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  Oligonychus afrasiaticus لتمرا غبارحلم حياتية حقلية لدراسة 
 *مهند حامد جاسم                                    صباح إبراهيم حمادي  

  جامعة االنبار  –كلية التربية للعلوم الصرفة  -قسم علوم الحياة 

 الخالصة 

فات  لرئيسةاا لر اص ب اس  مد  اآ  Oligonychus afrasiaticus (McGregor)يعدد للدم ابدار ال مدر   

إن دداا ال مددور إما لددم  دد م فددا العددراس ويخددئر كخددا ر  ئمددرو فددا  ميددة ونوعيددة  .Phoenix dactylifera Lنخلااا لر  اائ 
عددام  األوا مدد   ددانو   –شدد ر نيخددا   .  ندداوا البلددا دراخددة الالافددة الخدد انية الخددنوية لللددم ابددار ال مددر كدد ام افل دد 

ئدايدة شد ر  فدا أظ درت الن دا أ أ  أوا ظ دور ل دما الللدم فدا اللقد   دا لقليدا  . (  ما درخت ليا ية هما الللم5131)
فدا لدم ئددأت الالافدة الخد انية ل دما الللدم باالر تداي ال ددر جا ل اد  مرو  دا   يةمشدظ درت اننداا ال( إم 5131نيخدا  )

ملد  م زامندا  مدال االر تداي ال ددر جا لدرجدة اللدرارو واالنكتدا  فدا و دا  مرللة الكد ا األادتر فدا من ادر شد ر  ر 
الرطوبة النخئية بعدها أكمت الالافة الخ انية باالنكتا   بعا  النكتا  درجة اللرارو ل ا  أدنى مخ وى ل ا فا شد ر 

 .adult deutogyne ر  انو  اللانا ئ م ة إناا  املة انو  األوا ، بعدها دك  الللم مرللة ال ش ية فا ش 

على كوص خعر النكم  والك ا األكضر والك ا األاتر وجود فروس  هما الللمئمنت ن ا أ دراخة ليا ية 
معنوية فا معدالت نمو األطوار ئم  الم ور وانناا ، و مل  ئمنت الن ا أ وجدود فدروس معنويدة ئدم  طدوا عمدر اننداا 

انددت وطددوا عمددر الددم ور لمددا  انددت انندداا أطددوا عمددرا  مدد  الددم ور علددى الكدد ا األكضددر والكدد ا األاددتر لمددا  
  معددا عدددد أ أيضدا  ، وأظ درت الن دا أ علدى ال ددوالا  مومدا ( 33.2 , 35.23( و )33.42 , 37.43الن دا أ  داال ا )

ضددة علددى ( ئي2.52، 31األكضددر والكدد ا األاددتر  ددا  )  الئمددو  الموضددوعة مدد  نئدد  انندداا الناميددة علددى الكدد ا
نداا الناميدة علدى الكد ا األكضدر والكد ا األادتر فقدد أمدا معددا مددو نئد  وضدال الئدي  لإ ال والا ك ا مدو بقا  ا.

  ال والا.( موما  على 2..1 ،3.27 ا  )

Field studing of the biology of date dust mite Oligonychus afrasiaticus  
 

 Sabah Ibrahim Hammadi                         Mohannad Hamid Jasim  
Department of Biology -  College of  Education for pure science - University of Al- Anbar 

 
Abstract 

The date dust mite Oligonychus afrasiaticus (McGregor) is one of the main pest 

that infest date trees in Iraq and cause great quantity and quality losses in dates production 

if the pest is not controlled.The research delt with the studing of  the population density of 

date dust mite during April – December of  the year ( 2013) besides the biology of this 
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mite in the field. 

The study revealed that the appearing of this mite was in the begining of  April 

(2013) when hibernated females ( deutogyne ) were appaered , then the population of  this 

might start to increase gradually to reach its peak in middle August , this increasing was 

synchronized with the gradual temperature  increase and with the decreasing of  relative 

humidity , after that the population density of this might begin to decrease when the 

temperature start in decreasing to reach lowest level in the month December and developed 

to the females (deutogyne ) in January . 

 The biological study results on the date leaves, green date fruits (Alkhalal 

alakhther) and yellow date fruits (Alkhalal alasfar) revealed significant differences 

between instar grow means of  females and males. Significant differences are also 

appeared between longevity of  the females and males , which was longer in females 

compared with males on the green fruits and yellow fruits ( 14.7 , 11.75) day and (12.81, 

11.5 ) day respectively. The results revealed also that is the fecundity of  females which 

grew on green date fruits and yellow date fruits are ( 19 , 28.25 ) egg respectively during 

their longevity , the preoviposition period of  females on the green date fruits and yellow 

date fruits were ( 1.54 . 0.65 ) day respectively. 

 المقدمة

النكم  م  أهم وأندم األشجار ال ا عرف  دا ار  الرافددم  و اندت ل دا أهميدة كاادة فدا جميدال اللقدر  يع ئر  
ت  لددار ل ددمش األشددجار فددا بائدد  وال ددا يم ددد عمرهددا إلددى مددا جددد  ال ار كيددة فقددد عرف ددا الخددومر و   مددا عرف ددا البددائلمو  إم و  

 Phoenixنكلدددة ال مدددر  .(1و )( 5يقدددارر أر عدددة  الق خدددنة نئددد  المدددي د  مدددا ورد م رهدددا فدددا شدددر عة لمدددورائا ) 
dactylifera L.  العا لدة النكمليدة  إلدىم  أهم النبا ات ال ا  ن مداArecaeae (Palmaceae )م ممدز الجدن  خدابقا ،

Phoenix  عدد  بقيددة األجنددا  فددا العا لددة النكمليددة بيوراندد  الكواددية المطويددة علددى طول ددا والم ج ددة إلددى األعلددى ونددواو
 Phoenix  (31.)( نوعا   ابعا  للجن  37لمارها مات أكدود مممز ، وهنا  ما يقارر م  )

مد  اآفددات   date dust mites  Oligonychus afrasiaticus (McGregor)يعدد للدم ابدار ال مدر
و نشدي الضدرر ن مجدة ل ةميدة  ( .35)  االن اادية الم مة ال ا  امر نكلة ال مر ، واخم  الشدا ال ملليدا عن ئدوت ال مدر

األطدددوار اللور دددة والادددام ت علدددى عادددارو اللمدددرش فدددا مرالددد  الجمدددرح والكددد ا والرطدددر إم يم لددد  الللدددم ف و دددا  إئر دددة 
Chelicerae بداللمرو الخديما المنطقدة ئر  لون دا و بقع دا ف ظ در اللمدرو اامقدة اللدو  مشدوبة يةرزها فا نشرو اللمدرو فيخد

ال ا ندرر القمدال ، والضدرر األشدد  ديلمرا  فدا اللمدار هدو أ  هدما الندوي مد  الللدم يتدرز نخدمجا   ليتدا  علدى اللمدار والعدموس 
الخم المللا وهو عن ئدوت ابدار ال مدر، والشمار خ مما يخئر  جمال و راام الةبار وما يلوي  ولما فقد خما هما الللم با

يعمددد  هدددما النخدددمأ علدددى عرنلدددة العمليدددات التخدددمولوجية لللمدددرو فضددد   عددد  إلدالددد  ظددد   علدددى اللمدددار فمددد كر مددد   لون دددا 
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  ددر  علددى أشددجار  ونضددج ا، و جعل ددا امددر ادداللة ل خدد     البشددرح ويخدد عمل ا الددبع  علتددا للموانددات المزرعددة أو
دراخدة  إلدى، و  ددق البلدا (32، 34، 1، 33، 3 ، 2 ،2تانم المشد لة فدا الخدنوات ال لقدة ) النكم  مما ند يخئر  

درلسا حستبساا  إلى إضافةلللم ابار ال مور ك ا مدو مرللة الجمرح ول ى واوا اللمار إلى النضأ  ةالالافة الخ اني

 . حقلستعلى مئلحل ن و لر  ئ  لآلفاهذه 

 طرائق العملالمواد 

 لحلم غبار التمر  population densityدراسة الكثافة السكانية 

 م ابعدة دم و  الرمدادح،(  دم شدرس مدمندة 51اك مر بخ ا  نكم  يقال على الضتة اليمنى لن ر التدرات علدى بعدد )
مد  كدوص خدعر هدمش عمندات عشدوا ية جلئدت  النكمد ،مادابة مد   ( شدجرو5)ك بداراب الخنوح لللدم ابدار ال مدر  واجدال

ونطدال مد  اللمدر الكواة داك  الاي  الشدتاق  إدكاا( كواة باخ عماا مقص لاد بعد 31ئوانال )الماابة  األشجار
 ضدعتوو  5131 للموخدم األوا دانو  ل دى شد ر  5131للموخدم  نيخدا للمددو مد  شد ر  مدر م  شد ر االنكلدة  نمةوم  
ً  مد ظ دور لمدار ال مدر اعندد و  .Berlese Funnels الملور ئرلمزح  أنمايفا  والجمدرح والكد ا  مرللدة اللبدائو  ئ ددا

 .ئرلمزح  أنمايووضعت فا  مر م  ش ر المرو / نكلة  31 جلئت عمنات عشوا ية ئوانال والرطر وال مر،

الددا فددا ز نددواً الجويددة والراددد الزللألة العامدد ة ددم اع مدداد درجددات اللددرارو والرطوبددة النخددئية الاددادرو عدد  ال م دد 
فدا الرمدادح لقر  دا مد  موندال الدراخدة اللقليدة لمعرفدة  ديلمر  ةالجويد ًندوام  دا رو األ ةالئيانات المرخلبةداد اع مادا على 

لخدد انية لللددم ابددار ال مددر مددا و ضددمنت دراخددة الالافددة ا. الوجددود الموخددما لللددم ابددار ال مددرهددمش العوامدد  المناكيددة فددا 
 :يي ا

 Isolation of date dust mites from sampleعزل حلم غبار التمر من العينات 
ال دددا ( .) نتددد  طر قدددة  وهدددا ج ددداز ئرلمدددزح الملدددور عماابعدددد جلدددر العمندددات الدددى المك ئدددر  دددم عزل دددا باخددد  

( 31و )أ( لمددرات للشدددمرو  31ئوانددال ) ةلاددد  عمندد   بم ددرر اخدد عمل ا فددا عددزا للددم اللئدددور المكزونددة لمددا وضددعت 
 إلددىوالضدًو اللددمم  م عدر  ل مدا فدا هدما الج داز  وويع مدد ج داز ئرلمدزح علدى عددادات الللدم بدال رر مد  اللدرار  ةكواد

( Ethanol لددوا الملددا ) % (41)( لاويدد  علددى vials) أنائمددرفددا  ةلمددا يخددق  فددا الن ايدد ةوالمع مددة الرطبدد األمدداا 
علدى الالدوا و وضدال  ةاللاويد األنائمدرلخدقو  الللدم اللدا مد  العمندات (  رفدال  ةالم ونعدمددو ) وهدا ال أياموبعد كمخة 

 . لم  خجم  اعدادها من ا باخ عماا مج ر ال شر حبيطوارش المك لتة  م مدا لتلا ا وعزا الللم طباس ئ رح أفا 
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 : و ضمنت همش الدراخة ما يي ا : في الحقل حلم غبار التمردراسة حياتية 
 خوص سعف النخيل  غبار التمر على دراسة حياتية حلم

اخدد كدمت أطبدداس ئ ددرح لةددر  إجددراً هددمش الدراخددة لمددا  ددم عمدد  أر ددال لتددر دا ر ددة فددا اطدداً الطئدد  بقطددر  
لةر   رطمر الطئ  بالمداً مد  ك ل دا ( خم  ما  م  لقمر اطاً الطئ  أيضا  ئلقور اةمرو مجاورو لللتر األر عة 5)

وضدعت و خدم فدا الطئد  الب خد ي ا  (3.2خم وبخدم  ) (1)م  االختنأ نطر  باخ عماا خرنجة طئية ،ووضعت نطعة
ندراص خم بمعدا نطعة كوص والدو لا  نرام  م  األ (5.2×  2.2علم ا نطع ا  م  كوص خعر النكم  نيا  )

 نطعدة الكدوص  دم اخد ئدااو  ر عة وبعدها لئت الةطاً ئدبائي  ادةمرو مد  جواندر الطئد  باخد عماا ماددر لدرارح ،األ
الكدوص مد  نتد  التخدملة ال دا اكدم من دا خدابقا  ، ووضدال  لدت  خد عم كرى للملافظة على نوعيدة ال ةميدة واأئم  مدو و 

لدواق  د  ندرص وعلدى نطعدة الكددوص نطعدة مد  القطد  المئلد  بلمدا  جعدد  نطعدة الكدوص  يكدم شد   زاويدة منترجددة 
وار الم لر دة للللدم وللخدئر طدلللدد مد  هدرور األ فراز النخدمأ فدا هدمش الزاويدة و دمل إم   ال مر لاا م م   للم ابار

لددم وضددعت  ددام ت الللددم فددا هددمش اللتددر وبعددد لدددوا  ،خدد ي ا مدد  الكددارا بمددادو التددازلم كمددر يمخددح الةطدداً الب األ
بقاً ئيضة والدو وبمعدا  لمدا  دم فلدص العمندات  د  خدت ،م دررات  31ال زاوا ووضال الئمو   م إكراا الاام ت وا 

 ةمد  طدور الئيضد ً  ال دا اخد ةرن ا  د  طدور ئدد ةالزمنيدو و خجم  المد  كر إلىطوار م  طور  لوا األ خاعات لمرانبة
واخد مرت لمددو لمانيدة   5113 / 9 / 1 – 8  / 53أجر ت همش الدراخة ك ا المدو  .تاام لى طور الإل ى الواوا 

 أيام فا ظروق اللق  .

  والخالل األصفر األخضر دراسة حياتية حلم غبار التمر على الخالل

فددا اطدداً  اللتددر م مدد   لتددروفددا  دد   واألاددتر ركضددوضددال الكدد ا األ الخددابقة نتخدد ا  ددمطر قددة ال ر يددة ب  
خدم وخدم  ا  (1خدتنأ دا ر دة الشد   نطرهدا )الطئ  الب خ ي ا  ما وضدعت فدا ناعددو الطئد  الب خد ي ا نطعدة مد  ان

وي دو  نطدر  ئ درح باخ مرار لللتاظ على لموية اللمدرو، واخد عم  وعداً ب خد ي ا ئددال  مد  طئد   مال  رطمئ ا خم (1.2)
، خددم لادد  نددرص (5) بقطددر لتددر م خددم وعمدد  فددا الةطدداً (1.2)خددم وار تدداي الوعدداً مددال الةطدداً  (31)اطدداً الوعدداً 

 وضدال هدمش المدادو بدالقرر مد   وأليطت    لمدرو بمدادو التدازلم  علدى شد   للقدة دا ر دة عندد ا ادال ا بلدواق القدرص أ
وضدعت  دام ت الللدم علدى الكد ا األكضدر وبعدد  وار الللدم لدمأطداللمرو علدى اطداً الوعداً الب خد ي ا لمندال هدرور 

بقاً ئيضة والدو وبمعدا ) لمدا  دم فلدص العمندات ،( م دررات 31لدوا ال زاوا ووضال الئمو   م إكراا الاام ت وا 
مد  طدور  ً  ال ا اخ ةرن ا    طدور ئدد ةالزمنيو كر و خجم  المد لى إوار م  طور ط   خت خاعات لمرانبة  لوا األ

واخدد مرت   5113 / 3 / 53 – 3  / 13أجر ددت هددمش الدراخددة كدد ا المدددو اام ت.لددى طددور الإل ددى الواددوا  ةالئيضدد
 8 / 53 – 8  / 18  ما أجر ت دراخة الليا ية على الكد ا األادتر كد ا المددو ، ( موما  فا ظروق اللق 15لمدو )

 .( موما  فا ظروق اللق 8رت لمدو )واخ م  5113 /
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 preovipositionوالمدة قبل وضع البيض  fecundityنتاجية وال  longivityطول عمر الكامالت 

ن اجيدة اننداا وطدوا عمدر الادام ت علدى الكد ا األكضدر والكد ا    مت دراخدة المددو نئد  وضدال الئدي  وا 
األاتر بطر قة دراخة ليا ية للم ابار ال مر علدى الكد ا األكضدر والكد ا األادتر نتخد ا ، لمدا أكدمت اللور دات 

و مدت  ، ا األكضدر والكد ا األادتر ( م ررات لا  جدن  ووضدعت علدى الكد31اللانية م  الم ور وانناا بمعدا )
مرانبددة  دد  فددرد بعددد  لولدد  إلددى المرللددة الااملددة مدد  الددم ور وانندداا بتلادد ا  لددت المج ددر المر ددر  دد  خددت خدداعات 
لمعرفة مدو نئ  وضال الئي  لإناا ولخار عدد الئمو  ال ا  ضع ا انناا ك ا ليا  ا موميا ل دى ه ا دا عند دم  

 ناا و مل  اللاا بالنخبة للم ور لما  م فلص الم ررات موميا  ل ى ه   الم ور . م لخار طوا العمر لإ

فا إجراً االك بارات انلاا ية ال زمة فا الدراخة و م اخ عماا األشد اا  spssئرنامأ انلاا ا   اخ كدم
 بدددام  األلدددادح لمعرفدددة الئيانيددة ومقدددامي  انلاددداً الوادددتا ) الوخدد  اللخدددائا والكطدددي القياخدددا ( و دددمل   ددم  للمددد  ال

 للعمنات المخ قلة . Tالتروس المعنوية واك بار 

 ةالنتائج والمناقش

 الوجود الموسمي لحلم غبار التمر على النخيل حقليا

ولةايددة  ددانو  األوا  5113ابددار ال مددر للمدددو مدد  نيخددا  لعددام  الالافددة الخدد انية لللددم 2و 1  موضددح الشدد  
بددالظ ور  deutogyneنداا الشد وية م ئددأت انإ الدراخدة.كد ا مددو  اللدرارو والرطوبدة النخدئية اتومعددالت درجد 5113

علددى مددد  أ عندددما  انددت درجدددة اللددرارو  5131وا مدد  شدد ر نيخدددا  خدددئوي األعلددى كددوص خددعر فخدددا   النكمدد  فددا األ
ئددأت فناا الشد وية م  ئي  ان فقخت و طورتة )المرنات واللور ات( ال ا ااملوار الم لر ة امر الطما األأ ،م   (51)

و ممدددزت بقددددر  ا علدددى  protogyneوليدددة أ ا  نالدددإعطدددت أ خدددئوي اللدددانا مددد  شددد ر نيخدددا  وال دددا  طدددورت و بدددالظ ور فدددا األ
فدا ملد   مدا الللم فا مرللة اللبائو  وندد يعدزى الخدئر  ما اابة لللمرو ئإولم ي لظ أح  ،ال ةمية وماالئ  ا للم ور

امددر وال ددا  اخددئ ا الطعددم فددا هددمش المرللددة  دو ال ددانم  فددا الطبقددة القر بددة للقشددرو الكارجيددة لللمددرولددى وجددود مدداإ (5)م ددرش 
 .لللمار فض   ع  ا بة القشرو الكارجية المخ خاس للللم

م ر دددز وجدددود أدوار هدددما الللدددم عندددد مرلل دددا الجمدددرح والكددد ا لدددوا نمدددال اللمدددرو ويتدددرز نخدددمج  مدددائم  خدددو   
الشمرا  والقمال وم  لم يةطا نخمأ القشرو الكارجية للك ا مما يعم  العمليات التخمولوجية و جعلد  ملافظدا  علدى لوند  

  دو   لولد  إلدى المرالد  األكدرى لللمدرو الخديما عنددما األكضر المةطى باأل ر ة وجلود االنخ   إلى ن ايدة الموخدم مد
 او  االاابة شدمدو ، ويم   ألطوار هما الللم ال ةمية بةرز أجزاً فم ا المااة فا نشرو الكد ا ل اد  إلدى اللدر إم 

 للدددة مدددال وجدددود نخدددبة عاليدددة مددد  الخددد رلادددوا ز دددادو بطم دددة فدددا وز  اللمدددرو الطدددرح )اللدددر( فدددا هدددمش المر ( 1)أوضدددح 
 مك زا ودرجة عالية م  ام ااص الماً ولموضة عالية نخئيا  مال وجود اللو  االكضر.ال
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 -ك ا أش ر الدراخة ) نيخا   على كوص خعر النكم  واللمار لالافة الخ انية لللم ابار ال مرمئم  ا 3ش   رنم 
 (5131 انو  األوا 
 

  
 ( 5131 انو  األوا   –ك ا أش ر الدراخة ) نيخا  مئم  درجات اللرارو والرطوبة النخئية  5ش   رنم 

ً  مدد  من اددر شدد ر نيخددا  ل ادد  أعلددى مروو ل ددا فددا  ئدددأت الالافددة الخدد انية للللددم باالر تدداي ال دددر جا ائ دددا
من اددر شدد ر  ر فددا مرللددة الكدد ا األاددتر وهددما االر تدداي  ددا  م زامنددا مددال االر تدداي ال دددر جا لدرجددة اللددرارو ال ددا 

( % أح 35و مل  االنكتا  ال در جا للرطوبة النخئية ال ا أابلت عند المروو ) م   (12)المروو بلدود أابلت عند 
ا  درجددة اللددرارو والرطوبددة النخددئية  انددت م  مددة لنمددو و طددور هددما الللددم فضدد   عدد   ددوافر المددادو الةما يددة الم  مددة فددا 

خدر عة فدا  دراام الخد روز ونقدص  ددر جا فدا اللموضدة    فا همش المرللة  لا  ز دادوأ (5)  وند ئم ، لمار ال مر 
مال ز ادو  در جية فا نخبة الب  م  القائ  للموبا  فا الماً ونقدص فدا النخدبة الم ويدة للمداً واللدو  المممدز لللمدرو في دو  

نكتدا  طدوار الللدم باالأاناق و خ مر هدمش المرللدة ل دى  ئددأ اللمدار فدا االرطدار ، و ئددأ لمر لبع  األأو أاتر أ
 .لدى نقدص الةدماً إو ألى االنكتدا  فدا درجدة اللدرارو إفا مرلل ا الرطر وال مر، ويعزى الخئر فا مل   أعدادهافا 
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نادداها فددا مرللددة ألددى لاددوا ز ددادو نخددئية  در جيددة فددا النخددبة الاليددة للمددواد الخدد ر ة فم ددا ل ادد  إ (9) شددار أئمنمددا 
مرللدددة الرطدددر و ر تدددال لانيدددة فدددا مرللدددة ال مدددر  مدددا و دددنكت  نخدددبة الرطدددر و قددد  نخدددبة الز دددادو فدددا المدددواد الادددلبة فدددا 

 م ح المعدنية وال انم  الما ر بازدياد نضأ اللمرو.الئرو منات واأل

لدى إعنددما انكتضدت درجدة اللدرارو  لم ئدأت الالافة الخ انية باالنكتا  ال در جا ل ا  إلدى أند  مخد ويا  ا 
فا الونت المح ئدأت درجات اللرارو باالنكتا  ال در جا مار  للانا وشبا  و وا واش ر  انو  األأم فا    (17)ن  م  أ

مددال االر تدداي ال دددر جا للرطوبددة النخددئية وهددما يعنددا عدددم م  مددة درج ددا اللددرارو والرطوبددة النخددئية لنمددو للددم ابددار ال مددر 
دندى انكتدا  أ  أعندما وجد  ( 7)رش وجاًت همش الن مجة مطابقة لما م فض  ع  نتاد المادو الةما ية الم مللة بال مور 

لم  لولت إلى انناا المش ية  م   (51)ن  م  ألى إند والت عند انكتا  درجة اللرارو  ابار ال مردوار للم أعداد أل
 .ظ رت مرو أكرى عندما ئدأت درجة اللرارو باالر تاي م لم    (17عند درجة لرارش )

نداا شد وية إل قضدا مددو االشد اً ئ  يدة ر النكمد  وفخدا ل ا وعلى كدوص خدعئم  اللمر ت اام  ر ز وجود ال
deutogyne  وال ا   ممز بعدم مقدر  ا على ال ةمية وعددم مادالئ  ا للدم ور و ئددو جخدم ا  يند  مةطدى بطبقدة شدمعية

لمدراً نداا الشد وية  ل اد  بدالكوص  ين دا طبقدة رنيقدة مد  أ  ان (7و )  ( 11)ئيضاً اللدو  وهدما م تد  مدال مدا م درش 
 داانة ومل  لضعر جخم ا بخئر الجوي.

 حياتية حلم غبار التمر في الحقل :

 حياتية حلم غبار التمر على خوص سعف النخيل

معدالت نمو أطوار للم ابار ال مر لما أظ رت الن ا أ أ  مدو اللضانة للئيضة فا   3مئم  الجدوا رنم   
يشدمر إلدى  وهدما (P<0.05)المعنويدة ( مومدا  وأ  مخد وى 5.23( مومدا  ئمنمدا فدا اننداا  اندت )5.11الم ور اخ ةرنت )

أمدا طدور المرنددة فقدد اخد ةرس فدا الددم ور  ،وجدود فدروس معنويدة ئدم  مدددو ال طدور ئدم  الجنخدم  فدا مدددو لضدانة الئيضدة 
فدددروس وهدددما مددددا علدددى وجدددود  (P<0.05)( مومدددا  ومخددد وى المعنويدددة 5813( مومدددا  أمدددا فدددا اننددداا فقدددد اخددد ةرس )1883)

( مومدا  أمدا 3.12أما طور اللور ة األولى فاخ ةرس فدا الدم ور ) ،معنوية ئم  مدو ال طور ئم  الجنخم  فا طور المرنة 
وهدما مدددا علدى وجدود فدروس معنويدة ئدم  مددو ال طددور  (P<0.05)( مومدا  ومخد وى المعنويدة 3.77خد ةرس )فدا اننداا في

( مومدا  أمدا فدا اننداا 3.11أما طور اللور ة اللانية فقد اخد ةرس فدا الدم ور ) ،لا  الجنخم  فا طور اللور ة األولى 
وجود فروس معنويدة ئدم  مددو ال طدور لاد  الجنخدم  وهما مدا على  (P<0.05)( موما  ومخ وى المعنوية 1..3فيخ ةرس)

( مومدا  22..أما المدو مد  وضدال الئيضدة ل دى الوادوا إلدى الددور الاامد  فقدد اخد ةرنت فدا الدم ور ) ،فا هما الطور 
وهدما مددا علدى وجدود فدروس معنويدة ئدم  مددو ال طدور  (P<0.05)( موما  ومخ وى المعنوية 2.11أما فا انناا ف انت )

وم  ك ا الن ا أ  ئم  أ  نمدو األطدوار المك لتدة  ،لجنخم  ك ا مدو ال طور م  وضال الئيضة ل ى دور الااملةلا  ا
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.أجر ت همش الدراخة ك ا المدو ( 4( و )  32)للم ور  انت ان  مقارنة  بمدو نمو أطوار انناا وهما م ت  مال ما م رش 
واخدد مرت لمدددو لمانيددة أيددام فددا ظددروق اللقدد  و انددت درجددات اللددرارو والرطوبددة النخددئية كدد ا  5113 / 1/9 – 8 / 53
  .3الدراخة  ما ها فا الش   رنم  مدو

 باأليام()على خوص سعف النخيل  ( يبين معدالت نمو اطوار حلم غبار التمر1جدول رقم )
 مستوى المعنوية المحسوبةالقيمةالتائية  المعدل والخطأ القياسي المدى الجنس الطور 

 (P<0.05) 4.715- 1.12±5.11 5.2 – 5.52 ذكور البيضة
  .1.1±5.23 1 - 5.2 اناث

 (P<0.05) 2.646- .1.1±3.21 5 - 3.42 ذكور اليرقة
 1.14±5.31 5.52 – 5 اناث

 (P<0.05) 3.485- 1.12±3.12 3.52 – 3 ذكور 1الحورية 
 .1.1±3.77 3.2 – 3.52 اناث

 (P<0.05) 2.646- 1.12±3.11 3.2 – 3.52 ذكور 2الحورية
 1.14±1..3 3.42 – 3.2 اناث

 (P<0.05) 4.064- 1.11±22.. 4.52 – 52.. ذكور ةكامل -بيضة
 1.32±2.11 2.52 – 4.2 اناث

 0.0.مستوى المعنوية اقل من نسين لكل طور الن جبين ال  tصفر تعني وجود فروق معنوية حسب اختبار الخاليا باللون األ
 

 يبين درجات الحرارة والرطوبة النسبية خالل أيام دراسة حياتية حلم غبار التمر على خوص سعف النخيل 3شكل رقم 

 حياتية حلم غبار التمر على الخالل األخضر

مدو معدالت نمو أطوار للم ابار ال مر على الك ا األكضر لما أظ رت الن ا أ أ   5مئم  الجدوا رنم   
( مومددددا  وأ  مخدددد وى المعنويددددة 3..1( مومددددا  ئمنمددددا فددددا انندددداا  انددددت )1.34لضددددانة الئيضددددة فددددا الددددم ور اخدددد ةرنت )

(P<0.05) لمرنة فقد اخ ةرس فدا أما طور ا  مدو لضانة الئيضة لا  الجنخم ، وهما يشمر إلى وجود فروس معنوية ئم
فدروس وهدما مددا علدى وجدود  (P<0.05)( مومدا  ومخد وى المعنويدة 5883( موما  أمدا فدا اننداا فيخد ةرس )5837الم ور )
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( مومدا  أمدا فدا 3.12أما طور اللور ة األولى فقدد اخد ةرس فدا الدم ور ) ،معنوية ئم  مدو نمو طور المرنة لا  الجنخم 
وهددما مدددا علددى عدددم وجددود فددروس معنويددة ئددم  مدددو نمددو  (P>0.05)ا  ومخدد وى المعنويددة ( مومدد3.71انندداا فيخدد ةرس )

( مومدا  أمدا فدا اننداا فيخد ةرس 1..5أما طور اللور ة اللانية فقد اخ ةرس فدا الدم ور ) ،اللور ة األولى لا  الجنخم  
ئدم  مددو نمدو طدور اللور دة اللدانا وهما مدا على عدم وجود فروس معنويدة  (P>0.05)( موما  ومخ وى المعنوية 2..5)

 ،لا  الجنخم 

( مومدا  وفدا اننداا اخد ةرنت 31.21أما المدو م  وضال الئيضة إلى دور الااملة فقد اخ ةرنت فدا الدم ور ) 
 ومدد ،وهددما مدددا علددى وجددود فددروس معنويددة ئددم  مدددو نمددو  دد  الجنخددم   (P<0.05)( مومددا  ومخدد وى المعنويددة 33.24)

 (3)وهدما م تد  مدال مدا أشدار إليد  ك ا الن ا أ  ئم  أ  مدو نمو    طور للم ور  انت ان  م  مددو نمدو أطدوار اننداا 
فا دراخ  ما ل يلمر درجات اللرارو على  طور عن ئوت الةبدار علدى النكمد  ودراخدة القائليدة ال االر دة لعن ئدوت ( 13) و 

مومددا  فددا ظددروق  (15لمدددو ) واخدد مرت 5113 /53/3–13/3ا المدددو الةبددار علددى النكمدد  . أجر ددت هددمش الدراخددة كدد 
 . 3الدراخة  ما ها فا الش   رنم  اللق  و انت درجات اللرارو والرطوبة النخئية ك ا مدو

 (على الخالل األخضر )باأليام يبين معدالت نمو أطوار حلم غبار التمر 2جدول رقم 

المعددددددددأ وال طددددددد   المدى الجنس الطور 
 القياسي

القيمدددددددة ال ا يدددددددة 
 المحسوبة

 مس وى المعنوية

 (P<0.05) 4.675- 3.17±0.05 1.52 – 1 ذكور البيضة
 3.61±0.07 1.42 – 1.2 إناث

 (P<0.05) 2.602- 2.67±0.05 1 - 5.2 ذكور اليرقة
 2.86±0.05 1.52 – 5.42 إناث

 (P>0.05) 746.- 2.38±0.06 5.2 – 5.52 ذكور 1الحورية 
 2.43±0.05 5.42 – 5.52 إناث

 (P>0.05) 746.- 2.63±0.06 1 - 5.2 ذكور 2الحورية
 2.68±0.05 1.52 – 5.2 إناث

 (P<0.05) 3.537- 10.83±0.17 33.42-31.52 ذكور كاملة -بيضة
 11.57±0.13 35 - 33 إناث

 1.12ن  م  أ  مخ وى المعنوية نخم  لا  طور ألجال ئم   tاتر  عنا وجود فروس معنوية لخر اك بار الك يا باللو  األ
 

 حياتية حلم غبار التمر على الخالل األصفر

الن دا أ أ   معددالت نمدو أطدوار للدم ابدار ال مدر علدى الكد ا األادتر لمدا أظ درت 5مئم  الجدوا رندم     
( مومدددا  وأ  مخددد وى المعنويدددة 5.31( مومدددا  ئمنمدددا فدددا اننددداا  اندددت )3.42مددددو لضدددانة الئيضدددة فدددا الدددم ور اخددد ةرس )
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(P<0.05)  أما طور المرنة  ،وهما يشمر إلى وجود فروس معنوية ئم  مدو ال طور ئم  الجنخم  فا مدو لضانة الئيضة
وهددما مدددا علددى وجددود  (P<0.05)( مومددا  ومخدد وى المعنويددة 5838ندداا )( مومددا  وفددا ان5818فقددد اخدد ةرس فددا الددم ور )

( 3.75أما طور اللور ة األولى فقد اخ ةرس فدا الدم ور ) ،فروس معنوية ئم  مدو ال طور ئم  الجنخم  فا طور المرنة 
وس معنويدة ئدم  وأظ در ال للمد  انلادا ا عددم وجدود فدر  (P>0.05)( موما  ومخ وى المعنويدة 3.75موما  وفا انناا )

 ،مدو ال طور لا  الجنخم  فا طور اللور ة األولى

 
 يبين درجات الحرارة والرطوبة النسبية خالل أيام دراسة حياتية حلم غبار التمر على الخالل األخضر 4شكل رقم 

( مومدا  ومخدد وى المعنويددة 3.17( مومدا  وفددا انندداا )4..3أمدا طددور اللور دة اللانيددة فقددد اخد ةرس فددا الددم ور )
(P<0.05) أمدا المددو مد   ،وهما مدا على وجود فروس معنويدة ئدم  مددو ال طدور لاد  الجنخدم  فدا طدور اللور دة اللانيدة

( 2.11( مومددا  وفددا انندداا اخدد ةرنت )15..لددم ور )وضدال الئيضددة ل ددى الواددوا إلددى دور الااملددة فقددد اخد ةرنت فددا ا
وهما مدا على وجود فروس معنوية ئم  مدو ال طور لا  الجنخم  كد ا مددو ال طدور  (P<0.05)موما  ومخ وى المعنوية 

وم  ك ا همش الن ا أ  ئم  أ  مددو ال طدور فدا  د  طدور للدم ور اند  من دا فدا ،م  وضال الئيضة ل ى دور الاام ت 
عدا طور اللور ة األولى ويعود الخدئر ال ةمدرات فدا الضدروق الئم يدة ال دا أدت إلدى طدوا مددو ال طدور فدا هدما ا اننا

 طدور عن ئدوت  ألنداً دراخد  ما  ديلمر درجدات اللدرارو علدى ( 3)وهمش القيم   ت  مال ما أشدار اليد  ،الطور بالنخبة للم ور
(موما  فدا ظدروق اللقد  8واخ مرت لمدو )  5113 /53/8–8 /18أجر ت همش الدراخة ك ا المدو  الةبار على النكم .

 . 3الدراخة  ما ها فا الش   رنم  و انت درجات اللرارو والرطوبة النخئية ك ا مدو

   preoviposition ومدة قبل وضع البيض fecundity واإلنتاجية longivity طول عمر الكامالت

معدا طوا عمدر  د  مد  الدم ور واننداا بعدد  لول دا إلدى الطدور البدالئ ول دى فنا  دا  4مئم  الجدوا رنم  
( مومددا  ومعدددا طددوا عمددر انندداا 33.42علددى الكدد ا األكضددر لمددا أظ ددرت الن ددا أ أ  معدددا طددوا عمددر الددم ور )

25

27

29

31

33

35

37

15
حزيران

16
حزيران

17
حزيران

18
حزيران

19
حزيران

20
حزيران

21
حزيران

22
حزيران

23
حزيران

24
حزيران

25
حزيران

26
حزيران

ية
سب
لن
ةا
وب
ط
لر
وا
ة 
ار
حر
 ال
ت
جا
در

ايام الدراسة

يةالرطوبة النسب

درجات الحرارة



  ISSN: 1992-7479                                                            5132،  3العدد  31لد مجلة االنبار للعلوم الزراعية مج

383 

 

ر عد  طدوا ( وهدما يشدمر علدى وجدود فدروس معنويدة ئدم  طدوا عمدر الدم و P<0.05( موما  ومخد وى المعنويدة )37.43)
عمدر اننداا علدى الكدد ا األكضدر ، ومعددا طدوا عمددر  د  مد  الددم ور واننداا بعدد  لول دا إلددى الطدور البدالئ ول ددى 

( مومدا  ومعددا طدوا عمدر 33.21فنا  ا على الك ا األادتر لمدا أظ درت الن دا أ أ  معددا طدوا عمدر الدم ور هدو )
يشمر على وجود فدروس معنويدة ئدم  طدوا عمدر الدم ور عد  ( وهما P<0.05( موما  ومخ وى المعنوية )35.23انناا )

 .-.5أجر ت همش الدراخة بالنخبة للكد ا األكضدر مد   ( .37( و )4طوا عمر انناا وهما م ت  مال ما أشار إلي  )
 . 1-4ولةاية  2-.5أما بالنخبة للك ا األاتر فيجر ت ك ا الت رو  4-31ولةاية 

 باأليام(على الخالل األصفر ) يبين معدالت نمو أطوار حلم غبار التمر 3جدول رقم 
المعدددددددددأ وال طدددددددد   المدى الجنس  الطور

 القياسي
القيمددددددددة ال ا يددددددددة 

 المحسوبة
 مس وى المعنوية

 (P<0.05) 4.39- 1.75±0.00 5 – 3.2 ذكور البيضة
5.52 – 5 إناث  0.07±2.13 

 (P<0.05) 2.65- 2.08±0.08 5.52 – 5 ذكور اليرقة
5.2 – 5.52 إناث  0.07±2.38 

 (P>0.05) 0.02- 1.42±0.08 3.2 – 3.52 ذكور 1الحورية 
3.42 – 3.52 إناث  0.08±1.2 

3.42 – 3.2 ذكور 2الحورية  0.08±1.67 -2.66 (P<0.05) 
5 - 3.42 إناث  0.06±1.94 

4.2 – 52.. ذكور كاملة -بيضة  0.08±6.92 -7.77 (P<0.05) 
2.2 – 4.52 إناث  0.10±8.00 

 1.12  مخ وى المعنوية ان  م  ئم  الجنخم  لا  طور أل  tاتر  عنا وجود فروس معنوية لخر اك بار الك يا باللو  األ
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للدددم ابدددار ال مدددر وعددددد الئمدددو   طدددوا عمدددر ددديلمر اللدددرارو كددد ا ف دددرات دراخدددة  إ وأظ دددر اك بدددار  ددداح 
 الموضوعة م  نئ  االناا ومدو ما نئ  وضال الئي  على الك ا األكضر والك ا األاتر امر معنوح.

ناث حلم غباار التمار  4جدول رقم  المتغاذي   Oligonychus afrasiaticus (McGregor)متوسط عمر ذكور وا 
 على الخالل األخضر والخالل األصفر )باأليام (

مستوى 
 المعنوية 

االنلراق  ±م وخ  العمر  tالقيمة الملخوبة ا 
 المعيارح )بااليام(

المادو  الجن  المدى )بااليام (
 الةما ية

P<0.05 -23.751 .09129±11.75 33.2 - 35 الك ا  الم ور
 األكضر

 االناا 32 -  37.2 08502±14.71.
P<0.05 -4.688 0.29±11.50 33 - 35 الك ا  الم ور

 االناا 31 - 35.2 12.81±0.12 األاتر
   1.12ن  م  أ  مخ وى المعنوية أل  tموجد فرس معنوح فا م وخ  طوا العمر لخر اك بار 

ة على الكد ا م ةميناا الم  نئ  ان ةعدد الئمو  الموضوع م وخطات 2ظ رت ن ا أ الجدوا رنم أو مل  
أ  م وخ  عدد الئمو  الموضوعة م  نئ  انناا الم ةمية  م  ئم  الن ا أإر ك ا مدو بقا  ا اتر والك ا األكضاأل

( ئيضة أما م وخ  عدد الئمو  الموضوعة م  نئ  انناا الم ةميدة علدى الكد ا األادتر 31على الك ا األكضر )
( وهددددما يشددددمر علددددى وجددددود فددددروس معنويددددة ئددددم  م وخدددد  عدددددد الئمددددو  P<0.05ومخدددد وى المعنويددددة )( ئيضددددة 52.52)

المدادو الةما يدة لدى اكد  ق إوالخدئر يعدود على الك ا األكضر والك ا األادتر  الموضوعة م  نئ  انناا الم ةمية 
 ال ا   ةمى علم ا انناا.

 Oligonychus afrasiaticusيباين متوساطات عادد البياوض الموضاوعة لنااث حلام غباار التمار  5جادول رقام 

(McGregor) على الخالل األصفر والخالل األخضر 
االنلراق المعيارح  ±م وخ  عدد الئمو   المدى )بااليام ( المادة الغذائية 

 )بااليام(
ا  القيمة الملخوبة

t 
 مخ وى المعنوية

51 - 32 الخالل األخضر  31 ± 1.13  12.399 P<0.05 
11 - .5 األصفرخالل ال  52.52 ± 1.22  

 1.12ال  مخ وى المعنوية ان  م    tموجد فرس معنوح فا م وخ  عدد الئي  ئم  النوعم  لخر اك بار 

م وخطات مدو ما نئد  وضدال الئدي  لإنداا الم ةميدة علدى الكد ا األكضدر واننداا  6و ئم  الجدوا رنم 
الم ةميددة علددى الكدد ا األاددتر لمددا ئمنددت الن ددا أ أ  م وخدد  مدددو مددا نئدد  وضددال الئددي  لإندداا الناميددة علددى الكدد ا 

( موما  ومخ وى 2..1( موما  وم وخ  مدو ما نئ  وضال الئي  لإناا الم ةمية على الك ا األاتر )3.27األكضر )
( وهدما يشدمر إلددى وجدود فدروس معنويددة لمددو مدا نئد  وضددال الئدي  ئدم  نندداا الم ةميدة علدى الكدد ا P<0.05المعنويدة )
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المددادو الةما يددة لددى اكد  ق إوالخددئر يعدود األكضدر ومدددو مدا نئدد  وضدال الئددي  لإنداا الم ةميددة علدى الكدد ا األادتر 
 ال ا   ةمى علم ا انناا.

األخضاار والخااالل األصاافر  يبااين متوسااطات ماادة مااا قباال وضااع الباايض لعناااث المتغذيااة علااى الخااالل 6جاادول رقاام 
 ()باأليام

 ±م وخ  مدو ما نئ  وضال الئي   المدى )بااليام( المادة الغذائية
 االنلراق المعيارح )بااليام(

 القيمة الملخوبة
 tا 

مخ وى 
 المعنوية

...3 – 3.37 الخالل األخضر  3.27 ± 1.11  -19.757 
 

P<0.05 

1.4 – 1.22 راألصفخالل ال  1..2 ± 1.154  
 1.12ن  م  أ  مخ وى المعنوية أل  tموجد فرس معنوح فا م وخ  طوا العمر لخر اك بار 
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