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اختبار كفاءة الرش بالماء المضغوط لمكافحة حشرة الزيتون القشرية
)Parlatoria oleae (Colvée)( Homoptera: Diaspididae
على شجيرات الورد Rosa sp.
حازم أحمد قاسم
قسم اإلنتاج النباتي
المعهد التقني – الموصل

الخالصة
أجريت هذه الدراسة في محافظة نينوى( المعهد التقني – الموصل) على شجيرات الورد ( روز )  Rosa sp.على مددى
) Parlatoria oleae (Colvéeحيد
عامين 9002و 9000وانتخبت شدجيرات الدورد المصدصصابة بالحشدرة القشدرية
تركت الحشرات القشرية تتكاثر عليها بشكل طبيعي دون أي مكافحة خالل السنة األولى  9002وحدد طدول 90سدم مدن السدا
إلجددراء عمليددة عددد الحشددرات وتكاثرهددا وحسدداا الكثافددة العدديددة لهددا .و فددي العددام التددالي أجريددت المكافحددة باسددتخدام المدداء
المضدغوط ( 09-00بددار ) مددن مضدخة كهربائيددة كابسددة ومددن خدالل فتحددة رش قطرهدا ( 0ملددم) إلزالددة إنددا الحشددرات المغطدداة
بالقشددرة الشددمعية وإسددقاطها مددن جمي د أفددر شددجيرات الددورد وإتالفهددا قبددل موسددم تكاثرهددا ولددم تظهددر اإلصددابة بالحشددرة فددي
المكررات المعاملة خالل العام  9000بينما استمر ظهورها وتكاثرها في مكررات المقارنة
المقدمة
تعتبر الحشرات القشرية من اخطر اآلفات الزراعية لما تسدبب مدن أضدرار لكثيدر مدن أشدجار الفاكهدة والغابدات والمحاصديل
ونباتات الزينة نتيجة تغذيتها وامتصاصها للعصارة النباتية وغالبا يصعا القضاء عليها بالمكافحة الكيميائية ،وفدي كثيدر مدن
البالد يفرض حجر زراعي شديد لمن انتشارها ودخولها إلى البالد التي لم يسبق أن وجدت فيها  Millerوآخرون (.)2005
إن الحشرة القشرية ) Parlatoria oleae (Colvéeتسمى حشدرة الزيتدون القشدرية تصديا العديدد مدن أشدجار الفاكهدة
وأشدجار الزيندة وتصديا شدجيرات الدورد  Rosa sp.فدي العدرا والدصعديد مدن ندصباتات الزيدصنة ،العدزاوي ( )0290كمدا وجدد
 )9000( ŞİŞMANأن الحشرة ذاتها تصيا شجيرات الورد فدي منطقدة حدوض البحدر األبديض المتوسدط وتعتبدر آفدة شدائعة
جدا وخطرة  ،تعود الحشرة القشرية إلى عائلدة الحشدرات القشدرية المسدلحة  Diaspididaeوجسدمها مغطدى بغطداء سدمي
وصلا مكون مدن الشدصم وجلدود اـنسصدصالإل واإلندصا عديصدصمة األرجدل ملتصدقة بالنبدات  ،العدزاوي ( )0290الضدرر نداتع عدن
تغذي الحوريات واإلنا الكاملة على عصارة النبات  ،بعد اـنسالإل األول تفقد الحشرة زوائد الجسم من أرجل وقرون استشدعار
عدا أجزاء الفم وتلصق نفسها على النبات وتفرز القشدرة  ،العدزاوي ( )0290مدن هندا نالحدظ أن الضدرر األساسدي يكدون مدن
اإلنا تليها الحوريات الناشرة لإلصابة.
ويستمر انتشار اإلصابة خالل فترة الربي وبداية الصيف وضرر الحشرة ناتع مدن امتصداك كميدة كبيدرة مدن العصدارة النباتيدة
حي تبدو األجدزاء المصدابة بالحشدرة صدفراء ذابلدة وهدذا يدددي إلدى الضدعف العدام فدي األشدجار المصدابة إذا مدا ازدادت شددة
اإلصابة  ،مشعل و باسدل (  )9002إن اسدتخدام المبيددات الكيميائيدة لمكافحتهدا محددود الفائددة نتيجدة وجدود القشدرة الشدمعية
المغلفددة للحشددرة بشددكل محكددم يمند وصددول المبيددد إليهددا فضددال عددن كددون المبيدددات تقضددي علددى العددصديد مددن األعددداء الحيويددة
والطفيليات المفترسات التصصي تحد من انتشار الحشرات  ،بشير( )9002وقصصد تحصصصولت الحشرة )Parlatoria Colvée
( oleaeإلى آفة خطيرة جدا مسببة أضرارا اقتصادية كبيرة نتيجة اـستخدام غير المدروس للمبيددات الكيميائيدةDavoudi ،
و  ) 0220( Farzanehو  Rodrigoو )0221(Garcia-Mariو )0221 ( Kasimكمددا اسددتعملت طرائ دق عديدددة
للتخلك من الحشرات القشرية على النباتات منها استخدام الزيوت العضوية والمعدنية وزيت النيم و الصابون والكحولPaul،
( . ) 9009كمددا اسددتخدم  )9000(Knoxfieldالددرش بددالزيوت فوجددد أن هددذه الطريقددة ـ تقضددي علددى بدديض الحشددرة وان
استخدام المبيدات الجهازية ـ يجدي نفعا في حالة توقف الحشرة عن امتصاك العصدارة النباتيدة وبدالرغم مدن فعاليدة المبيددات
الكيميائيددة وميزاتهددا اـقتصددادية فقددد ظهددر ضددررها علددى البيئددة وعلددى صددحة اإلنسددان والحيددوان ،وظهددر العديددد مددن األجندداس
المقاومة لها ،باإلضافة إلى إبادة الحشرات النافعة ،وعلى األخك النحل  ، .لدذا كدان مدن الضدروري إيجداد طدر جديددة وفعالدة
لمكافحة الحشرات دون التأثير على البيئة .
مواد وطر البح
أجريت الدراسة خالل العامين  9002و  9000في المعهد التقني  -الموصدل  ،حيد حدددت شجدصيرات الدورد Rosa
 sp.المصددابة بحشددرة الزيتددون الق دصشرية ) Parlatoria oleae (Colvéeوقسددمت إلددى ثمانيددة مك دررات حي د نفددذت
التجربة باستخدام تصميم القطاعات العشوائية الكاملة)، (RCBDالراوي()0290وحدددت األفدر المصدابة بالحشدرة بالقشدرية
وانتخبت عشر عينات من كدل مكدرر وحددد طدول(  90سدم) مدن قاعددة الفدر المصداا لدراسدة تكداثر وانتشدار الحشدرات وتدم
تقسيم إلى  00مناطق كل قسم منهدا بطدول  9سدم وتدم حسداا مسداحة منطقدة الدراسدة بحسداا قطدر األفدر المنتخبدة كعيندات
واستخرجت مساحتها السطحية بتطبيق المعادلة التالية( :القطر ×النسبة الثابتة) × طول العينة
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حي بلغ متوسط المساحة السطحية (00701سم مرب ) لطول  90سدم ولغدرض تقددير الكثافدة العدديدة إلندا الحشدرة القشدرية
في كل منطقة منها  ،وحسبت الكثافة العددية بقسدمة متوسدط عددد الحشدرات القشدرية فدي منطقدة العدد المعتمددة علدى متوسدط
المسدداحة السددطحية للعينددة ،علدي وفددداد ( )0292وتددم عددد الحشددرات القشددرية فددي كددل منطقددة منهددا و وخددالل األشددهر ( آذار ،
نيسان وأيار) حي أعطي رمز لكل منطقة ابتداء من األسفل إلى األعلى شكل رقم ()0
شكل ( )0النموذج الذي استخدم في عد وتوزي

الحشرات القشرية ( اإلنا ) على سا النبات المصاا

تم استخراج متوسط عدد الحشرات في كل منطقة ومجموعها للعام على  90سم من طول الفر المصاا بالحشرة القشرية .
لم تجرى أي نو من المكافحة الكيميائية خالل عام  9002لفسح المجال لتكاثر الحشرات القشرية بشكل طبيعي وتركدت خدالل

األشهر من حزيدران  9002إلدى شدهر شدباط مدن العدام التدالي  9000ثدم تدم حسداا متوسدط عددد الحشدرات المتبقيدة ( اإلندا
والتي تعتبر مصدر اإلصابة الجديدة) وكثافتهدا العدديدة فدي منطقدة العدد قبدل تكاثرهدا وظهدور الحوريدات الزاحفدة  ،وذلد قبدل
إجراء عملية اإلزالة بالماء المضغوط  ،و تركت  00عينة ضمن ثال مكررات (دون رشها بالماء المضغوط ) لمقارنة النتيجة
م العينات المعاملة .أجريت عملية المكافحة بالماء المضغوط في األسبو األول من شهر شباط على  10من العينات المنتخبة
ضمن خمس مكررات باستخدام مضخة كهربائية ماصة كابسة لضغط الماء بمعددل( 09-00بار)واسدتخدم (ندوزل) فتحدة خدروج
الماء قطرها واحد مليمتر فقط لرش منطقة اإلصابة بالحشرة القشرية بشدة باتجاه سديقان الشدجيرات مدن أربد جهدات لضدمان
إزالة قشرتها الشمعية وما تحوي وإسقاط وقتل اإلنا وتالفها بقوة الماء المسلطة على أفر الشجيرات الشكل رقم ()9
شكل رقم ( )9يوضح طريقة الرش هص  :فر الشجيرة أ،ا،ج،د  :مواض نوزل الرش في اـتجاهات األربعة
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أعيدت عملية الرش بعد أسبو لضمان عدم بقاء حشرات قشرية على الشجيرات وقبدل تفدتح البدراعم الجديددة وأسدقطت إندا
الحشرات القشرية بنفس الطريقة من جمي سيقان شجيرات الدورد  Rosa sp.إضدافة إلدى الحشدرات القشدرية فدي ]منطقدة
الدراسة المعتمدة 90سم[ وجمعت عينات من الماء المتساقط وفحصت ولم تشاهد أي حشدرة سدليمة فدي كدال الرشدتين  ،أجريدت
المكافحة في هذا التوقيت لضمان عدم وجود بيض للحشرة أو حوريات فاقسة  ،ثم بددأت مرحلدة المتابعدة خدالل األشدهر التاليدة
لرصد أي ظهور للحشرة على سيقان شجيرات الورد  ،وروعي أن تكون مكررات المقارنة بعيدة عن مكررات المعاملة لضدمان
عدم انتقال الحشرات ( الحوريات) إليها ونشر إصابة جديدة
النتائع والمناقشة
أظهرت النتائع أن حشرة الزيتصون القصشرية ) Parlatoria oleae(Colvéeتكاثرت على سيقان نبدات الدوردRosa sp.
بشكل سري و حققت زيادة في نسا أعدادها بلغت  %11 ، %10خالل شدهري نيسدان و أيدار علدى التدوالي مدن عدام 9002
باستخدام المعادلة  ( :ش -0ش / )9ش000×9
حي ش =0متوسط عدد اإلنا في الشصصصهر الحالي
و ش = 9متوسط عدد اإلنا في الشصصصهر السابق
وكان انتشارها باتجاه األعلى وقد وصل انتشارها إلى أكثر من  10سم باتجاه أعلى النبات( تجاوزت منطقدة العدد المعتمددة 90
سم) وهذا يعود إلى زحصصف الحوريات الفاقسة الجديدة بحثا ً عدن المنداطق الغضدة مدن سدا النبدات .فدي عدام  9002بلدغ أعلدى
متوسط ألعدادها  11000حشرة خالل شهر أيار  .الجدول رقم ()0
جدول رقم ( )0متوسط أعداد إنا الحشرة القشرية )Parlatoria oleae (Colvée
وأيار) على التوالي عام 9002
عام
9002

خالل األشهر(آذار ونيسان

متوسط عدد الحشرات القشرية( اإلنا ) المحسوا لكل منطقة على الفر المصاا بطول
 90سم
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د
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أ
0
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آذار
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أيار
القراءة من ثمان مكررات

مجمو
متوسطات
عدد اإلنا
90202
00102
11000

في شهر آذار عام  9002و عند بداية الدراسة وتحديد منطقة العد انعدم وجود اإلنا في المنطقدة ( ي ) و بلدغ  0101حشدرة
و 0201حشرة في كل من شهري نيسان وأيار على التوالي في ذات العام نستنتع منها أن الحشدرة مسدتمرة فدي اـنتشدار إلدى
أعلى السا إضافة إلى زيادة كثافتها العددية في منطقة العد المعتمدة الشكل رقم ()1
شكل رقم ( )1يبين المقارنة بين أعداد إنا

الحصصشرة القشريصصصة حسا المناطق على أفصر شجيرة الصورد وحسا األشهر
خالل عام 9002

في عام  9000في بداية شهر شباط تم حساا متوسط أعداد إنا الحشرة القشرية علدى أفدر الشدجيرات فدي منطقدة العدد
المعتمدة قبل موسم نشاطها التالي وتكاثرها وتقدير كثافتها العددية في جمي المكدررات قبدل أجدراء المكافحدة بالمداء المضدغوط
على المكررات الخمس المنتخبة للمعاملة الجدول رقم ()9
جدول رقم( )9يبين متوسط أعداد إنا الحشرة القشرية ) Parlatoria oleae (Colvéeقبل المكافحة بالماء المضغوط
خالل شهر شباط لعام 9000
عام
9000
شباط

متوسط عدد إنا الحشرات القشرية على الفر المصاا بطول  90سم
ا
أ
1009 1100

و
هص
د
ج
0909 0101 0909 0700
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القراءة من ثمان مكررات
بعددد حسدداا متوسددط أعددداد إنددا الحشددرة القشددرية فددي مكددررات المقارنددة أظهددرت النتددائع فددي عددام  9000زيددادة بلغددت %20
و %100و  %0909في أشهر آذار ونيسان وأيار على التوالي بتطبيق المعادلة السابقة  ،مقارنة بشهر شباط من نفس السدنة
في منطقة العد وقد يرج السبا إلى فقس البيض وزحف الحوريات إلى مناطق جديدة في بداية فصل الربي وظهور جيل جديد
من الحشرة و بلغت كثافة عددية مقدارها  2002حشرة لكل سم مرب  ،بعد قسدمة متوسدط عددد اإلندا علدى متوسدط المسداحة
السطحية لمنطقة العد إذ بلغ أعلى متوسط لعدد الحشرات 22909حشرة في شهر أيار من الموسم  9000الجدول رقم ()0
جدول رقم( )0يبين متوسطات أعداد إنا الحشرة القشرية ) Parlatoria oleae (Colvéeوانتشارها خالل األشهر (آذار
ونيسان و أيار) عام  9000في المقارنة
عام
900
0

متوسط عدد إنا الحشرات القشرية المحسوا لكل منطقة على الفر المصاا بطول 90
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مجمو
متوسطات
عدد اإلنا

آذار

2101

1902

2009

2100

1101

1201

1201

1000

1101

1201

11202

نيسان

2701

2101

7001

1100

2001

1001

1909

2009

1209

1107

19207
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2201
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2109
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1209

1100
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22909

أيار 7701
القراءة من ثال مكررات

بعد إجراء المكافحة بالماء المضغوط على أفر الشجيرات المصابة أزيلت اإلنا بالمداء المضدغوط خدالل شدهر شدباط مدن عدام
 9000ثم بدأت مرحلة المتابعة لعد إنا الحشرات القشرية على العينات المعاملة بالماء المضغوط وعينات المقارنة ولم تظهر
أي إصابة بالحشرة القشرية خالل األشهر آذار ونيسان وأيار على عينات المعاملة في المكررات الخمس الشكل رقم ()1
شكل رقم ( )1يبين مقارنة بين مجمو متوسطات أعداد إنا الحشرة القشرية المقارنة و المعاملة بالماء المضغوط وحسا

مجموع متوسطات اعداد اناث الحشرة

007
006
005

7.685

9.655

2.266

004
003
002
001

0

0

0

اذار

نيسان

ايار

0

العام  /0102الشهر
العينات غير المعاملة
العينات المعاملة بالماء المضغوط

األشهر خالل العام 9000

959

مجلة جامعة تكريت للعلوم
الزراعية

المجلد ( )11العدد( )3لسنة
()1111

وجد أن للماء المسلط بقوة ضغط  09-00بار علدى أفدر شدجيرات الدورد تدأثير فعدال فدي قتدل الحشدرات القشدرية وإتدالف
قشرتها الشمعية وسقوطها من أفدر الشدجيرات  ،وبعدد فحدك متبقيدات الدرش وجمد عيندات مدن المداء المتسداقط مدن األفدر
كانت جمي الحشرات تالفدة ولدم يعثدر علدى إندا حيدة وسدليمة كمدا اسدتعادت الشدجيرات المصدابة نظارتهدا واختفدت أعدراض
اإلصابة بعد مرور شهر من المكافحة وتجددت قشرة السدا المتدأثرة بتغذيدة الحشدرة القشدرية  ،وبمقارندة أعدداد إندا الحشدرة
القشرية في مكررات المقارنة م أعدادها في مكررات المعاملة أظهرت نتيجة ايجابية فلم تظهر أي إصابة خالل األشدهر التاليدة
من عملية المكافحة ويعزى ذل إلى موت اإلنا الحاملة للبيض والناشرة لجيل جديد منها ويراعى لنجاح هدذه العمليدة التوقيدت
الصحيح إلجرائها وقبل ظهور الحوريات ـن موت اإلنا يعني غيداا الحوريدات وهدو الطدور الناشدر لإلصدابة كمدا يوصدى بعددم
استخدام الماء المضغوط على أورا النباتات والنموات الغضة لما يسبب من تلف األنسجة وجفافها .
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Test the efficiency of spraying pressurized water to fight the olive scale
Parlatoria oleae (Colvée) )Homoptera: Diaspididae)
On the rose bushes (Rosa sp.)
Hazem Ahmed Qasem
Department of Plant Production
Technical Institute - Mosul
Abstract
This study was conducted in the province of Nineveh (Technical Institute - Mosul)
on rose bushes Rosa sp. Over the two years 2009 , 2010 and elected the rose
bushes infected by scale insects Parlatoria oleae (Colvée) and left scale insects
reproduce them naturally without any control during the first year 2009, and specify
the length of 20 cm from the stalk to make the counting of insects and their
reproduction and the calculation of population density to it. And in the next year
2010, conducted control using pressurized water (11-12 bar) of the electric pump
and through the slot spray diameter (1 mm) to remove the female insect-covered
crust wax and drop it from all branches of the rose bushes and destroyed before
the time of its proliferation so the scale insects did not appear in the treatment
repeaters during the year 2010 while continuing to appear and multiply in
comparison repeaters .
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