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 Research Paper (Biological Control: Insects)  (حشرات:مكافحة حيوية)  بحـوث
 

 والُمتطفالت المرافقه لحشرة حفار للحشرات  ةالُممرض الكائنات
 على النخيل في العراق Oryctes spp.  (Coleoptera: Dynastidae) عذوق النخيل
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 الملخص
 عذوق النخيلوالُمتطفالت المرافقه لحشرة حفار للحشرات  ةالُممرض . الكائنات2019. راضي فاضل وحسن مؤمن ليلو الساعديالجصاني، 

Oryctes spp.  (Coleoptera: Dynastidae) 258-251(: 3)37 . مجلة وقاية النبات العربية،على النخيل في العراق. 
 Oryctes virusالتي ُتصيب نخلة التمر في معظم محافظات العراق. سجل وجود الفيروس  .Oryctes sppعذوق النخيل  يرقات وبالغات حفارلأجري مسح 
وتحول جسم  ،وكبر حجم البطن ،وظهور بقع بيضاء متفرقة تحت الجلد ،حركة اليرقات وتوقفها عن التغذية ءببطاإلصابة  عراضأ تمثلت حيث  ،على يرقات الحشرة

 .Pseudomonas spالبكتيريا بصابة إتسجيل  ويةيالح تموت اليرقة. كما اثبتت االختبارات الكيميائيةمن بعدها طباشيري و إلى  يتحولسائل شفاف رائق إلى  اليرقة كلها
 .Steinernema spمنها. وسجلت النيماتودا  كريهةاليرقة وانبعاث رائحة  نفوق سود و األاللون إلى  زرق الذي يتحوللليرقات حيث تتميز اليرقات المصابة باللون األ

 Beauveria bassiana. وسجل وجود الفطر سوادحيان مائل للاللون البني وبعض األإلى  اليرقات وتحول لونها نفوق بعراضها أ تظهر و تصيب يرقات الحشرة والتي 
يصيب  .Sancassania spالتي تتميز بجفاف جسمها وظهور نموات فطرية بيضاء اللون تغطي جسم اليرقة. وأظهرت نتائج الدراسة ان الٌحلم  النافقةعلى اليرقات 

وان كثافة ومدة بقاء ، على بالغات الحشرة Rhizoglyphus robiniو  .Pergamasus spيرقات وبالغات الحشرة، وألول مرة في العراق ُيسجل وجود نوٌعي الٌحلم 
حققت نسبة قد  حشرة/ةَحلم 20في حدود ن كثافة الٌحلم أثبتت نتائج الدراسة أوقد  .بالغات الحشرة نفوق ُتحدد حجم االصابة وسرعة  .Sancassania spبالغات الٌحلم 

 عن معاملة المقارنة بدون َحلم. ا  موت ولم تختلف معنويالحشرة /ةَحلم 5كثافة لم تسبب بينما  ،يام من العدوى أ 10% بعد 100 نفوق 

 ..Oryctes spp ،الحشرية مراضاأل مسببات ،مسحكلمات مفتاحية: 
 

 

 1المقدمة
 

 ،Oryctes elegansالنخيل  عذوق  حفاراتحشرة  أنواعتتسبب 
O. sinaicus، O. agamemnon وO. sahriensis صابة في نسبة إ
خضر صابة السعف األإل نتيجة% 79.62-38.37في حدود 

عن قرض وريقات  خضر واليابس فضل  والعراجين وقواعد السعف األ
 السيما النوع نواعسلوك هذه األن أو ، (2015الساعدي، السعف )

 O. agamemnon حفار جذور بسبب نشاط وضع إلى  قد يتغير
 فيبدأ بمهاجمة النخيل الحديث حدوث الجفاف وقلة الغذاءأو  البيض

الجنس  أنواعإذ ُتعد االصابة ب ،(Soltani et al., 2008القصير )أو 
Oryctes التي تجابه نجاح زراعة الفسائل حيث المشكلتأهم  من 

إلى  صابةاإلموت الفسائل الصغيرة والقديمة عندما تصل إلى  تؤدي
عندما يبدأ السعف بالتفرد  أتبدصابات غلب اإلأ ن أنسجة الداخلية و األ

كبر خطر أن أ Soltani et al. (2008)بين  وقد ،(2000العلي، )
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لمحيط التاج للفسائل صابتها إهو  O. agamemnon النوعليرقات 
اذ  ،توقف نموها وتدميرها بالكاملإلى  سنة حيث تؤدي 2-1بعمر 

مع بعضها وتصفر  ةمضغوطة وُمتجمع وراقواأل يكون السعف ملتويا  
م. تعد ن الحشرة تصيب الفسائل المرتبطة باألأوتموت فضل  عن 

ر والبكتيريا و النخيل باستعمال الفطفات آلحيائية األالمكافحة 
استعمال  عنوالنيماتودا الممرضة للحشرات االستراتيجية البديلة 

استخدام العديد من ن أو ( El-Shafie, 2014المبيدات الحشرية )
الدقيقة في مكافحة حشرات النخيل في غضون العقدين حياء األ

نتيجة التطور العلمي في مجال المكافحة  تجاءقد الماضيين 
الجبوري، المبيدات الحشرية ) استعمالحيائية والقلق من مخاطر األ

نجاحه  Metarhizium anisopilae استعمال الفطر اثبت. (2007
والسيما  Oryctesالجنس  أنواع% ضد 50نسبة قتل حداث إمن خلل 

 O. rhinoceros (Ramle et al., 2005.)النوع 
في العراق فقد استهدفت  Oryctesالجنس  أنواعهمية أل ا  ونظر 

فة الدراسة مسح وتشخيص الكائنات الدقيقة والمتطفلت المرافقة لآل
 .ضمن برامج المكافحة المتكاملة للحشرة مستقبل   للستفادة منها
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  مواد البحث وطرائقه
 

من أشجار  Oryctesالجنس  نواعاليرقات والبالغات الحية أل تجمع
ومصيدة  Russel IPMالنخيل والبالغات من المصائد الضوئية نوع 

 ( والمصائد الفيرمونية المزودة بالمادة الجاذبة2015الساعدي )
PH-671-IPE انتاج شركة Russel IPM  البريطانية والتربية المختبرية

، 2014 يوليو/حتى شهر تموز 2013 أبريل/في الفترة من شهر نيسان
 الحشرية مراضوالعدوى بمسببات األطبيعية الحاالت غير الل يسجتل
 .هاموتأسباب و 
 

 تالفيروسا
 يرقات من الطور الثالث لحشرة حفار عذوق النخيل 8ُجمعت 

O. elegans  والنوعO. sinaicus  ظهرت عليها إصابة غير طبيعية
تمثلت ببطء حركتها وتوقفها عن التغذية وظهور بقع بيضاء متفرقة 

سائل إلى  تحت الجلد ومن ثٌم ُكبر حجم البطن وتحول اليرقة كلها
 (-1A شكلاليرقة ) نفوق يتبعه الطباشيري و إلى  شفاف رائق يتحول

 .Hunter-Fnjito et alولغرض عزل وتنقية الفيروس استعملت طريقة 
الثالث  عمرُجنست يرقات ال)أ(  :تالية( حسب الخطوات ال1998)

مل محلول داريء  20مل ماء مقطر و 50بخلط كهربائي مع إضافة 
ُرشح المحلول من خلل قطن ومن ثم قماش ، )ب( فوسفاتي)منظم( 

موسلين للتخلص من األجسام الكبيرة وُرشح المحلول من خلل ورق 
 ،الثلجةتالي في ُترك المحلول لليوم ال( ـ، )جWattman No.1ترشيح 

سرعة بعملية طرد مركزي ض لذ  عر محلول واٌهمَل الراسب و ثٌم ُاِخذ ال
ُأخذ المعلق وأهمل الراسب )د(  ،دورة/دقيقة ولمدة عشرة دقائق 2000

مل داريء فوسفاتي  20 مل ماء مقطر مع 20 وأضيف للمحلول
واخذ ، دورة/دقيقة لمدة نصف ساعة 5000بسرعة  تثفيلوأجريت عملية 

مل ماء مقطر  25له ضيف أو الراسب  أخذ، )ه( وأهمل الراشح راسبال
وأجريت عملية ترشيح للمحلول بتفريغ ، مل محلول داريء فوسفاتي 5و

يسمح ، بحيث ملي ميكرون  0.22الضغط وبورق ترشيح ملي بور حجم 
ثٌم  بالنفاذ.للجسيمات التي أكبر منها  بالمرور وال فيروسلجسيمات ال

عد بالمجهر االلكتروني النافذ وب ُأخذ المحلول وُأجريت عملية تصوير
ستك، وتم تشخيص جالفوسفوتنحمض  صبغة باستعمالالصبغ السالب 

حيائية األ المكافحةأستاذ ، الفيروس من قبل الدكتور حسام الدين عبدهللا
 جامعة بغداد. ،في كلية الزراعة

 

 

 
 
 

(، الديدان الخيطية Bالبكتيريا ) ،A) ) : الفيروساتالمجهرية الحشرية المختلفةحياء باألالمصابة  Oryctesالجنس  نواعيرقات الطور الثالث أل .1 شكل

(Cوالفط ،)و( رD). 
Figure 1. Third instar larvae of Oryctes spp infected with different entomopathogens: viruses (A), bacteria (B), nematodes (C) 

and fungi (D). 
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 البكتيريا
الجنس  أنواعر الثالث ألحد عمجمعت يرقات مصابة من يرقات ال

Oryctes  اللون  اللون األزرق ثمب والتي ظهرت عليها أعراض التلون
 (.-2B شكلمنها ) كريههاألسود مع آنبعاث رائحة 

ولغرض عزل وتشخيص البكتريا الُمسببة لتلك األعراض اعتمدت 
 )أ( ( وحسب الخطوات التالية:1987) Poinar & Thomasطريقة 
 ، )ب(ثانية 2% لمدة ethanol 70اليرقة المريضة بكحول  تطهير

قائق، د 5-3% لمدة NaHCl 5باستعمال المبيض المنزلي  التطهير
، دقائق 5-3 لمدة (%10الصوديوم ) ثيوسلفاتباستعمال  التطهير( ـ)ج

 .مراتثلث مع تغيير النقع في الماء المعقم )د( 
بعد مٌدة  في نقيع اليرقة تمعقمة وغمس  (Loop) مسحة تخذأ

 الدم آجارول على وسطين زرعيين، األ تمن وضع المحلول ومسح
Blood agar  المغذي  جاراآلمن  )حضر(Nutrient agar)  

 بعد تعقيمه بوساطة الحرارة الرطبة بجهاز التعقيم مضاف اليه 
ماكونكي آجار الثاني و  % قبل أن يتصلب(،5دم انسان بنسبة 

(Macconky agar)،  س ° 37عند حرارة وحضن الوسطان الزرعيان
  ساعة. 48-24 ولمدة

وفي الوسط الزرعي األول  ،نيزرعت البكتريا النامية على الوسط
رام وفي حالة جمو جميع البكتريا السالبة والموجبة لصبغة الدم تنآجار 

تكون المستعمرات زرقاء مخضرة وتنبعث  Pseudomonasنمو بكتيريا 
السالبة  Pseudomonas، في حين نمو البكتريا كريهةمنها رائحة 

خاصة لون الُمستعمرة في وسط برام بصفاتها المظهرية و جلصبغة 
الماكونكي وهو الوسط المتخصص لهذه البكتريا وأجريت فحوصات 

الذي يشخص  VITEK 2 Version 08.01جهاز  باستخدامبيوكيميائية 
 .رامجمتخصص للبكتيريا السالبة لصبغة  اختبار 64

 
 )النيماتودا(الديدان الخيطية 

اليرقة المصابة باللون  تٌلون عراض أ عليها  تعزلت اليرقات التي ظهر 
غرض عزل بو  (C-1 شكل) للسوادمائل اللون الحيان البني وبعض األ

 ( وحسب الخطوات التالية:2006) عبد العزيز اعتمدت طريقة النيماتودا
ورق ترشيح رطبة  2عدد اليرقات في أطباق بتري مع  توضع)أ( 

لملئمة لحركة للحتفاظ بالرطوبة أطول فترة ُممكنة وتهيئة الظروف ا
 طوار المتقدمة ليرقات دودة الشمعبعد ذلك األاستعملت و  النيماتودا

 هذهتعٌد  حيث هاوإكثار لجمع النيماتودا  Galleria mellonella الكبرى 
تم الحصول عليها من والتي  ،الحشرات الكاشفة للنيماتودا الممرضة

 10-7 توضع، )ب( لوجياو وزارة العلوم والتكن ،دائرة البحوث الزراعية
يرقات مع اليرقة المعزولة والمصابة بالديدان الخيطية في طبق مع 

( ـ، )جترطيب الطبق بما فيه من ورق الترشيح عند الحاجة مراعاة
يحتوي  طبق معقمإلى  ونقلت أيام 3-2بعد  النافقةفحصت اليرقات 

المستعمرة، دامة إو العدوى راء جإليرقات لحشرة دودة الشمع  10-7على 
شرائح على  وبعد عزل اليرقات الفعالة للديدان الخيطية تم تثبيتها

غ  30)يتكون من  Hoyer᾽s mediaقطرة من ليها إضيف أو زجاجية 
مل  50و جليسرولمل  20و كلورال مائي غ 200صمغ عربي و 

 لتشخيص المظهري. ل ي للفحص المجهر ت ئوهي ُمذيب(،
 

 

 
 

 (B)الَحلم البالغ،  ((A .وتأثيره في نمو اليرقات وتطور العذارى Oryctesعلى العمر اليرقي الثالث ألنواع الجنس  .Sancassania spالٌحلم  .2شكل 

 بالغة مشوهه الصابة العذراء بالحلم. ((Dعذراء مشوهه الصابتها بالَحلم،  (C)بالغات الَحلم على الفتحات التنفسية، 
Figure 2. The mite Sancassaina sp. on third instar larvae of Oryctes sp. and its effect on larval growth and pupal development. 

(A) Adult mite, (B) Adult mited at respiratory openings, (C) Malformed pupa attacked by mites, (D) Malformed adult emerged 

from a pupa attacked with mites. 
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 رو الفط
طوار اليرقية والحشرات البالغة الميتة لحفار عذوق النخيل بعد جمع األ

صابة فطرية إمن الحقل، ُعزل البعض منها والتي ظهر عليها أثار 
 .Hunter-Fnjito et alواعتمدت طريقة  ،(D-1 شكل) بلون أبيض

تم المختبر و إلى  العيناتُنقلت  وحسب الخطوات التالية: (1998)
 5 % لمدة5تركيز بالمخفف بمحلول هيبوكلوريت الصوديوم  تطهيرها

ثلث تغييرات مع اطباق ُمعقمة فيها ماء ُمعقم إلى  ثم نقلت ،دقائق
 .مملوءة بالماء الُمعقمطباق ألنقلت مرة اخرى ، ثم لغرض تنظيفها

أطباق إلى  على ورق ترشيح ونقل أجزاء من الحشرةالعينات ضعت و 
 25عند حرارة سبوع ألمدة حضنت و  PDAتحتوي على الوسط الغذائي 

 2-1ر بعد و عزلت الفط .% مع المراقبة اليومية70ورطوبة س ° ±2
تكوين المستعمرات الفطرية وتم تشخيصها وفق الصفات  منسبوع أ

، الدكتورة حرية حسيناألخصائية  ر من قبلو التصنيفية الخاصة بالفط
 .جامعة بغداد ،الزراعةكلية 

 
 الحلم

ُجمعت  - Oryctes الجنس نواعطوار اليرقية أل الَحلم المتطفل على األ
 Oryctes الجنس أنواعلثالث ألحد ر اليرقي االعميرقات مصابة من 

والتي ظهرت عليها أعراض غير طبيعية تمثلت بخمول الحشرة وعدم 
نها أوعند فحصها بالمختبر وجد  ،ونفوقهاالتغذية وجفاف اليرقات 

عزلت نماذج من الَحلم وأجريت عملية تنظيف  .الَحلم أنواعمصابة بأحد 
منه في محلول مكون من إذابة عداد أ بوضع  ،للحلم االحشاء الداخلية

 15مل ماء مقطر لمدة  100دروكسيد الصوديوم في غ من هي 10
ليها إضيف أو الحلم ووضعت في شرائح زجاجية فراد أثم جمعت  ،دقيقة

غ  200غ صمغ عربي و  30 كون منم) Hoyer’s media قطرة من
للفحص ت ئوهي ،مل مذيب( 50و جليسرول مل  20و  كلورال مائي

استاذة ، الدكتورة خولة طه النعيميتشخيص الَحلم من قبل جهري لالم
  .جامعة بغداد، الحلم في كلية الزراعة

 
ُجمعت بالغات مصابة  -Oryctesالَحلم المتطفل على بالغات الجنس 

ظهرت عليها أعراض غير طبيعية تمثلت بشلل الحركة الجزئي وانقلبها 
اللون إلى  تالحشرة بعد أن تحول نفوق و على الجهة الظهرية  باستمرار

منطقة الرأس والصدر  وانفصالاألسود الداكن وتغطيتها بمادة لزجة 
األمامي عن باقي جسم الحشرة، وُعزلت أفراد الَحلم الموجودة على جسم 

 في المختبرمجهريا  الحشرة وُحضرت على شرائح زجاجية وفحصت 
 .الٌحلم أنواعحيث تم تشخيص  x 400و 200xبقوة تكبير 

 

 
في  O. elegansفي كثافة الَحلم على بالغات  االختالفتأثير دراسة 

 ظروف المختبر الطبيعية
 Oryctes elegans  ُجمعت بالغات من حشرة حفار عذوق النخيل النوع

 وصلتبكثافة  .Sancassania spبالغات النوع  ،والمصابة بالَحلم
حلم/حشرة لغرض توفير أفراد الَحلم لمعاملت  ا  منفرد 70-100

سم معقمة ووضع الوسط  14بقطر  ا  بتري ا  طبق 45 ءُهي ،الدراسة
 لمدةس ° 121جهاز االوتوكليف بدرجة في الغذائي الخاص بالحشرة 

في  Sancassania sp الَحلم بالغات من عينة 45 ونقلت دقيقة 15
 (حلمة/حشرة 20، 15، 10، 5)بأربع كثافات  ظروف المختبر الطبيعية

وقد اسُتعملت  عن معاملة المقارنة )بالغات الحشرة بدون َحلم( فضل  
، لكل معاملة تحتوي كل  منها على ثلث عينات مكررات رئيسة ةثلث

ولتأكيد كثافة الَحلم على الحشرة  .وضعت كل واحدة منها في كل طبق
وضعت أفراد بالغات الَحلم حسب كثافة المعاملة ، البالغة لكل معاملة

الَحلم  استقرارلكل حشرة بالغة في أطباق المكررات الفرعية، ولوحظ 
المنقول على جسم الحشرة البالغة في المنطقة المرنة أي عند منطقة 

طباق وأغلقت األ .مع باقي جسم الحشرة تمفصل الرأس والصدر االمامي
ووضعت في أقفاص خشبية داخل  ان الحشرةباألغطية الشفافة لمنع طير 

جري الفحص يوميا  لملحظة سلوك الحشرة المصابة والمدة أ، والمختبر
ورش الوسط الغذائي يوميا بالماء . حداث القتل للبالغاتالزمنية إل

لكل  النافقةاألفراد المقطر لتوفير الرطوبة اللزمة، وُحسبت أعداد 
 .الهالكة يام ومدة القتل والنسبة المئوية للحشراتأخمسة 

 

 النتائج والمناقشة 
 

 فيروستشخيص ال
تعود  فيروسأظهرت نتائج الفحص بالمجهر االلكتروني أن ُجسيمات ال

متخصص  اتفيروسأن هذا النوع من اليعتقد إذ  Oryctes virusللنوع 
جراء إوقد أثبتت فرضيات كوخ عند  ،Oryctesالجنس  أنواععلى 

ُيصيب  فيروس، أن الفيروسالعدوى على اليرقات السليمة براشح ال
بطء حركتها وتوقفها عن التغذية وظهور بقع بيضاء ويسبب اليرقات 

إلى  الجليد ومن ثٌم ُكبر حجم البطن وتحول اليرقة كلهامتفرقة تحت 
وفي هذا المجال  طباشيري.إلى  سائل شفاف رائق يتحول

 يصيب بالغات orNV فيروسالن أJayawardena  (2013 )ذكر
O. rhinoceros عبد هللا والجبوري  وسجل عن طريق الفم بينما عزل

في العراق  O. elegansمن يرقات  Oryctes virus فيروس( ال2001)
 .من قبل
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 تشخيص البكتيريا
انزيم  واختبار 100xالمركب بقوة تكبير  بالمجهر أظهرت نتائج الفحص

Oxidase عراض المرضية على يرقات حفار أن البكتيريا الُمسببة لأل
إذ تمٌيزت بشكلها العصوي  Pseudomonasعذوق النخيل تعود للجنس 

  .رامجسالبة لصبغة كانت و 
عراض األالبكتيريا سببت ظهور ن أفرضيات كوخ ثبتت أوقد 

زرق ثٌم األسود مع انبعاث على اليرقات والمتمثلة بتلون اليرقة باللون األ
وجود إلى  Gopal et al. (2001) في دراسة مماثلة أشار .كريهةرائحة 

 التي تسبب تسمم الدم ليرقات Pseudomonas alcatigenes البكتيريا
O. monoceros. 

 

 رو تشخيص الفط
أن الفطر  والنافقة أظهرت نتائج العزل المختبري من اليرقات المصابة

 Beauveriaالممرض المسوؤل عن هذه الحالة المرضية هو 

bassiana.  في دراسة وجدMasoud & Baher (2012 )ن الفطرأ 
من  ا  يوم 14بعد  O. elegans% لبالغات 50حقق نسب موت 

  .المعاملة
 

 )النيماتودا(تشخيص الديدان الخيطية
( المعزولة من Infective juvenilesالفعالة ) اليافعاتشخصت 

وفي  Steinernema spاليرقات المصابة بأنها تعود لجنس النيماتودا 
 Steinernema( النيماتودا 2001)الجبوري وصبا دراسة مماثلة سجل 

مرة في العراق وحققت ول ألالقرون الطويلة  يذعلى حفار ساق النخيل 
شهر من حقنها في جذع أحفار بعد ثلثة الكفاءة عالية في قتل يرقات 

 .النخلة
 

 الحلم أنواعتشخيص 
ن أأثبتت نتائج التشخيص  -المرافق ليرقات حفار عذوق النخيلالحلم  

  .Sancassania sp الجنسإلى  الحلم المرافق ليرقات الحشرة يعود
(Acari: Astigmata:Acaridae)، الَحلم التي  أنواعكثر أعد من وي

باعداد مرتفعة ويتميز بأجزاء الفم المتطاولة د توجو ترافق يرقات الحشرة 
وره البالغ يظهر بلون طمزودة بالشعيرات و أن الَحلم في ال األرجلو 

شفاف والشعيرات موزعة على سطح الجسم ويتميز أو  سمني باهت
 .(A-2 شكلبوجود ُشعيرتان عموديتان في نهاية المنطقة الظهرية )

هذا النوع على جسم اليرقة من الخارج والسٌيما عند منطقة  يوجد
 يؤدي .تغذى من خلل جدار الجسم( ويB-2 شكلالفتحات التنفسية )

موتها حيث أن مٌدة قتلها تعتمد على إلى  وجود الَحلم عل يرقات الحشرة
طور وحجم ونشاط اليرقة فضل  عن كثافة الَحلم وأن هلك اليرقات 

السوائل من  امتصاصأو  إزعاجهانتيجة االصابة بالَحلم قد ينشأ عن 

االخلل أو  جسم اليرقة مما يسبب في أمتناع اليرقة عن التغذي
االنسلخ في  اكتمالبالعمليات الحيوية في جسم اليرقة والتي منها عدم 

اليرقة عند تموت  الالحاالت  العذراء و في بعضأو  ر الثالثعميرقة ال
لم بل تتطور ن عذارى مرحلة ما قبل العذراء لتٌكو إلى  أصابتها بالح 

تبزغ منها بالغات مشوهة أو  تبزغ منها بالغات ( الC-2 )شكلمشوهة 
ر اليرقي عم( لعدم اكتمال عملية االنسلخ للD-2 شكل)غير كاملة 

لحظ اكتمال تشكل البالغة داخل جلد العذراء يو ، العذراء طورأو  الثالث
  .الثالث للحشرة العمر اليرقيوجزء من جلد يرقة س أالر مع بقاء كبسولة 

 

من الحلم تتطفل على  أنواعشخصت ثلثة  -الَحلم المرافق للبالغات
 بالغات الحشرة:

 :Sancassania sp.   (Acari: Astigmata الَحلم :النوع األول

Acaridae) -  الَحلم الذي يرافق الحشرة البالغة  أنواعُيعد من أكبر
كثافة إذ لوحظ تمركز وجوده في منطقة اتصال الحلقة الصدرية كثرها أو 

 األرجلمع الحلقة الصدرية الثانية تحت أغماد االجنحة وعلى ولى األ
خاصة الطور الحوري بالحورية المختلفة و طوار األوقد لوحظت 

البالغ للَحلم، و لوحظ أٌن  العمرإلى  ضافةإ( Hypopusاالرتحالي )
طبيعة الغذاء إلى  البالغ وقد يعود ذلكالفرد هنالك اختلفات في شكل 

 الُموفر لدى الَحلم وتأثير التغذية فيه.
ان الطور االرتحالي الذي يمكن تمييزه بسهولة ووضوح عن بقٌية 

البني أو  صفر الغامقخلل لونه األالحورية من هو طور األطوار 
البيضوي المنتفخ من أو  وطبقة الكيوتكل الصلبة وشكله المستدير

وان  األرجلالخلف وسطحه العلوي المهدب وظهور جزء بسيط من 
وجوده والتصاقه على الحشرات البالغة على ن أحيث ثرية أأجزاء فمه 

البالغة عن طريق طة الحشرات االرغم من عدم تغذيته هو للنتقال بوس
 (.A-3 شكلمناطق اخرى واكتمال تطوره )إلى  الطيرانأو  الحركة

الحشرات البالغة المصابة بالَحلم بأعراض الخمول وبطء  تتميز
من مكان آلخر وعدم سيطرتها على  نتقالاالالحركة وعم قدرتها على 

الوقوف وانقلبها على الجهة الظهرية من الجسم وامتناعها عن التغذية 
واستمرارها على البقاء على ظهرها لعدم قدرتها على التحكم بأطرافها 

السريع اعتمادا  أو  والمحصلة النهائية لهذه االعراض هو الموت البطيء
 .ةعلى كثافة الَحلم على جسم الحشر 

يترافق موعد ظهور الَحلم مع ظهور الحشرات البالغة في الحقل 
درجات  بارتفاعوتزداد أعداده  أيار/مايوو  أبريل/خلل شهر نيسان

موت أعداد إلى  الحرارة إذ يزداد نشاطُه وتطفله على البالغات مٌما يؤدي
الكثافة المهمة في تقليل حيائية األلذا يمكن عٌدُه من العوامل  ،كبيرة منها

إٌن موت البالغات  .Oryctesالجنس  نواعالحشرات البالغة أل العددية
التغذي على أو  لوجود الَحلم على الجسم نتيجة اإلصابة بالَحلم قد ُيعزى 
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 نتيجة لثقل وزن الحشرة أو  ،(haemolymphالمواد السائلة )
الَحلم لبعض راز فإأو  كبيرة من الَحلم على الجسمعداد أ بسبب وجود 

 هذه العوامل ٌن أالمواد عند التغذي قد تشل حركة الحشرة , إذ 
 أشار .الحشرات البالغة نفوق إلى  مجتمعة تؤديأو  منفردة

 Al-Deeb et al. (2012)  وجود نوٌعين من الَحلم مرافقة إلى 
  .Sancassani sp هما O.agamemnon arabicusللنويع 

(Acari: Astigmata: Acaridae)  وHypoaspis rhinocerotis 

oudemans  (Acari: Mesostigmata: Laelapidae). 
 

 :Rhizoglyphus robini  (Acari الَحلم -النوع الثاني

Mesostegmata: Acaridida) -  ُول التسجيل األهذا التقرير عٌد ي
إذ وجد على كل   ،لهذا النوع على بالغات حفار عذوق النخيل في العراق

وشمل النموذج الُمشخص الطور  O. sinaicus و O. elegans من
كبير نسبيا  حجمه و خرى األطوار المتحركة مع األ Hypopusاالرتحالي 

بنية  األرجلو  مم وحليبي اللون والشعيرات الموجودة قصيرة جدا   1يصل 
 (.B-3 شكل) االستطالةإلى  جزاء الفم تميلأو 

 

 :Pergamasus sp.  (Acari: Mesostegmata الَحلم -الثالثالنوع 

Parasitidae)–  ٌول لهذا النوع على بالغات التسجيل األ التقرير هذا ُيعد
الَحلم  تأثيرإذ يتطفل على البالغات وله  ،حفار عذوق النخيل في العراق

Sancassania sp. بكثافة قليلة ويتميز هذا  توجدإال أن أعداده  هنفس
 (.C-3 شكلبوجود البقع السوداء على جسمه ) النوع من الَحلم

 

 البالغات في .Sancassania spفي كثافة الَحلم  االختالفتأثير 
أثرا  مهما في إرباك  .Oryctes spألعداد الَحلم الموجودة على بالغات 
خلل مدة الدراسة، وكلما زاد  وقتالبالغات وإزعاجها وهلكها بمرور ال

الحشرات البالغة كانت نسبة هلكها جسام أعدد أفراد الَحلم على 
أسرع. بينت نتائج التحليل االحصائي وجود اختلفات إحصائية  نفوقهاو 

 باختلفالمئوية للحشرات البالغة  الموتمعنوية بين متوسطات نسب 
فقد حققت كثافة  .المختلفة كثافات الَحلم المدروسة خلل الُمدد الزمنية

أيام من العدوى في  10 % بعد100حلمة/حشرة نسبة قتل  20 الحلم
% 100% و 55حلمة/حشرة نسبة قتل  15و  10حين حققت الكثافات 

 5للبالغات في معاملة  نفوق نه لم يحدث أال إ التطفل،يوما  من  25بعد 
غة كانت الحشرات البال، حيث أن (1حلمة/حشرة والمقارنة )جدول 

ولوحظ خلل الساعات االولى من تنفيذ التجربة  .تتغذى بصورة طبيعية
صعود أفراد الحلم على جسم الحشرة البالغة وتمركزها بصورة خاصة 

ولى مع الحلقة الصدرية الثانية عند منطقة اتصال الحلقة الصدرية األ
هذه . تمتاز مع الجسم األرجلاالجنحة ومناطق تمفصل غماد أ تحت 

الَحلم عند منطقة أجزاء الفم  وجودالمناطق بالمرونة النسبية فضل  عن 
 مٌما يسبب حدوث شلل للبالغات وقٌلة حركتها وامتناعها عن التغذية.

لكثافة الَحلم الموجودة على جسم ن أويتضح من نتائج الدراسة 
 20ة ل في الكثافصكما ح النفوق الحشرة أثرا  كبيرا  في سرعة حدوث 

حجم الضرر الكبير الذي تحدثه أفراد إلى  ذلكَحلمة/حشرة، وقد يعزى 
الَحلم نتيجة امتصاص المواد السائلة من جسم الحشرة وانزعاج الحشرات 
البالغة من وجود هذه االعداد نتيجة تغذيتها وثقل وزنها فضل  عن 

عن امتناع البالغات إلى  يؤدي مما ،وجود الحلم في منطقة أجزاء الفم
عند الكثافة  هالسريع مقارنة بعدم حدوث النفوق إلى ذلك ، ويؤدي التغذية

وفي هذا المجال اشار  .معاملة المقارنةأو  َحلمة/حشرة( 5)دنى األ
 .Spinibdella sp وجود الَحلم المفترسل( 2007)الجبوري 

(Bdellidae)  وُوِجَد أفراد من عائلة  ،في قمة النخلة مع حفارات العذوق
تتطفل على يرقات حفارات ساق  Diplogymidaeالَحلم المتطفل 

النخيل )حفارات الساق وحفارات العذوق( وتمتص سوائل جسمها مما 
أيام عندما تكون  4-3إذ تموت اليرقة بعد  واسودادهاتيبسها إلى  يؤدي

 .فرد/يرقة 70-50أعداده كبيرة 

 

 
 

 ..Oryctes sp.: (A) Sancassania sp. ،(B) Rhizoglyphus robini ،(C) Pergamasus sp النوعأنواع الُحلم المتطفل على بالغات  .3شكل 
Figure 3. Parasitic mite species on adults of Oryctes sp.: (A)Sancassania sp., (B) Rhizoglyphus robini, (C) Pergamasus sp.   
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 زمنية المختلفة. ةعند الكثافات المختلفة للَحلم خالل مد Oryctesالمئوية للحشرات البالغة لألنواع المختلفة من الجنس النفوقمتوسط نسب . 1جدول 
Table 1. Average adult mortality rate of different Oryctes species as influenced by different mite densities following different 

exposure periods.  

 

 َحلم/حشرةالأعداد 
Number of mites/insect 

 المئوية بعد فترات زمنية مختلفة )يوم( النفوقمتوسط نسب 
Mortality rates (%) following different exposure time (days) المتوسط 

Mean 5 10 15 20 25 

0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

10 0.0 0.0 0.0 22.2 55.5 15.5 

15 0.0 44.4 66.4 88.8 100 59.7 

20 44.4 100 - - - 88.8 
 LSD at P= 0.05 is 32.73  32.73% = 5مستوى احتمال  ندفرق معنوي عقل ا

 
Abstract 

Al-Jassany, R.F. and H.M.L. Al-Asaeedi. 2019. Associated entomopathogens and parasitoids of palm rhinoceros beetle, 

Oryctes spp. (Coleoptera: Dynastidae) on date palm in Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 37(3): 251-258. 
A survey was conducted on larvae and adults of palm rhinoceros beetle Oryctes spp. in infested date palm regions of Iraq to identify 

different associated pathogens and parasites. Oryctes virus was recorded as a virus infecting the larval stage. The symptoms observed were 

slow movement, no feeding and white spots appeared under the skin, in addition to an increase in size of infected abdomen. Consequently, 

larval body was converted to clear transparent liquid with chalky appearance, and finally the infected insect died. The biochemical tests 

confirmed that some larvae were infected with the bacteria Pseudomonas sp. The infected larvae had a blue color, changed to black and 

finally died, releasing a bad smell. Furthermore, the results showed that Steinernema sp. as an entomopathogenic nematodes was found to 

attack the larval stage of the insect and caused death, with the insects color change to brown or sometimes black. Likewise, Beauveria 

bassiana was identified as an entomopathogenic fungus that infects the insect larvae. Dead larvae had white hypha on their bodies that 

finally get dry. Moreover, the results of this study also identified the mite Sancassania sp. to parasatize both larvae and adults of the insect. 

The two mite species Pergamasus sp. and Rhizoglyphus robini were recorded for the first time to parasatize the insect adults for the first time 

in Iraq. The density and exposure time of mite adult Sancassaina determined the infestation level and mortality rate of the borer adults. 

Results obtained indicated that 20 mites/insect caused 100% mortality of target pest 10 days after infestation, whereas 5 mites/insect didn’t 

cause any mortality and there was insignificant difference between this treatment and the control (without mites). 

Keywords: Palm rhinoceros beetle, Oryctes spp., survey, entomopathogens.  
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