ معنوية 53.24% اقؿ معدؿ نسبة ىبلؾ 1% عمى التوالي بينما سبب التركيز 68.3

 يع ىذه التراكيز.بيف جم
 

 
 معدؿ نسبة ىبلؾ اليرقات.في  المدروسة ( تأثير تراكيز المستخمصات المائية لمنباتات4-26شكؿ )
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وبمغ  المستخدمة( التداخؿ المعنوي بيف المستخمصات المائية والتراكيز 4-12كما بيف الجدوؿ )   

% واف اقؿ 4% في مستخمص نبات قرف الغزاؿ و في التركيز 98اعمى معدؿ نسبة ىبلؾ لميرقات 

%. وبذلؾ 1% في مستخمص نبات اليوكالبتوس و في التركيز38.13معدؿ نسبة ىبلؾ لميرقات 

 اثبتت النتائج وجود عبلقة طرديو بيف معدؿ نسبة اليبلكات وزيادة التراكيز.

 .اتاليرق في ىبلؾ بيف نوع المستخمص المائي وتركيزه التداخؿ الثنائييوضح ( 12-4)جدوؿ 

 تأثير  معدل
 %1 %2 %3 %4 مستخمصاتال

 التركيز
 

  نوع المستخمص
 السبحبح 49.17% 74.00% 86.67% % 93.33 75.79

 اليوكالبتوس 38.13%  52.00% 62.67% % 70.00 55.7%

 قرن الغزال % 63.33 76.00% 87.00% % 98.00 81.08 

 الحنظل % 62.33 71.33% 78.00%  87.33%  74.75

 التراكيز تأثير معدل % 53.24 68.33% % 78.58 87.17% 

 RLSD0.05  2.796لمتداخل =    1.318لمتراكيز =    1.398لممستخمصات = 

    

 الحمراءالنخيؿ  حممةلقد اظيرت النتائج وجود اختبلؼ في معدؿ نسب ىبلؾ الدور اليرقي ل   

باستخداـ المستخمصات المائية المدروسة وذلؾ يعود الى سمية المواد الفعالة التي تحتوييا النباتات 

التي حققت نسب ىبلؾ عالية حيث اف ىذه المواد الفعالة ترتبط مع البروتينات والدىوف فتكوف 

في االمعاء فتؤدي الى الموت , كما اف جدار الجسـ  ىضميامركبات معقدة التقدر اليرقات عمى 

السمي لممستخمصات عف طريؽ المبلمسة او  التأثيرفي اليرقات يكوف رقيقا ويمكف اف يكوف 

 اختراؽ المركبات الكيمياوية لممناطؽ المرنة في جدار الجسـ او عف طريؽ الفتحات التنفسية .
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لنبات قرف الغزاؿ واليوكالبتوس تؤثر في  المائية( اف المستخمصات 1999واوضح اليوسؼ )   

 معدؿ نسبة ىبلؾ في الطور اليرقي االوؿ.اعمى  واف T. siva الجنوبيةحشرة دودة اوراؽ التفاح 

ذات البقعتيف  حممة(  بينت تأثير المستخمصات المائية في ال1999اجراىا رسف ) دراسةوفي     

بمستخمص نباتي  المعاممة% عند 90-59.0و % 90-64.9وقد تراوحت اعمى نسبو ىبلكات 

      %عمى التوالي.1% و 0.25السبحبح والطرطيع في التراكيز 
 

معدل نسب هالك تأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في : 3-1-6-4
 R. indica اتحوري

لمنباتات المدروسة  المائيةمعنوي لممستخمصات  تأثيرالى وجود ( (4-27يتبيف مف خبلؿ الشكؿ   

حيث حقؽ نبات قرف الغزاؿ أعمى R. indica  الحمراءالنخيؿ  حممةفي معدؿ نسبة ىبلؾ حوريات 

, 78.44وجاء بعده نباتي السبحبح والحنظؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ % 80.07معدؿ نسبة ىبلؾ 

%  56.03وأقؿ معدؿ نسبة ىبلؾ  % عمى التوالي. وبفروؽ معنويو بيف جميع النباتات.66.53

 حققو نبات اليوكالبتوس.

 
 في معدؿ نسبة ىبلؾ الحوريات. المدروسة لمنباتات المائيةالمستخمصات  تأثير( 4-27شكؿ )
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 حممة( دور التراكيز في معدالت نسب ىبلكات الحوريات ل4-28كما تبيف مف الشكؿ )
% وجاءت بعده التراكيز 86.33% اعمى معدؿ نسبة ىبلؾ 4فقد حقؽ التركيز  الحمراءالنخيؿ 

% اقؿ 1% عمى التوالي في حيف حقؽ التركيز 64.09, 78.29% بمعدؿ نسبة ىبلكات %2, 3
 بيف جميع ىذه التراكيز. ة% وبفروؽ معنوي52.35ؿ نسبة ىبلؾ معد

 
 في معدالت نسب ىبلكات الحوريات  المستخمصات المائيةتراكيز ( تأثير 4-28شكؿ )

 RLSD  لمتداخؿ N.S  ( .والتراكيزمعنوية في التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات فروؽ )التوجد  

 .الحوريات في ىبلؾ بيف نوع المستخمص المائي وتركيزه يوضح التداخؿ الثنائي( 13-4)جدوؿ 
 الهالك معدل

 %1 %2 %3 %4 ممستخمصاتل 
 التركيز

 
  نوع المستخمص

 السبحبح 62.60 72.50 84.90 93.77 78.44

 اليوكالبتوس 35.47 51.33 64.00 73.33 56.03

 قرن الغزال 62.00 73.20 88.50 96.57 80.07

 الحنظل 49.33 59.33 75.77 81.67 66.53

 معدل التراكيز 52.35 64.09 78.29 86.33 

 RLSD0.05  3.540لمتداخل =   1.770لمتراكيز =    1.770لممستخمصات = 
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المستخمصات المائية عمييا ومنعيا مف  تأثيراوضحت النتائج اف ىبلكات الحوريات يعود الى    

 التغذية بسبب وجود المواد الفعالة التي تؤدي الى تعطيؿ التوازف اليرموني .

ذات البقعتيف قد بمغ اعمى نسبة  حممة( اف معدؿ نسبة ىبلكات حوريات ال1999ذكر رسف )     

% 85.1-49.6% و 85-56.1ىبلكات في مستخمص الماء الحار لنباتي السبحبح والطرطيع 

% عمى التوالي, كما بينت النتائج بأف اقؿ المستخمصات كفاءة كانت 1و   0.25في التراكيز 

-13.3% و 20.7-8.8مستخمص نبات الحنظؿ ونبات الباذنجاف حيث تراوح معدؿ اليبلكات 

 وعمى التوالي. السابقة% في نفس التراكيز 22.5

  

معدل نسب هالك تأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في : 4-1-6-4

 R. indica كامالت

معدؿ نسب ىبلؾ  تأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في( 4-29يوضح الشكؿ )    

حيث بمغ  المستخدمةلمنباتات  المائيةومعدؿ تراكيز المستخمصات  الحمراءالنخيؿ  حممةل الكامبلت

بعد معاممتيا بالمستخمص المائي لنبات قرف الغزاؿ, % 73.25ت كامبلاعمى معدؿ نسبة ىبلؾ لم

%, 68.25نسبة ىبلؾ معدؿ و ثـ يميو مستخمص نباتي السبحبح والحنظؿ حيث حقؽ كؿ منيما 

% بعد معاممتيا بمستخمص 47.58 لمكامبلتسبة ىبلؾ % عمى التوالي وأف اقؿ معدؿ ن50.68

 نبات اليوكالبتوس.
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 الكامبلت.( تأثير المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة في معدؿ نسبة ىبلؾ 4-29شكؿ )
 

 حممةت في كامبلالتراكيز في معدؿ نسبة ىبلكات ال تأثير( يوضح 4-30كما اف الشكؿ )   

%, 65.83% و 4% في التركيز 78.83ىبلؾ  ةفقد بمغ اعمى معدؿ نسب الحمراءالنخيؿ 

% في 41.97% عمى التوالي, واف اقؿ معدؿ نسبة ىبلكات 2%, 3%  في التراكيز 53.13

 بيف جميع ىذه التراكيز. ة% وبفروؽ معنوي1التركيز 
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(تركيز المستخل 

تأثير تركيز المستخلصات المائية في  ور البالغات

 
في معدؿ نسبة ىبلكات  المستخمصات المائية لمنباتات المدروسةتراكيز  تأثير(  4-30شكؿ )

 .الكامبلت
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 حممةوالتراكيز ل المائية( التداخبلت المعنويو بيف المستخمصات 4-14ويتضح مف خبلؿ الجدوؿ )

المائي مستخمص ال% في 93.00ت كامبلحيث بمغ اعمى معدؿ نسبة ىبلؾ لم الحمراءالنخيؿ 

ت كاف كامبلويتضح كذلؾ اف اقؿ معدؿ نسبة ىبلؾ لم, %4التركيزنبات قرف الغزاؿ في ل

 %.1تركيز ال% لممستخمص المائي لنبات اليوكالبتوس وب26.67

 
 . تكامبلالىبلؾ بيف نوع المستخمص المائي وتركيزه في  يوضح التداخؿ الثنائي( 4-14)جدوؿ 

 
الهالكات  تأثيرعدل م
 %1 %2 %3 %4 % ممستخمصاتل

 التركيز
 المستخمصنوع 

 السبحبح 52.00 65.00 74.00 82.00 68.25

 اليوكالبتوس 26.67 39.00 58.67 66.00 47.58

 قرن الغزال 56.67 65.67 77.67 93.00 73.25

 الحنظل 32.53 42.87 53.00 74.33 50.68

 التراكيزنسبة معدل  41.97 53.13 65.83 78.83 

 RLSD0.05 2.978لمتداخل =  1.489لمتراكيز =  RLSD 1.490لممستخمصات = 

 

ت وذلؾ بسبب كامبلالمستخمصات المائية لنبات قرف الغزاؿ في دور ال تأثيريتضح مف الدراسة     

احتواء ىذا النبات عمى المواد الفعالة عالية السمية والتي تعمؿ عمى تثبيط االنزيمات الموجودة في 

القناة اليضمية التي تقوـ بتحميؿ المركبات السامة الموجودة في النبات وتحويميا الى مواد غير 

وضحت الدراسة اف نسبة , كما ا حممةت الكامبلسامة واف انعداـ ىذه الصفة يؤدي الى تسمـ 

بزيادة تراكيز المستخمصات المائية لمنباتات المدروسة وذلؾ اف تزداد  حممةاليبلكات في ادوار ال

 . زيادة التركيز تؤدي الى ذوباف اكبر كمية مف المواد الفعالة مف المستخمص النباتي 
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ت كامبلة ىبلؾ كاف واضحا في معدؿ نسب المائيةالمستخمصات  تأثير( اف 1999ذكر رسف ) 

ه ذات البقعتيف حيث تراوح معدؿ نسبو اليبلكات في مستخمص الماء الحار لنباتي السبحبح حممةال

 % عمى التوالي.1, 0.25% في التراكيز 75.3-.56% و 85.0-61.6والطرطيع 

كاف  M. azadarach السبحبح نبات مستخمصاف الى  (2018) وآخروف  Ismail واشار     

بينما لـ يؤثر ىذا المستخمص عمى حياة T. urticae ذات البقعتيف  حممةانتاجية اليؤثر عمى 

 .Stethorus gilvifrons المفترس

مع امبلح Azadrachtin مادة  تأثيراف  Goethem  (1996) و Bylemans كما أوضح    

ذات البقعتيف حيث كاف  حممةضد الDioctylsulfosuccinale الصوديوـ والبوتاسيوـ كمركب 

 يؤثر عمى الجياز العصبي مف خبلؿ النقؿ االلكتروني في المايتوكوندريا.

الخاـ قد كاف ذا  النباتية( اوضح بأف استخداـ المستخمصات 2001اجراىا القريشي ) دراسةوفي    

وخاصو المستخمص  Terranychus turkestsniالشميؾ  حممةل المكافحةفعاؿ في عمميو  تأثير

ومستخمص اليكساف لنبات االوىاتودا  والمستخمص المائي البارد لنبات  البقرةالكحولي لنبات عيف 

بمغت  ىبلؾ بنسبة حممةت الكامبلىبلؾ ممغـ/لتر كاف اكثر تأثيرا في 1000النبتوؿ  واف التركيز 

 عمى التوالي.% 56.6, 65.8, 93.8, 95.8
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معدل نسب في  المدروسةلمنباتات  العضويةمستخمصات المذيبات  تأثير: 2-6-4

  R. indica  الحمراءالنخيل  حممةهالك ادوار 

معدل في  المدروسةلمنباتات  العضويةمستخمصات المذيبات  تأثير: 1-2-6-4

  R. indica بيضنسب هالك 

في  المدروسةة بيف مستخمصات النباتات ي( وجود فروؽ معنو 4-31تبيف النتائج في الشكؿ )    

حيث بمغ مستخمص نبات قرف الغزاؿ أعمى معدؿ  الحمراءالنخيؿ  حممةعمى ىبلؾ بيوض  تأثيرىا

ويميو مستخمص نبات السبحبح ومستخمص نبات الحنظؿ بمعدؿ % 72.89نسبة ىبلؾ لمبيض 

اليوكالبتوس فبمغ اقؿ معدؿ % عمى التوالي اما مستخمص نبات 52.86%, 66.97نسبة ىبلؾ 

 %.43.61نسبة ىبلؾ لمبيض مقدارىا 
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مستخلصات النباتات

 معدؿ نسبة ىبلؾ البيض. في المدروسة ( تأثير مستخمصات النباتات4-31شكؿ )

وقد  الحمراءالنخيؿ  حممةعمى ىبلؾ بيوض  العضويةالمذيبات  تأثير( 32-4كما يبيف الشكؿ )  

لمبيض مقدارىا  ىبلؾحققت ىذه المذيبات, االيثانوؿ, خبلت االثيؿ, واليكساف معدالت نسب 

اليكساف فانو ما عدا خبلت االثيؿ و  ة% عمى التوالي وبفروؽ معنوي%57.46, 58.02, 61.77

 بينيما. ةال توجد فروؽ معنوي



 

- 117 - 

 

0

20

40

60

80

االيثانول خالت االثيل الهكسا  RLSD 0.05

61.77 58.02 57.46

ل 1.067
قت
 ال
بة
س
ن

 

المذيبات

 معدؿ نسبة ىبلؾ البيض. في العضويةالمذيبات  نوع تأثير( 4-32شكؿ )

حيث بمغ اعمى معدؿ نسبة  المستخدمةبيف التراكيز  ة( الفروؽ المعنوي33-4ويوضح الشكؿ )   

% نسبة ىبلؾ مقدارىا 2%, 3% واعطت التراكيز 4% في التركيز 77.83ىبلؾ لمبيض 

لمبيض بمعدؿ % فقد حقؽ اقؿ نسبة ىبلؾ 1% عمى التوالي اما التركيز 52.97, 63.97

41.56.% 
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 التراكيز 

 
 معدؿ نسبة ىبلؾ البيض.في  مذيبات العضوية تراكيز مستخمصات ال( تأثير 33-4شكؿ )
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حيث ( التداخؿ الثنائي بيف مستخمصات النباتات والمذيبات العضوية 34-4وكذلؾ يبيف الشكؿ )   

% وحقؽ 77.25لمبيض بمعدؿ  ىبلؾحقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ اعمى نسبو 

 %.41لمبيض بمعدؿ  ىبلؾ مستخمص االيثانوؿ لنبات اليوكالبتوس اقؿ نسبة 

 

 
 معدؿ نسبة ىبلؾ البيض.في مستخمصات النباتات والمذيبات العضوية  تأثير( 34-4شكؿ )

 
 المستخدمةوالتراكيز  المدروسة( فيبيف التداخؿ الثنائي بيف مستخمصات النباتات 35-4اما الشكؿ )

بمعدؿ  الحمراءالنخيؿ  حممةلبيض  ىبلؾفقد حقؽ مستخمص نبات قرف الغزاؿ اعمى نسبو 

% في 27.89لمبيض بمعدؿ  ىبلؾ% وحقؽ نبات اليوكالبتوس اقؿ نسبة 4% في التركيز 92.33

 %. 1التركيز 
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 نسبة ىبلؾ البيض.في معدؿ  المستخدمةالنباتات والتراكيز  تأثير( 4-35شكؿ )

 

ستخمص ( التداخؿ الثنائي بيف المذيبات والتراكيز حيث تبيف اف م4-36وكذلؾ يوضح الشكؿ )   

% واف مستخمص خبلت 4% لمتركيز 78.17لمبيض بمعدؿ  ىبلؾ ةااليثانوؿ قد سجؿ اعمى نسب

 %.1% في التركيز 38.92بيض بمعدؿ لم ىبلؾاالثيؿ قد سجؿ اقؿ نسبة 

 
 المذيبات والتراكيز في معدؿ نسبة ىبلؾ البيض. تأثير( 4-36شكؿ )
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المستخمص النباتي  ( الذي يبيف حالة التداخؿ الثبلثي بيف4-15ومف خبلؿ الجدوؿ )

 حممةلبيض  ىبلؾوالمذيب والتركيز, فقد حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ أعمى نسبة 

% واعطى مستخمص االيثانوؿ لنبات اليوكاليبتوس 4% في التركيز 94.33بمعدؿ  الحمراءالنخيؿ 

 % . 1% وبالتركيز 26.33لمبيض بمعدؿ  ىبلؾادنى نسبة 

 البيض ىبلؾفي نسبة  المستخمص النباتي والمذيب والتركيز تأثير( 15-4جدوؿ )

 
معدؿ تأثير 
 المذيب

 % هالكنسبة ال
 المذيب
 العضوي

 
المستخمصات 

 النباتية
 التركيز %

4 % 3 % 2 % 1% 
 االيثانول 61.67 70.00 83.00 94.33 77.25

 خالت االثيل 46.67 63.00 72.33 91.67 68.25 قرن الغزال
 الهكسان 56.33 66.33 78.33 91.00 73.00
 االيثانول 36.67 49.33 61.33 72.67 55.00

 خالت االثيل 31.67 47.33 57.67 73.33 52.5 الحنظل
 الهكسان 33.67 46.33 52.33 72.00 51.08
 االيثانول 55.67 72.00 81.00 86.67 73.83

 خالت االثيل 47.33 57.33 71.67 80.33 64.16 السبحبح
 الهكسان 45.33 54.67 66.33 85.33 62.91
 االيثانول 26.33 35.67 43.00 59.00 48.5

 خالت االثيل 30.00 38.00 55.33 64.67 47.00 اليوكالبتوس
 الهكسان 27.33 35.67 45.33 63.00 42.33
  المعدل 41.55 52.96 63.97 77.85 58.58

4.269 لتتداخؿ     1.232لمتراكيز    1.067لممذيبات  1.232لممستخمصات النباتية    RLSD0.05 

 

اف النتائج اعبله تشير الى تفوؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ عمى مستخمصات    

في معدؿ نسب ىبلؾ البيض ويعود السبب في ذلؾ اف معظـ المواد الفعالة  النباتات االخرى
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السمية وكذلؾ القطبية العالية التي يمتمكيا مذيب االيثانوؿ مما يؤدي الموجودة في ىذا النبات عالية 

 .الجنيف  ىبلؾالى ذوباف ىذه المواد ونفاذىا الى قشرة البيض و 

مف  فعالية( اف مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ كاف اكثر 1995فقد ذكر المنصور )   

 البيضاء. لذبابةامستخمصي خبلت االثيؿ و الييكساف في معدؿ ىبلؾ بيض 

ه ذات حممة% مف بيض ال50ليبلؾ  البلزمة( بأف التراكيز 1999اجراىا رسف ) دراسةوفي     

في مستخمص اليكساف و خبلت االثيؿ لنبات LC50, 0.45 LC50 0.46 البقعتيف قد بمغت 

في مستخمص اليكساف و خبلت االثيؿ LC50 0.40 ,0.50 السبحبح عمى التوالي في حيف بمغت 

  .لنبات الطرطيع عمى التوالي

معدل  في لمنباتات المدروسة العضويةمستخمصات المذيبات  تأثير: 2-2-6-4

   R. indica   يرقات نسب هالك

حيث  الحمراءالنخيؿ  حممةفي ىبلؾ يرقات  المدروسة( تأثير النباتات 4-37يوضح الشكؿ )   

 ويميو% 69.31بمغت اعمي نسبو ىبلؾ لميرقات بعد معاممتيا بمستخمص نبات قرف الغزاؿ وبمعدؿ 

 % عمى التوالي.46.31%, 68.39نبات السبحبح و نبات الحنظؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ مستخمص 

ىبلؾ لميرقات بعد معاممتيا بمستخمص نبات اليوكالبتوس بمعدؿ  ةفي حيف بمغت اقؿ نسب

 ماعدا نبات قرف الغزاؿ والسبحبح. النباتيةوؽ معنويو بيف ىذه المستخمصات % وبفر 40.17
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 يرقات.الفي معدؿ نسبة ىبلؾ  المدروسة( تأثير النباتات 4-37شكؿ )

( يبيف الفرؽ المعنوي بيف جميع مستخمصات المذيبات العضوية 4-38كما اف الشكؿ ) 

% ويميو 64.19فقد حقؽ مستخمص االيثانوؿ اعمى نسبة ىبلؾ لميرقات بمعدؿ  المستخدمة

% ثـ جاء بعده مستخمص اليكساف بمعدؿ 53.58مستخمص خبلت االثيؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ 

  %.50.35نسبو ىبلؾ
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 اليرقات.( تأثير مستخمصات المذيبات العضوية في معدؿ نسبة ىبلؾ 38-4شكؿ )
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فقد حقؽ التركيز  المستخدمةبيف التراكيز  ةٌ معنويفروقًا ( اف ىناؾ 4-39كذلؾ يبيف الشكؿ )   

% بمعدؿ نسبة ىبلؾ لميرقات 2%, 3% ثـ التراكيز 69.44% اعمى نسبة ىبلؾ لميرقات بمعدؿ 4

لميرقات % فقد حقؽ ادنى معدؿ نسبة ىبلؾ 1% عمى التوالي, اما التركيز %51.78, 60.44

 %.42.50وىو 
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 التراكيز 

 

 في معدؿ نسبة ىبلؾ لميرقات. المستخدمة( تأثير التراكيز 4-39شكؿ )

فأنو يبيف التداخؿ الثنائي بيف المستخمص النباتي والمذيب العضوي, فقد ( 4-40)اما الشكؿ     

% وحقؽ 79.83لميرقات بمعدؿ حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ اعمى نسبة ىبلؾ 

 %.33.83مستخمص اليكساف لنبات اليوكالبتوس ادنى نسبو ىبلؾ لميرقات بمعدؿ 
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المذيبات

قر  الغزال

الحن ل

السبحبح

الكالبتوز

 
 ىبلؾ اليرقات. في نسبة المستخمص النباتي والمذيب العضوي  تأثير (4-40) شكؿ

والتركيز  المدروسة النباتية( التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات 4-41في حيف يبيف الشكؿ )   
فكمما ازدادت التراكيز ازدادت نسبة التراكيز تزداد نسبة ىبلؾ اليرقات حيث  التجربةالمستخدمة في 

% 4% عند التركيز 82.78لميرقات بمعدؿ  ىبلؾسجؿ مستخمص نبات قرف الغزاؿ أعمى نسبو 
 %.1% عند التركيز 25.78لميرقات بمعدؿ  ىبلؾوس ادنى نسبة وسجؿ مستخمص نبات اليوكالبت

 

 والتراكيز في معدؿ نسبة ىبلؾ اليرقات. النباتيةالمستخمصات  تأثير( 41-4)
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فنجد اف االيثانوؿ  ( التداخؿ الثنائي بيف المذيبات العضوية والتراكيز4-42ويوضح الشكؿ )   

% واف اليكساف اعطى ادنى 4% في التركيز 79.08اعطى اعمى نسبة ىبلؾ لميرقات بمعدؿ 

 %.1% في التركيز 37.92نسبة ىبلؾ لميرقات بمعدؿ 

 

 

 المذيبات العضوية والتراكيز في معدؿ نسبة ىبلؾ اليرقات. تأثير( 42-4)

( التداخؿ الثبلثي بيف المستخمص النباتي والمذيب العضوي والتركيز 4-16الجدوؿ )كما يوضح    

% 96لميرقات بمعدؿ  ىبلؾالمستخدـ فقد حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ اعمى نسبة 

لميرقات  ىبلؾ%, بينما اعطى مستخمص اليكساف لنبات اليوكالبتوس ادنى نسبة 4في التركيز 

 %.1التركيز  % في20.29بمعدؿ 
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 اليرقات. ىبلؾنسب  معدؿ والمذيب والتركيز في النباتي المستخمص تأثير( 4-16)جدوؿ

معدل تأثير 
المذيب 
 العضوي

 % هالكنسبة ال
 المذيب
 العضوي

 
المستخمصات 

 النباتية
 التركيز %

4 % 3 % 2 % 1% 
 االيثانول        62.33 74.67 86.34 96 79.83

 خالت االثيل 51.67 60.31 70.21 80.65 65.71 قرن الغزال
 الهكسان 50 61.65 66 71.78 62.35
 االيثانول 41 51 60.19 71.07 55.81

 خالت االثيل 31 41 51 61.29 46.07 الحنظل
 الهكسان 24.33 31.09 40.9 51 36.83
 االيثانول 64.34 68.26 76.7 87.37 74.16

 خالت االثيل 51 61.62 66 72 62.65 السبحبح
 الهكسان 57 63 72.45 80.56 68.25
 االيثانول 31.67 42.4 51.66 62 46.93

 خالت االثيل 25.32 35 43 55.51 39.70 اليوكالبتوس
 الهكسان 20.29 30.51 40.71 44 33.87

  معدل تأثير التراكيز 42.49 46.49 60.43 69.43 

 RLSD0.05 3.338لمتداخؿ   0.964لمتراكيز   0.920العضوية لممذيبات    0.964لممستخمصات 

 

 نبات قرف الغزاؿ عمى بقية مستخمصاتمستخمص االيثانوؿ لتفوؽ  الدراسةتبيف مف خبلؿ    

 حممةاليرقي ل الدورفي معدؿ نسب ىبلؾ  اً المذيبات العضوية لمنباتات المدروسة واف ىناؾ تباين

ويعزى سبب ذلؾ الى احتواء نبات قرف الغزاؿ عمى المواد الفعالة وسميتيا العالية ,  الحمراءالنخيؿ 

التي يمتمكيا مذيب االيثانوؿ في استخبلص بعض المركبات الثانوية  التيوكذلؾ فاف القطبية العالية 

 عمى عممية االنسبلخ والتطور في اليرقات.تؤثر 
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اليبلكات في اليرقات يعود الى وجود  ةمعدؿ نسب( اف ارتفاع 2014ماعتو )وذكر ببلسـ وج    

التي ترتبط مع البروتينات والدىوف وتكوف مركبات معقده بحيث ال تستطيع اليرقات  الفعالةالمركبات 

 ىضميا في امعائيا وبالتالي تؤدي الى موتيا.

( اف مستخمص خبلت االثيؿ تفوؽ عمى مستخمص اليكساف لنبات السبحبح 1999ذكر رسف )   

 ه ذات البقعتيف.حممةفي ىبلكات يرقات ال

, فقد بينوا باف مستخمص اليكساف و خبلت االثيؿ و  ( 2013) وآخروف Candido اما    

كما    التغذيةمف Papilla japonica قد منعت يرقات  A. indicaالكحوؿ االيثيمي لبذور النيـ 

اف مستخمصات الكموروفوـر والبنزيف والميثانوؿ والماء لنبات  (2017) وآخروف  Khan  بيف

Liriope muscari  تسبب تباطؤ نمو يرقات Heliothis zea عند اضافة ىذه المستخمصات

 %.100% وزف/ حجـ في الغذاء االصطناعي يؤدي الى ىبلكات تبمغ5وبالتركيز 

 

معدل في  المدروسةلمنباتات  العضويةمستخمصات المذيبات  تأثير: 3-2-6-4

 R. indicaحوريات نسب هالك 

النخيؿ  حممةفي ىبلؾ حوريات  النباتيةالمعنوي لممستخمصات  التأثير( يوضح 4-43الشكؿ )   

% ويميو 69.31فقد حقؽ مستخمص نبات قرف الغزاؿ اعمي نسبو ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ  الحمراء

% 49.06, 58.03مستخمص نبات السبحبح و مستخمص نبات الحنظؿ بمعدؿ ىبلؾ لمحوريات 

 %.30.31عمى التوالي. و حقؽ مستخمص نبات اليوكالبتوس ادنى نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 
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 في معدؿ نسبة ىبلؾ الحوريات. النباتيةالمستخمصات  تأثير( 4-43شكؿ )

 

في ىبلؾ  العضوية( فيوضح الفروؽ المعنوية بيف مستخمصات المذيبات 44-4اما الشكؿ )   

فقد تفوؽ مستخمص االيثانوؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ لمحوريات  .الحمراءالنخيؿ  حممةحوريات 

% وجاء بعده مستخمص خبلت االثيؿ ومستخمص اليكساف بمعدؿ نسبة ىبلؾ لمحوريات 61.69

 % عمى التوالي.%45.54, 47.79

0

20

40

60

80

االيثانول خالت االثيل الهكسا  RLSD 0.05

61.69
47.79 45.54

1.151

ل 
قت
 ال
بة
س
ن

 

المذيبات العضوية

 في معدؿ نسبة ىبلؾ الحوريات. العضوية( تأثير مستخمصات المذيبات 4-44شكؿ )
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في  المستخدمةبيف جميع التراكيز  ة( نجد اف ىناؾ فروؽ معنوي45-4وعند النظر الى الشكؿ )   

%, أما التركيز 65% وبمعدؿ 4ىبلؾ لمحوريات عند التركيز  ةىبلؾ الحوريات فكانت اعمى نسب

% عمى 46.94%, 58.11% فقد حقؽ كؿ منيما نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 2% والتركيز 3

 %.36.19ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ  ةاقؿ نسب %1التوالي. وحقؽ التركيز 
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 في معدؿ نسبة ىبلؾ الحوريات. المستخدمة( تأثير التراكيز 4-45شكؿ )

 

( نشاىد التداخؿ الثنائي بيف المستخمص النباتي والمذيب العضوي 46-4ومف خبلؿ الشكؿ )   

% 79.33حيث حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ أعمى نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 

 %.24.4ؾ لمحوريات بمعدؿ وحقؽ مستخمص خبلت االثيؿ لنبات اليوكالبتوس أدنى نسبة ىبل
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الحن ل

السبحبح
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 في معدؿ نسب ىبلؾ الحوريات  المستخمص النباتي والمذيب العضوي تأثير( 4-46شكؿ )

فقد حقؽ مستخمص والتراكيز.  النباتيةبيف المستخمصات  ( يوضح التداخؿ47-4واما الشكؿ )   

مستخمص %, وحقؽ 83.22% اعمى نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ4نبات قرف الغزاؿ في التركيز 

 %.1% في التركيز16.44بلؾ لمحوريات بمعدؿى ةنبات اليوكالبتوس اقؿ نسب

 

 
 .في معدؿ نسب ىبلؾ الحوريات  والتراكيز النباتيةالمستخمصات  تأثير( 47-4شكؿ )
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والتراكيز,  العضوية( يوضح التداخؿ الثنائي بيف مستخمصات المذيبات 48-4كما اف الشكؿ )  

% في التركيز 75.58فقد سجؿ المذيب العضوي االيثانوؿ اعمى نسبو ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 

% في التركيز 30.42يات بمعدؿ %, وسجؿ المذيب العضوي اليكساف اقؿ نسبة ىبلؾ لمحور 4

1.% 
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 التراكيز 
االيثانول خالت االثيل  الهكسا 

 
 فػػي معػػدؿ نسػػب ىػػبلؾ الحوريػػات والتراكيػػز العضػػويةمستخمصػػات المػػذيبات  تػػأثير( 48-4شػػكؿ )

 )غير معنوي(.
 
( حالة التداخؿ الثبلثي بيف المستخمص النباتي 17-4في الجدوؿ ) الموضحةوقد بينت النتائج   

% اعمى 4فقد حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ في التركيز  والمذيب العضوي والتراكيز

لنبات  خبلت االثيؿ%, في حيف أعطى مستخمص 92.64نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 

 %.10.32% اقؿ نسبة ىبلؾ لمحوريات بمعدؿ 1اليوكالبتوس في التركيز 
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 الحوريات  ىبلؾ معدؿ نسبفي  المستخمص النباتي والمذيب والتراكيز تأثير( 4-17الجدوؿ )

معدل تأثير 
 المذيب

 % هالكنسبة ال
 المذيب
 العضوي

 
المستخمصات 

 النباتية
 التركيز %

4 % 3 % 2 % 1% 
 االيثانول        60.23 74 90.23 92.64 79.27

 خالت االثيل 39 55 71.57 75.32 60.22 قرن الغزال
 الهكسان 54 64.96 72.89 81.69 68.38
 االيثانول 46.55 54.92 64 75.29 60.19

 خالت االثيل 34 44.51 55.02 63 49.13 الحنظل
 الهكسان 23 31.87 44.32 52.94 38.03
 االيثانول 55.67 66 76.99 83.23 70.47

 خالت االثيل 45 52.85 62.31 71 57.79 السبحبح
 الهكسان 27.12 41 53.65 60.88 45.66
 االيثانول 21.46 32.69 41 50.97 36.53

 خالت االثيل 10.32 21.45 30.89 33.50 24.04 اليوكالبتوس
 الهكسان 17 24.78 34 44.26 30.01
  المعدل 36.11 47.00 58.07 56.17 

 RLSD0.05 4.604لمتداخل     1.318لمتراكيز    1.151لممذيبات العضوية   1.329لممستخمصات النباتية 
  

قد اوضحت النتائج اف القطبية العالية لمستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ ادت الى    

 حالة استخبلص معظـ المركبات الفعالة في النبات مما ادى الى ترسيب ىذه المركبات وحدوث

الذي يؤدي الى حدوث توقؼ في عممية النمو وبالتالي الموت بسبب  حممةال حوريات التسمـ في

ازف في عمميات االكسدة واالختزاؿ , كما اف المركبات الفعالة الموجودة في النبات تتحد اختبلؿ التو 

 . حممةمع المواد الدىنية فتتحوؿ الى مواد غير مفيدة يتـ طرحيا خارج جسـ ال
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وثمار  ؽال وراالى اف مستخمص االيثانوؿ  (2020) وآخروف   Fernandezوقد توصؿ     

 .الحمراءالعنكبوت  حممةل الكاممةواالطوار غير  الكاممة لئلناث الطاردةيحتوي عمى المواد  الطماطـ

 

معدل  في المدروسةلمنباتات  العضويةمستخمصات المذيبات  تأثير: 4-2-6-4

 R. indica الكامالت نسب هالك

فقد اعطى  حممةال كامبلتفي ىبلؾ  النباتيةالمستخمصات  تأثير( نتائج 4-49يوضح الشكؿ )   

%, وجاء بعده مستخمص 68.08بمعدؿ  لمكامبلتمستخمص نبات قرف الغزاؿ اعمي نسبو ىبلؾ 

% عمى التوالي, 39.81%, 59.17مقداره  الكامبلتنبات السبحبح والحنظؿ بمعدؿ نسبة ىبلؾ 

 %.27.96بمعدؿ  لمكامبلتواعطى مستخمص نبات اليوكالبتوس اقؿ نسبة ىبلؾ 
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المستخلصات النباتية

 

 .الكامبلت في معدؿ نسبة ىبلؾ النباتيةالمستخمصات  تأثير( 4-49شكؿ )
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النخيؿ  حممة كامبلتفي ىبلؾ  العضوية( فيوضح التأثير المعنوي لممذيبات 50-4اما الشكؿ )   

حيث تفوؽ مستخمص االيثانوؿ وبعده مستخمص خبلت االثيؿ ثـ تبله مستخمص اليكساف  الحمراء

 % عمى التوالي.41.58%, 47.54%, 57.15مقداره  الكامبلتنسب ىبلؾ  تبمعدال
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المذيبات العضوية

 
 .الكامبلتفي معدؿ نسبة ىبلؾ  العضوية( تأثير المذيبات 50-4شكؿ )

النخيؿ  حممة كامبلتفي ىبلؾ  المستخدمةاىمية التراكيز  تتبيف( 51-4ومف خبلؿ الشكؿ )   

% وجاء بعده 62.89بمعدؿ  لمكامبلتنسبة ىبلؾ  معدؿ % اعمى 4حقؽ التركيز  اذ الحمراء

 لمكامبلت% بنسبة ىبلؾ 2% ويميو التركيز 53.78معدليا  الكامبلت% بنسبة ىبلؾ 3التركيز 

بفروؽ % و 34.08بمعدؿ  لمكامبلتنسبة ىبلؾ  معدؿ% اقؿ 1التركيز  حقؽ% و 44.27معدليا 

 معنويو بيف جميع التراكيز.
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 .الكامبلت التراكيز في معدؿ نسبة ىبلؾ تأثير( 51-4شكؿ )

( يوضح التداخؿ الثنائي بيف المستخمص النباتي ومستخمص المذيب العضوي حيث 52-4الشكؿ )

% في حيف 80.25بمعدؿ  لمكامبلتبمغ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ اعمى نسبة ىبلؾ 

 %.19بمعدؿ  لمكامبلتبمغ مستخمص اليكساف لنبات اليوكالبتوس اقؿ نسبة ىبلؾ 
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المذيبات العضوية

قر  الغزال

الحن ل

السبحبح

الكالبتوز

  
( التداخؿ الثنائي بيف المستخمص النباتي ومستخمص المذيب العضوي في معدؿ نسبة 52-4شكؿ )
 .الكامبلتىبلؾ 
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والتراكيز  النباتية( يتضح لنا التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات 53-4وعند دراسة الشكؿ )     

النخيؿ  حممة لكامبلتفقد حقؽ مستخمص نبات قرف الغزاؿ اعمى معدؿ نسبة ىبلؾ  المستخدمة

 % وحقؽ مستخمص نبات اليوكالبتوس اقؿ معدؿ نسبة4% في التركيز 82.22بمغت  الحمراء

 %. 1% في التركيز15.67مقداره  لمكامبلتىبلؾ 

 
 .الكامبلتىبلؾ  نسبمعدؿ في  المستخدمةوالتراكيز  النباتيةالمستخمصات  تأثير( 53-4شكؿ )

 

( التداخؿ الثنائي بيف مستخمصات المذيبات والتراكيز فقد بمغ 54-4وكذلؾ يبيف الشكؿ )   

% وبمغ مستخمص 4% في التركيز 73.33بمعدؿ  لمكامبلتمستخمص االيثانوؿ اعمى نسبة ىبلؾ 

 %.1% في التركيز 28.33بمعدؿ  لمكامبلتاليكساف اقؿ نسبة ىبلؾ 
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 التراكيز 

االيثانول

خالت االثيل

الهكسا 

 

 .الكامبلتىبلؾ  معدؿ نسبمستخمصات المذيبات والتراكيز في  تأثير( 54-4شكؿ )

 

والتراكيز فاف الجدوؿ  العضويةوالمذيبات  النباتيةلمتداخؿ الثبلثي بيف المستخمصات  بالنسبةاما    

 لمكامبلتاعمى نسبة ىبلؾ  قد حقؽ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿاف ( يوضح 4-18)

% وحقؽ مستخمص اليكساف لنبات اليوكالبتوس اقؿ نسبة ىبلؾ 4% في التركيز 94.56بمعدؿ 

 %.1% في التركيز 10.11بمعدؿ  لمكامبلت
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 .الكامبلت ىبلؾ معدؿ نسبوالمذيبات والتراكيز في  النباتيةالمستخمصات  تأثير( 18-4جدوؿ )
 

معدؿ 
تأثير 
 المذيب

 % هالكنسبة ال
 المذيب
 العضوي

 
المستخمصات 

 النباتية
 التركيز %

4 % 3 % 2 % 1% 
 االيثانول 65 76.09 85 94.56 80.16

 خالت االثيل 52 62.12 73 81.21 67.08 قرن الغزال  
 الهكسان 43 52 60.41 71.89 56.82
 االيثانول 25.23 36.08 53.44 63.32 44.51

 خالت االثيل 21 31 40 46 34.5 الحنظل
 الهكسان 24.67 36 44.78 54.35 39.95
 االيثانول 52 62.25 71.23 84.67 67.53

 خالت االثيل 43.78 59.16 66.35 71.05 60.08 السبحبح
 الهكسان 34.12 45 57 62.23 49.58
 االيثانول 21 31 41 51 36

 خالت االثيل 15.36 23.24 31.11 42.31 28.00 سكالبتو يو ال
 الهكسان 10.11 15.21 21.78 32.78 19.97
 

62.94 53.75 44.09 33.93 
معدل تأثير 

 التركيز
 

 RLSD0.05 4.357لمتداخل   1.258لمتراكيز  1.089لممذيبات العضوية   1.258لممستخمصات النباتية 

 
في معدؿ نسبة ىبلؾ  تأثيرىاتختمؼ في  النباتيةلمستخمصات ااف  الدراسة نتائجاظيرت      

 حممةفي ىبلؾ ادوار  ةيف اف نبات قرف الغزاؿ اكثر كفاءفقد تب الحمراءالنخيؿ  حممة كامبلت

 التأثيروسبب ىذا التبايف في  ويميو السبحبح والحنظؿ واليوكالبتوس عمى التوالي الحمراءالنخيؿ 

 حممةعمى ال التأثيريعود الى نوعية وكمية المركبات الفعالة الموجودة في النبات ومدى قابميتيا في 
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, كما اف لممذيبات االمعاء ىضميا فتؤدي الى الموت مف خبلؿ تكويف مركبات معقدة ال تستطيع 

وىذا يعود الى قطبية المذيب العضوي  الحمراءالنخيؿ  حممةالعضوية دورىا الفعاؿ في ىبلؾ ادوار 

او طاردة  مؿ كمواد سامةفي استخبلص المركبات العضوية الثانوية الموجودة في النبات التي تع

 .حممةلم

تزداد بازدياد التركيز ويعزى ذلؾ الى اف  حممةالدراسة اف معدؿ نسبة اليبلكات الدوار ال اوضحت 

 .الفعالة مف المستخمصالتراكيز العالية تقـو بانتزاع اغمب المواد 

تاثيرا  القطبيةومتوسطة  ةفقد اظيرت المركبات البلقطبي ةعام ة( وبصور 1999كما افاد رسف )    

لنبات السبحبح ىو خبلت االثيؿ  العضويةذات البقعتيف وعميو فاف افضؿ المذيبات  حممةفي ال

مقارنة مع مستخمص اليكساف, اما نبات الطرطيع فكاف مستخمص  ىبلؾوالتي اعطت اعمى نسبة 

    ه ذات البقعتيف.حممةعمى ادوار ال التأثيراليكساف افضؿ مف خبلت االثيؿ في 

 

ة ومقارنتها بمبيد في هالك االدوار المتحرك نباتيةتأثير المستخمصات ال: 3-6-4
  النيرون حقميًا . 

استخدمت المستخمصات المائية ومستخمصات المذيبات العضوية لنباتي قرف الغزاؿ والسبحبح     

كفاءة ىذيف المستخمصيف النباتييف وتمت بعد اف اثبتت التجارب المختبرية لكؿ منيما  %5بتركيز 

 المقارنة % لغرض5 بالتركيز في الحقؿ )تـ توحيد جميع التراكيز %5 بمبيد النيروفمقارنتيما 

كما موضح في العبلمة التجارية Bromopropylate 500 لكوف المادة الفعالة لمبيد النيروف ىي 

 لعبوة المبيد(.
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النخيل  حممةل المتحركةفي هالك االدوار  المائيةتأثير المستخمصات : 1-3-6-4

 ومقارنتها بمبيد النيرون حقميا الحمراء

بيف المستخمصات المائية والمبيد فقد اعطى نبات  ة( وجود فروؽ معنوي4-55يوضح الشكؿ )   

% عمى التوالي مقارنة مع مبيد 62.34%, 68.17قرف الغزاؿ ونبات السبحبح نسبو ىبلؾ بمعدؿ 

 %.73.62النيروف الذي اعطى نسبة ىبلؾ بمعدؿ 

 
 حممةلمىبلؾ االدوار المتحركة نسب  معدؿفي تأثير المستخمصات المائية ومبيد النيروف  (4-55)شكؿ
 
  االدوارليبلؾ  البلزمة الزمنية( الفروؽ المعنوية بيف الفترات 4-56كذلؾ يوضح الشكؿ )    

 الزمنية والمددعكسيو بيف معدؿ نسبة اليبلؾ  العبلقة, حيث كانت الحمراءالنخيؿ  حممةل المتحركة

لميـو االوؿ والرابع %  58.41, %   69.09, %  76.62 فقد كانت نسبة اليبلؾ بمعدالت 

 والسابع عمى التوالي.
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الفترات الزمنية للمكافحة

 
 حممةلمية ليبلؾ االدوار المتحركة في معدالت النسب المئو  التعريض مدد تأثير( 4-56شكؿ )

 
ومقارنتيا بمبيد النيروف بعد  المائية( التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات 4-19ويوضح الجدوؿ )   

, فقد حقؽ المستخمص المائي حممةوتأثيرىا عمى االدوار المتحركة لم المعاممةيوـ مف  7, 4, 1

عمى التوالي وفي %  70.64, %  77.09 لنبات قرف الغزاؿ ونبات السبحبح نسبة ىبلؾ بمعدؿ 

نسبة ىبلؾ بمعدؿ اؿ والسبحبح قرف الغز اليوـ االوؿ مف المعاممة وحقؽ كؿ مف مستخمص النباتيف 

, مقارنة مع مبيد النيروف الذي المعاممة% عمى التوالي وفي اليـو السابع مف 51.95, 58.15

    عمى التوالي. المعاممة% في اليـو االوؿ والسابع مف 65.14%, 82.13حقؽ نسبو ىبلؾ بمعدؿ 

  يوـ مف المعاممة ومقارنتيا مع  7و  4و  1المستخمصات النباتية بعد  تأثير(  4-19جدوؿ )     
 مبيد النيروف

            الفترة الزمنية )يوم( معدل الهالكات %
 
 يـو 1 يـو 4 يـو7  ومبيد النيرونةلمستخمصات النباتيا

 السبحبح 70.64 64.42 51.95
 ق . الغزال   77.09 69.26 58.15

 مبيد النيرون 82.13 73.59 65.14
 RLSD0.05 0.927لمتداخؿ   0.535لمفترات الزمنية   0.535لممستخمصات المائية  
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فعاؿ  في االدوار المتحركة  تأثير ذاالدراسة اف مستخمص نبات قرف الغزاؿ كاف  نتائجاوضحت     

اكثر مف مستخمص نبات السبحبح وىذا يعود الى احتواء ىذا النبات عمى  الحمراءالنخيؿ  حممةل

التي ليا  Azadractinبالرغـ مف اف ثمار السبحبح تحتوي عمى مادة  حممةالمواد الفعالة ضد ال

وعند مقارنة ىذيف المستخمصيف مع مبيد النيروف اوضحت النتائج تفوؽ  حممةمثبط لنمو ال تأثير

مبيد النيروف بفرؽ معنوي قميؿ وىذا يعود الى السمية العالية ليذيف المستخمصيف واىمية 

 .حممةالتي تؤثر في العمميات الحيوية لمالمستخمصات النباتية الحتوائيا عمى المركبات الفعالة 

يدخؿ مف خبلؿ مسامات جدار الجسـ  نوالوف جاءت مف خبلؿ الية المبلمسة واف كفاءة مبيد النير  

 . (2003)فييد,  حممةال ىبلؾويعمؿ عمى التمركز في المواقع الحساسة وبالتالي 

تناسب عكسيًا مع فترات كما اظيرت النتائج أف كفاءة المستخمص النباتي وكفاءة المبيد ت    

 التطاير والتحمؿ . ظروؼ الحقمية بسبب ظاىرتي التعرض لم

 لممكافحةمبيدات  ثبلثةكاف االختبار عمى  التجريبية البصرة( انو في حقوؿ 2003ذكر فييد )   

سوبر  وتكسنييد البولو ومبيد النيروف ومبيد مثؿ مب حممةوىي مبيدات متخصصو بمكافحة ال الحقمية

 .حممةوبالتراكيز الموصى بيا وقد اعطت ىذه المبيدات نتائج جيده في مكافحة ال

في القضاء  معنوي تأثيرلو والنيروف كاف لو ( اف استخداـ مبيد البو 2004) سمطافكذلؾ ذكر    

فردا الى  38.8باالنج المربع الواحد مف  حممةحيث خفض مبيد البولو اعداد ال حممةادوار العمى 

انج \فرد 54.05مف  حممةمبيد النيروف فقد خفض اعداد ال اما مف المعاممة يوـ 20فردا بعد  13

 يـو مف المعاممة. 20انج مربع بعد  \فرد 10.87مربع الى 

( يعمؿ مبيد النيروف بالمبلمسة ويدخؿ المسامات الموجودة في 1999اشار الجبوري وعواد )    

 .حممةال ىبلؾوبالتالي  الحساسةجدار الجسـ ويقوـ بالتمركز في المواقع 
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 لنباتي السبحبح  المائيةلممستخمصات  اً اف ىناؾ تأثير  الى( 1999رسف )اشار  وفي ىذا الصدد    

ه ذات البقعتيف مقارنة مع مبيد النيروف ومبلحظة ازدياد معدؿ حممةأدوار الالطرطيع في ىبلؾ و 

كانت ذات  المائيةفقد تبيف بأف مستخمصات السبحبح  المائيةاليبلكات بزيادة تركيز المستخمصات 

ذات البقعتيف اكثر مف مستخمص نبات الطرطيع, وكذلؾ  حممةلم المتحركةعاؿ عمى االدوار  تأثير

يوـ مف المعاممة مقارنة بمبيد   7, 4, 1تشير النتائج الى االثر المتبقي لممستخمصات المائية بعد 

النيروف حيث تنخفض كفاءة المستخمصات المائية ومبيد النيروف كؿ ما طالت مدة بقاء المستخمص 

 والمبيد.

 حممةاالدوار المتحركة ل في صات المذيبات العضويةتأثير مستخم: 2-3-5-4
 ومقارنتها بمبيد النيرون حقميا  R. indica الحمراءالنخيل 

( الفروؽ المعنوية بيف مستخمصات المذيبات العضوية مقارنة مع مبيد 4-57الشكؿ ) أظير    
مستخمص نبات  حيث اعطى كؿ مف الحمراءالنخيؿ  حممةل المتحركةالنيروف في ىبلكات االدوار 

عمى التوالي مقارنة %  59.07, %  65.17بمعدؿ  حممةقرف الغزاؿ والسبحبح نسبة ىبلؾ لم
 %.77.48بمعدؿ  حممةبمبيد النيروف الذي اعطى نسبة ىبلؾ لم
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المستخلصات المذيبات العضوية ومبيد النيرو 

 
 .حممةلماالدوار المتحركة ومبيد النيروف في معدؿ ىبلؾ  النباتيةمستخمصات تأثير ال( 4-57شكؿ )
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وضح الفرؽ المعنوي بيف المذيبيف العضوييف االيثانوؿ و اليكساف ا( 4-58لشكؿ )كذلؾ ا   

 % عمى التوالي.62.88%, 71.60بمعدؿ نسبة ىبلؾ 

 
 اليكسافااليثانوؿ و معدالت نسب ىبلؾ االدوار المتحركة باستخداـ المذيبيف ( 4-58شكؿ )

   

الفترات  الزمنية المختمفة والفروؽ المعنوية بينيا ومدى تأثيرىا عمى  اوضح (59-4الشكؿ)    

%, 67.35%, 75.89 حممةفقد بمغ معدؿ نسبو ىبلؾ ال الحمراءالنخيؿ  حممةاالدوار المتحركة ل

 يـو مف الرش عمى التوالي. 7, 4, 1% بعد 58.49

 
 الحمراءالنخيؿ  حممة( تأثير الفترات  الزمنية في معدؿ نسبة ىبلؾ االدوار المتحركة ل4-59شكؿ )
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( التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات النباتية والمذيبات العضوية مقارنو 4-20ويوضح الجدوؿ )  

بمعدؿ مع مبيد النيروف فقد سجؿ مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ والسبحبح نسبة ىبلؾ 

بمعدؿ  حممة% عمى التوالي مقارنة مع مبيد النيروف الذي سجؿ نسبة ىبلؾ لم63.69% و 70.30

80.82.% 

 حممةلم ىبلؾ االدوار المتحركة نسبفي معدؿ  لممذيباتالمستخمصات النباتية  تأثير (4-20جدوؿ )

 
معدل تأثير 

 المستخمصات النباتية

المبيد العضوي     معدل الهالكات %  

 االيثانول الهكسان نالنيرو ومبيد النباتية المستخمصات

 السبحبح 63.69 54.46 59.07
 ق . الغزال 70.30 60.04 65.17
 مبيد النيرون 80.82 74.15 77.48
 معدل تأثير المذيب العضوي 71.60 62.88 

 RLSD0.05 0.2546لمتداخؿ   0.147لممذيبات   0.1801لممستخمصات 
 

%, 60.04بمعدؿ  اليكساف لنبات قرف الغزاؿ والسبحبح نسبة ىبلؾ مستخمص سجؿ كذلؾ   

 %.74.15بمعدؿ  التوالي مقارنة بمبيد النيروف الذي سجؿ نسبةىبلؾ % عمى54.46

والفترات الزمنيو  النباتية( فيوضح التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات 4-21اما الجدوؿ )   

بمعدؿ  حممةومقارنتيا بمبيد النيروف فقد حقؽ مستخمص نبات قرف الغزاؿ اعمى نسبو ىبلؾ لم

% بعد يـو 85.70بمعدؿ  حممة% مقارنة بمبيد النيروف الذي حقؽ اعمى نسبو ىبلؾ لم72.80

 حممةلم ىبلؾ ةحقؽ مستخمص نبات السبحبح اقؿ نسبواحد مف الرش بالمستخمص والمبيد في حيف 

 حممةىبلؾ لم ةبمبيد النيروف الذي حقؽ اقؿ نسب % بعد سبعة اياـ مف الرش مقارنة47.98بمعدؿ 

 اياـ مف الرش. ةبعد سبع %71.08بمعدؿ 
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 المعاممة ومقارنتيا مع مبيد النيروف.مف ( التداخؿ الثنائي بيف المستخمصات النباتية بعد أياـ 21-4جدوؿ )

معدل تأثير 
 النبتايةالمستخمصات 

(الفترة الزمنية )يوم تمعدل الهالكا   
 

 نالنيرو النباتية ومبيد المستخمصات 
 يـو 1  يـو 4 يـو 7

 السبحبح 69.19 60.06 47.98 59.07
 قرن الغزال 72.80 66.32 56.40 65.17
 مبيد النيرون 85.70 75.67 71.08 77.48

 معدل مدد التعرض 75.89 67.35 58.48 
0.3119لمتداخؿ   0.1801لمفترات الزمنية    0.1801لممستخمصات   RLSD0.05 

 

والفترات الزمنيو  العضويةالمذيبات  مستخمصات  ( التداخؿ الثنائي بيف4-22الجدوؿ )ويوضح    

% بعد يوـ واحد مف الرش, 78.98بمعدؿ  حممةنسبة ىبلؾ لم ىفقد بمغ مستخمص االيثانوؿ اعم

 % بعد سبعو اياـ مف الرش.53.60بمعدؿ  حممةوبمغ مستخمص اليكساف ادنى نسبة ىبلؾ لم
 

 حممةلم في ىبلؾ االدوار المتحركة العضوية والفترات الزمنية ذيباتالممستخمصات  تأثير( 4-22جدوؿ )
. 

معدل تأثير 
 المذيب العضوي

()يومة الفترة الزمني  معدل الهالكات %  
 يوم 1 يوم 4 يوم 7 نوع المبيد العضوي

 االيثانول 78.98 72.46 63.38 71.60

 الهكسان 72.81 62.25 53.60 62.88

 معدل تأثير مدد التعرض 75.89 67.35 58.49 
 RLSD0.05 0.2546لمتداخل     0.1801لمفترات   0.147لممستخمصات 
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والفترات  العضويةوالمذيبات  النباتيةالتداخؿ الثبلثي بيف المستخمصات 4-23)كما بيف الجدوؿ ) 

ىبلؾ  ةثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ اعمى نسبومقارنتيا بمبيد النيروف, حيث حقؽ مستخمص االي ةالزمني

بمعدؿ  حممةىبلؾ لم ةبمبيد النيروف الذي حقؽ اعمى نسب% مقارنة 77.03بمعدؿ  حممةلم

% بعد يوـ واحد مف الرش, وحقؽ مستخمص اليكساف لنبات السبحبح اقؿ نسبة ىبلؾ 87.66

% 67.83بمعدؿ  حممة% مقارنة بمبيد النيروف الذي حقؽ اقؿ نسبة ىبلؾ لم42.36بمعدؿ  حممةلم

 بعد سبعو اياـ مف الرش كذلؾ.

ح في ىبلؾ ؿ والسبحبمستخمصات المذيبات العضوية لنباتي قرف الغزا تأثير( 4-23جدوؿ )

 يـو مف المعاممة ومقارنتيا مع مبيد النيروف. 7و4 و 1بعد حممةاالدوار المتحركة لم

معدل الهالكات   

  ت        المعامال

معدل تأثير  سبعة ايام اربعة ايام يوم واحد
المذيبات 
 الهكسان االيثانول الهكسان االيثانول الهكسان االيثانول العضوية

 66.17 50.60 62.21 66.97 71.68 68.57 77.03 الغزالقرن 

 59.07 42.36 53.59 54.90 65.22 66.12 72.26 السبحبح

 77.48 67.83 74.33 70.88 80.47 83.74 87.66 مبيد النيرون

  53.59 63.37 64.25 62.45 72.81 78.98 المعدل

RLSD0.05  0.4410لمتداخل  0.1801لمتفترات الزمنية    0.147لممذيبات العضوية    0.1801لممستخمصات 

  

مستخمصات المذيبات العضوية )االيثانوؿ و اليكساف ( لنباتي  تأثيرلقد اظيرت نتائج الدراسة    

ويوضح الجدوؿ  الحمراءالنخيؿ  حممةقرف الغزاؿ والسبحبح في معدؿ نسب ىبلؾ االدوار المتحركة ل

 ,% 77.03( اف معدؿ نسبة اليبلؾ في مستخمص االيثانوؿ لنبات قرف الغزاؿ قد بمغ (22-4
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يـو مف الرش عمى التوالي مقارنة بمبيد النيروف الذي بمغ معدؿ نسبة   1,7 بعد %   62.21

 يـو مف الرش .7 ,   1بعد %   74.33, 78.66ىبلؾ  

 بعد % 50.60 , %68.57وبمغ معدؿ نسبة اليبلؾ في مستخمص اليكساف لنبات قرف الغزاؿ    

%  83.74ىبلؾ ة بمبيد النيروف الذي حقؽ نسبة يوـ مف الرش عمى التوالي مقارن 7, 1   

 . عمى التوالي يوـ مف الرش 7,  1بعد % 67.83,

وكؿ مف   1%عنوية بيف مبيد النيروفوتبيف مف خبلؿ نتائج التحميؿ االحصائي وجود فروؽ م   

 % .1مستخمص االيثانوؿ واليكساف لنبات قرف الغزاؿ في التركيز

وكذلؾ تبيف مف الجدوؿ نفسة اف معدؿ نسبة اليبلؾ في مستخمص االيثانوؿ لنبات السبحبح قد    

% 1يـو مف الرش عمى التوالي مقارنة بمبيد النيروف   1,7 بعد %  53.59, %  72.62بمغ 

وبمغ معدؿ نسبة اليبلؾ في مستخمص %  74.33,  %87.66الذي بمغ معدؿ اليبلؾ فيو 

يوـ مف الرش عمى التوالي بمبيد  7,   1بعد %  42.36, %  66.12اليكساف لنبات السبحبح 

 .% 67.83, %  83.74والذي بمغ معدؿ نسبة اليبلؾ فيو %1النيروف 

% وكؿ مف مستخمص 1روؽ معنوية بيف مبيد النيروف واظيرت نتائج التحميؿ االحصائي وجود ف   

% كما بينت النتائج اف معدؿ نسب اليبلكات في 1االيثانوؿ واليكساف لنبات السبحبح في التركيز 

% عمى 1بعد رش المستخمصات تفوؽ مبيد النيروف  الحمراءالنخيؿ  حممةاالدوار المتحركة ل

 حممةلمبيد ىو مبيد فعاؿ ومتخصص بمكافحة المستخمص نبات قرف الغزاؿ والسبحبح لكوف ىذا ا

 حممةال ىبلؾعمؿ ىذا المبيد تتـ بالمبلمسة والدخوؿ الى مسامات الجسـ وبالتالي  آلية واف 

المختزؿ في  NADH-CO Qفي تثبيط انزيـ  تأثيرالحتوائو عمى المادة الفعالة التي ليا 
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 في المايتوكوندريا المورفولوجية والتغيرات  ATPالمايتوكوندريا مما ادى الى انخفاض محتويات 

 .  (1999؛ الجبوري  2003)فييد , 

النخيؿ  حممةفي ىبلؾ االدوار المتحركة ل كبيراً  اظيرت المذيبات القطبية تاثيرا وبصورة عامة فقد   

واف افضؿ المذيبات العضوية لنبات قرف الغزاؿ ىو االيثانوؿ الذي حقؽ اعمى معدؿ نسب  الحمراء

ىبلؾ مقارنة مع مستخمص اليكساف لنبات السبحبح ويرجع السبب في تبايف معدالت نسب اليبلؾ 

 .حممةالنبات مف حيث تاثيرىا عمى الالى نوعية وكمية المركبات الفعالة الموجود في 

حيث انيا تقـو  حممةكما اف لممذيبات العضوية تاثيرىا الكبير في ىبلكات االدوار المتحركة لم   

بلص المركبات العضوية الثانوية مف النبات فااليثانوؿ يستخمص المركبات القطبية كالفينوالت باستخ

 . حممةطارد لم تأثيروامبلح القموانيات التي تكوف ذات 

عكسية بيف معدؿ نسب اليبلكات وفترة الحقمية اف ىناؾ عبلقة  وتبيف مف خبلؿ نتائج الدراسة   

التعرض لمظروؼ الحقمية فكمما زادت فترة التعرض انخفضت نسبة اليبلكات بسبب الظروؼ 

المناخية مف درجات حرارة ورطوبة ورياح وساعات ضوء وظبلـ اضافة لمظروؼ االخرى وحدوث 

 مياوي .بالنسبة لممستخمصات النباتية والمبيد الكيوالتحمؿ طاير الت ظاىرتي 

قصب السكر اذ  حممة( الى اف مبيد النيروف ليا تأثير فعاؿ عمى كامبلت 2003واشار فييد )

 ساعة مف بدء المكافحة. 72% بعد 100بمغت نسبة القتؿ 

عند مراحؿ  O. afrasiaticusالغبار  حممة( اف رش الثمار المصابو ب2012وافاد السويدي )   

% 57الغبار الى  حممةالعدديو ب الكثافةقد ادى انخفاض  Amitrazباستخداـ المبيد  المختمفةالنمو 

 عمى صفات الثمار. اإلصابة تأثيرحيث قمؿ 
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( اف تأثير موعد المكافحة والجزء المكافح مف نخمة التمر لو األثر عمى 2013وقاؿ الدوسري )    

ئج وجود أختبلفات غبار النخيؿ, فقد اظيرت النتا حممةفي مكافحة  المستخدمةكفاءة  المبيدات 

 بعد الرش. يبلؾونسبة ال اإلصابةمعنويو في نسبة 

لنباتي السبحبح  العضوية( اف النتائج بينت تأثير مستخمصات المذيبات 1999كما ذكر رسف )   

في  60.6-48.8ذات البقعتيف حيث بمغ معدؿ اليبلكات بيف  حممةت الكامبلوالطرطيع في ىبلؾ 

 حممةت الكامبلمستخمص اليكساف لنبات السبحبح مقارنة مع مبيد النيروف, وتراوح معدؿ ىبلكات 

 % مقارنة مع مبيد النيروف.63-39.5ذات البقعتيف في مستخمص اليكساف لنبات الطرطيع 
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 وانتىصٍــاخـ  اإلعتُتاجاخ  8
 

 : اإلستنتاجـات  1 – 5
 
 الحمراءالنخيػػؿ  حممةتشخيصػػًا دقيقػػػػػًا ل أعطى  PCR أف التشخيص الجزيئي بأستخداـ تقنية .1

R. indica  Hirst  . 

والبرنامج   Focus Stackingالتشخيص والوصؼ المورفولوجي بأستخادـ تقنية  مف خبلؿ .2

Zerene Stacker  ىناؾ ذكر وانثى في كؿ دور مف االدوار المتحركة تـ التوصؿ الى اف

 . يما في ىذه االدوارتـ وصفو  حممةلم

 يؿ مف األدوار األخرى بسبب شراىتياأكثر ضررًا عمى النخ الحمراءالنخيؿ  حممةإف اليرقة في  .3

متبلكي  طويؿ .  style المتغذية وا 

 لسريع ومدى خطورتيا.جيبًل نستنتج مف خبللو تكاثرىا ا 19النخيؿ الحمراء  حممةاف ل .4

بعد توحيد جميع التراكيز لغرض مف خبلؿ المقارنة بيف المستخمصات النباتية ومبيد النيروف  .5

 اىي المبيد التجاري مف حيث الفعالية.ة نستنتج بأف المستخمص النباتي يضالمقارن
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 التوصيــــــــــات :  2 – 5
 

 مف قبؿ الدوائر الزراعية المعنية والتنبوء بظيػػػػػػػػػػور  الحمراءالنخيؿ  حممةػ  متابعة انتشار وتكاثر 1

جراء المكافحة وفؽ البرامج العمميػة .السيما المكافحة الوقائية لم حممةال      . حممةوا 

 لممحصوؿ ومعرفة الحمراءالنخيؿ  حممةػ  اجراء دراسة مستفيضة لؤلضرار والخسائر التي يسببيا 2

 ومدى وصولو الى مستوى اآلفة . حممةلم الضرر اإلقتصادي    

 الغبار بإعتباره اآلفة األكثر فتكػا بمحصوؿ حممةو  الحمراءالنخيؿ  حممةػ  اجراء دراسة مقارنة بيف 3

 التمور واإلستفادة منيا في المكافحة .    

 اإلختبارات الحيويػػػػػػػػةػ  اجراء دراسة بالمفترسات التي يمكف تطبيقيا في المكافحة بعػػػػػػػػػػػػػػػػد اجراء 4

 لمعرفة كفاءتيا واختيار األفضؿ منيا .    

 ػ  البحث عف مصادر نباتية اخرى موجودة فػػػػػػي الطبيعة ومعرفػػػػػػػة المواد الفعالة منيا وامكانية5

 . الحمراءالنخيؿ  حممةاستخداميا في مكافحة     

 ات الزراعية كالموز وأشجار الزينة . ػ  التأكيد عمى إجراءات الحجر الزراعي لممنتج6
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 انًصــــــادس – 6

 
 انعشتٍحانًصادس  :5-0

  ( دراسة عف التغيرات الفسيولوجية والكيميائية في ثمار السدر 2000ابراىيـ, ماجد عبد الحميد .)                                                  
 .78-67(:1)13مجمة البصرة لمعمـو الزراعية  وتطورىا.تفاحي خبلؿ نموىا   صنؼ 

 ( 2012االبريسـ, وسف فوزي فاضؿ ومحمد عبداالمير حسف النجار وساجدة ياسيف سويد .)
( Phoenix dactylifera Lلنخيؿ التمر ) المظيرية والتشريحيةمقارنة بعض الصفات 

صنفي البرحي والحبلوي المزروعة في المناطؽ الصحراوية عمى ضفاؼ شط العرب. 
 العراؽ., كمية الزا رعة, جامعة الكوفة, 2012نيساف  19-18المؤتمر العممي الثاني,

 ( ال1982أبو الحب, جميؿ كريـ .)الضار بالنباتات االقتصادية الجزء االوؿ, وزارة التعميـ  حممة
 ص. 700ي جامعة بغداد كمية الزراعة العمم العالى البحث

  (. حشرات البساتيف كمية الزراعة جامعة 2010راكاف دبدوب ) وبناف,أسماعيؿ, اياد يوسؼ
 .ص 110الموصؿ 

 ,(. دراسات حياتية عمى حشرة مف الميانة 1990ليث عيسى ياسيف ) االعرجيBievicoyn 
brassica (Homoptera: Aphdiae في ),كمية  ماجستير,رسالة  بغداد, جامعة  العمـو
 .92بغداد, ص

 ( أساسيات مكافحة األفات الحشرية. البيضاء؛ طرابمس, 1991الباروني, محمد ابو مرداس .)
 عمر المختار. ليبيا: جامعة

 ( التغاير2017الجابري, خير اهلل موسى عواد .)  الموسمي لمتموث بالمعادف الثقيمة وتأثير معاممة
 الكادميوـ والرصاص في بعض الصفات الكيموحيوية والتشريحية والوراثية لنخيؿ التمر

Phoenix dactylifera. L  صنؼ البرحي. اطروحة مقدمة الى مجمس كمية العموـ جامعة
 صفحة. 200البصرة 

 ,الرماف الكاذب  حممةتية وبيئية ل(. دراسات حيا1978إبراىيـ جدوع ) الجبوريTenuipalpus 
punicae ص. 120, رسالة ماجستير كمية الزراعة جامعة بغداد 
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 ,(. حصر وتشخيص العوامؿ الحيوية في بيئة 2001صبا جعفر ) وصالح,إبراىيـ جدوع  الجبوري
جامعة بغداد /  العراؽ,نخمة التمر واعتمادىا لوضع برنامج إدارة متكامؿ آلفات النخيؿ في 

 كمية الزراعة / قسـ وقاية النبات / بغداد / العراؽ.
 ,المتقدـ لطمبة  حممة(. محاضرات في مادة ال2002صبا جعفر ) وصالح,إبراىيـ جدوع  الجبوري

 جامعة بغداد / كمية الزراعة / قسـ وقاية النبات / بغداد / العراؽ. العميا,الدراسات 
 ,الحيوي واختبار فعالية بعض  ( التقييـ1999إبراىيـ جدوع و عواد, ػأبراىيـ شعباف ) الجبوري

 Oligonychus afrasiaticus (McG.)مبيدات الحمـ عمى عنكبوت الغبار عمى النخيؿ 
(Tetranychidae: Acari) ,50 – 41( 1): 4. مجمة الزراعة العراقية. 

 (. 2006رؼ و الزبيدى, عايد نعمة عويد )حمو ره ش, عبدوؿ مصطفى وعمي, عبد الستار عا
وبعض المبيدات الكيمياوية في مكافحة الحشرة القشرية  Applaudتأثير منظـ إلنمو 

 .243-252 (2): 4مجمة االنبار لمعمـو الزراعية,  Ceroplastes rusiciالشمعية 
 ( مقارنة كفاءة كبريتات النيكوتيف وثبلثة مبيدات فسفورية عضوية 1992الحميداوي, جميؿ جري .)

. رسالة ماجستير. كمية العموـ. Ommatissus biotatusلمكافحة حشرة دوباس النخيؿ 
 صفحة. 81جامعة بغداد. 

 ( أساسيات في عمـ األكاروسات. قسـ وقاي2019دسوقي, عبد العميـ سعد سميماف .) ة النبات كمية
 الزراعة. جامعة سوىاج, مصر.

 ( دراسة تواجد وانتشار ذبابة التبغ البيضاء 2002الدوسري, ناصر حميد .)Homoptera) 
Bemisia tabaci (Genn  عمى بعض النبات االقتصادية في محافظة البصرة ومقارنة

 صفحة. 159 البصرة. الزراعة . جامعةكمية بعض الطرؽ في مكافحتيا رسالة ماجستير. 
 ( 2012الدوسري, ناصر حميد .)اضافة مستويات مختمفة مف السماد النتروجيني في اصابة  تأثير

الغبار و معدؿ االنتاج . مجمة البصرة  حممةثمار صنفيف مف نخيؿ التمر بحشرة الحميرة و 
 .75-101( 2( )11البحاث نخمة التمر )

 ( كفاءة مبيدي 2013يدي, حسيف عمي )الدوسري, ناصر حميد و نجـ, ايياب عبدالكريـ و م
غبار النخيؿ  حممةو  Batrachedra amydraulaالحميره باىيا و فندكـ في مكافحة حشرة 
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Oligonychus afrasiaticus  .خبلؿ اوقات مختمفو وعمى اجزاء متعددة مف نخمة التمر
 .153-137( 2)26مجمة البصرة لمعمـو الزراعية. المجمد 

  تصميـ التجارب الزراعية" ,مديرية . (1980محمد ) و خمؼ اهلل, عبدالعزيزالراوي, خاشع محمود"
 دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة الموصؿ.

 ( دراسة الجوانب الحياتية و البيئية لم1999رسف, محسف ىاشـ .)ذات البقعتيف   حممةT. 
Urtcae  وتأثير بعض المستخمصات النباتية في حياتيتيا. رسالة ماجستير كمية الزراعة

 جامعة البصرة .
 ( دراسة حوؿ 2009الزبيدي, عمي بناوي, و محيسف, فرحاف ضمد والزبيدي, فوزي شناوه .)

المجموعة الحيوانية المتطفمة عمى أسماؾ الكارب في مزرعة أسماؾ الفرات, العراؽ .عبلج 
رب االعتيادي المصابة بالمخرمات أحادية المنشأ باستخداـ بعض المستخمصات أسماؾ الكا

 169-155, ص:  20النباتية  جامعة الممؾ عبدالعزيز: عمـو البحار, ـ 
 ( تأثير بعض المبيدات العشبية في انتاجية محصوؿ القطف 2004سمطاف, احمد محمد .)

 .54-48(:3) 5زراعية,واالدغاؿ المرافقة ليا. المجمة العراقية لمعمـو ال
 ( التجميع الحراري و بناء جداوؿ القابمية التكاثرية و الحياة 2003السويدي, طو موسى محمد .)

 ص.108  .جامعة بغداد -لطـ الغبارعمى النخيؿ . رسالة ماجستير كمية الزراعة
 ( تأثير 2012السويدي, طو موسى محمد .)الغبار  حممةOligonychus afrasiaticus 

(McGregor)  عمى بعض الصفات الطبيعية لثنار نخيؿ التمر صنؼ الزاىدي قبؿ وبعد
 .936-930. المؤتمر العممي الثاني لكمية الزراعة جامعة كرببلء Amitrazرش المبيد 

 ( المبيدات. دار الكتب لمطباعة والنشر, جامعة 1993شعباف, عواد ونزار مصطفى المبلح .)
 صفحة. 520الموصؿ. 

  ذي الرسغ الشعري  حممة( دراسة بيئية وحياتية لم2004قحطاف خمؼ )العاني, لؤي
Polyphagotarsonemus latus  متعدد العوائؿ عمى البطاطا في وسط العراؽ", رسالة

 جامعة بغداد.  –كمية الزراعة  –ماجستير, قسـ وقاية النبات 
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 ( دراسة جغرافية لبعض االمراض واالفات ا2008عبد الرضا, امجد ياسر .) لزراعية التي تصيب
النخيؿ في محافظة البصرة, مجمة دراسات البصرة, جامعة البصرة, مركز دراسات البصرة, 

 .145صفحة  6السنة الثالثة العدد 
 (. الوضع 1993السبلـ, خالد سعد و السعدني, جميؿ برىاف الديف و سبلمة, السيد احمد ) عبد

المنطقة الشرقية مف المممكة العربية الحالي الفات نخيؿ البمح وطرؽ مكافحتيا في 
السعودية. اصدارات ندوة النخيؿ الثانية بالمممكة العربية السعودية )الجزء الثاني(. مركز 

 . 124 -109ابحاث النخيؿ والتمور . جامعة الممؾ فيصؿ االحساء. صفحة 
 ( بيئة الحشرات, وزارة التعيـ ال1981عبد, مولود كامؿ و يونس, مؤيد أحمد .) عالي جامعة

 الموصؿ.
  ( التغايرات البايوكيميائية لخمس 2012عبد, عبد الكريـ محمد و االبريسـ , وسف فوزي فاضؿ )

مجمة البصرة البحاث نخمة التمر   . Phoenix dactylifera L.أصناؼ مف نخيؿ التمر
1 (1 :)14-1. 

 ( حشرات المحاصيؿ الزراعية, مطبعة جامعة الب1984عبدالحسيف, عمي .) ,صفحة. 406صرة 
 ( االكاروسات الضارة بالنبات و طرؽ مكافحتيا. الدار العربية 2014العزازي, محمود مصطفي .)

 لمنشر و التوزيع.
 ( األفات االكاروسية التي تصيب النخيؿ وطرؽ مكافحتيا. 2015العزازي, محمود مصطفى .)

 ص . 36المممكة العربية السعودية . جامعة القصيـ كمية الزراعة: 
  .تأثير المركبات القموانية الخاـ ألوراؽ وثمار 2005عمي, أمؿ محيسف والزبيدي, فوزي شناوه .

نتاجية بعوض الكيولكس  .Capparis spinosa Lنبات الكبر   Culexفي نمو وبقاء وا 
pipiens L. (Diptera : Culicidae) .45-40(: 1)8. مجمة جامعة النيريف. 

 ( دراسة2019عمي, حاـز محسف .) غبار النخيؿ  حممةبعض الجوانب الحياتية لOligonychus 
afrasiaticus (McGerge) (Acari: Tetranychidae)  عمى بعض أصناؼ نخيؿ

  .التمر
 ( أسس مكافحة اآلفات الزراعية. وزارة التعميـ العالي والبحث 1986عمي, عبد الستار عارؼ .)

 صفحة. 313المعاىد الفنية. العممي. دار التقني لمطباعة والنشر. مؤسسة 
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 ( دراسة تأثيري المستخمص االيثانولي ألوراؽ وثمار نبات 2007عمي, ىالة ىيثـ محمد .) الدورانتا
Duranta repens L. وفطرVuill (Balsamo) Beauveria bassiana  عمى األداء

 ,لمبناترسالة ماجستير. كمية العموـ  .Culex pipiens pipiens Lالحياتي لبعوضة 
 ص. 137جامعة بغداد. 

 ,( دراسة بعض الجوانب التصنيفية والحياتية لمحشرتيف 2021أيماف موسى ) عمراف
Rhyzopertha dominica وOryzaephilus surinamensis االشارة الى طرؽ  مع

 كمية العموـ جامعة البصرة. حيوية,مقاومة  -اطروحة دكتوراه في عمـ الحشرات مكافحتيما,
 ,( تأثير 2021ناصر عبد عمي ) المنصورو كاظـ صالح  وحسف,إيماف موسى  عمراف

 المستخمصات القموانية النباتية في بعض الجوانب الحياتية لحشرة خنفساء الحبوب المنشارية
Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) السورية  ةالمجم

 .171-182(: 1)8لمبحوث الزراعية 
 ,(. تقييـ كفاءة 2008جناف مالؾ. ) وخمؼ, العباس,ثريا عبد  السعدي, موسى,أيماف  عمراف

 Callosobruchus chinensisبعض المساحيؽ النباتية في حياتية خنفساء الموبيا الصغيرة
(Bruchidae: Coleoptera). Misan Journal of Academic Studies, .  

 ,(. اآلفات الحيوانية غير الحشرية. وزارة التعميـ 1984عادؿ حسف ) وأميف,محمد عطية  عويس
 صفحة. 405مطبعة جامعة الموصؿ, -العالي والبحث العممي 

 ,وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. جامعة  العممي,(. النخيؿ 1980حساـ حسف عمي ) غالب
 البصرة. كمية الزراعة.

 ( الر 1999الغزالي, مشتاؽ طالب كريـ .) وز الحيوي لمستخمصات نباتية مختمفة ألوراؽ نبات
في بعض جوانب حياتية بعوض  Callistemon citrinus (Curtis) Skeel البطؿفرشاة 

. رسالة ماجستير. كمية العمـو Culex pipiens L. (Diptera: Culicidae)الكيولكس 
 صفحة. 83جامعة بابؿ. 

 ,السكر وتاثيرقصب  حممةل والبيئية(. دراسة الجوانب الحياتية 2003)خالد عبد الرزاؽ  فييد 
النباتية في حياتيتيا. اطرحة دكتوراة. كمية العمـو قسـ عموـ  والمستخمصاتبعض المبيدات 
 ص. 125 البصرة.الحياة جامعة 
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 ( تأثير المستخمصات المائية لبعض النباتات في حياتية ال2020فييد, خالد عبد الرزاؽ .)حممة 
عمى نبات البامياء. مجمة وقاية النبات  Tetranychus urticae (Koch)ذي البقعتيف 

 ,257 – 252( 3); 38العربية, 
 ,(. استخبلص وفصؿ بعض مركبات االيض الثانوي 2017عبمة حامد. ) وغماـ,مروة  قريشي

 لنبات السدر البري.
  (. المكافحة الكيموحيوية, تأثيراتيا عمى االقتصاد والبيئة واالنتخاب 1990)قريشي, ـ. سعيد

 صفحة. 363الطبيعي. ترجمة ىاني جياد. مطبعة جامعة الموصؿ. 
  التقويـ االحيائي لبعض المستخمصات النباتية الخاـ في افة (2001) طالب.القريشي, مشتاؽ .

رسالة ماجستير, كمية  .Tetranychus turkestani (Ugar & Nik.)الشميؾ  حممة
 صفحة. 84الزراعة, جامعة بغداد. 

 ( النباتات واألعشاب العراقية بيف الطب الشعبي 1988مجيد, سامي ىاشـ ومحمود, ميند جميؿ .)
 والبحث العممي. الطبعة األولى. مجمس البحث العممي. 

 ( آلية مقاومة بعض بذور البقوؿ لخنفساء الموبياء1989محمود, عماد أحمد .)  الجنوبية
(Coleoptera: Bruchidae )Callosobruchus maculatus (Fab.). ةأطروح 

 صفحة. 132جامعة بغداد.  -دكتوراه. كمية العموـ 
  (. دراسة بعض الخصائص الدوائية لبعض النباتات الطبية 1994)المختار, إنتصار جواد محمد

جامعة بغداد.  ,البيطريفي بعض الديداف الطفيمية في الفئراف. رسالة ماجستير. كمية الطب 
 ص. 68

  (. سمية بعض النباتات العراقية عمى األدوار غير الكاممة لبعوضة 1989عبد )مصطفى, منيؼ
Culex molestus (Forskal) (Diptera: Culicidae) رسالة ماجستير. كمية العمـو .

 صفحة. 113جامعة الموصؿ.  -
 ,(. االكاروسات األساسيات واالقتصاديات والمكافحة. جامعة 2010نزار مصطفى ) المبلح

 .17سمسمة الكتاب الجامعي  الموصؿ,
 ( تأثير مستخمصات مختمفة مف نبات قرف الغزاؿ 1995المنصور, ناصر عبد عمي حميفي .)

Ibicella lutea (Staph.) Van Eslet (Martyniaceae األداء الحياتي لمذبابة  في
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(. أطروحة دكتوراه. Gen) Bemisia tabaci (Homoptera : Aleyrodidaeالبيضاء )
 صفحة.126جامعة البصرة.   -كمية العموـ 

  .تأثير مستخمص التربينات ألوراؽ نبات قرف الغزاؿ 1997المنصور, ناصر عبد عمي حميفي .
Ibicella lutea (Staph.) Van Eslet (Martyniaceae)   في االداء الحيوي لمذبابة

. مجمة جامعة Bemisia tabaci (Gen.)( Homoptera : Aleyrodidaeالبيضاء )
 .232-226: 2العمـو الصرفة والتطبيقية.  -سمسمة )ج(  -بابؿ 

  (. تأثير مستخمصات ثمار نباتي السبحبح 2001اؿ صادؽ )ميدي, نوMelia azedarach 
في االداء الحياتي لبعوض االنوفمس, اطروحة دكتوراه, كمية  Azadirchta Indicaوالنيـ 

 التربية )ابف الييثـ( جامعة بغداد.
  ( العبلقة بيف تأثير أستعماؿ المبيدات الحشرية 2007النعيمي, خولة طو اسماعيؿ .)

Neonicotinoid وفرضية التحفيز اليرموني ,Honnoligosis hypothesis   فى حياتية
وأعدائو   Tetranychus urticae (Tetranychidae :Acari)ذي البقعتيف  حممةال

 168جامعة بغداد.  -توراه , كمية الزراعةالطبيعية عمى محصوؿ القطف أطروحة دك
 صفحة.

 ,الشميؾ  حممة حياتية عمى لممبيدات الحشرية االيجابي التأثير (1979). طو خولة النعيمي
Tetranychus turkestaric (ugaraf nik)  جامعةعة, الزرا ماجستير, كمية رسالة 

 .ص   119بغداد 
 ( دور العمميات 2018وحيد, حساـ کنعاف .)( في تناقص اعداد النخيؿ 2007-1980العسکرية )

-415ديسمبر )أ((, -)أکتوبر46في العراؽ وتأثيراتيا البيئية. حوليات أداب عيف شمس, 
426. 

 ( تأثير بعض الفطريات والمستخمصات النباتية في األداء الحياتي 1999اليوسؼ, عقيؿ عدناف )
 Streblote sira (Lepidoptera: Lasiocampidae) لدودة أوراؽ التفاح الجنوبية 

 صفحة. 120رسالة ماجستير كمية الزراعة/ جامعة البصرة 
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 ( 1ممحؽ )
 GPSمنطقة ابي الخصيب كما تظير في 
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 GPSمنطقة شط العرب كما تظير في 
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 GPSمنطقة اليارثة كما تظير في 
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 GPSمنطقة القرنة كما تظير في 
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 GPSمنطقة المدينة كما تظير في 
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 (2ممحؽ )
 في متحؼ التاريخ الطبيعي( الحمراءالنخيؿ  حممة)تشخيص 
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 ( 3ممحؽ )
 في بنؾ الجينات( الحمراءالنخيؿ  حممة)تسجيؿ 
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 (4ممحؽ )

 البيانات االحصائية
 بتأثير صنف النخيل ودرجات الحرارة . الجدولية F لقيم التباين تحميل (1) جدول

يعذل عًش 

 انزكىس

 

فتشج االَثى 

 حكايهان

فترة ال ور 
الحوري 
 الثاني

فترة ال ور 
الحوري 
 االول

فترة ال ور 
 اليرقي

 ور انتاج 
 البض

فترة حضانة 
 البيض

d.
f 

Sourc
e 

241.35** 
 

105.81** 

 

2665.98
** 

1011.69
** 618.95** 171.79** 117.94** 6 P 

1536.19
** 

1640.82
** 

3214.46
** 

3258.16
** 

1284.57
** 470.69** 1148.64

** 6 T 

16.23** 2.66* 54.27** 9.19** 10.40** 8.78** 21.13** < P*T 

P  :صنف النخيل  .                                                    T  :درجة الحرارة 

 

 

 

 

 

 

 المائية . المستخلصات و النخيل صنف بتأثير الجدولية F لقيم التباين تحميل ( 2)  جدول

 ور 
 تكامالال

 ور 
 الحوريات

 اليرقات ور 
فترة انتاج 
 البيض

d.f Source 

415.08** 601.92** 523.81** 277.31** 6 P 

608.85** 335.06** 903.98** 715.50** 6 C 

4.03* 1.68ns 18.39** 6.15** < P*C 

P    :                   . صنف النخيلC :-  تركيز المستخلصات

 المائية
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 بتأثير صنف النخيل والمذيبات العضوية ونسبة التركيز . الجدولية F لقيم التباين تحميل ( 3)  جدول

 ور 
 تكامالال

ال ور 
 الحوري

ال ور 
 اليرقي

 d.f Source انتاج البيض

1651.54** 1211.55** 1909.55** 918.37** 3 P 

409.94** 454.90** 592.47** 38.03** 2 S 

764.62** 733.21** 1132.89** 1245.46** 3 C 

34.94** 49.87** 39.61** 26.88** 6 P*S 

2.50* 2.81* 4.30** 2.00* 9 P*C 

4.11* 0.70ns 4.67** 5.57** 6 S*C 

1.65ns 2.33* 3.00** 2.81** 18 P*S*C 

َغثح انتشكٍض -:  C  :-      . انًزٌثاخ انعضىٌح   S    :-      . صُف انُخٍم   P 

 

 

 
.فترة حضانة البيض و ور انتاج البيض( تأثير معامالت التجربة عل   7 ) جدول  

 التداخل فترة حضانة البيض  ور انتاج البيض

35 30 25 20 35 30 25 20 

T               

            P 

 برحي 4.156 3.070 2.328 1.374 1.838 2.044 2.262 2.870

 حالوي 3.792 2.724 1.522 0.834 1.998 2.160 2.632 3.340

 خضراوي 4.708 3.080 2.044 0.904 1.828 2.010 2.240 2.764

 ساير 4.062 3.872 2.998 1.888 1.494 1.632 2.062 2.282

0.1176 0.2099 RLSD0.05 

 برحي حالوي خضراوي ساير برحي حالوي خضراوي ساير
متوس  صنف 

 النخيل
1.867 2.211 2.533 2.253 3.205 2.684 2.218 2.732 

0.0588 0.1050 RLSD0.05 

46 42 06 02 46 42 06 02 
متوس  درجة 

 الحرارة
2.814 2.299 1.962 1.790 1.250 2.223 3.186 4.179 

0.0588 0.1050 RLSD0.05 
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.فترة ال ور اليرقي وفترة ال ور الحوري االول( تأثير معامالت التجربة عل   8 ) جدول  

 التداخل فترة ال ور اليرقي فترة ال ور الحوري االول

35 30 25 20 35 30 25 20 
T             

            P 

 برحي 8.374 7.700 6.612 4.876 7.010 5.710 4.356 3.366

 حالوي 7.546 7.064 5.540 4.504 6.130 4.846 3.910 2.702

 خضراوي 8.928 7.662 6.402 5.402 7.358 6.410 5.508 3.948

 ساير 9.964 9.450 8.550 6.480 7.996 6.718 5.736 4.656

0.1459 0.2335 RLSD0.05 

 برحي حالوي خضراوي ساير برحي حالوي خضراوي ساير
متوس  صنف 

 النخيل
6.277 5.806 4.397 5.111 8.611 7.098 6.163 6.891 

0.0729 0.1168 RLSD0.05 

68 63 58 53 68 63 58 53 
متوس  درجة 

 الحرارة
3.668 4.877 5.921 7.123 5.316 6.776 7.969 8.703 

0.0729 0.1168 RLSD0.05 

 

 

.ةكاملفترة ال ور الحوري الثاني وفترة االنث  ال( تأثير معامالت التجربة عل   9 ) جدول  

 انتذاخم فتشج انطىس انحىسي انثاًَ فتشج االَثى انكايهح

35 30 25 20 35 30 25 20 

T             

            P 

 تشحً 8.048 6.340 4.540 3.162 13.672 11.748 10.190 7.912

 حالوي 5.950 4.604 2.974 2.506 13.474 11.862 10.116 7.872

 خضشاوي 8.008 6.766 5.804 5.234 13.974 12.628 10.712 8.990

 عاٌش 9.804 8.668 6.858 5.436 14.720 13.256 11.004 9.324

0.3277 0.1699 RLSD0.05 

 تشحً حالوي خضشاوي عاٌش تشحً حالوي خضشاوي عاٌش
يتىعظ صُف 

 انُخٍم
12.076 11.576 10.831 10.880 7.691 6.453 4.008 5.522 

0.1638 0.0850 RLSD0.05 

53 53 53 53 53 53 53 53 
يتىعظ دسجح 

 انحشاسج
8.524 10.506 12.373 13.960 4.084 5.044 6.594 7.952 

0.1638 0.0850 RLSD0.05 
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.معدل عمر الذكور( تأثير معامالت التجربة عل   : ) جدول  

 حٍث اٌ :-

 انتذاخم يعذل عًش انزكىس

35 30 25 20 

T               

 

            P 

 تشحً 10.078 9.164 8.268 7.662

 T :- جح انحشاسجدس                 

 حالوي 9.882 8.808 8.168 6.818 

 خضشاوي 10.856 8.840 8.306 7.400 

 عاٌش P                             8.088 9.288 9.962 11.070 :- أصُاف انُخٍم 

 

0.1803 RLSD0.05 

 تشحً حالوي خضشاوي عاٌش
يتىعظ صُف 

 انُخٍم
9.602 8.851 8.419 8.793 

0.0901 RLSD0.05 

53 53 53 53 
يتىعظ دسجح 

 انحشاسج
7.492 8.508 9.194 10.472 

0.0901 RLSD0.05 

 

 

.صنف النخيل و المستخلصات المائية في البيض و ال ور اليرقي( تأثير  ; ) جدول  

 

 انتذاخم تأثٍش انًغتخهصاخ انًائٍح فً انثٍض تأثٍش انًغتخهصاخ انًائٍح فً انطىس انٍشلً

% 4 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 1 

T            

            P 

 تشحً 49.33 63.47 71.33 80.33 49.17 74.00 86.67 93.33

 حالوي 41.10 53.13 59.13 64.23 38.13 52.00 62.67 70.00

 خضشاوي 54.67 62.33 77.00 84.67 63.33 76.00 87.00 98.00

 عاٌش 40.40 51.20 61.17 69.33 62.33 71.33 78.00 87.33

2.796 2.636 RLSD0.05 

 تشحً حالوي خضشاوي عاٌش تشحً حالوي خضشاوي عاٌش
يتىعظ صُف 

 انُخٍم
74.75 81.08 55.70 75.79 55.52 69.67 54.40 66.12 

1.398 1.318 RLSD0.05 

% 4 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 1 
يتىعظ دسجح 

 انحشاسج
87.17 78.58 68.33 53.24 74.64 67.16 57.53 46.38 

1.398 1.318 RLSD0.05 
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.تكامالصنف النخيل و المستخلصات المائية في ال ور الحوري و  ور ال( تأثير  > ) جدول  

 انتذاخم تأثٍش انًغتخهصاخ انًائٍح فً انطىس انحىسي تأثٍش انًغتخهصاخ انًائٍح فً طىس انكايالخ

% 4 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 1 

T             

            P 

 تشحً 62.60 72.50 84.90 93.77 56.27 65.63 86.30 92.47

 حالوي 35.47 51.33 64.00 73.33 30.37 47.20 57.60 69.73

 خضشاوي 62.00 73.20 88.50 96.57 61.27 77.23 87.67 93.17

 عاٌش 49.33 59.33 75.77 81.67 55.60 70.83 83.07 90.47

3.652 3.540 RLSD0.05 

 تشحً حالوي خضشاوي عاٌش تشحً حالوي خضشاوي عاٌش
يتىعظ صُف 

 انُخٍم
74.99 79.83 51.22 75.17 66.53 80.07 56.03 78.44 

1.826 1.770 RLSD0.05 

% 4 % 5 % 5 % 1 % 4 % 5 % 5 % 1 
يتىعظ دسجح 

 انحشاسج
86.46 78.66 65.23 50.88 86.33 78.29 64.09 52.35 

1.826 1.770 RLSD0.05 
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أثير مستخلصات المذيبات العضوية للنباتات المدروسة في البيض( ت 43جدول )   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S الهكسا  خالت االثيل االيثانول P * S 

P C 

P 
 االيثانول   7   6   5   4   7   6   5  4   7   6   5   4

خالت 

 االثيل
 الهكسا 

قر  

 الغزال
61.67 70.00 83.00 94.33 

46.63 63.01 72.30 91.65 
56.32 66.33 78.28 91.00 77.25 68.42 73.00 

قر  

 الغزال
72.89 

 52.86 الحن ل 51.08 52.50 55.00 72.00 52.30 46.31 33.62 73.33 57.61 47.29 31.62 72.65 61.31 49.33 36.67 الحن ل

 66.97 السبحبح 62.92 64.17 73.83 85.30 66.32 54.66 45.28 80.31 71.67 57.33 47.30 86.64 81.02 72.01 55.61 السبحبح

 43.61 الكالبتوز 42.83 47.00 41.00 63.00 45.30 35.64 27.29 64.59 55.29 38.00 30.00 59.00 43.00 35.61 26.31 الكالبتوز

RLSD 4.269 2.134 1.232 

P P * C C 
S * C S 

 
C 

 

P  مستخلصات النبات : 

 

S المذيبات : 

 

C    التراكيز : 

قر  

 الغزال
54.89 66.44 77.89 92.33 1   

45.08 38.92 40.66 
 41.56   4 61.77 االيثانول

 52.97   5 58.02 خالت االثيل 50.75 51.42 56.75   5 72.67 57.11 47.67 34.00 الحن ل

 63.97    6  57.46 الهكسا  60.58 64.25 67.09   6 84.11 73.00 61.33 49.44 السبحبح

 77.82 77.50 78.17   7 62.22 47.89 36.44 27.89 الكالبتوز
RLSD 1.067 

7   77.83 

RLSD 2.465 RLSD 2.134 RLSD 1.232 
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ال ور اليرقي ثير مستخلصات المذيبات العضوية للنباتات المدروسة في (  44جدول )   

 

S الهكسا  خالت االثيل االيثانول P * S 

P C 

P 
 االيثانول   7   6   5   4   7   6   5  4   7   6   5   4

خالت 

 االثيل
 الهكسا 

قر  

 الغزال
62.33 74.67 86.32 96.00 

51.63 60.33 70.25 80.61 
50.00 61.72 66.00 71.70 79.83 65.75 62.33 

قر  

 الغزال
69.31 

 46.31 الحن ل 36.92 46.17 55.83 51.03 41.00 31.33 24.32 61.59 51.07 41.04 31.02 71.01 60.29 51.00 41.00 الحن ل

 68.39 السبحبح 68.33 62.67 74.17 80.31 72.28 63.65 57.02 72.00 66.00 61.70 51.00 87.31 76.64 68.27 64.31 السبحبح

 40.17 الكالبتوز 33.83 39.75 46.92 44.00 40.67 30.27 20.29 55.71 43.00 35.00 25.27 62.00 51.64 42.32 31.65 الكالبتوز

RLSD 3.338 1.669 0.964 

P P * C C 
S * C S 

 
C 

 

P  مستخلصات النبات : 

 

S المذيبات : 

 

C    التراكيز : 

قر  

 الغزال
54.67 65.56 74.22 82.78 1   

49.83 39.75 37.92 
 42.50   4 64.19 االيثانول

 51.78   5 53.58 خالت االثيل 46.75 49.50 59.08   5 61.21 50.78 41.11 32.11 الحن ل

 60.44    6  50.35 الهكسا  55.00 57.58 68.75   6 79.89 71.67 64.56 57.44 السبحبح

 61.72 67.50 79.08   7 53.89 45.12 35.89 25.78 الكالبتوز
RLSD 0.835 

7   69.43 

RLSD 1.927 RLSD 1.669 RLSD 0.964 
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ال ور الحوريأثير مستخلصات المذيبات العضوية للنباتات المدروسة في ( ت 45جدول )   

 

S الهكسا  خالت االثيل االيثانول P * S 

P C 

P 
 االيثانول   7   6   5   4   7   6   5  4   7   6   5   4

خالت 

 االثيل
 الهكسا 

قر  

 الغزال
60.33 74.00 90.29 92.63 39.00 55.01 71.61 75.29 54.00 65.26 72.33 81.59 79.33 60.25 68.33 

قر  

 الغزال
69.31 

 49.06 الحن ل 38.00 49.00 60.17 53.00 44.33 31.58 23.00 63.00 54.60 44.32 34.00 75.32 64.00 55.02 46.30 الحن ل

 58.03 السبحبح 45.83 57.58 70.67 61.00 53.69 41.00 27.68 71.00 62.34 52.00 45.00 83.33 77.59 66.00 55.66 السبحبح

 30.31 الكالبتوز 30.00 24.33 36.58 44.29 34.00 24.71 17.00 33.73 31.33 21.69 10.66 51.00 41.00 32.71 21.70 الكالبتوز

RLSD 4.604 2.302 1.329 

P P * C C S * C 
S 

 
C 

 

P مستخلصات النبات : 

 

S المذيبات : 

 

C   التراكيز : 

قر  

 الغزال
 36.19   4 61.69 االيثانول 30.42 32.17 46.00   1 83.22 78.11 64.78 51.11

 46.94   5 47.79 خالت االثيل 40.67 43.25 56.92   5 63.78 54.33 43.67 34.44 الحن ل

 58.11   6 45.54 الهكسا  51.08 55.00 68.25   6 71.78 64.56 53.00 42.78 السبحبح

 60.00 60.75 75.58   7 43.00 34.44 26.33 16.44 الكالبتوز
RLSD 1.151 

7   65.44 

RLSD 2.658 RLSD 2.302 RLSD 1.329 
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 ت  كامالالتأثير مستخلصات المذيبات العضوية للنباتات المدروسة في (  46جدول ) 

 

 

S الهكسا  خالت االثيل االيثانول P * S 

P C 

P 
 االيثانول   7   6   5   4   7   6   5  4   7   6   5   4

خالت 

 االثيل
 الهكسا 

قر  

 الغزال
65.00 76.29 85.00 94.66 52.00 62.67 73.00 81.00 43.65 52.00 60.59 71.00 80.25 67.17 56.83 

قر  

 الغزال
68.08 

 39.81 الحن ل 40.00 34.58 44.83 54.66 44.69 36.00 24.58 46.00 40.29 31.00 21.00 63.70 53.58 36.61 25.32 الحن ل

 59.17 السبحبح 49.75 60.25 67.50 62.35 57.00 45.00 34.65 71.70 66.33 59.31 43.69 84.00 71.70 62.29 52.00 السبحبح

 27.96 الكالبتوز 19.72 28.17 36.00 32.28 21.00 15.22 10.31 42.31 31.00 23.56 15.66 51.00 41.00 31.00 21.00 الكالبتوز

RLSD 4.357 2.178 1.258 

P P * C C S * C 
S 

 
C 

 

P  :مستخلصات النبات 

 

S  :المذيبات 

 

C  :  التراكيز 

قر  

 الغزال
 34.08   4 57.15 االيثانول 28.33 33.08 40.83   1 82.22 72.89 63.67 53.56

 44.27   5 47.54 خالت االثيل 37.06 44.17 51.58   5 54.78 46.22 34.56 23.67 الحن ل

 53.78   6 41.58 الهكسا  45.83 52.67 62.83   6 72.67 65.00 55.56 43.44 السبحبح

 55.08 60.25 73.33   7 41.89 31.00 23.30 15.67 الكالبتوز

RLSD 1.089 

7   62.89 

RLSD 2.515 RLSD 2.178 RLSD 1.258 

 

 



 

 

complete roles respectively in the concentrations 1%, 4%, which 

is the highest rate of loss and may exceed the extracts of ethyl and 

hexane acetate for the rest of the studied plants. 

  The lowest rate of loss using hexane extract for E.camaldulensis 

was 27.33 -% 63.00, 20.24% 44.00, 17.00- 44.26% and 10.11-

32.72% in egg  stages , Larva, Nymphal and complete 

respectively in concentrations 1%, 4%.The study showed the 

impact of plant extracts on the death of the moving roles of the red 

palm mite compared to the Nyron pesticide 5% field, where the 

impact of water extracts of the venison horn plants I.lutea and 

swimming gourd  M.azedarach by 5% each in the death of the 

moving stages of the nitrogen 5% (standardized for comparison). 

The Nyron pesticide achieved the highest loss rate of 73.26% after 

which the deer horn extract I.lutea achieved a loss rate of 68.19% 

and the low loss rate of  M.azedarach plant extract was 62.34%. 

 The effect of organic solvent extracts on the moving roles of the 

red palm mite has achieved ethanol extract of the venison horn 

I.lutea and the M.azedarach slough has a loss ratio of 30. 70% and 

63.69% respectively, with a concentration of 5% each compared 

to the Nero pesticide 5%, which recorded a loss of 80.82%, HX 

extract of the venison horn I.lutea and swimming M.azedarach 

recorded a loss of 60 .04%, 54.46% respectively, and a 

concentration of 5% each compared to the Nero pesticide 5%, 

which recorded a loss of mite of 74.15%. 

D 



 

 

respectively at 20 
o
c, and their short duration was 2.702, 2.506 and 

35 
o
c respectively at Halawi.  

  The longest duration for a full female was 14,720 days at 20 m 

on the Sayir category and the shortest duration was 7,872 days at 

35 m on the Halawi category. The results showed that the male 

age of the red palm mite was inversely related to higher 

temperatures, with the male age being 11,070 days at 20 m on the 

Sayr category, while the male age was 6,818 days at 35 m on the 

Halawi category. 

  The laboratory study showed the impact of aquatic extracts on 

the  death   red palm mite stages and that the correlation between 

the dysfunction rate of the mite and the concentration, the highest 

rate of death in deer horn extract was I.lutea 54.67 - 3.67%, 63.33 

-98.00%, 62.00 - 96.75%, 56.67 - 93.00% for egg  stages , Larvae, 

Nymphal and complete respectively in concentrations 1%, 4%, 

while the lowest rate of death in E.camaldulensis extract ranged 

41.10 -% 64.23, 38.13 - 70.00%, 35.47 - 73.33%, 26.67 -66.00% 

in the same stages and for the same concentrations. 

  The results on the use of organic solvent extracts also showed 

that there was a correlation between the death of the mite and the 

concentrations used. The rate of decay in the ethanol extract of the 

venison horn plant I.lutea varied 61.67 - 94.33%, 62.33 - 96.00%, 

60.23 - 92.64%, 65.00 - 94.56% for egg, stages, nymphatic and   
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   The sex ratio of the red palm mite was 9:1 and the female ratio 

was 88.5% -90.4% and for males 9.1% -11.4%, while the field 

study recorded the number of generations of the red palm mite 

where the number of generations was 19 generations for the 

period from 15/9/2019 to 27/4/2020. 

 The laboratory study of the life and environment of  the red palm 

mite in all its roles and at different temperatures showed 

20,25,30,35 and constant relative humidity 50-60%.The 

temperatures had a significant impact on mite as the inverse 

relationship between the incubation duration of eggs and different 

temperatures. The longest incubation period for the eggs was 

4,709 days at 20 
o
c on  Sayir , while the shortest was 0.834 days at 

35 
o
c on Halawi. 

 The temperatures had an exponential effect on the female 

productivity of the red palm mite of eggs, with the highest 

productivity rates at 3,340 eggs at 35  
o
c. This was during its 

presence on the Halawi category, while the lowest productivity in 

the Sayir category was 1.494 eggs at 20 
o
c. 

 The effect of  temperatures was adverse to the duration of all 

moving roles. The long duration of the larvae role was 9.964 days, 

at 20 m, specifically in the Sayr class. The shortest duration was 

4.504 days, at 35 m, on the Halawi class. The long duration of the 

first and second Nippon phases of Sayr was 7.996, 9.804 days 
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Abstract 

 This study was conducted in the Department of Plant 

Protection/Faculty of Agriculture/Basra University. It  is  the first 

study in Iraq. 

  The red palm mite R. indica  Hirst, 1924  was diagnosed  using 

classification keys and genetically using Polymerase chain 

Reactin (PCR) serial reaction technology, as male and female 

were described for each of its moving roles using Focus Stacking 

technology. 

  The results of the field study of the biological and environment 

of the red palm mite showed that it prefers the lower surface of the 

leaves around the central sweat. The colonies of this Acarus have 

been followed during the study period from 15/9/2019 until 

15/9/2020. The highest rate of all roles of this mite in December 

was 266.25 mites/mite at a thermal average of 16.37 C  and a 

humid average  38.19 %    

  The population density of the red palm mite was the highest in 

Abe Al-Ferib region, reaching 43.42 mite s/5 cm, while the city 

area recorded the lowest population density of this pest and at a 

rate of 23.59 mites/5 cm. 

 Al-Halawi  has  the  highest population density of the insect at a 

rate of 50.93 mites/5 cm, while Al-Sayer has the lowest 

population density at 17.54 mites/5 cm. 
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