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PA 1 
 

  .Eurygaster integriceps Putخمسة أنواع من متطفالت البيوض على حشرة السونة 
 .Trissolcus grandis Thomفي سورية ودراسة بيولوجية مخبرية للطفيل 

 
 3محمد عبد الحيو 2، مصطفى البوحسيني1عدنان بابي

 حلب، سورية؛ ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، 1)
 ، حلب، سورية؛ 5446( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا( ص. ب. 2)

 ( مديرية البحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث حلب، حلب، سورية.3)
 

تها مكافح من أخطر اآلفات الحشرية على القمح والشعير في سورية، وتتم .E. integriceps Putتعّد حشرة السونة 
ن ملعديد ابالمبيدات الكيميائية في أغلب المواسم، وتتطفل على بيوض هذه الحشرة في الطبيعة للتطفل عليها من قبل 

لحشرة في ا، وتعتبر عاماًل هامًا في الحد من أعداد Hymenopteraأنواع الطفيليات التي تتبع رتبة غشائية األجنحة 
ود ج( على و 1999-1997. دلت نتائج الدراسات المنفذة حديثًا في سورية )الحقول وبالتالي في الحد من أضرارها

حقول، وتنتمي هذه رتبة غشائيات األجنحة تهاجم بيوض حشرة السونة في الخمسة أنواع من الطفيليات من 
 ، Trissolcus grandis (Thomson)وجد منها أربعة أنواع هي:  Scelionidaeفصيلتين هما: فصيلة الطفيليات إلى 

T. vassilievi (Mayr)  ،T. simoni (Mayr)  وGryon fasciatus (Priener) ؛ وفصيلةEncyrtidae  وجد منها
. تنشط هذه الطفيليات في الربيع بعد أسبوعين من Ooencyrtus fecundus (Ferrière & Voegelé)نوع واحد هو 

عام آلخر، فقد وصلت نسبة التطفل على  عودة حشرات السونة المشتية إلى الحقول، وتختلف نسب التطفل من
%، حيث كانت جميع لطع 100إلى  1999 مايو لعام/بيوض السونة في حقول اعزاز في األسبوع الثاني من أيار

 درجة الحرارة)البيض الموجودة في الحقول متطفل عليها. وبينت الدراسة البيولوجية ضمن الظروف المخبرية 
 19ساعة/يوم( أن متوسط فترة حياة األنثى بلغ  16%، طول فترة اإلضاءة 70-60س، الرطوبة النسبية  ±1° 23

 بيضة، ومتوسط مجموع 111.5يومًا، ومتوسط مجموع عدد البيوض التي تطفلت عليه كل أنثى خالل فترة حياتها 
%، 79.9سة % ومتوسط النسبة المئوية لإلناث الفاق83.7فردًا، ومتوسط نسبة الفقس  91.7عدد األفراد الفاقسة 

 يومًا. 17.6يومًا، ولألنثى  15.2ومتوسط مدة التطور من البيضة إلى الحشرة الكاملة للذكر 
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PA 2 
 

  Lobesia botrana (Den. et Schiff.)تسجيل لبعض أنواع الطفيليات على فراشة ثمار العنب 
 جنوب سورية في

 
 أسد دوارة

 ، دمشق، سورية.113مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، ص.ب.  
 

من األفات المهمة اقتصااديًا فاي جناوب ساورية، حياث تسابب خساائر تصال أل ثار  (L. botrana)تعتبر فراشة العنب 
مع غيااب بارامج المكافحاة المتكاملاة، كماا ساببت المبيادات خلااًل كبيارًا فاي التاوازن الحياور ومهادت لظهاور  %50من 

  1997وجيا فراشة ثماار العناب فاي منااطق جناوب ساورية خاالل عاامي سالالت مقاومة من اآلفات. خالل دراسة بيول
، تمات مراقبااة طياران الفراشااات باساتخدام مصااائد فرمونيااة جنساية ودرساات مان خاللهااا حركاة الفراشااات. كمااا 1998و 

تباع أجريت تجارب تربية مخبرياة علاى العيناات تام مان خاللهاا الكشاف علاى بعاض الطفيلياات ألول مارة فاي ساورية وت
ويتبعهااا  Braconidaeوتنتمااي إلااى ثااالث فصااائل هااي: فصاايلة  Hymenopteraاألجنحااة يعهااا إلااى رتبااة غشااائية جم

 ، Bassus (Microdus) dimidiator (Nees) ،Ascogaster quadridentata (Wesmael)أربعاااة أناااواع: 
Bracon brevicornis (Wesmael) ،Bracon sp. ؛ فصااااايلةIchneumonidae أناااااواع:  ويتباااااع لهاااااا أربعاااااة

Campopleginae indet ،Indet sp.A،Indet sp.B  ،Pristomerus sp. ؛ فصايلةPteromalidae  ويتباع لهاا ناوع
 Commoenwealth. تااام تعرياااا هاااذه الطفيلياااات بواساااطة Dibrachys boarmiae (Walker)واحاااد فقاااط هاااو 

Agricultural Bureau International (CABI). 5.9%، وعلى اليرقاات 0.17 بلغت نسبة التطفل على البيض،% 
. بينمااا بلغاات نساابة التطفاال علااى 1998% علااى كااال الطااورين خااالل عااام 1.66فااي حااين كاناات نساابة التطفاال الكلااي 

. وقاد تام جماع هاذه الطفيلياات مان منااطق مختلفاة ولهاا أهمياة حيوياة إ ا ماا تمات 1997% خالل عاام 4.52اليرقات 
 دراستها. 
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 )رتبة نصفيات األجنحة(  Cales noaki Howيكية المجتمعات للمتطفل مساهمة في دراسة دينام
 )رتبة متشابهة األجنحة( في الجزائر Aleurotrixus fluccosus Mask المتخصص على حشرة

 
  عبد هللا بركاني 

 ، الجزائر.300جامعة مستغانم، المعهد الزراعي، ص.ب. 
 

يوية حفقد لجأنا الستخدام طرائق حيوية باستخدام أعداء  A. fluccosusأمام الحالة الخطرة التي تفرضها اإلصابات با 
المتخصااع علااى هااذه الحشاارة. وقااد تاام أخااذ العينااات أساابوعيًا بغيااة تحديااد وقاات  Cales noakiوبخاصااة المتطفاال 

أطوار ما و  النسبية للبيوض، واليرقات اليافعة والكهلة،منا في كل تاريخ بتسجيل األهمية األجيال المختلفة للمتطفل، وق
ة أثناااء لمرحلاة العائال المسااتقبل وفقاًا لتذباذبات الكثافا C. noakiقبال العاذراء والعاذراء. وقاد اختلفاات اساتجابة المتطفال 

أجياال. وتوضاح المالحظاات أن إدخاال المتطفال فاي  6مراحل التطور. فقد طّور المتطفل فاي السانة األولاى إلطالقاه 
علاى التكياف والتغلاب علاى  ساة ياتم فاي فاروف جيادة. ويعازإ  لاق إلاى مقدرتاهالسنة األولى إلطالقه فاي منطقاة الدرا

 الوسط الجديد.مقاومة 
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PA 4 
 

  Bactrocera (Dacus) oleae Gmelinتقدير نسبة التطفل على يرقات ذبابة ثمار الزيتون 
 بمنطقة الجبل األخضر، ليبيا

 
  2نيوابراهيم الغربا 2، عادل حسن أمين1مريم عبد العزيز بولبيض 

 ، البيضاء، ليبيا؛ 743( كلية الموارد الطبيعية، جامعة عمر المختار، ص.ب. 1)
 ، البيضاء، ليبيا.919( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، ص.ب. 2)

 
 الجبل األخضر في منطقة Bactrocera (Dacus) oleae Gmelinأجريت دراسة بيئية لحشرة  بابة ثمار الزيتون 

 Figitinae وتحت فصيلة Figitidaeبليبيا، ومن خاللها تم تسجيل طفيل من رتبة غشائية األجنحة تابع لفصيلة 
على يرقات  بابة ثمار الزيتون في مواقع الجامعة ورأس التراب وقرنادة. بينت النتائج أن الطفيل يظهر في نهاية 

من نسبتها في منطقتي رأس التراب وقرنادة وسجلت  أغسطس، وكانت نسبة التطفل في موقع الجامعة أعلى/شهر أب
%، 11.7% و19.3أعلى نسبة للتطفل في منطقتي الجامعة ورأس التراب في شهر تشرين األول/أ توبر حيث بلغت 

% وأقل نسبة للتطفل في المناطق 5.6على التوالي، وأعلى نسبة سجلت في منطقة قرنادة في شهر الحرث وكانت 
 هرر تموز/يوليو وأب/أغسطس.الثالثة سجلت في ش
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 )من غشائيات األجنحة  Trichogramma evanescens Westwoodحياتية وتطفل 
  Spodoptera exigua Hubner( على بيض حشرتي Trichogrammatidaeوفصيلة 

 (Noctuidae)من حرشفيات األجنحة وفصيلة  Sesamia nonagrioides Lefevber و
 

 2وإردال سيرتكايا 2ورونشورسربيل ك، 1أحمد بيرم 
 ديار بكر، تركيا؛  21280( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دجلة، 1) 
 أضنة، تركيا. 01330( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة شكروفا، 2)

 
لصفراء/الشامية من الحشرات المهمة على محصول العروة الثانية للذرة ا S. nonagrioidesو S. exiguaتعد حشرتي 

فااي منطقااة شااكروفا. وتحاادث الحشاارة األولااى أضاارارًا اقتصااادية علااى البااادرات الفتيااة فااي حااين تحاادث الحشاارة الثانيااة 
أضرارًا للمحصول بدءًا من البادرة وحتى الحصاد. وتكون شدة األضرار التي يحدثاها أ ثار عنادما تازرع العاروة الثانياة 

 .Sو S. exiguaبياوض حشارتي  علاى T. evanescensلمظااهر الحياتياة للمتطفال بعاد بداياة تموز/يولياو. تام دراساة ا

nonagrioodes  درجااة حاارارة( 25تحاات فااروف ثابتااة1 60س، رطوبااة نساابية1016% و  )ساااعة فتاارة ضااوئية
ل بغية الحصول على معلومات أساسية للمكافحة األحيائية لآلفتين. وقد درست المعطيات التالية: وقت اإلباضاة، طاو 

فتااارة حيااااة البالغاااة، وقااات التطاااور، النسااال الكلاااي، عااادد البياااوض المتطفااال عليهاااا، معااادل اإلنبثاااا  )الخااارو (، النسااابة 
الجنسااية، عاادد المااتطفالت الخارجااة ماان بيضااة العائاال المتطفاال عليهااا، التطفاال اليااومي والكلااي للمتطفاال علااى بيااوض 

 األنثاااااااى للمتطفاااااال علااااااى بيااااااوض الحشااااااارتينالعااااااائلين. أفهاااااارت النتااااااائج أن وقاااااات اإلباضاااااااة وطااااااول فتاااااارة حياااااااة 
 يومااااااااااااااًا، علااااااااااااااى التااااااااااااااوالي. وكااااااااااااااان عاااااااااااااادد  4.250.39 ،10.450.63و 3.950.34 ،8.250.66هااااااااااااااو  

 ، 55.22.9و 85.86.48المتطفااال عليهاااا أعلاااى مااان تلاااق الخاصاااة بالحشااارة الثانياااة ) S. nonagrioodesبياااوض 
 التطاااور للمتطفااال علاااى العاااائلين. وكاااان النسااال الكلاااي علاااى التاااوالي(. ولااام تكااان الفروقاااات معنوياااة فيماااا يخاااع أزمناااة

وقااد حاادث  .S.exiguaمااع عاادده علااى بيااوض  مقارنااة S. nonagrioodesأعلااى معنويااًا علااى  T. evanescens  للااا
 معظاام التطفاال علااى بيااوض العااائلين فااي األيااام األولااى لحياااة المتطفاال. وخالصااة القااول أنااه بااالرغم ماان كااون المتطفاال

T. evanescens  فعااًل على اآلفتين، تحت الظروف المخبرياة، فنناه يجاب القياام باطالقاات إغارا  للمتطفال للتأ اد مان
 فعاليته تحت الظروف الحقلية.
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 االستجابة الوظيفية للطفيل: لمحة مرجعية
 

 حسن فليح حسن 
 قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العرا . 

 
مان قبال  ة للطفيل اتجاه العائل بالعالقة بين معدل التطفل وكثافة العائل. هذه العالقة وصفتتتمثل االستجابة الوفيفي

. كونهاااا تمثااال الااانمط الثااااني مااان أنمااااة االساااتجابة الوفيفياااة والتاااي تااام نماااذجتها بالمعادلاااة القرصاااية Hollingالعاااالم 
بينهااا معاماال هجااوم الطفياال. ورغاام ماان  (parameters)بشااكل واسااع السااتخرا  عاادة معااايير  اسااتخدمت هااذه المعادلااة

ماو   االنتقاد الذر وجهه الباحثون العتقادهم أن معامل الهجوم ليس عاماًل ثابتًا فاي حيااة الطفيال كماا وصاف فاي الن
ة الرياضي للمعادلة، إال أن أغلب الدراسات كرست إلى كيفية حساب معامال الهجاوم باداًل مان أن توجاه إلاى إثباات دقا

فااي حسااب هااذا الماشاار واالنتقاادات التااي وجهاات إليهااا. علاى أيااة حااال، تمكناا ماان خااالل مجموعااة المعادلاة القرصااية 
التجااارب ماان قياااس التغياارات فااي االسااتجابة الوفيفيااة للطفياال يوميااًا خااالل فتاارة حياااة أنثااى الطفياال ماان أجاال توضاايح 

مختلفاااة تااارتبط بعالقاااة ماااع  قيمااااً  التغيااارات فاااي قيااااس معامااال الهجاااوم. أوضاااحت نتاااائج الدراساااة أن لمعامااال الهجاااوم
% فاي نهاياة التطفال. لاذلق 75االختالفات فاي عمار أنثاى الطفيال والتاي لاوحال مان خاللهاا انخفااض هاذه القيماة إلاى 

ا نستنتج أن قياس أو تقادير معامال الهجاوم فاي المعادلاة القرصاية يتغيار عناد مراحال عمرياة مختلفاة ألنثاى الطفيال مما
ل عامال جديااد يأخاذ فااي الحسااب هااذا االعتباار والوصااول إلاى نمااو   رياضاي جديااد يثيار فكارة تحااوير المعادلاة وإدخااا

 للتطفل.
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  .Malacosma neustria Lدراسة معدل التطفل على عذارى ناسجات الخيام 
 في بعض مناطق الجبل األخضر

 
 2وابراهيم الغرباني 2، عادل أمين1كاملة عبد الرحيم الوحش 

 ، البيضاء، ليبيا؛ 743ة، جامعة عمر المختار، ص.ب. ( كلية الموارد الطبيعي1) 
 ، البيضاء، ليبيا.919( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، ص.ب. 2)

 
فاي منطقاة  1995/96و 1994/95خاالل موسامي  .Malacosma neustria Lأجريات دراساة بيئياة وحياتياة لحشارة 

ه الدراسة تم تسجيل ناوعين مان الطفيلياات علاى عاذارإ الحشارة وهماا الطفيال الجبل األخضر في ليبيا، ومن خالل هذ
Exorisia larvarum L.  والطفيلPimpla sp. كما أشارت الدراسة أيضًا إلاى أن نسابة التطفال علاى العاذارإ كانات .

 (.%2جرة )( وتقل كلما اتجهنا لمستويات أعلى من الش%18.5أعلى في العذارإ التي جمعت من مستويات أرضية )
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 Phyllocnistis citrellaمالحظات أولية على ظاهرة التطفل على صانعة أنفاق الموالح/الحمضيات 

(Lepidopetera: Gracillariidae) بسهل صاللة، سلطنة عمان 
 

  محمد بن مسلم بن علي هبيس 
 ، 211لة ، صال2773وحدة بحوث المكافحة الحيوية، محطة البحوث الزراعية بصاللة، ص.ب. 

 وزارة الزراعة والثروة السمكية، سلطنة عمان.
 

الحمضايات علاى أربعاة أصاناف /أجريت الدراسة في فروف سهل صاللة بمحافظة ففاار علاى صاانعة أنفاا  الموالح
. 1999و  1997، 1996من الحمضيات هي: الليماون العمااني، البرتقاال، الجرياب فرويات واليوسافي خاالل األعاوام 

 نهااا تحديااد النساابة المئويااة للتطفاال علااى هااذه اآلفااة والتركيااب النااوعي للطفيليااات التااي تتطفاال عليهااا.وكااان الهاادف م
% فاااي 97وبلغااات  1999ماااايو، /أفهاارت النتاااائج باااأن أعلااى نسااابة تطفااال كانااات فااي األسااابوع األخيااار مااان شااهر أيار
مااايو، /ساابة تطفاال فااي شااهر أيارالليمااون العماااني. أمااا ماان حيااث المتوسااط الشااهرر لألعااوام الثالثااة فقااد كاناات أعلااى ن

%. وقااد تزامناات هااذه النسااب مااع أعلاى نساابة إصااابة بصااانعة األنفااا  علااى النبااات. نتيجااة 66.3أيضاًا وبلغاات  1999
فصايلة الطفيليات تتبع جميعًا لرتباة غشاائية األجنحاة. إثناان منهاا معرفاة وتتباع لأنواع من  4دراسة تم الحصول على ال

Eulophidae  :وهااايCirrospilus quadristriatus  وCitrostichus phyllocnistoidesأماااا النوعاااان اآلخاااران ، 
 %، ويجااااااارر العمااااااال علاااااااى تعريفهماااااااا، وقاااااااد كاااااااان الناااااااوع3نسااااااابة تطفلهماااااااا ضااااااائيلة جااااااادًا ولااااااام تتجااااااااوز فكانااااااات 

 C. phyllocnistoides .أ ثر األنواع انتشارًا وكفاءة خالل فترة الدراسة 
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 في سورية Encarsia formosa(Gahan) لدراسة بيئية وحيوية للمتطف
 

 1ووجيه قسيس 2 رندة أبو طارة، 1فوزر سمارة  
 ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة دمشق، سورية؛ 1) 
 ( مديرية البحوث العلمية الزراعية، دوما، دمشق، سورية.2)

 
واع لة المهمة، المطبقة لمكافحة العديد من أنمن عوامل المكافحة الحيوية والمتكام Encarsia formosaيعتبر الطفيل 

، ونظارًا الذباب األبيض، بعد أن أخفقت المبيدات في الحد من أضرار هذه اآلفة الخطيرة بجميع أنواعها محليًا وعالميااً 
ت ال، حيث تم القيام بجو E. formosaوحيوية للطفيل كان ال بد من إجراء دراسة بيئية ألهمية هذا الطفيل في سورية، 

باباااة البياااوت ماااتطفاًل علاااى   E. formosaخاللهاااا العثاااور علاااى الطفيااال نياااة شاااملت كافاااة المحافظاااات، تااام مااان ميدا
، والتااي كاناات 1989محليااًا و لااق فااي عااام  Trialeurodes vaporariorum (Westwood) البالسااتيكية البيضاااء

مشااق، ريااا دمشااق )يباارود، ساارغايا، ثاام حااددت مواقااع انتشاااره وهااي د ،.Ipomoea spتتغااذإ علااى نبااات القنادياال 
الغوطاة( درعاا، القنيطاارة، حماع، فااي الحقاول المفتوحااة فاي حاين لاام يالحاال وجااوده داخال البيااوت البالساتيكية. كااذلق 
 تباااين أن لااااه عاااائلين حشااااريين فاااي البيئااااة الساااورية همااااا:  باباااة البيااااوت البالساااتيكية البيضاااااء و باباااة التبااااغ البيضاااااء

 Bemisia tabaci (Gennadieus) مضاايفًا نباتياااً  57مضاايفات نباتيااة للعائاال الحشاارر األول و 9. كمااا تاام حصاار 
ث وكفاءته في التطفل والتي استمرت ثال في الطبيعة E. formosaللعائل الحشرر الثاني. وعند دراسة فاعلية الطفيل 

 1994ر عااام بنوفم/فااي تشاارين الثاااني %42.05( تبااين أن أعلااى متوسااط نساابة تطفاال كاناات 1996-1994ساانوات )
ساجلها الطفيال علاى  باباة البياوت البالساتيكية البيضااء عنادما  1995ماارس /% فاي ذ ار8 وأقل متوساط نسابة تطفال

وعنادما كاان المضايف النبااتي لهاذا العائال نباات القناديال كاان  (Lantana camara) ان يتغذإ علاى نباات أم كلثاوم 
 .1994سبتمبر /% في أيلول74.33أعلى متوسط نسبة تطفل 
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  Phyllocnistis citrella Saintحصر ودراسة المتطفالت المحلية والمدخلة لحافرة أوراق الحمضيات 
 ( في غرب الجزائرGracllariidae)حرشفيات األجنحة: فصيلة 

 
 عبد هللا بركاني

 ، الجزائر.300جامعة مستنانم، المعهد الزراعي، ص.ب.  
 

، وكان من الضارورر القياام 1994في الجزائر في أوائل عام Phyllocnistis citrella سجلت اإلصابة بحافرة األورا 
موزعاة بجرد ودراسة المتطفالت النشطة. وقد نفذت الدراساة فاي ثالثاة مواقاع لام يسابق معاملتهاا بالمبيادات الكيميائياة و 

وقااع. وتاام تسااحيل كافااة عينااة ماان األورا  المصااابة بالحااافرة ماان كاال م 100فااي مناااطق مختلفااة. تاام أساابوعيًا جمااع 
 تم نقله إلاى أنباوب اختباار لتساهيلالمالحظات الخاصة بمتطفالت الحشرة. وعندما وصل المتطفل إلى طور العذراء، 

 ، Pnigalio sp.  ،Cirrospilus pictusالجاارد بتعريااا أربعااة مااتطفالت: البالغااات وتعريفهااا. وقااد ساامح هااذا جمااع 
C. vittatus وSemielacher petiolatus  كماا سامحت الدراساة بمتابعاة خارو  الطفيال، ونشااطه تبعاًا للوقات والمادإ

واع الجغرافي لمناطق مراقبة الطفيل. وستسمح هذه النتائج بوضاع اساتراتيجية للمكافحاة األحيائياة عان طرياق إدخاال أنا
 أخرإ  ات كفاءة أعلى. 
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 التنوع الحيوي لمتطفالت البيض والجزء المعروف منه في سورية
 

 وعدنان بابي  برنارد بنتورو 
(1 )UA INRA 203 ،Bat. 406 ،INSA de Lyon ،20 Avenue A. Einstein، 
 69621 Villeurbanne cedex( كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.2، فرنسا؛ ) 

 
لفصاائل فصايلة مان غشاائيات األجنحاة ماتطفالت بايض تتطفال علاى عوائال مختلفاة. وإ ا كاان معظام هاذه ا 13تضم 

 Trichogammatidaeيتااااألف ماااان نساااابة منخفضااااة ماااان أنااااواع تباااادر ساااالوكًا مااااتطفاًل علااااى الباااايض، فاااانن فصااااائل 
تضاام مااتطفالت باايض علااى نحااو اسااتثنائي. وفااي سااورية، سااجلت بعااض مااتطفالت  Scelionidaeو Mymaridaeو

الممثاال  Trichogramma: ويتبعهااا الجاانس Trichogrammatidaeفصاايلة  الباايض، وهااي تنتمااي إلااى أربااع فصااائل:
: ويتبعهاا Scelionidae. فصايلة T. cacoeciae Marchal و T. principium Sugonjaev & Sorokinaباالنوعين 
  T. grandis (Thomson) ،T. semisriatus (Nees) ،T. simoni (Mayr) الممثاال بااأنواع Trissolcusالجاانس 

 الممثل باالنوع Gryonوالجنس  T. acrobates Giardنوع الممثل بال Telenomus؛ والجنس T. vassilievi (Mayr)و
 G. fasciatus Priesner فصااااااااايلة .Encyrtidae يتبعهاااااااااا الجااااااااانس :Ooencyrtus الممثااااااااال باااااااااالنوعين 
 O. fecundus Ferriere & Voegele  وO. pityocampae (Mercet) فصايلة .Eulophidae ويتبعهاا الجانس :

Baryscapus  الممثال باالنوعB. servadeii (Domenichini) وتمثال األجنااس المتضامنة ماتطفالت بياوض مساجلة .
% من كل من الفصائل التسعة األخرإ المحتوية علاى ماتطفالت 0% من األجناس األوروبية اآلسيوية و2في سورية 

 مكافحاةبيوض. وعليه البّد من القيام بعمل جرد واسع للقيام بوصف التنوع الحيور )لحمايتاه( والحصاول علاى طرائاق 
 أحيائية جديدة ضد اآلفات الزراعية.
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 التنوع الحيوي للترايكو غراما في إيران
 

 إبراهيم إبراهيمي 
 ، إيران.19395، طهران 1454معهد بحوث ذفات النبات وأمراضه، ص.ب.  

 
اعها مهم بيوض حشرات مختلفة، وبخاصة حرشفيات األجنحة والتي يعتبر معظم أنو  Trichogrammaيهاجم الجنس 

اقتصاديًا. وقد تم في هذا البحث دراسة أنواع الترايكوغراما في إيران بطرائق مورفولوجية، حيوية وإنزيمية. وقد تم جمع 
العاائلي مان إياران، وسايتم اساتعراض المواصافات التشخيصاية، والتاوزع، والمادإ نوعًا من مناطق مختلفة  11تعريا و 

التناساالي للااذكر، وقاارون م اسااتخدام الشااكل المظهاارر للجهاااز فااي إيااران. وقااد تاا والمفتاااا التصاانيفي لألنااواع المعروفااة
، Trichogramma brassicae Bezdenkoتعريفهاا هاي: ة في التعريا. واألنواع التاي تام استشعاره والبيانات اإلنزيمي

T. evanescens Westwood،T. embryophagum (Hartig) ،T. dendrolimi Matsumura، T. 

semblidis(Aurivillus)، T. principium Sugonjaev& Sorokina ،T. pintoi Voegele، T. tshumakovae 

Sorokina، T. ingricum Sorokina ،T. cacoeciae Marchal  وT. sp. ويعتبااااااار الناااااااوع 
 T. brassicae Bezdenko ختلفاة الناوع األ ثار انتشاارًا فاي إياران. وتام تنفياذ تصاالبات، ضامن نوعياة، باين عشاائر م

الختبار العزل التكاثرر. كما تم دراسة اإلستراز بوساطة الرحالن الكهربائي باستعمال هاالم باولي أ رامياد مصاهور ماا 
باين صاافيحتين زجاااجيتين. ووجاد أن هنااا  تنوعااًا مظهرياًا كبياارًا لعصااابات اإلساتراز عنااد بعااض العشاائر وبخاصااة فااي 

 .T. brassicaeاألفراد المختلفة للمتطفل 
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أنفاق  على يرقات حافرة Diglyphus isaeaو  Opius monilicornisدراسة النسبة المئوية للتطفل بالمتطفلين 
 في بعض مناطق محافظة حلب، سورية .Liriomyza cicerina Rأوراق الحمص 

 
 3مصطفى البوحسينيو  2، عدنان بابي1خالد مارديني 

 حوث حلب، حلب، سورية؛ ( مديرية البحوث العلمية الزراعية، مركز ب1) 
 ( مخبر أبحاث المكافحة الحيوية، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب؛ 2)

 ، حلب، سورية.5466( المركز الدولي للبحوث في المناطق الجافة )ايكاردا(، ص.ب. 3)
 

علاى يرقاات  D. isaeaرجي الطفيلاي الخاا و O. monilicornisتمت دراسة النسابة المئوياة للتطفال باالطفيلي الاداخلي 
كاام شاامال مدينااة  55فااي منطقااة اعاازاز التااي تبعااد  1998/99و  1997/98حااافرة أنفااا  أورا  الحمااع فااي موساامي 

كم جناوب مديناة حلاب. دلات نتاائج التحليال اإلحصاائي للتجرباة فاي منطقاة تال  35حلب، ومنطقة تل حديا التي تبعد 
فاي  O. monilicornisرة األنفاا  )بداياة الشاهر الساادس( عناد الطفيال علاى الجيال الثالاث لحااف حديا أن نسبة التطفال

. وبلغاات نساابة التطفاال فااي الموساام D. isaea 9.67%وبلغاات نساابة التطفاال بالطفياال  %71.48 الموساام األول كااان
 %، بينماااO. monilicornis 75.16الثاااني علااى الجياال الثالااث لحااافرة األنفااا  )بدايااة الشااهر السااادس( عنااد الطفياال 

%. أما في منطقة إعزاز، فقد بلغت نسبة التطفال فاي الموسام األول علاى الجيال D. isaea 12.07 انت عند الطفيل 
% عناد 7.59و  O. monilicornis 68.15%الثالث لحافرة األنفا  )األسبوع األول من الشهر السادس( عند الطفيل 

الجياال الثالااث للحااافرة )بدايااة الشااهر السااادس( عنااد  . وبلغاات نساابة التطفاال فااي الموساام الثاااني علااىD. isaea طفياالال
 .D. isaea% مع 11.09، بينما كانت O. monilicornis 70.3%الطفيل 
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ة وفصيلة )رتبة حرشفيات األجنح Ostrinia nubilalis Hubnerالمكافحة األحيائية لحفار ساق الذرة األوروبي 
Pyralidae باستخدام متطفل البيض )Trichogramma evanescens Westwood  

 ( في حقول الذرة فيTrichogrammatidae)رتبة غشائيات األجنحة وفصيلة 
 المنطقة الشرق متوسطية في تركيا 

 
 سيفكان ) وشكونتنسل( أوزتيمنر 

 أضنة، تركيا. 01321معهد بحوث وقاية النبات،  
 

لحفاار سااا  للمكافحاة األحيائيااة  T. evanescensنفاذت هاذه الدراسااة لتحدياد فاعليااة إطاال  اإلغاارا  لمتطفال البايض 
 Ephestiaو O. nubilalis . تماات تربياااة1998روفا بتركياااا عااام فاااي منطقااة شااك O. nubilalisالااذرة األوروبااي 

kuehniella Zeller  رتبااة حرشاافيات األجنحااة وفصاايلة(Pyralidae )وT. evanescens  فااي غرفااة نمااو عنااد درجااة
 %( ونظااااااام ضااااااوئي مناسااااااب لألنااااااواع الثالثااااااة. تاااااام إطااااااال 10 65ة نساااااابية )س( ورطوباااااا251حاااااارارة ثابتااااااة )

T. evanescens  أياام، و لاق فاي بداياة فتارة وضاع البايض للجيال الثالاث مان حفاار ساا  الاذرة فاي  10مارتين بفاصال
ياوض دونم، وكاان معادل التطفال علاى ب 20متطفل/ 300.000العروة الثانية لزراعة الذرة. وقد تم إطال  ما مجموعه 

%. وعناد 96% مقارنة بمعاملة الشاهد. وانخفض عدد النباتات المصابة فاي منطقاة اإلطاال  بمعادل 86-19الحفار 
، 376.96كاااغ/دونم و 870-840، 750-650، 900-850الحصااااد، كاااان معااادل الاااوزن الحباااي ووزن األلاااف حباااة 

كيماويات على التوالي. تشير نتائج هاذه غ في منطقة اإلطال ، ومعاملة الشاهد والقطع المعاملة بال 360.4و 314.7
التجربة إلى أن المكافحة األحيائية للحفار أضحت طريقة مكافحة مهمة وأداة في برنامج المكافحة المتكاملة باالعتماد 

 على عوامل مكافحة أحيائية في حقول الذرة بتركيا.
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 ة األنواع المتطفلة على البيوضلمحة عامة عن التربية االصطناعية لمتطفالت الحشرات، وبخاص
 

 سيمون غرنييه 
 ،UA INRA 203 ،Bat. 406 ،INSA de Lyon ،20 Avenue A. Einsteinمختبر البيولوجيا التطبيقية،  

 69621 Villeurbanne cedex.فرنسا ، 
 

رورة إلغرا ، بضيواجه االستخدام الموسع للحشرات المتطفلة، في خطط المكافحة األحيائية، وبخاصة في إطالقات ا
إنتا  أعداد كبيرة من الحشرات بسهولة وبكلفة معقولة. فاإلنتا  تحت فروف اصطناعية يحتا  إلى أغذية 

اضح، اصطناعية. وهنا  هدفان رئيسيان للدراسات حول األغذية االصطناعية: فاإلنتا  الكتلي )الكبير( هو هدف و 
نوع. هذا الر يشكل أداة قوية للدراسات الفيزيولوجية والسلوكية لعلى أن إمكانية الوصول إلى تطور النوع في المختب

ن نوعًا م 40ويوجد نوعان رئيسيان للغذاء االصطناعي، مع أو بدون مكونات حشرية. ويمكن اآلن تربية حوالي 
المتطفالت في فروف اصطناعية، ومعظم األنواع هي متطفالت بيض وبخاصة األنواع التابعة لفصيلة 

Trichogrammatidae  وال بّد من توسيع الدراسات المتعلقة بالتربية االصطناعية للمتطفالت، وقد يكون من
 الضرورر القيام بدراسات أساسية وبخاصة تلق التي تعنى بفيزيولوجية تغذية النوع المراد تربيته.
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PA 16 
 

 Trichogrammaفيليات دراسة مقارنة لتأثير الغذاء والعائل في بعض الصفات الحياتية لنوعين من المتط

principium Sogonyaev& Sorkina  وT. brassicae Bezdnko  
 في الظروف المخبرية 

 
 ومنير النبهانعدنان بابي، نوال كعكة 

 كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية. 
 

بياوض العائال أو درس تأثير ثالث معامالت مختلفة من نوعية الغذاء )عسل، ماء وشاهد بدون غذاء(، وتاأثير وجاود 
غيابااه فااي الصاافات البيولوجيااة لنااوعين ماان المااتطفالت. درس ثااالث سااالالت مجموعااة ماان حقااول القطاان ماان النااوع 

Trichogramma principium  فااي ثااالث محافظااات سااورية. وساااللة ماان النااوعT. brassicae  ،مدخلااة ماان فرنسااا
ذاء علاى جميااع ساالالت الطفيال المدروساة. إن تاوفير الغاا بينات النتاائج أن تاأثير كال مان الغااذاء والعائال كاان متشاابهاً 

ي )عسل النحل( هو عامل ضرورر لبقاء المتطفل )األنثى والذكر( على قيد الحياة لفترة زمنياة أطاول، و لاق عناد ناوع
التريكوغرامااا المدروسااين، ولاام يظهاار أر دور لتقااديم الماااء للمتطفاال. إن وجااود العائاال ياااثر فااي طااول عماار المتطفاال 

تاأثير لذكر واألنثى بشكلين مختلفين، حيث يزيد وجود العائل من عمر األنثى، بينما ياثر سلبًا في عمر الذكر. كان ال
متوساط  الغذاء في أنثى التريكوغراما، دورًا هامًا في زيادة الخصوبة. حيث أدإ توافر الغاذاء )عسال النحال( إلاى زياادة

م أر تاااأثير فاااي نسااابة الفقاااس وخااارو  المتطفااال مااان بيضاااة العائااال. خصاااوبة أنثاااى التريكوغراماااا. ولااام يكااان لتغذياااة األ
 انخفضت النسبة الجنسية، عند سالالت المتطفالت المدروسة من كال النوعين، عند تغذيتها على العسل.
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PA 17 
 

 Trichogamma embryophagumتربية متطفل البيوض 
 

 ، زاهرة عبد الرزا  وعدنان حافال سلمانحسين فاضل الربيعي
 ، بغداد، العرا .765ائرة البحوث الزراعية والبايولوجية، ص. ب. د 

 
ماان أهاام مااتطفالت الباايض واأل ثاار اسااتخدامًا فااي المكافحااة الحقليااة  Trichogammaتعااد أنااواع المتطفاال ماان جاانس 

 واختيااااار  T. embryophagumلآلفاااات الحشااارية. يهااادف هاااذا البحاااث إلاااى تقيااايس فاااروف تربياااة وإ ثاااار متطفااال 
 والنااوع Ephestiaائاال المناسااب لااذلق. أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى مالءمااة بيااوض ثالثااة أنااواع ماان جاانس بيااوض الع

Plodia interpunctella حيااث كاناات نساابة التطفاال علااى بيااوض النااوع ،E. calidella  83هااي األعلااى وبلغاات %
 ل التطفاال علااى بيااوض%. كمااا ثباات أن هااذا النااوع ماان المتطفاال يفضاا96وبنساابة خاارو  لكااامالت المتطفاال معاادلها 

E. calidella  مقارنااة باالنوعين اآلخاارين مان الجاانس نفساه. ووجااد تناساب عكسااي ماا بااين درجاات الحاارارة ودورة حياااة
يوماااًا ونسااابة خااارو   20س حياااث كانااات دورة الحيااااة 18الطفيااال. وكانااات أفضااال درجاااة حااارارة للتربياااة الكمياااة هاااي 

جاياًل.  16عدل عدد األجيال الممكناة مان الطفيلاي خاالل السانة بيضة لكل أنثى، وبلغ م 19% وبمعدل 98الكامالت 
 رةيوماًا تحات درجاة حارا 300و  75وأشارت النتائج إلى إمكانية خازن بياوض العائال المتطفال عليهاا لفتارة تتاراوا باين 

ين س، علااى التااوالي، وباادون التااأثير علااى نشاااة وفعاليااة كااامالت المتطفاال الخارجااة. تاام حساااب العالقااة مااا باا4و 7
 درجة الحرارة والمدة الالزمة للتطور كذلق الحد الحرارر األدنى واألعلى لتطور المتطفل.
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PA 18 
 

 لمكافحة Apanteles angaletiبرنامج تربية واطالق المتطفل 
 (Ectomvelois ceratoniae)دودة ثمار الرمان  

 
 وحسن فليح حسن ناصر عبد الصاحب الجمالي

 زراعة، جامعة بغداد، العرا .قسم وقاية النبات، كلية ال 
 

 مااااااان اآلفاااااااات الرئيساااااااية المهماااااااة التاااااااي تهااااااااجم الرماااااااان  Ectomvelois ceratoniaeتعاااااااد دودة ثماااااااار الرماااااااان 
، Apanteles angaletiفي العرا  وتسبب أضرارًا اقتصادية ملموسة. يهاجم الطفيل اليرقي االنفرادر الداخلي التطفال 

ألولاى نتشاار فاي جمياع منااطق زراعاة الرماان فاي القطار، األطاوار اليرقياة الثالثاة االذر يعد الطفيل المهام والواساع اال
لهااذه اآلفااة. أنجااز برنااامج إلطااال  الطفياال شاامل تربيااة الحشاارة العائاال علااى أوساااة غذائيااة صااناعية، تربيااة الطفياال، 

ساابة والعائاال حقليااًا. بالن اختيااار موقااع اإلطااال ، تحديااد موعااد اإلطااال ، عمليااة اإلطااال  وبناااء جااداول الحياااة للطفياال
لتقييم برنامج إطال  الطفيل في ضوء تحليل عوامل الموت، أوضحت جداول الحيااة أن عملياة إطاال  أعاداد إضاافية 

 %، مقارنة مع الحقول التي لم يطلاق فيهاا الطفيال، حياث لام31.5من الطفيل تادر إلى زيادة في نسبة التطفل بلغت 
. وقد أوضحت عملية اإلطال  دورها في خفض اإلصابة بدودة ثمار الرمان خالل %13.7تتجاوز نسبة التطفل فيها 
% فااي مواقااع إطااال  الطفياال مقارنااة بااالمواقع التااي لاام يااتم فيهااا إطااال  الطفياال حيااث 13.3موساام الجنااي حيااث بلغاات 

% فااي 22.2%. ولاادإ فحااع اليرقااات المشااتية فااي الثمااار المتروكااة والساااقطة، بلغاات نساابة التطفاال 38وصاالت إلااى 
ثار % في مواقع المقارنة )عدم إطال  الطفيل(. كما كاان الطاور اليرقاي الثااني الطاور األ 3.4مواقع إطال  الطفيل و

 A. angaletiعرضة لإلصابة بالطفيل من بين األطوار اليرقية الثالثة األولى لدودة ثمار الرمان. وقد وجد أن الطفيل 
 يشتي في طور اليرقة داخل يرقة العائل.
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 مفترسات
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  Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae)دراسة تأثير التغذية على بيوض العائل 
  Harmonia axyridis Pallasفي بعض الصفات الحياتية للمفترس 

 (Coleoptera: Coccinellidae)  
 

 وفاطمة شحادرعدنان بابي، رضوان ياقتي 
 ة الزراعة، جامعة حلب، سورية.قسم وقاية النبات، كلي 

 
ببيااوض فراشااة الطحااين المتوسااطية  Harmonia axyridisدرس تااأثير تغذيااة اليرقااات والحشاارات الكاملااة للمفتاارس 

(Ephestia kuehniella) فتارة ماا قبال وضاع البايض -في بعض الصفات الحياتية للمفترس مثال: الخصاوبة  و لق- 
 طاااول فتااارة حيااااة كااال مااان الاااذكور واإلنااااث. اساااتخدمت بياااوض -بااايضفتااارة ماااا بعاااد وضاااع ال -فتااارة وضاااع البااايض

E. kuehniella  أشااهر( وكااذلق  5شااهر و  2شااهر،  1س لفتاارات زمنيااة مختلفااة )°1±2المخزنااة علااى درجااة الحاارارة
 أشاااااهر ولمااااادة عاااااام. أفهااااارت النتاااااائج أن مااااادة تخااااازين بياااااوض 3س لمااااادة °1±20–المجمااااادة علاااااى درجاااااة الحااااارارة 

E. kuehniella س قاد أثارت معنوياًا فاي خصاوبة إنااث المفتارس°1±2رجاة الحارارة علاى دH. axyridis  وفاي فتارة ماا
بيضة، بينما  477.9±1731.9كانت خصوبة اإلناث المغذاة على بيوض مخزنة لمدة شهر وضع البيض، حيث قبل 

ة ماا قبال وضاع أشاهر. أماا بالنسابة لفتار  5بيضاة عناد تغذياة اإلنااث علاى بياوض مخزناة لمادة  149.6±438.4 انت 
أشااااهر  5الباااايض فقااااد كاناااات أطااااول فتاااارة مااااا قباااال وضااااع الباااايض عنااااد اإلناااااث المغااااذاة علااااى بيااااوض مخزنااااة لماااادة 

ياوم(، بينمااا كاناات أقصاار فتارة مااا قباال وضااع البايض عنااد اإلناااث المغااذاة علاى بيااوض مخزنااة لماادة  46.13±15.56)
مان الاذكور واإلنااث بمادة تخازين البياوض  يوم. ولوحال عدم تاأثر طاول فتارة حيااة كال 2.41±11.4شهر حيث كانت 

س، كماااا تباااين أن البياااوض المجمااادة لمااادة عاااام لااام تسااامح لليرقاااات باااالنمو °1±20-س و°1±2علاااى درجتاااي الحااارارة 
مان بيضاة وحتاى انبثاا  الحشارة الكاملاة  H. axyridisوالوصول إلى طور العذراء. وقد اساتغرقت دورة حيااة المفتارس 

 بيضة. 329.6±2432.4موع ما تستهلكه اليرقة خالل فترة تطورها اليرقي يوم كما كان مج 23.7±0.89
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 Clitostethus arcuatus وSerangium parcesetosum دراسة مقارنة بين
 Coccinellidae) Coleoptera: (-مفترسين للذباب األبيض في سورية- 

 
 2ورفيق عبود 1محمد أحمد 

 جامعة تشرين، الال قية، سورية ؛  ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة،1)
 ( مديرية البحوث العلمية الزراعية، مركز بحوث بوقا، الال قية، سورية.2)

 
 أجرياااات دراسااااة مخبريااااة تحاااات فااااروف ثابتااااة ماااان درجااااات الحاااارارة والرطوبااااة النساااابية، شااااملت كاااااًل ماااان المفترسااااين

C. arcuatus   وS. parcesetosum األطاوار غيار الكاملاة عناد ثاالث درجاات هاذه الدراساة مادة نماو  . حاددت فاي
س( وتبااين أن اإلختالفااات كانات معنويااة بااين مختلااف درجاات الحاارارة لكااال المفترسااين.  32و  27، 21حارارة ثابتااة )

و عناد لكل من المفترسين طيلة مادة النما درس معدل افتراس األعمار اليرقية، والمعدل اليومي الفتراس الحشرة الكاملة
 . وجاااااد أن يرقاااااة(Bemisia tabaci)بياااااوض أو علاااااى يرقاااااات العمااااار الراباااااع للذباباااااة البيضااااااء تغاااااذيتهما علاااااى 

S. parcesetosum  تلاتهم أ ثار مان ضاعف ماا تلتهماه يرقاةC. arcuatus  مان البياوض، وحاوالي أربعاة أضاعاف ماا
 البايض لادإ إنااث تلتهمه من يرقات العمر الرابع للذبابة. درست خصاوبة األنثاى لكال مان المفترساين وتباين أن وضاع

S. parcesetosum  ال يتااأثر بطااور الفريسااة، بينمااا ال تضااع أنثااىC. arcuatus  بيضااًا إال إ ا تغااذت علااى بيااوض
بيضاة . أماا  18بيضة والمعادل الياومي حاوالي  S. parcesetosum 445 الفريسة. بلغ متوسط الخصوبة الكلي ألنثى

 2.30بيضااات وكااان المعاادل اليااومي  110 كليااة لألنثااى حااواليفكااان متوسااط الخصااوبة ال C. arcuatusبالنساابة لااا 
يوجاد علاى أغلاب العوائال النباتياة للاذباب األبايض، فاي حاين  S. parcesetosumبيضاة. لاوحال فاي الطبيعاة أن الناوع 

 يفضل النباتات  ات األورا  الملساء فقط. C. arcuatus ان النوع 
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 لعيد السوداءدراسة حياتية وكمية استهالك حشرة أبي ا
 (Exochomus pubscens Kuster)   لحشرات المن 

 
  ثابت فريق عالور  

  لية الزراعة، الجامعة األردنية، عمان، األردن.
 

ومقادار اساتهال ها لحشارات  (Exochomus pubscens Kuster)تم دراسة األطوار المختلفة لحشرة أبي العيد السوداء 
ماًا، يو  3.5، 2، 2، 1.5األعماار اليرقياة أيام. بينما كانات فتارات  6-5بيض ة الالمّن. هذا، وقد استغرقت فترة حضان

س. وجاد باأن هاذه الحشارة شارهة ° 2±25أياام علاى درجاة حارارة  7-6.5على التوالي. وقد استغر  طور العذراء مان 
 يخ على البا نجانفي افتراس أنواع المّن المختلفة وهي غيرمتخصصة بنوع معين، فقد وجدت تفترس حشرات مّن البط

 والبامية وكذلق حشرات مّن األقحوان. وقد استعملت أنواع مختلفة من المّن لتغذية المفترس.
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 Cryptolaemus montrouzieri Mulsantتحديد سمية بعض المبيدات على حشرة 
 (Coleoptera:Coccinellidae)  المفترس آلفة بق الحمضيات الدقيقيPlanococcus citri (Risso) 

(Coccoidea: Pseudococcidae: Hemiptera) 
 

 أفضيل عمر العوامي
 ، البيضاء، ليبيا.919جامعة عمر المختار، ص.ب.  قسم وقاية النبات، كلية الزراعة،

 
 اساااااتهدفت هاااااذه الدراساااااة اإلساااااهام بمعلوماااااات أوفااااار عااااان الخاصاااااية االختيارياااااة لااااابعض المبيااااادات علاااااى المفتااااارس

Cryptolaemus montrouzieri  وبااق الحمضايات الاادقيقي(Planococcus citri)  لمعرفااة إمكانياة إدخااال مثال هااذه
الطبيعي  المبيدات ضمن برامج المكافحة المتكاملة. أفهرت النتائج أن مدة التأثير الضار لمبيد الميثيداثيون في العدو

ل مان ثالثاة والبرميثرين أطول نسابيًا )أقا انت قصيرة )أقل من ثالثة أيام( بينما كانت فترة تأثير الميثويل والبروبكسور 
فااي الحقاال دونمااا أر مخاااطر ماان  C. montrouzieriعشاار يومااًا( لااذلق فننااه ماان المااأمون إطااال  الحشاارة المفترسااة 

حاااادوث ضاااارر لألعااااداء الحيويااااة ماااان المعاملااااة بهااااذه المركبااااات. وكااااان بعااااض المركبااااات األخاااارإ مثاااال الكبريااااات 
 أنها أقل سمية من المركبات السابقة، لها تأثير طويل األجل على الخصوبة. ميثيل، رغم-وبتروكسيميت وبريميفوس
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PR 5 
 

( في بعض الصفات الحياتية لنوعين من مفترسات أبو العيد  تأثير نوع الغذاء )المن 
 Harmonia axyridis P.  وCoccinella septum-punctata L. (Coleoptera:Coccinellidae)  

 تحت الشروط المخبرية
 

 3يخالد ماردينو   2، عدنان بابي 1مصطفى البوحسيني 
( مخبر 2، حلب، سورية؛ )5466( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )ايكاردا(، ص.ب. 1) 

مية ( مديرية البحوث العل3الحيوية، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، سورية؛ ) أبحاث المكافحة
 ز بحوث حلب، سورية.الزراعية، مرك

 
 تنفياااااااااااااذ تجرباااااااااااااة مخبرياااااااااااااة لدراساااااااااااااة بعاااااااااااااض الصااااااااااااافات البيولوجياااااااااااااة للناااااااااااااوعين 1997تااااااااااااام فاااااااااااااي موسااااااااااااام 

 H. axyridis  وC. septum-punctataتماااات تربيااااة كااااال النااااوعين المدروسااااين مخبريااااًا علااااى درجااااة حاااارارة ، 
23±2  الفول  نّ : مساعة، و لق على نوعين من حشرات المنّ  16%، وفترة ضوئية 75س، ورطوبةAphis fabae 

S. ّالروسااي  ، والماانDiuraphis noxia M. دلاات نتااائج التحلياال اإلحصااائي أنااه عنااد تربيااة النااوعين .H. axyridis  
، علااى مااّن الفااول تفااو  النااوع األول علااى النااوع الثاااني فااي خصااوبة األنثااى بفاارو  معنويااة C. septum-punctataو 

وتبين وجود فرو  معنوية في عدد لطع البيض الموضوعة وكانات علاى بيضة،  1164و  1536وكانت على التوالي 
علاااى الماااّن  C. septum-punctataو  H. axyridisلطعاااة بااايض. وعنااادما رباااي الناااوعين  37.8و  72.6التاااوالي 

 H. axyridisبيضاة. وأفهار الناوع  218و 843الروسي تبين وجود فرو  معنوية في الخصاوبة وكانات علاى التاوالي 
معنوية مرتفعة فاي الخصاوبة وعادد البياوض الموضاوعة فاي الياوم، وطاول فتارة وضاع البايض. الفول  لى منّ المربى ع

الفااول معنويااة مرتفعااة فااي جميااع الصاافات المدروسااة  المربااى علااى ماانّ  C. septum-punctata وكااذلق أفهاار النااوع
يض علااى السااطح الساافلي ألورا  تضااع الباا H. axyridisمقارنااة مااع تغذيتااه علااى المااّن الروسااي. وكاناات إناااث النااوع 

تضااع الباايض علااى جاادار قفااع التربيااة بنساابة  C. septum-punctataالنبااات بنساابة عاليااة، بينمااا كاناات إناااث النااوع 
فااي مكافحااة ماان الفااول، ويمكاان إدخالااه كعنصاار هااام فااي  H. axyridisمرتفعااة. تظهاار النتااائج الفعاليااة العاليااة للنااوع 

  الفول.برنامج المكافحة المتكاملة لمنّ 
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PR 6 
 

 في مكافحة ذبابة Hypoaspis mils (Beralese)فعالية أنواع عديدة من الحلم 
 Lycoriella solani Winnertz على محصول الفطر البستاني 

 
 عمران أبو قيلة

 ، ليبيا.99قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، البيضاء، ص.ب.  
 

ة علااى محصااول الفطاار البسااتاني )فطاار عاايش الغااراب( بغيااة وضااع برنااامج للمكافحااة أجرياات تجااارب مخبريااة وحقلياا
التاي تعتبار مان أهام اآلفاات التاي تصايب هاذا المحصاول. تام إجاراء  Lycoriella solani Winnertzالحيوياة لحشارة 

وبعاادها تاام التجااارب المخبريااة فااي أ ياااس بالسااتيكية صااغيرة تحتااور علااى تاابن زراعااة الفطاار وتماات إعاادا ها صااناعيًا 
 في عدة مراحل، وقد أعطى نتائج جيدة في تقليال الكثافاة العددياة Hypoaspis mils Beraleseإطال  الحلم المفترس 

لآلفااة. وفااي التجااارب الحقليااة تاام إطااال  الحلاام المفتاارس نفسااه بأعااداد مختلفااة وفااي أوقااات مختلفااة حيااث أعطااى نتااائج 
 يا على إنتاجية المحصول.جيدة في تقليل أعداد اآلفة وانعكس  لق إيجاب
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 عوامل ممرضة
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EM 1 
 

 في يرقات الطور الخامس  Metarhizium flavoviridaeاألثر المبيد للحشرات للفطر 
 Locusta migratoriaوبالغات الجراد المهاجر 
 

 ، بهية دوماندجي ميتشه وها. بوداودرفاطمة حلوان 
 طني الزراعي، الحراش، الجزائر.قسم الحيوان الزراعي والغابات، المعهد الو  

 
 يعتبر الجراد وبخاصة النوع المهاجر حشرة خطرة على المحاصيل في أفريقيا وذسيا. وقد أضاحت اآلفاة مقاوماة، علاى
 نحااااااااااو متزايااااااااااد، لمبياااااااااادات الحشاااااااااارات الكيميائيااااااااااة. نقااااااااااوم حاليااااااااااًا بدراسااااااااااة إمكانيااااااااااة اسااااااااااتخدام أبااااااااااواغ الفطاااااااااار

 M. flavoviridae  الخمساة والبالغاات للجاراد المهااجرضاد األطاوار اليرقياة L. migratoria . وقاد تام اختياار خماس
 50LDبوغااة/مل. وتماات مالحظااة نساابة مااوت عاليااة بعااد المعاملااة. كمااا تاام تحديااد قيمتااي  610إلااى  310جرعااات ماان 

 لمعدل القتل. 50LTو
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EM 2 
 

 اءلمكافحة يرقات حشرة الدودة الخضر  Beauveria bassianaدراسات مخبرية عن فطر 
 Spodoptera littoralis  المجموعة من نبات البرسيم الحجازي (Medicago sativa) 

 
 2سالم خليفة الشبليو  2، ابراهيم محمد نشنوش1، عبد العزيز عبد هللا عزوز1محمد مختار بركة

 ، ليبيا.ابلس( قسم بحوث الوقاية، مركز البحوث الزراعية، طر 2كلية الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، ليبيا؛ )( 1)
 

( كعامال مكافحاة أحياائي لحشارة الادودة الخضاراء LARC 192)سااللة  Beauveria bassianaاختبارت فعالياة عفان 
Spodoptera littoralis  المجموعة من نبات البرسيم الحجازر. تم الحصول على عزلة محلية مختارة من الفطار مان

بيئاااة بساااابوردب الصاااناعية، جربااات علاااى طبيعياااًا، وزرعااات علاااى  ناااا( المصاااابةيرقاااات حفاااار ساااا  التفااااا )زياااوزيرا بايري
ساحو  بطريقتي المالمسة في صاورة معلاق ماائي، أو م S. littoralis الثالثة، الرابعة والخامسة لحشرةاألعمار اليرقية 

دة لمشاه جاف أو عن طريق الفم مع الغذاء. أثبتت االختبارات اإلمراضية أن العفن شديد السمية وأن الزمن المطلوب
ور التأثير، حسبما تحدد من نسبة الوفيات، يرتبط بالطور اليرقاي للحشارة وطريقاة وصاورة االساتعمال للفطار. كاان الطا

اليرقي الثالث بشكل عام أ ثار أطاوار الحشارة حساساية للعفان بغاض النظار عان طريقاة أو صاورة االساتعمال وفاي أر 
 14بعاد  (%95.2) ى أنه تم الحصاول علاى أعلاى معادل للوفيااتمرحلة زمنية من مراحل التحضين بعد المعاملة. عل

 يومًا من معاملة يرقات الطور الثالث بالعغن بطريقة المالمسة وفي صورة مسحو  جاف.
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EM 3 
 

 في بعض المعايير الفيزيولوجية  Metarhizium anisopliaeتأثير الفطر الممرض 
 (Schistocerea gregaria) للجراد الصحراوي 

 
 دوماندجي ميتشه وفاطمة حلوان ، بهيةعبد القادر شريا ران، س. أغ 

 الحراش، الجزائر. 16200المعهد الوطني الزراعي، قسم الحيوان الزراعي والغابات، 
 

وفاة ، أحاد األناواع التاي أجريات علياه دراساات عديادة، واحادًا مان اآلفاات المعر  (S. gregaria)يعااّد الجاراد الصاحراور 
حاة مي. وبغية تحديد استخدام المكافحة الكيميائية ضد هاذا الناوع، فهارت طرائاق جديادة فاي المكافعلى المستوإ العال

 M. anisopliae وبخاصة استخدام ممرضاات الحشارات. وقاد أساهمنا فاي هاذا المجاال بتقاويم جرعاة ساامة مان الفطار
باع روس والاذر يبادأ مان الياوم الراضد بالغات الجراد. وافهرت النتائج نسبة موت عالية لدإ الجنسين فاي الطاور الماد

ذا وينتهي في اليوم الخامس. وعلى نحو موازر، قمنا بمتابعة تأثير الجرعة نفسها على ضربات القلاب والتانفس عناد ها
 الجراد.
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EM 4 
 

 لمكافحة دودة ثمار التفاح واألجاص Cydia pomonellaحشرة  (Granulose)استعمال غرانولوز 
 

 2و م. غولون  2نيل، بيريق أوب1جيرار بياش 
 غيازكور، فرنسا؛  78285، محطة المكافحة األحيائية، La Miniere( المعهد الوطني للبحوث الزراعية 1) 

 ، مختبر المكافحة األحيائية،Le Magneraud( المعهد الوطني للبحوث الزراعية، 2)
 سانت بيير دإميلي، فرنسا. 1700، 52ص.ب.  

 
باستخدام يرقات مصابة بساللة فيروسية من المكسيق، وموزعة من  Granulovirus (Carpovirusine)تم إنتا  

103)دارمتدات(. ولوحال أن المعاملة بتركيز  B. B. A.شركة 
OBS/ طة أيام يعطي وقاية كافية، شري 10هكتار كل

د ثابرت بعأن يكون مستوإ عشائر الحشرة ضعيف إلى متوسط. ولم تظهر دراسة نفذت على دودة ثمار التفاا التي 
ات المعاملة أر فر  في الوزن بين عذارإ الحشرة في معامالت الشاهد، المعاملة بالفيروس، المعاملة بالمبيد

دراسة هرت الالكيميائية، المعاملة بالفيروس والمبيدات الكيميائية. كما لم تظهر البالغات أر تشوه في مبايضها. وأف
ية واضحًا التال نبثا  البالغات. وكان االنتقال العمودر للفيروس إلى األجيالزيادة في نسبة الموت وتحويرًا لمنحنيات ا

 تحت فروف المختبر وفي الفراشات المأخو ة من بساتين معاملة.
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EM 5 
 

  Locusta migratoriaعلى نوعين من الجراد  Beauveria bassianaتأثير فعالية الممرض 
 Schistocerca gregaria (Orthoptera:Acrididae)و 

 
 ، ا. بن سعد، ف. بيساد وعبد القادر شريابهية دومانجي ميتشهفاطمة حلوان، 

 ، الجزائر.16200قسم الحيوان الزراعي والغابات، المعهد الوطني الزراعي، الحراش  
 

 ، منذ قديم األزل: وبخاصة في طوره التجمعاي واحادًا مان الكاوارثSchistocerca gregariaيعتبر الجراد الصحراور 
جااراد الطييعيااة الرئيسااة التااي أطاحاات بالبشاارية. وتمتااد أضااراره ماان الشاااطح الغربااي ألفريقيااا وحتااى الهنااد. كمااا يعتباار ال

ماان أنااواع الجراديااات المتساامة بطااور تجمعااي. والتااي تحاادث خسااائر كبياارة فااي دول  Locusta migratoriaالمهاااجر
م بدراساة كافحاة الكيميائياة للسايطرة علاى هااتين اآلفتاين، نقاو أفريقيا وأسيا. وبغية استخدام طريقة مكافحة بديلاة عان الم

فاي منطقاة أدار  S. gregaria. وقاد عازل هاذا الفطار مان Beauveria bassianaفعالياة الفطاور الممرضاة وبخاصاة 
. وقاد اختبارت فاعلياة األباواغ 1996على مستوإ المحصول المروإ بالر ا  و لق في شهر ديسامبر/ انون األول عاام 

بوغ/ماال  210و 510بجاارعتين:   .migratoria Lو S. gregariaنيديااة للفطاار ضااد نااوعين ماان النطاطااات همااا الكو 
. ( والعذارإ. وتشير النتائج إلى فعالياة جيادة للفطارL5و L1 ،L2 ،L3 ،L4واستخدمت تقاني الرش إلعداء اليرقات )

 .L. migratoriaأ ثر حساسية من  S. gregariaويعتبر 



 1999أكتوبر، /تشرين األول 28-24في المكافحة الحيوية لآلفات الحشرية الزراعية، حلب، سورية،  ةالدولي ندوةال

 

33A-  

EM 6 
 

  (Lepidoptera:Cossidae) (.Zeuzera pyrina L)ل األعداء الطبيعية لحشرة حفار ساق التفاح دراسة حو
 في بعض مناطق الجبل األخضر، ليبيا

 
 1وعلي بطاو 1، ابراهيم الغرباني2، محمد نايا السلتي1، محمد الباروني1جميلة صالح العسبلي

 ، البيضاء، ليبيا؛ 919ر، ص.ب. ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختا1) 
 ( كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.2)

 
ي اسااتهدفت الدراسااة الحاليااة تحديااد األعااداء الحيويااة الطبيعيااة لحشاارة حفااار سااا  التفاااا وتقاادير نسااب اإلصااابة بهااا فاا

صااااايلة وف Hymenopteraمنطقاااااة الجبااااال األخضااااار، ليبياااااا، حياااااث بينااااات النتاااااائج وجاااااود طفيااااال حشااااارر مااااان رتباااااة 
Chalicidae كماا ساجل وجاود فطار 0.1، وبلغت نسبة تطفله .%Beauveria bassiana  علاى يرقاات اآلفاة. وكانات

%، 3، ببتاااون .P.D.Aتمااات تنمياااة الفطااار علاااى أناااواع مااان البيئاااات ) %.0.5نسااابة اإلصاااابة باااه ضااائيلة ولااام تتجااااوز 
S.D.A( واختباار تااأثير أبااواغ الفطاار تحاات حاااالت ماان التخاازين )25 و 9وحديثااة التحضااير(. أفهاارت النتااائج أن  س

 س.25درجة عند س ثم المخزنة 9درجة  عنداألبواغ حديثة التحضير كانت األ ثر فعالية يليها تلق المخزنة 
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 لمكافحة آفة Bacillus thuringiensis var. alzawalوتوليف مبيد بكتيري من الضرب  إنتاج
 ي العراقف (Galleria mellonella)دودة الشمع  

 
 ، حسين فاضل الربيعي، عدنان حنون عباس وزاهرة عبد الرزا جبار فرحان المعاضيدر

 ، بغداد، العرا .765منظمة الطاقة الذرية العراقية، ص.ب.  
 

علاى وساط تخميارر محلاي، مكوناتاه  Bacillus thuringiensis var. alzawalتمات دراساة وإ ثاار الضارب البكتيارر 
غ/ليتار(. حقاق هاذا الوساط أعلاى إنتاجياة مان معقاد األباواغ 1.5% ومااء نقياع الاذرة )25الشارش األساسية من مخفاف 

بوغ/مل(.  8 10×3 بوغ/مل( وفي المخمر )بمعدل 9 10×  0.5الداخلية والسم البلورر في تجارب الدوار  الزجاجية )
حضر المبياد البكتيارر علاى شاكل ساائل وحفاال فاي درجاة حارارة الغرفاة ومخازن مبارد لتحدياد مادة فتارة التخازين. بينات 

ات ة في قتل يرقالداخلية والسم البلورر(، بعد توليفها مع مواد خاملة، فعالية عاليت المادة الفعالة )معقد األبواغ اختبارا
 ( تحت فروف مسيطر عليها في المختبر.يوماً  20-10حشرة دودة الشمع )عمر 
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 ، فطر )ناقص( على البروتينات الدموية اللمفية للجراد  Metarhizium anisorliaeفاعلية الفطر 
 )مستقيمات األجنحة: فصيلة الجراديات( Schistocerea gregariaالصحراوي 

 
 اندجي، بهية دوماندجي ميتشه، ن. مأزوني سلطاني وس. دومفاطمة حلوان

 قسم الحيوان الزراعي والغابات، المعهد الوطني الزراعي، الحراش، الجزائر. 
 

الجاراد  فاي البروتيناات الدموياة اللمفياة لبالغاات M. anisorliae أفهرت الدراسة الحالية، التي درسنا فيها تأثير الفطار
لاى نحاو كماي وناوعي. حياث لاوحال الصحراور والطور الخامس أن الفطر ياثر وبشاكل معناور فاي هاذه البروتيناات ع

 ته.انخفاض في معدل البروتينات وعدد األجزاء البروتينية في الجراد المعامل مقارنة بمعاملة الشاهد من العمر  ا
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 ومستحضرين من البكتيريا Beauveria bassianaتقويم لعزلة طبيعية من الفطر 
 Bacillus thuringiensis يون على يرقات حشرةوالمبيد الكيماوي فنيتروث 

 (Zeuzera pyrina) حفار ساق التفاح 
  

 ، سالم خليفة الشبلي وع. البوزيدرمفتاا محمد معيوفابراهيم محمد نشنوش، ف.س. البكوش، 
 ، طرابلس، ليبيا.2480مركز البحوث الزراعية، قسم بحوث الوقاية، ص.ب.  

 
بوغ/مال، ومخلااوة منااه بانفس التركيااز مااع  8 10×  3.2المعازول محليااًا بتركيااز  Beauveria bassianaحقان الفطاار 

، وضاع عليهاا بعاد (Pomegranate)% داخال أنفاا  عملات فاي عقال الرماان 0.05المبيد الحشرر فنيتروثياون بتركياز 
ردًا . كمااا حقاان المبيااد الحشاارر منفاا(Zeuzera pyrina)التفاااا ختلفااة األطااوار ماان حشاارة حفااار سااا  الحقاان يرقااات م

خليااة/مل  7 10×  12.5بتركيااز  )Bacillus thuringiensis )Eza 5865البكتيريااا وحقناات أيضااًا %. 0.15بتركيااز 
 مل بااانفس الطريقاااة. كماااا وضاااعت/خلياااة 7 10×  5.5بتركياااز  )Bacillus thuringiensis )SOMEBIO والبكتيرياااا

تأثرًا  أن اليرقات كانت أ ثر أطوار مختلفة من اليرقات داخل األنفا  وتركت بدون معاملة للمقارنة. لوحال من التجربة
 14و  10، 7، 3% بعااد 94، 86، 76، 72حيااث كاان متوسااط نساابة مااوت اليرقااات  Bauveria bassianaباالفطر 

% بالنسابة لمخلاوة الفطار 66و  57، 52، 42يومًا من المعاملة، على التاوالي. فاي حاين بلغات نسابة ماوت اليرقاات 
، (Eza 5865)للبكتيرياااا  %80و 77، 60، 40% للمبياااد منفاااردًا، و 64و  50، 36، 31ماااع المبياااد فنيتروثياااون و 

% خاااالل الفتااارة 20و  17، 12، 6مقارناااة بالشااااهد حياااث كانااات  (SOMEBIO)% للبكتيرياااا 71و  67، 55، 36و
وياة الزمنية نفسها. لقد أعطت كل المعامالت نسبة موت عالية مما ياكد على أهميتها فاي انجااا بارامج المكافحاة الحي

 نتقال من االستخدام المكثف للمبيدات إلى استخدام القليل منها في مكافحة هذه الحشرة.واال
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 تقويم القابلية اإلمراضية لبعض الفطور الممرضة للحشرات في التطفل على حشرات المن  
 

 ، هادر مهدر موسى عبود، طه موسى محمد وفاتن حمادة عبودحمود مهيدر صالح 
 ، بغداد، العرا .765اعية والبايولوجية، ص.ب. دائرة البحوث الزر  

 
 2و 1نفاذت الدراساة تحات فااروف المختبار والبيات الزجاااجي لتقاويم القابلياة اإلمراضاية لااثالث فطاور شاملت العاازلتين 

كعوامل للمكافحة األحيائية لحشارة  .Paecilomyces spو Beauveria bassiana ،Verticillium lecaniiمن الفطر 
فليااة علااى الباااقالء/الفول كعائاال نباااتي. أفهاارت النتااائج أن القابليااة التط (Aphis fabae)ء/الفول األسااود مااّن الباااقال

ي أعلاى قادرة تطفلياة فا V. lecaniiلفطور المكافحة األحيائية تعتمد علاى ناوع الفطار وفتارة التعارض. إ  أفهار الفطار 
ساااعة، علاى التااوالي،  96و 72% بعاد 89.55و 83.16تجاارب المختبار والبياات الزجااجي. وحقااق أعلاى نسابة تطفاال 

 ساعة. 96% بعد 72.22تحت فروف المختبر بينما حقق تحت فروف البيت الزجاجي أعلى نسبة تطفل 
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 في العراق Erynia phytonomiتسجيل جديد للفطر 
  

 حسن فليح حسن
 قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العرا . 

 
 مااااتطفاًل علااااى يرقااااات وعااااذارإ سوسااااة الجت/الفصااااة Erynia phytonomiالمرضااااي الفطاااارر شااااخع المساااابب 

(Hypera postica)  فاااي وساااط العااارا . أشاااارت الدراساااة المظهرياااة علاااى أن االصاااابة باليرقاااات تتطاااور فسااايولوجيًا
غااات ل ماان هااذه البو باتجاااهين متمياازين يااادر أحاادهما إلااى إنتااا  األبااواغ الكونيديااة واألخاارإ إلااى األبااواغ السااا نة. وكاا

مراحال تتكون من يرقات متميزة مظهريًا. ينتج الفطر الطور البوغي فاي المراحال اليرقياة المبكارة والطاور الساا ن فاي ال
ن المتااأخرة كأحااد اسااتراتيجيات البقاااء للفطاار لوجااود جياال واحااد للحشاارة. ولاام توضااح دراسااة الظااواهر الحياتيااة للفطاار عاا

وتطاور وبائيااة المارض فااي الحقال وكثافااة العائال. فااي حاين يعتقااد أن الرطوباة هااي  وجاود عالقاة بااين اإلصاابة بااالفطر
 العامل المحدد لمثل هذه العالقة.
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 عزل واستخدام الفيروس الحبيبي في مكافحة عثة درنات البطاطا في الحقل
 

 وحسن فليح حسن حسام الدين عبد هللا 
 ، العرا .قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد 

 
أعراضًا تتصاف بابطء الحركاة والتوقاف  (Phthorimea operculella)فهرت على بعض يرقات عثة درنات البطاطا 

عاان التغذيااة ثاام مااوت اليرقااات وتحولهااا إلااى لااون أباايض حليبااي. تشااير المالحظااات األوليااة لهااذه الظاااهرة إلااى أن هااذه 
. تام عازل هاذا PTM-GVادر عند إصاابتها باالفيروس الحبيباي اليرقات تبدر أعراضًا مشابهة لتلق المذكورة في المص

ي الفيروس وتنقيته واستخدامه في مكافحة عثة درنات البطاطا في الحقل. أفهارت نتاائج اساتخدام الفياروس الحبيباي فا
لتاي الحقل تأثيرًا واضحًا في خفض معدالت اإلصابة بعثة درناات البطاطاا. وكاان التاأثير واضاحًا فاي جمياع الترا ياز ا
اسة استخدم فيها الفيروس سواء رشًا على النباتات أو استخدامه كمسحو  تعفير مع الدرنات. كذلق أفهرت نتائج الدر 

ذا لثالث مواسم متتالية مقدرة الفيروس على البقاء في الحقال مان موسام إلاى ذخار محتفظاًا بفعاليتاه. يمكان مالحظاة ها
ع التاي تحادثها اآلفاة فاي نباتاات البطاطاا التاي أعياد زراعتهاا فاي المواقاالتأثير من خاالل مقارناة معادالت األنفاا  التاي 

 23.6، 13.5، 7.1اساتخدم فيهاا الفياروس فاي المواساام الساابقة. فقاد بلاغ معادل اإلصااابة فاي موقاع النباتاات المعاملااة 
نبااات، علااى نفق/ 33.5، 64.5، 53.4نفق/نبااات لااثالث مواساام متتاليااة. فااي حااين بلغاات فااي النباتااات غياار المعاملااة 

الي األنفااا  علااى النبااات وبالتاا التااوالي. لقااد وجااد أن معظاام ترا يااز الفيااروس الحبيبااي المسااتخدمة فعالااة فااي تقلياال عاادد
ابة تقليل الكثافة العددية لآلفة. ولغرض الوصول إلى تحقياق المساتوإ نفساه مان النتاائج بعادد قليال مان اليرقاات المصا

 يرقة مصابة/لتر ماء في مكافحة اآلفة في فروف الحقل. 5لغرض المكافحة، يفضل استخدام تركيز 
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 مستخلصات نباتية
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 تأثير مستخلص منتجات النيم في حافرة أنفاق أوراق الحمص وأعدائها الطبيعية
 

 1عبد هللا جوبيو  2، خالد مارديني2، عدنان بابي1مصطفى البوحسيني 
 ة )إيكاردا(، حلب، سورية؛ ( المركز الدولي للبحوث في المناطق الجاف1) 

 ( مخبر أبحاث المكافحة الحيوية، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.2)
 

فقادًا فاي  .Liriomyza cicerina Rondفي منطقة غرب ذسيا وشمال أفريقيا تسبب حشرة حافرة أنفا  أورا  الحماع 
( المختلفااة ماان المبياادات Azadirachta indicaضاارات الناايم )%. وتعتباار مستح50الغلااة قااد يصاال إلااى أ ثاار ماان 

درة غ/ليتر ماء(، والبو  50الحيوية لمكافحة حافرة األنفا ، ومن هذه المستحضرات مستخلع منقوع البذور في الماء )
 مااال/ليتر مااااء(، وقاااد قااادرت فعالياااة هاااذه المستحضااارات مقارناااة ماااع الشااااهد غيااار 2غ/ليتااار مااااء(، والنااايم الزيتاااي ) 6)

فااا  ليتاار ماااء. قللاات معاملااة نباتااات الحمااع المصااابة بحااافرة األن/3ساام 0.25المعاماال، والمعاملااة بالمبيااد دلتااا مثاارين 
رشااات بمعاادل رشااة كاال أساابوع باادءًا ماان مرحلااة اإلزهااار  5-3 بمبيااد الناايم المحضاار ماان منقااوع البااذور فااي الماااء ماان

ن نسابة ة األنفا . كما خفضت المعاملة بمبياد النايم الزيتاي مابشكل فعال من النسبة المئوية لألنفا  المتسببة عن حافر 
اإلصااابة بحااافرة األنفااا ، لكاان مفعااول الناايم الزيتااي كااان أقاال ماان مفعااول الناايم المسااتخلع ماان منقااوع البااذور. أثاارت 
المعاملااة بمبيااد الناايم بشااكل ضااعيف علااى طفيليااات حااافرة أنفااا  األورا ، حيااث انخفااض مسااتوإ التطفاال فااي القطااع 

. %50% فقااط. بينمااا انخفااض مسااتوإ التطفاال عنااد المعاملااة بمبيااد الاادلتا مثاارين إلااى 15الناايم بمقاادار  عاملااة بمبياادالم
ي تظهر هاذه الدراساة إمكانياة اساتخدام مساتخلع النايم فاي برناامج المكافحاة المتكاملاة لحاافرة أنفاا  أورا  الحماع فا

 غرب ذسيا وشمال أفريقيا.
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 (Bemisia tabaci Genndius)نباتية لمكافحة الذبابة البيضاء كفاءة بعض المستخلصات ال
 
 وسيد علي رازفيخاجة محمد أعظم 

 قسم علوم المحاصيل والبستنة والحشرات وأمراض النبات، كلية الزراعة، جامعة السلطان قابوس،  
 ، مسقط، سلطنة عمان.123، الرمز البريدر 34ص.ب. 

 
 ،Annona squamosa ،Azadirachta indicaنباتاااااات وهاااااي:  تااااام تحضاااااير مستخلصاااااات أورا  مااااان ثمانياااااة

 Acacia nilotica ،Boswella sacra ،Crotolaria juncea ،Jatropa dhofarica، 
 Myrtus communis  وSueda aegyptiaca . غ من مسحو  األورا  المجففاة تحات الظال فاي  12.5و لق بوضع

مل فاي  15مل من هذا المستحضر بنسبة  1تصفيتها. كما تم حل  ساعة، ثم تم 24( لمدة V/V 1:4ماء اإليثانول )
، واسااتعمل للاارش. ثام رشاات أورا  القرعيااات المصاابة بالمسااتخلع، تاام Triton X-100% ماان ماادة 2.01المااء مااع 

ساااعة ماان الاارش.  24مباشاارة بالمسااتخلع وبعااد  وضااع األورا  المصااابة علااى أورا  شاافافة لماادة ساااعتين قباال رشااها
%( وأدإ  لاق إلاى فهاور بقاع بنفساجية و لاق نتيجاة 0.4)إيثاانول  ninhydrinرش األورا  الشافافة بماادة  ومن ثام تام

اد النادوة العسالية التاي تتركهاا حورياات الذبابااة البيضااء. بعاد  لاق تام حسااب نساابة الوفياات عان طرياق الفار  باين أعااد
 % يتبعاااه70.4سااابة مااان الوفياااات بلغااات أ بااار ن A. niloticaالبقاااع البنفساااجية قبااال وبعاااد الااارش. أفهااار مساااحو  

A. indica (57.4 ،)%C. juncea (53.9،)% A. squmosa (50 ،)%B. sacra (44.2 فاي حاين لام تتعاد ،)%
 .S. aegypticaو  J. dhofarica ،M. communisلكل من  %23.0-11.6نسبة الوفيات 
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 تأثير بعض المركبات الثانوية في مقاومة الذرة الصفراء 
 (Sesamia cretica) ار ساق الذرةلحف

 
 2وحسن فليح حسن 1محمد زيدان خلف 

 ، بغداد، العرا ؛ 765( قسم الحشرات االقتصادية، دائرة البحوث الزراعية والبايولوجية، ص. ب. 1)
 ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العرا .2)

 
حفاار لاللغنين والكومارين الموجودة في الذرة الصفراء فاي مقاومتهاا  أجريت دراسات مختبرة وحقلية حول تأثير مركبات

. أفهاارت النتااائج أن نساابة اللغنااين الموجااود فااي الجاازء األخضاار للترا يااب الوراثيااة (Sesamia cretica)سااا  الااذرة 
التركيااب  %. وعنااد مقارنااة هااذه النساابة مااع اإلصااابة بحفااار سااا  الااذرة وجااد أن17.3-12.3المختباارة تتااراوا مااا بااين 

% مقارناة 10.5الذر يحور على أعلى نسبة من اللغنين لام تتجااوز فياه نسابة اإلصاابة عان  SAKHA 9433الوراثي 
%. أماا بالنسابة 35.9الذر يحتور علاى أقال كمياة مناه حياث بلغات نسابة اإلصاابة فياه  CML 329بالتركيب الوراثي 

 اسااب مااع مسااتوإ اإلصااابة بالحفااار. أمااا بالنساابة لمركباااتلمقاادار الضاارر الناااتج ماان جااراء اإلصااابة، فقااد وجااد أنااه يتن
ياب الكومارين، أوضحت نتائج الدراسة وجودها في نباتاات الاذرة الصافراء بكمياات مختلفاة. فقاد كانات كميتهاا فاي الترك

 المقااااوم لحفاااار ساااا  الاااذرة أعلاااى بأربعاااة أضاااعاف مماااا هاااي علياااه فاااي التركياااب الاااوراثي SAKHA 9433الاااوراثي 
Across 9433  فااي 57% مقارنااة بااا10الحساااس. ووجااد أن كميااة الضاارر فااي التركيااب الااوراثي األول لاام تتجاااوز %

لاى التركيب الوراثي الحسااس وعناد مقارناة كمياة )نسابة( الكوماارين ماع نسابة بقااء يرقاات حفاار ساا  الاذرة المتغذياة ع
 مارين في هذه الترا يب الوراثية.هذه الترا يب الوراثية، وجد أن هذه النسبة تنخفض كلما ازدادت نسبة الكو 
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 تأثير مستخلصات شجرة األزدرخت في نوعين من الحشرات الرئيسية التي تصيب الخضار
  

 ، نبيل م. نمر وزياد  . حاور عفت أبو فخر حماد
 ، بيروت، لبنان.11-236كلية العلوم الزراعية والتغذية، الجامعة األميركية في بيروت، ص.ب.  

 
 تااااااااااااأثير مستخلصااااااااااااات أورا  وثمااااااااااااار شااااااااااااجرة األزدرخاااااااااااات فااااااااااااي حشاااااااااااارة الذبابااااااااااااة البيضاااااااااااااء تاااااااااااام اختبااااااااااااار

 (Bemisia tabaci)  و بابة أورا  البازيالء. أختبرت مستخلصات الثمار ضد الطور الناضج واألطوار الغير ناضجة
را  ضاد للثماار واألو  الحديثة للذبابة البيضاء على البندورة النامية داخل بيت زجاجي. كما أُخِتبرت مستخلصات مائية

اليرقات الحديثاة لذباباة األورا  علاى الخياار داخال بيات بالساتيكي. شاملت المعالجاات علاى مستخلصاات النباات  ات 
. مغ/ماال، بعااض المبياادات اإلنتقائيااة، والشاااهد ماان الماااء المقطاار مااع وباادون تريتااون  2و  20، 200الترا يااز التاليااة: 

ي ضااجة للذبابااة البيضاااء كاناات ُتطاارد ماان النباتااات المعالجااة بالمسااتخلع النباااتأشااارت النتااائج إلااى أن الحشاارات النا
ر ماوت األطاوار الغياساعة. هنا  اختالفات معنوية بالنسبة المئوياة ل 72مغ/مل( مقارنة مع الشاهد بعد مرور  200)

أيضاااًا إلاااى أن ( بسااابب المستخلصاااات النباتياااة مقارناااة ماااع الشااااهد. أشاااارت النتاااائج %57.7-27.7)ناضاااجة للحشااارة 
مستخلصااات ثمااار األزدرخاات والمبياادات اإلنتقائيااة قااد خفضاات بشااكل معنااور أعااداد اليرقااات الحيااة فااي ور  الخيااار 

أيااام ماان كاال معالجااة. كمااا لااوحال أن مستخلصااات الثمااار قااد خفضاات مجموعااات  بابااة  10مقارنااة مااع الشاااهد بعااد 
مالها طاقاة كامناة الساتع هكذا يبدو أن لمستخلصاات األزدرخاتاألورا  معنويًا مقارنة مع الشاهد خالل فترة التجربة. و 

 في معالجة اآلفتين المذكورتين، إلى جانب طر  مكافحة حيوية أخرإ.
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 دراسة مخبرية حول تأثير مستحضر النيم في بعض الصفات الحيوية للمتطفل
 Diaeretiella rapae M`Intoch (Hymenoptera: Aphididae)  الروسي على من  القمحDiuraphis 

noxia Mord. (Homenoptera: Aphididae)  
 

 2وها . م . بولينغ 1رضوان ياقتي 
  كلية الزراعة الثانية، جامعة حلب، سورية؛ (1)

 ألمانيا. جامعة هانوفر، معهد أمراض ووقاية النبات،( 2)
 

 لقمااااااااح الروسااااااااياألعااااااااداء الحيويااااااااة باااااااادور هااااااااام فااااااااي التااااااااأثير فااااااااي حركيااااااااة مجتمعااااااااات حشاااااااارات مااااااااّن ا تسااااااااهم
 Diuraphis noxia،  ويعتبر الطفيلDiaeretiella rapae  من أهم األعداء الحيوية الذر يتطفال علاى حشارات الماّن

الااذر  Neem Azal T/Sويقلال مان أعادادها بشااكل كبيار. هادف هااذا البحات إلاى دراساة تااأثير مساتخلع باذور الناايم 
ة لهذا الطفيل. بينت التحارب المخبرياة تاأثير المركاب في بعض الصفات الحيوي Azadirachtin% من 1يحور على 

% مان المستحضار التجاارر قبال 0.2المعاملاة باا  (L2) في حشرات المن حيث بلغت نسبة الوفيات من حوريات المنّ 
 %، علاى التاوالي. أدت المعاملاة إلاى إطالاة فتارة التطفال وتكاون الموميااء وكاذلق فتارة تكاون 48% و 59وبعد التطفل 

ت اء وانبثااا  الطفياال بشااكل طفيااف مقارنااة مااع الشاااهد. كااان التااأثير األ باار للمعاملااة فااي نساابة انبثااا  الحشااراالمومياا
%. كماا أثارت المعاملاة فاي خصاوبة 96% فاي كلتاا المعااملتين مقارناة ماع الشااهد 78الكاملة للطفيليات حياث بلغات 

 اة الكلية بشكل معنور.الطفيليات في األيام الخمسة األولى بعد االنبثا  وفي فترة الحي
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 اختبار عدد من المبيدات الكيميائية لمعرفة تأثيرها في حافرة أنفاق أوراق الحمضيات
 (Phyllocnistis citrella) المتطفالت( وأعدائها الحيوية( 

 
  وجيه الموعيصالح علي و  

 وزارة الزراعة واالصالا الزراعي، سورية. مديرية مكتب الحمضيات بطرطوس، 
 

 تاام دراسااة تااأثير أربعااة مبياادات كيميائيااة )ناايم امريكااي، ناايم بااورمي، زياات صاايفي وفيرتيميااق( فااي حااافرة أنفااا  أورا 
ليتر  ³/20سم 7و ³سم 300، ³سم 100، ³سم 100الحمضيات وأعدائها الحيوية. استخدمت المبيدات األربعة بترا يز 

ة مان يهاا بالمااء فقاط . تام عاد الحشارات والطفيلياات المنبثفاالشاهد الذر رش ف ماء، على التوالي، كما ساتخدم معاملة
، 285، وأعااداد الطفيليااات 268، 329، 353، 338، 344 فحااع العينااات فكاناات النتااائج كمااا يلااي: عاادد الفراشااات

لكال ماان ناايم امريكااي، نايم بااورمي، زياات صاايفي، فيرتيمياق ومعاملااة الشاااهد، علااى التااوالي.  517، 329، 272، 247
سااابق تاااأثير قاتااال للمبيااادات المساااتخدمة علاااى األعاااداء الحيوياااة التاااي تتطفااال علاااى حاااافرة أنفاااا  أورا  يالحاااال مماااا 

  الحمضيات مقارنة مع الشاهد. ومن جهة اخرإ لوحال عدم وجود فعالية حقيقياة لهاذه المبيادات فاي أعاداد حاافرة أنفاا
 أورا  الحمضيات.
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  .Melia azedarach L)زدرخت )دراسة تأثير المواد المستخلصة من ثمار نبات األ 
 (.Sitona crinitus H)في مكافحة سوسة ورق العدس 

 
 1محمد نايا السلتيو 2، مصطفى البوحسيني1محمد الدمير

 ( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية؛ 1) 
 ورية.( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(، حلب، س2)

 
ياااامن اساااتخدام الماااواد  ات األصااال النبااااتي فاااي مكافحاااة الحشااارات الحفااااح علاااى البيئاااة وساااالمة اإلنساااان وحيواناتاااه 
باإلضااافة للحااد ماان ضاارر اآلفااة. اسااتهدف هااذا البحااث دراسااة تااأثير المااواد المستخلصااة ماان الثمااار الناضااجة الجافااة 

 Sitona) غذياة الحشارات الكاملاة لسوساة ور  العادسفاي خفاض قابلياة ت (.Melia azedarach L) لنباات األزدرخات

crinitua H.)  علااى وريقااات نباتااات العاادس. أفهاارت النتااائج وجااود فاارو  معنويااة فااي خفااض قابليااة تغذيااة الحشاارات
%( مان الزيات 1و 0.5، 0.25الكاملة لسوسة ور  العدس على نباتات العدس التي عوملت أوراقها بالترا يز الثالثة )

يعيًا من ثمار األزدرخات، و باال فارو  معنوياة بينهاا وباين النباتاات المعاملاة بمبياد الادلتا مثارين بتركياز المستخلع طب
غ/ليتااار( مااان  50و 25، 15%( ضااامن فاااروف البيااات البالساااتيكي. كماااا بينااات النتاااائج أن الترا ياااز الثالثاااة )0.05)

قاد أثارت وبشاكل معناور فاي تخفايض قابلياة سااعة،  24الرشاحة الناتجة من نقع مسحو  ثمار الزنزلخت الجافة لمدة 
مال/ل( 1تغذية الحشرات الكاملة لسوسة ور  العدس على وريقاات نباات العادس، وقاد تفاو  مبياد الادلتا مثارين بتركياز)

معنويًا على الجرعات الثالث المستخدمة. بينت الدراساة أن وريقاات نباات العادس المعاملاة بالمساتخلع الماائي لثماار 
لمادة أسابوع ضامن  قد حافظت على إصابة منخفضة معنويًا بالحشرات الكاملة لسوسة ور  العدس غ/ل50الزنزلخت 

 فروف البيت البالستيكي.
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 األثر السمي لشجرة األزدرخت في الطور اليرقي الخامس وبالغات الجراد
  (Schistocera gregaria)الصحراوي  

  
 ي ميتشه، فاطمة حلوان و بهية دوماندجعبد القادر شريا

 قسم الحيوان الزراعي والغابات، المعهد الوطني الزراعي، الحراش، الجزائر. 
 

واإلقااالل ماان  (S. gregaria)فااي محاولااة للبحااث عاان طرائااق بديلااة لمكافحااة الجااراد، وبخاصااة الجااراد الصااحراور 
علااى يرقااات  (Melia azedarach) تاام اسااتخدام مسااتخلع نبااات األزدرخااتاسااتخدام المبياادات الكيميائيااة للحشاارات، 

الطاور الخاامس وبالغاات الجااراد عان طرياق الفام. وساايناقش البااحثون معادل القتال، واألثاار علاى سارعة القلاب والتاانفس 
 . 50LT و   50LD عند الجراد. كما تم أيضًا تحديد
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الطرخون و  (Nerium oleander)، الدفلة  (Melia azedarach)تأثير ثالث مستخلصات نباتية ، األزدرخت 
(Inula viscosa)  في سلوك الجراد الصحراوي(Schistocerea gregaria)  

 )رتبة مستقيمات األجنحة(
 

 1، و . تيل2، بهية دوماندجي ميتشه1غاندوز بن ريمة
 جزائر.( المعهد الوطني الزراعي، الحراش، ال2، بليدا، الجزائر؛ ) 270جامعة بليدا، المعهد الزراعي، ص ب ( 1)
 

)مستقيمات األجنحاة( ذفاة خطارة كونهاا تحادث خساائر فادحاة فاي  (Schistocerea gregaria)الجراد الصحراور يعاّد 
ي هادول شمال افريقيا والادول المجااورة وبخاصاة عنادما تكاون فاي الطاور التجميعاي. قمناا بدراساة تاأثير ثالثاة نباتاات 

فاي سالو  الحشارة.  (Inula viscosa)رخاون والط (Nerium oleander)، الدفلاة  (Melia azedarach)األزدرخات 
وقد الحظنا أن هذه المواد طاردة أو سامة للجراد الصحراور عند استخدامها كطعوم صائدة. وقد تم استخالص بعض 

نساال  المواد من هذه النباتات وحقنها في الجراد، والحظنا أن بعض األفراد تموت بعد بضعة أيام من الحقن. وياتم اإل
ضطراب االمقاومة بشكل متأخر مقارنة مع األفراد في معاملة الشاهد. كما أن البالغات ال تتكاثر، ويحدث  عند األفراد

 للنضج الجنسي عندها.
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 في يرقات حرشفيات األجنحة .Melia azedarach Lالتأثير المانع للتغذية لثمار شجرة األزدرخت 
 

 محمد نايا السلتي 
 زراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.قسم وقاية النبات، كلية ال 

 
 عاااااان طريااااااق  .Ephestia kuehniella Zellعوملاااااات يرقااااااات مكتملااااااة النمااااااو لفراشااااااة الطحااااااين المتوسااااااطية 

 الفااااااااااااام بترا ياااااااااااااز مختلفاااااااااااااة مااااااااااااان المساااااااااااااتخلع الماااااااااااااائي لمساااااااااااااحو  الثماااااااااااااار الجافاااااااااااااة لشاااااااااااااجرة األزدرخااااااااااااات
 Melia azedarach L. .مقارناة بالشااهد. 66.7شاكلة بمقادار أفهرت النتائج انخفاض متوساط أوزان العاذارإ المت %

وت  ان التأثير السمي لهذه المستخلصات ضعيفًا في اليرقات حتى بعد أسبوع من المعاملة، حيث لم تتجاوز نسبة الم
(. تشاااابه تاااأثير هاااذه المستخلصاااات ماااع 43.50، 30.50، 11.11، 5.55% )50المصاااححة فاااي جمياااع المعاااامالت 

 .Pymetrozine (Chess)انع للتغذية نتائج تأثير المبيد الحشرر الم
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  .Phthotrimaea operculella Zالمكافحة المتكاملة لفراشة درنات البطاطا 
(Lepidoptera:Gelechiidae) في تونس 

 
 3وم. فهيم 2، م. بن خضر1، ن. خماسي1، أ. بن تميمي1، ن. ن. كاشورر 1ا. بن صالا 

بشط  ( المدرسة العليا للبستنة والتربية2أريانة، تونس؛ )-INRAT ،2049( المعهد الدولي لألبحاث في تونس 1) 
 ( مجموعة العمل المهنية للبقوليات، وزارة الزراعة، تونس.3مريم، تونس؛ )

 
تعتبار فراشااة عثااة البطاطااا أ ثاار ذفااات البطاطا/البطاااطس أهميااة فااي دول شاامال إفريقيااا والشاار  األوسااط. وفااي غياااب 

ى %. وفاي الماضاي، تبنا100ل الخسائر التي تحدثها اآلفة والمترافقة مع التعفن الطرر إلاى طرائق المكافحة، قد تص
ث البيئاة الزّراع التونسيون مبيدات اآلفات المصنعة لمكافحة الفراشاة. وأدإ االساتخدام الالعقالناي للكيماوياات إلاى تلاو 

بديلاة، وقاد طاور المعهاد القاومي للبحاوث  رغم أن هذه ال تحقق مكافحة مساتدامة. وعلياه كاان الباد مان تطاوير طرائاق
دة الزراعيااة فااي تااونس بالتعاااون مااع المركااز الاادولي للبطاطااا اسااتراتيجية متكاملااة للمكافحااة. قااد تاام تعريااا واختبااار عاا

فعالياة فاي  Bacillus thuringiensis (Bt)ممارسات زراعية لخفض اإلصابة باآلفة في الحقل. وأثبت المبياد الحياور 
 اآلفااااااة فااااااي المخاااااازن. كمااااااا تاااااام اختبااااااار بااااااا ولوفيروس محلااااااي، معااااااّرف علااااااى أساااااااس فيااااااروس خفااااااض مجتمعااااااات 

لاا تحت فروف المختبر، والتخزين الواسع والحقال، وأعطاى نتاائج واعادة. وأدإ االساتخدام المتازامن ل (GV)غرانولوزز 
(Bt) و(GV) ة الوصااول إلااى مكافحااة إلااى مكافحااة ماثلاات فااي فاعليتهااا فاعليااة الكيماويااات الشااائعة االسااتخدام. وبغياا

ثياااًا  املاااة للفراشاااة، تااام اساااتيراد متطفلاااين، وياااتم تطاااوير بااارامج إلطالقهماااا كماااا تااام تقاااويم نباتاااات البطاطاااا المحاااورة ورا
 لمقاومتها للفراشة بغية استخدامها في استراتيجية متكاملة للمكافحة ال تشمل الكيماويات إطالقًا.
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  Agonoscena targioniiفي حوريات بسيال الفستق الحلبي  دراسة تأثير المكافحة الكيميائية
(Homoptera: Psyllidae)  والمتطفلPsyllophagus pistaciae (Hymenoptera: Encyrtidae) 

  
 ، فائز مزيق، يعقوب عازار وخلود حوكانعبد الرزا  دقسي

 مركز البحوث العلمية الزراعية بحلب، حلب، سورية. 
 

فهور  ، وسجل أول(Agonoscena targionii)الحلبي لإلصابة بحشرة بسيال الفستق الحلبي تتعرض أشجار الفستق 
للحشرة في منطقة الباب، محافظة حلب، ثم انتشرت إلى في جميع مناطق زراعاة الفساتق الحلباي فاي القطار. وساببت 

لااداخلي قباال. تاام تسااجيل المتطفاال اخسااائر كبياارة للماازارعين كمااًا ونوعااًا، كمااا أنهااا تاااثر علااى البااراعم الثمريااة للعااام الم
Psyllophagus pistaciae  فااي القطاار لاادإ مركااز  1991علااى حوريااات بساايال الفسااتق الحلبااي ألول ماارة فااي موساام

 تاام دراسااة أعااداد 1993البحاوث العلميااة الزراعيااة بحلاب وصاانفت بالتعاااون مااع المتحاف البريطاااني، انكلتاارا. وفااي عاام 
اد المئوية للتطفل في منطقة حليصة )منشأة أبي فراس الحمداني(، حياث لاوحال ازديا الحوريات على الوريقة مع النسبة
% و لاق 9.6-2 حورية/وريقاة، وتراوحات النسابة المئوياة للتطفال خاالل الموسام مان 90أعداد اآلفة حتى وصالت إلاى 

 تاام ادخااال مبياادات 1994ضاامن الاارش بالمبياادات الحشاارية التقليديااة )فوساافورية، بيروثرويديااة، كرباماتيااة(. وفااي عااام 
ب( فاااي مكافحاااة حشااارة بسااايال Ec% 10ب و جااايمس بفلوفنكساااورون Sc% 15مانعاااات انساااال  )نومولااات بتفلاااوبترورن 

%. 20% بالمقارناة ماع الشااهد حياث كانات 75.9الفستق الحلبي ولاوحال ازديااد فاي نسابة التطفال حياث وصالت إلاى 
بة المئوياة للتطفال فاي فاروف حماياة الطفيال بمناع الارش تم دراسة تطور أعداد حوريات اآلفاة والنسا 1996في موسم 

ب وديساايس بدلتااا متاارين Wp% 90)النياات بمثيوميال  1996و  1995بالمبيادات الحشاارية التقليديااة لموسامين متتاااليين 
50 %Ec ب( فااي منطقتااي حليصااة وتاال شااعير، فلااوحال انخفاااض فااي متوسااط الكثافااة العدديااة لآلفااة حيااث لاام تتجاااوز

% فاي حاال عادم الارش بانفس الموسام، بينماا وصال 48، وارتفاع نسبة التطفل إلى 1996قة للموسم وري/حورية 24.6
 %10.4وريقة ونسبة التطفل إلى /حورية 50.7متوسط عدد الحوريات للبسيال في الحقل المعامل بالمبيدات إلى 
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 مكافحة حيوية
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 والشوكية (Helicoverpa armigera) مريكيةالمكافحة الحيوية لبيوض فراشة دودة جوز القطن األ
(Earias insulana)  باستخدام المتطفلTrichogramma principium في سورية 

 
 2وفيصل جاويش 1عدنان بابي 

 ( مكتب القطن، حلب، سورية.2جامعة حلب، حلب، سورية؛ ) كلية الزراعة،( 1)
 

ض مان جاانس التريكوغراماا فاي برنااامج المكافحاة الحيويااة تام خاالل هااذا البحاث دراساة إمكانيااة اساتخدام مااتطفالت الباي
دراساة حصار وتصانيف الماتطفالت علاى بيااوض  لبياوض فراشاات ديادان جاوز القطان فاي ساورية. كاان ماان أهام نتاائج

فراشات ديدان جوز القطن في سورية الحصول على ثالث مجموعات من هذه المتطفالت من محافظات حلب والرقاة 
لمارة تيجة دراسة صفاتها التصنيفية أنها تنتمي لناوع واحاد، وهاو ناوع معارف مسابقًا ولكان يساجل لودير الزور. وتبين بن

. أوضاحت نتاائج دراساة تاأثير بعاض العوامال البيئياة بهادف Trichogramma principium األولاى فاي ساورية وهاو:
 24.5أن درجة الحرارة المثلى هاي تحديد الظروف المثلى لتربية وإ ثار هذه المتطفالت كميًا تحت الشروة المخبرية، 

وجاود حاالتين  T. principiumس. كما أوضحت نتائج إمكانياة تحريض السكاون تحات الشاروة المخبارية عناد النوع °
، وتباين أن الصافات الحياتياة لهاذا الناوع diapauseوسكون حقيقاي  quiescenceمن التوقف عن النمو: سكون ماقت 

%. 90ل بااالبرودة حتااى ماادة سااتة أشااهر مااع بقاااء نساابة فقااس وخاارو  الطفياال عاليااة حااوالي ال تتااأثر بااالتخزين الطوياا
  جاارب إطاالسمحت هذه الدراسة أيضاًا بالتربياة المكثفاة للتريكوغراماا وتخزينهاا لموعاد االساتخدام فاي الحقال. نفاذت ت

اتيجية اساااتخدام هاااذه ( بهااادف تحدياااد اساااتر 1998-1995فاااي أرباااع مواسااام ) T. principium طفيلياااات التريكوغراماااا
ت المتطفالت في برنامج المكافحة الحيوية لبيوض فراشات ديادان جاوز القطان وتحدياد فعاليتهاا. وقاد تام اختباار جرعاا

نقطاة  200أو  100هكتاار )/طفيل/هكتار(، وعدد نقااة اإلطال  600000أو  300000اإلطال  في حقول القطن )
 ربية مستمرة أو تربية مع تحريض السكون والتخزين(. كما جارإ إطاال إطال  للطفيل/هكتار(، ونوع تطور الطفيل )ت

فااي الغاااب و حلااب )الزربااة ومسااكنة( كفاااءة وفعاليااة  1995الطفياال فااي حقااول إرشااادية. أ اادت النتااائج األوليااة لموساام 
ي يوياًا. وفاالتريكوغراما المستخدمة في الحد مان تطاور اإلصاابة بادودة جاوز الفطان األمريكياة فاي الحقاول المكافحاة ح

ياة بينت نتائج اختبار عناصر استراتيجية اساتخدام التريكوغراماا فاي المكافحاة الحيوياة فعال 1997و  1996الموسمين 
هاااذه الطفيلياااات فاااي الحاااد مااان وخفاااض نسااابة اإلصاااابة بااادودة جاااوز القطااان األمريكياااة والشاااوكية إلاااى ماااادون العتباااة 

ت وحماه وديار الازور. وبينات نتاائج إطاال  الطفيلياا محافظة حلباالقتصادية في حقول التجارب المكافحة حيويًا في 
المخزنااة أنهااا كاناات  ات فعاليااة جياادة فااي الحقاال ومتساااوية مااع فعاليااة الطفيليااات غياار المخزنااة. و أوضااحت تجااارب 

ت وتحضايرا اإلطال  في الحقول اإلرشادية أن استخدام طفيلياات التريكوغراماا هاي عملياة بسايطة ال تحتاا  لتجهيازات
 زيادة المردود. تها عالية في خفض نسبة اإلصابة و مسبقة وفعالي
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 المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء 
 وحفارات الساق والجذور في دول مجلس التعاون الخليجي

 
 عبد اللطيف وليد

 ، العمارات، الخرطوم، السودان.7المنظمة العربية للتنمية الزراعية، شارع  
 

وسة من أفراد س ع من تطوير مصيدة أرضية فيرمونية كيرمونية أثبتت تفوقها معنويًا في التقاة عدد أ برتمكن المشرو 
ائد ساام( والمصااائد القميااة كمااا أثبتاات تفوقهااا علااى أنظمااة المصاا 120النخياال الحمااراء بالمقارنااة مااع المصااائد الهوائيااة )

لكيرموناااات المستخلصااة مااان ثمااار وخشاااب النخياال إلاااى األخاارإ )البرازيليااة، المصااارية، التقليديااة(. كماااا أدت اضااافة ا
مشاروع المصائد األرضية الفيرمونية إلى زيادة كفاءتها في التقاة عدد أ بار مان أفاراد سوساة النخيال الحماراء. تمكان ال

طار أيضًا من عزل ساللتين من النيماتودا الممرضة من دولة االمارات العربية المتحدة وكذلق عازل سااللة مان دولاة ق
أخرإ من سلطنة عمان. وقد أثبتت هاذه الساالالت إضاافة إلاى سااللة أخارإ مان تكسااس فعالياة فاي مهاجماة سوساة و 

يمااتودا النخيل الحمراء والقضاء عليها والتكاثر بداخلها والخرو  منها. ويعمل المشروع على تطوير تقانات اليصال الن
 ألشجار المصابة. وفي دراسة أخرإ اعطى استخدام الفطارإلى يرقات سوسة النخيل الحمراء داخل أنفاقها في جذوع ا

Beauveria bassiana  المستورد من كولومبيا( نتائج واعدة جادًا فاي مكافحاة سوساة النخيال الحماراء فاي الحقال عناد(
 استخدامه رشًا على األشجار أو عن طريق نشر الذكور الملوثة بالفطر.
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 افرة أنفاق أوراق الحمضيات في سوريةدراسة فعالية األعداء الحيوية على ح
 

 ووجيه الموعيصالح علي  
 دائرة الحشرات، مديرية مكتب الحمضيات بطرطوس، وزارة الزراعة واإلصالا الزراعي، سورية. 

 
المحلياة  Phyllosinistis citrella على حاافرة أنفاا  أورا  الحمضايات درست نسب التطفل لألعداء الحيوية المتطفلة

وقااد وجااد أن انتشااار هااذه األنااواع  1996مدخلااة فااي حقااول مكتااب الحمضاايات طرطااوس )عمرياات( فااي عااام منهااا وال
 يختلاااااااف مااااااان شاااااااهر آلخااااااار وبحساااااااب الناااااااوع ووجاااااااد فاااااااي المتوساااااااط أن نسااااااابة التطفااااااال بهاااااااذه األناااااااواع تراوحااااااات 

%Ratzeburgiola incompleta (51.6-90 ،)%Semielacher petiolatus (10-42.5 ،) ماااااااا يلاااااااي: 
Cirrospilus nrlyncus (0-16.7 ،)%Sympiesis sp. (0-3.1 ،)%Cirrospilus quadristriatus  

(0-0.4 ،)%Neochrysocharis sp. (0-0.4 واألنواع الساتة الساابقة تنماي لفصايلة ،)%Eulophidae ولام تساجل .
 . وتباااااااين ماااااااان خاااااااالل الدراسااااااااة Encyrtidaeمااااااان فصاااااااايلة  Ageniaspis citricola أر إصاااااااابات بالمتطفااااااال

 % يلياااااه الطفيااااال األساااااترالي61.8بنسااااابة  Ratzeburgiola incompletaجاااااود فعالياااااة ممتاااااازة للطفيااااال المحلااااايو 
Semielacher petiolatus  طفيال اآلخار المادخل مان اساتراليا%. فاي حاين لام تساجل أر فعالياة تاذكر لل33.9بنسابة 

Ageniaspis citricola. 
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 متطفل خالل اإلطالقات الموسمية الشاملة-ائلمبدأ ونتائج طريقة لضمان التوافق الزمني ع
 

 ن. هاولتسكي 
 ، فرنسا.I.N.R.A- C.R.A ،78026وحدة الصيدلة النباتية والوسائط الكيمائية،  

 
ل ، باستخدام متطفOstrinia nubilalis Hubnerأثناء تطوير طريقة مكافحة أحيائية جديدة لحفار سا  الذرة األوربي 

، استنتجنا أنه لتحقيق الفعالية التطفلية المناسبة، البد من أن يكاون Trichogramma brassicae Bezdenkoالبيض 
ًا انبثا  المتطفل متزامناًا ماع أول وضاع للبايض عناد الحفاار. وعلياه كاان ال باد مان تطاوير طريقاة تضامن تناغماًا زمنيا

ر ماا قبال ترا مياة المميازة النتهااء تطاور طاو تامًا ما بين الحشرتين. وقمنا في البداية بحساب درجات الحارارة اليومياة ال
بعااد إخراجااه ماان درجااة التخاازين عنااد  تحاات فااروف درجااات حاارارة طبيعيااة متأرجحااة T. brassicaeالبلااوغ للمتطفاال 

3يااوم التاااي /س، وفهااور اإلباضااات األولااى ألنثااى الحفااار. وساامحت هاااذه الطريقااة بحساااب مجمااوع درجااات الحرارة
 يض ماان البااراد ليكااون متزامنااًا مااع موعااد إباضااة عائلااه. وقااد تاام اختبااار اسااتخدام هااذايتوجااب عناادها إخاارا  متطفاال الباا

ألولى يتم قبل يومين تقريبًا من اإلباضات ا T. brassicaeالمبدأ لسنوات عديدة، وأوضحت النتائج أن انبثا  المتطفل 
لعائال والمتطفال بشاكل متازامن إلناث الحفاار. وقاد تام إفهاار مصاداقية هاذه الطريقاة، فاي هاذه الحالاة، حياث يخضاع ا

 لدرجات حرارة متماثلة أثناء تطورها في مرحلة ما قبل البلوغ.
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 استراتجية المكافحة األحيائية لحشرة من  الفلفل تحت ظروف الدفيئات بالضويات )المغرب(
 

 ، س. أمزوز، إ. بهلول و أ. زبايرأحمد السقاة 
 ، المغرب.5/40البحرر، المدرسة الوطنية الفالحية، مكناس  وزارة الفالحة والتنمية القروية والصيد 

 
 يهاااااااااجم نوعااااااااان ماااااااان حشاااااااارة المااااااااّن زراعااااااااة الفلفاااااااال فااااااااي الاااااااادفيئات بمنطقااااااااة الضااااااااويات وهمااااااااا: مااااااااّن الاااااااادرا 

 (Myzus persicae)  ومااّن القطاان(Aphis gossypii)علااى  ، حيااث تحفااز األمااا ن المغلقااة كالاادفيئات البالسااتيكية
ة و لق من اآلفات وبخاصة حشرة المّن. كما أن توالدها الهائل يسبب أضرارًا جسيمة لهذه الزراع التطور السريع لكثير

في غياب أية مكافحاة كيماوياة. وفاي هاذا اإلطاار نشاير إلاى ضارورة الحارص أثنااء اساتخدام المكافحاة الكيماوياة ضاد 
. لقااد أضااحى االعتماااد علااى المكافحااة حشاارات المااّن الجتناااب فهااور سااالالت مقاومااة ألهاام المبياادات الموجااودة حالياااً 

الذر ينماو داخال الماّن يسامح بتاوازن حقيقاي فاي  Aphidius colemaniالبيولوجية ضرورة حتمية، فنستعمال المتطفل 
، ²م 0.77إلااى  0.38، واسااتعملت بمقاادار Koppertتكاثرهااا. تاام اسااتيراد العبااوات التااي تحتااور الطفيليااات ماان شااركة 

الطفيلياات مارتين فاي كال فصال. وبهاذا تام جلاب أعاداء طبيعياة لمكافحاة أهام ذفاات الفلفال  ومن الضرورر إطال  هذه
إلاى  1993مرات عام  10خاصة حشرة المّن، وأدإ  لق إلى إنخفاض تدريجي في عدد مرات استعمال المبيدات من 

 .1998مرتين إبتداءًا من عام 
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  (Phyllocinistis citrella)حصر لمفترسات ومتطفالت حافرة أوراق الحمضيات 
 ( في الجزائر بغية استخدامها Gracillaridae)من حرشفيات األجنحة وفصيلة 

 في المكافحة األحيائية لآلفة
 

 ، ن. شهبر ول. سهرواربهية دوماندجي ميتشه 
 ، الجزائر، الجزائر.16200قسم الحيوان الزراعي والغابات، المعهد الوطني الزراعي، الحراش  

 
، بيااارات الحمضاايات فااي الجزائاار. وقااد ساامح الحصاار الااذر نفااذ علااى أشااجار 1944فرة األنفااا ، ومنااذ عااام تهاادد حااا

( بالحصااول علااى بعااض البيانااات 1999-1996الحااامض والبرتقااال فااي منطقتااي سااتاولي وروبيااا خااالل أربعااة أعااوام )
ترساات، المعقد الطفيلي، ومن باين المف الخاصة ببيئات وحياتية الحافرة، وبخاصة أعداءها الحيوية وتآثراتها فضاًل عن

الااذر يعتباار نوعااًا شااديد  Chrysopidea)ماان شاابكيات األجنحااة وفصاايلة  Chrysoperla carnea Stephتاام تعريااا 
ر يوليااو وبخاصااة طوريااه الياارقيين الثالااث والرابااع اللااذين يهاجمااا يرقااات الحااافرة. وماان الضاارور /النشاااة فااي شااهر تموز
 )الفريساة( تشااكل الغاذاء الوحياد لهااذا المفتارس والمعااروف بتخصصاه علاى حشاارات الماّن. كمااااإلشاارة إلاى أن الحااافرة 

حول يرقات الحافرة. وتم تعريا ناوعين مان الماتطفالت  Cecidomyidaeلوحظت أعداد كبيرة من يرقات تتبع فصيلة 
ويباادر النااوع األول  .Pnigalo mediterraneusو  Cirrospilus pictus Neesتتبااع رتبااة غشااائيات األجنحااة همااا 

مساجل علاى مقدرة تكاثر عالية مقارنة بالنوع الثاني. ويبقى التأثير الطفيلي محدودًا، حيث كان المعدل العاام للتطفال ال
. في حين كان هذا المعدل على 1998% عام 8.70و  1997% عام 10.97، 1996% عام 5.53أشجار الليمون 

 لألعاااااااوام الثالثاااااااة علاااااااى التاااااااوالي. وتجااااااادر اإلشاااااااارة أخيااااااارًا أن  %،10.39% و 5.19%، 3.70أشاااااااجار البرتقاااااااال 
 أعطااااات بعاااااض النتاااااائج المرضاااااية، عكاااااس الناااااوع Simielacher petiolansاختباااااارات اإلطاااااال  للناااااوع المااااادخل 

Ageniaspis citricola .الذر لم تكن نتائجه مقنعة 
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  .Lymantria dispar L دراسة أولية حول متطفالت جادوب العذر
 (Lepidoptera: Lymantriidae) في السلسلة الشرقية للجبال الساحلية السورية 

 
 وعدنان بابي رضوان ياقتي 

 قسم وقاية النبات، كلية الزراعة ، جامعة حلب، حلب، سورية. 
 

 Lymantria)أجريت دراسة حقلية ومخبرية لدراسة تأثير األعداء الحيوية في حركية مجتمعاات حشارة جاادوب العاذر 

dispar L.)  فااي السلساالة الشاارقية للجبااال الساااحلية السااورية. جمعاات بيااوض ويرقااات، ثاام ربياات فااي المختباار حتااى
التعذر. تمت مراقبة العذارإ بأعمار مختلفة ومن ارتفاعات مختلفة حتى انبثا  الحشرات الكاملة. وقاد وجاد باأن نسابة 

إصابة البيوض بمتطفل على البايض مان رتباة  % وهي ناتجة عن1.5التطفل على البيوض كانت ضئيلة ولم تتجاوز 
% وكانات ناتجاة 29.7نسابة التطفال علاى اليرقاات فقاد وصالت إلاى . أماا Encyrtidaeغشائية األجنحاة تاابع لفصايلة 

إضااافة إلااى فهااور متطفاال تااابع  Apanteles melanoscelus (Hym.,Braconidae) ي عاان الطفياالبشااكل أساساا
 600لااة جاادًا. كاناات أعلااى نساابة مااوت للعااذارإ فااي بااارة انتشااار اإلصااابة علااى بأعااداد قلي Ichneumonidaeلفصاايلة 

متاار، وهااي ناتجااة بشااكل  850% عنااد ارتفاااع 83.3% أمااا علااى أطااراف البااارة فبلغاات 96متاار تقريبااًا حيااث بلغاات 
ومتطفاال ذخااار ماان فصااايلة  Brachymeria intermedia Nee (Hym. : Calcididae)أساسااي عااان المتطفاال 

Tachinidae  رتبة ثنائية األجنحة، إضافة إلاى نسابة افتاراس ناتجاة عان يرقاات خناافس العاات وDermestidae  كماا .
فااي افتااراس اليرقااات والعااذارإ يجااب أن ياخااذ بعااين  .Calosoma sycophanta Lأن الاادور الااذر يسااهم المفتاارس 

 .مناطق انتشار اآلفة االعتبار في الحد من كثافة انتشار جادوب العذر بسبب انتشارها بأعداد كبيرة في
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 Macrosiphum euphorbiae (Homoptera:Aphididae)معقد األعداء الطبيعية على مجتمع حشرات المن  
 في سورية وأهميته في المكافحة الحيوية (Inula viscosa)المتواجدة على نبات الطيون 

 
 وسليمان ابراهيم احسان علي محمد رمضان

 ة الزراعة، جامعة تشرين، الال قية، سورية.قسم وقاية النبات، كلي 
 

أفاراد  تعتبر كثير من النباتات البرية عوائل لحشرات المّن التي تهاجر منها لتستقر على النباتاات المزروعاة. وتتعارض
 أثناء  لق إلى هجوم عدد متنوع من الحشرات المفترسة والطفيلية، ضمن تناافس حياور، يسااهم لدرجاة مجتمعات المنّ 

ة في خفض حجم هذه المجتمعات. تم دراسة التركيب النوعي للمعقد الطفيلي الموجاود علاى مجتماع حشارات الماّن  بير 
أبريل وحتااى أواخاار /المنتشاارة علااى نباتااات الطيااون باادأ ماان شااهر نيسااان Macrosiphum euphorbiaeماان جاانس 

ح أبريل، إلاى أن أصاب/بداياة شاهر نيساانالصيف. تميز انتشاار مجتماع الماّن بكثافاة عالياة فاي بداياة الدراساة، أر فاي 
نادر الوجود طوال أشهر الصيف. ترافق  لق مع فهور أنواع مهمة من المفترسات والطفيليات  ات األهمياة الخاصاة 

األ ثاار  Diciphus sp. (Hemiptera:Miridae)و  .Macrolophus spفااي المكافحااة البيولوجيااة. كااان الجنسااين 
 ا طيلااة فتاارة الدراسااة رغاام غياااب حشاارات المااّن. إضااافة إلااى وجااود حشاارات أبااو العيااد  وانتشااارًا مااع اسااتمرار وجودهماا

أبريل والنصااف األول ماان شااهر /بأعااداد البااأس بهااا خااالل شااهر نيسااان Coccinella septempunctataالساابع نقاااة 
ماايو /شاهر أيار حتاى بداياة Syrphidaeمايو ولم تشاهد بعد  لق. كما لاوحال وجاود بعاض يرقاات  بااب السارفيد /أيار

لتابعاة فقط. أما بالنسبة للطفيليات، فقد لوحال وجود عدد ال بأس به من مومياء المّن خر  منها نوعين من الطفيليات ا
 مايو وعادت لتظهر في نهاية شهر حزيران./حتى منتصف شهر أيار Hymenopteraرتبة  Aphiliniidaeلفصيلة 
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  Smynthurodes betae Westلى العدس وفرة األعداء الحيوية لمن الجذور ع
 ( وانتشارها في منطقة شرق األناضول في تركياEriosomatidae)رتبة متشابهات األجنحة وفصيلة 

 
 وموسى بويو  عائشة أ ايا

 ، ديار بكر، تركيا21100معهد بحوث وقاية النبات، ص.ب.  
 

لتحدياد وفارة  1997المرحلاة الخضارية للعادس عاام نفذت الدراسة في مناطق ديار بكار، شاانلي أورفاة ومااردين خاالل 
األعداء الحيوية لمن جذور العدس وانتشارها في منطقة جنوب شر  األناضول. وأشارت الدراسات الحقلياة إلاى وجاود 

 Hyperaspisالمفترسات التي تتغذإ على من الجذور. وتتضمن المفترسات المعّرفة نوعًا يتبع فصايلة أباو العياد هاو 

quadrimaculatus Red  ونوعًا ذخر يتبع فصيلةSyrphidae  هاوChrysotoxum intermedium Meigen  ويعتبار
مّن الجذور في تركيا. وينشط المفترساان خاالل مرحلاة اإلزهاار وتشاكل مذكوران التسجيل األول لهما على المفترسان ال

فااي حااين وجااد المفتاارس الثاااني فااي منطقااة  القاارون للعاادس. وكااان النااوع األول األ ثاار انتشااارًا فااي المنطقااة الممسااوحة
% مان مجماال 94العادو الحيااور األ ثار سايادة، حااوالي ، H. quadrimaculatusمااردين وشاانلي أورفااة فقاط. وشااكل 

 عشائر المفترسات.
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 كفاءة بعض المصائد الفرمونية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء
 (Rhynchophorus ferrugineus (Olivier))  ظروف المملكة العربية السعوديةتحت 

 
 عبد العزيز بن محمد العجالن

 ، 55009قسم وقاية النبات، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملق فيصل، ص.ب. 
 ، المملكة العربية السعودية31982األحساء 

 
طقة الشارقية بالممكاة بمحافظة القطيف بالمن 1987تم تسجيل اإلصابة بسوسة النخيل الحمراء في بداية عام  

هاذه  العربية السعودية، ثم انتشرت اإلصابة بها في معظم مناطق زراعة النخيل بالمملكة بواسطة نقال الفساائل. وتعبار
اآلفاااة مااان أخطااار اآلفاااات الحشااارية التاااي تصااايب النخيااال بالمملكاااة. تقضاااي الحشااارة دورة حياتهاااا داخااال جاااذع النخلاااة 

بة المبكااارة بهاااا. ويعتبااار اساااتخدام المصاااائد الفرمونياااة مااان العناصااار المصاااابة ويكاااون مااان الصاااعب تشاااخيع اإلصاااا
نياااة األساسااية لبرنااامج المكافحااة المتكاملااة لهااذه اآلفاااة. لااذلق فقااد تاام اختبااار كفااااءة خمسااة أنااواع ماان المصااائد الفرمو 

ءة أعلاى فاي بمنطقتين مختلفتين بمحافظة القطيف بالمملكة لمكافحة هاذه اآلفاة. وقاد أوضاحت المصايدة الساعودية كفاا
جاذب الحشارات الكاملااة ) كاور وإناااث( مان بقيااة األناواع األخارإ ماان المصاائد. كمااا أوضاحت النتااائج انجاذاب اإلناااث 

 الكاملة بأعداد أ ثر من الذكور في كل المصائد تحت االختبار.
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 امكانات استخدام األعداء الحيوية في البرنامج المتكامل لمكافحة حفار ساق الذرة
 (Lepidoptera: Phalaenidae) Sesamia cretica Led. في العراق 

 
 عبد الستار عارف علي

 ، بغداد، العرا 39094مركز إباء لألبحاث الزراعية، ص.ب. 
 

اآلفااة الرئيسااية التااي تصاايب محصااول الااذرة فااي العاارا . وقااد أمكاان .Sesamia cretica Led يعااد حفااار السااا  الااذرة
ن ادة ماان العمليااات الزراعيااة المسااتخدمة أصاااًل إضااافة إلااى اعتماااد مااا يمكاان تااوفيره مااالساايطرة عليااه ماان خااالل االسااتف

وسااائل مكافحااة أحيائيااة بالدرجااة الرئيسااية وصااواًل إلااى تحقيااق الهاادف فااي تقلياال اسااتخدام المبياادات والمحافظااة علااى 
 ظتي بغاداد والتاأميم إلااىفاي محااف 1998-1993التاوازن البيئاي. أشاارت الدراساات الحقلياة التاي نفاذت خاالل األعاوام 

وجااود عاادد ماان المفترسااات التااي تنتشاار فااي حقااول الااذرة الصاافراء اعتبااارًا ماان اإلنبااات وحتااى مرحلااة التزهياار وتكااوين 
% ماان مجمااوع المفترسااات 70-50هااو السااائد بنساابة بلغاات  Orius albidipennis (Reut)البااذور. وكااان المفتاارس 

قطار إيجااد أحاد ماتطفالت البياوض إضاافة إلاى الماتطفالت التاي تصاايب وحساب المواسام. وقاد أمكان وألول مارة فاي ال
ة وأنه يمتلق مقادرة تطفليا Telenomusاليرقات والعذارإ. وأشار التشخيع األولي إلى أن المتطفل ينتمي إلى الجنس 

(. 8:1% في معظم االختبارات التي أطلق فيها علاى باادرات تحاور بياوض العائال )نسابة 100إ  بلغت نسبة التطفل 
ا بتقادم تبدأ المفترسات والمتطفالت المشار إليها بالظهور فاي الحقال بعاد األسابوع الثالاث مان اإلنباات ثام تازداد أعاداده

مكاان أالموسام متاأثرة باالظروف البيئياة الساائدة. وعنااد توقيات المكافحاة لتكاون بعاد أساابوعين مان اإلنباات ولمارة واحادة، 
طاااء الفرصااة للمفترسااات والمااتطفالت ألداء دورهااا خااالل مراحاال النمااو الحصااول علااى مكافحااة جياادة لآلفااات مااع إع

 الالحقة وأدت هذه الوسيلة إلى خفض اإلصابة وزيادة الغلة مقارنة بالتطبيقات األخرإ.
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 المستخدم Trichogramma principiumدراسة بعض التأثيرات الثانوية للمتطفل 
 سوريةفي المكافحة الحيوية في حقول القطن في  

 
 2وبرنارد بنتيرو 1 منير النبهان، 1عدنان بابي

 ا.، ليون، فرنسINSA – INRA( مخبر البيولوجيا التطبيقية، 2( كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية؛ )1) 
 

عنااد  Trichogramma principium ذثااار ثانويااة غيار مرغوبااة للمتطفال هادف هااذا البحاث إلااى دراساة احتمااال وجاود
ي المكافحااة الحيويااة لبيااوض فراشااات دياادان جااوز القطاان فااي سااورية، و لااق بتطفلااه علااى بيااوض بعااض اسااتخدامه فاا

رًا التي تّد من المفترسات األ ثر انتشا Chrysoperla carneaالحشرات غير المستهدفة في المكافحة كالحشرة النافعة 
ة نفذت التجرب رة لحقول القطن المكافحة.في حقول القطن في سورية، و الحشرات األخرإ المنتشرة في الحقول المجاو 

فاااي حقااال مااازروع باااالقطن فاااي محافظاااة حلاااب. ينتشااار فاااي الحقااال بااايض فراشاااة دودة جاااوز القطااان  1998فاااي أيلاااول 
 100/بيضااة 20بكثافااة  Ch. carneaنبااات وباايض  100/بيضااة 20بكثافااة  Helicoverpa armigeraاألمريكيااة 

بيضاة/ورقة نباات الملفاوف. تام  3-2بكثافاة  Pieris rapaeفياه بياوض نبات. ويجااوره حقال مازروع باالملفوف تنتشار 
 متطفاااااااااااااال ماااااااااااااان النااااااااااااااوع 1000تجهياااااااااااااز كبسااااااااااااااوالت بالسااااااااااااااتيكية مثقباااااااااااااة تحااااااااااااااور كاااااااااااااال واحاااااااااااااادة حاااااااااااااوالي 

 T. principium  بطاااور الحشااارة الكاملاااة قبااال الفقاااس. علقااات الكبساااوالت علاااى نباتاااات القطااان فاااي الحقااال، بمعااادل 
م وبمعاادل ماارتين لإلطااال  خااالل أساابوعين. تاام جمااع 10×  10نقاااة اإلطااال   كبسااولة/نقطة اطااال ( البعااد بااين 1)

أياام مان إطاال  الطفيال. حضانت  ،6، 4، 2بعاد  P. rapaeو بياوض  Ch. carnea و بياوض H. armigeraبيض 
البيااوض المجموعااة ماان الحقاال فااي المختباار لمراقبااة نساابة تطفاال التريكوغرامااا علااى هااذه البيااوض. أفهاارت النتااائج أن 

ال يتطفاال علااى بيااوض أسااد المااّن فااي الظااروف الحقليااة. وقااد وصاالت نساابة التطفاال علااى  T. principiumلمتطفاال ا
 % مااان مجمااال البياااوض المجموعاااة 29% مااان مجمااال البياااوض المجموعاااة. وإلاااى 13إلاااى  H. armigeraبياااوض 

 ًا هاااوجدياااد منتشااار طبيعيااا .carnea Chتااام تساااجيل متطفااال بيضاااي ذخااار علاااى بياااوض  .P. rapaeعلاااى بياااوض 
Telenomus acrobates  18بنسبة تطفل.%  

 
 


