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في حىرياث وبالغاث حشزة niger   Aspergillusتاثيز تزاكيز مختلفه من الزاشح الفطزي للفطز  

 Bemisia tabaci  Genn.  (: Aleyroiddae Homoptea) الذبابه البيضاء  

 هادي عبذالجليل نعاس          د.عايذ نعمه عىيذ الزبيذي             د. وجيه مظهز السالمي        

 الكليت التقنيت / المسيب

 -الخالصت :

َأخرثار  Bemesia tabaci Genn فً دراسح اجزٌد ىعزه َذشخٍص اىفطزٌاخ اىمزافقً ىحشزج اىذتاتً اىثٍعاء             

األدوار  في  Aspergillus niger ( 2022  , 2025  ,2052   َ1022% )مفاءج ذزامٍز مخريفـــــً مه اىزاشح اىفطزي ىيفطز 

 اىىرائج ما ٌيً :  للحشره أوضحت  المختلفة 

مذىل مه اىىذَي  َ    مـه اىحُرٌاخ َاىثاىغاخ اىمٍرً َاىععٍفً   spp.   Aspergillusاىفطز    عزه وُعٍه مه جىس    

مع َجُد ذأثٍز معىُي ىرزامٍز اىزاشح اىفطزي     A.  niger   َ  A.parasitiusاىعسيًٍ ىحشزج اىذتاتً اىثٍعاء ٌما   

% قذ ذفُق عيى تاقً اىرزامٍز  1022اىرزمٍز  أن َ   B. tabaciاىذتاتً اىثٍعاء  َتاىغاخ  ٌالك حُرٌاخفً   A. nigerىيفطز

ًٌُ  عيـى   9َ   6,   3%  تعذ مزَر   3102َ  1602,    303أىحشزي تيغد  حُرٌاخ فً اعطاء اعيى وسة ٌالماخ  فً

 , 602تيغد    فً ٌالك اىثاىغاخ   ذفُقا َاظحا عيى تاقً اىرزامٍز َاعطى اعيـــــى وسة   1022 اىرُاىً مذىل اظٍز اىرزمٍز

ًٌُ  عيــى اىرُاىً  مقاروح تمعامــيح اىمقاروً َان وسة اىقرو فً اىحُرٌاخ َ اىثاىغد  9َ  6, 3% تعذ مزَر  1702َ   1202

 ذزداد ترقذً اىفرزي اىزمىًٍ تعذ اىمعاميً . 

Abstract : 

        A series experimenst were coducted to testing the effect of different concentration of the 

fungal extract Aspergillus niger (0.25, 0,50 and 1.00%)  on the different stages of whitefly insect 

B. tabaci Genn.( nymph and adult).  The results showed  : 

Two species of the l genus Aspergillus ( A. niger and A. parasitius ) were isolated from the deid 

or weakened nymph and adult stages of            whitefly insect B. tabaci and from its honeydew 

. All the concentration of the fungl extract ( 0.25 , 0,50 and 1.00 % ) had a significantly effect in 

mortality percentage of  ( nymph and adult ) stages of   this insect .The concentration 1.00 %  of 

the fungal extract . A. niger  causes a highest    mortality percentage on nymphl stage after 3  , 6 

 and 9 days of the             treatment , that reached 31.0  ,  16.0  and 3.3  % respectively  also  

the  concentration  1.00  %  of  the fungal  extract  .  A. niger  causes a       highest mortality 

percentage on adult stage after 3, 6  and 9 days of the        treatment , that reached 17.0  ,  10.0  

and 6.0  % respectively . the mortality percentage increased with the period time after treatment 

 -المقذمت :

 الذبابو البيضاء نوع حشري وتعد حشرة 1222اكثر من   Familly: Alerodidaeتضم عائمة الذباب االبيض          
Bemesia tabaci Genn.  اىم تمك االنواع من حيث االىميو االقتصاديو  اذ تصيب الحشرة العديد من العوائل النباتيو التي

نوع  822( .تصيب االفو اكثر من 1999الفيد ,  و 1998القاسم,  ; Chu   ,1997تختمف في حساسيتيا لالصابو بيا )
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 Fansen ,1994و  (1994وآخرون,   (Markhamنباتي اشيرىا نباتات العائمو الباذنجانيو والقرعيو وبعض نباتات االدغــال
(.تتميز الذبابو البيضاء بخصائص وقدرات فتاكو عمى Parker   ,1995(. تنتشر الحشره في مناطق عديده من العالم )

ببو من اضرار اقتصاديو تتمثل بامتصاص العصاره النباتيو من قبل الحوريات محاصيل الخضر والمحاصيل الحقميو لما تس
والبالغات اضافة الى انيا تفرز اثناء تغذيتيا انزيمات تؤثر في العمميات الفسمجيو لمنبات وكذلك افراز الندوه العمسيو التي تغطي 

تنفس والنتح من خالل التصاق االتربو التموات الخضريو واالزىار والثمار وتعيق عمميات التركيب الضوئي و ال
( واكبرخطرليذه االفو نقميا لالمراض الفايروسيو بين نباتات الخضر ومحاصيل االلياف وان 1992وآخرون,  ( Osbornوالغبار

 و Mauمرض فايروسي تساىم  فـي نقمو منيا امـراض التفاف وتجعـد االوراق وامـراض الموزائيك ) 71ىنالك اكثر من 

Martin  ,1992 ( و ) Bake   وCheek ,(1995  ونظرا ألىميتيا االقتصاديو فقد اىتــــم الباحثون والمزارعون بأيجاد
الحمول المناسبو لمكافحتيا وتقميل اضرارىا لذلك جرى االىتمام بالعمميات الزراعيو المختمفو كعوامل مؤثره في تقميل كثافتيا 

( كما 2227,و) عمي   (2225) الدىوي ,  ;( Cohen ,1994 و   (Shinner( و 1988وآخرون,Lesser السكانيو )
( وان اكثر المعامالت سيطرة قد تحق من Rowland   ,1991استعممت المبيدات الكيمياويو عمى نطاق واسع لمكافحتيا )

( 1999خرون , آو  Tocanoخمط مجموعتين من المبيدات الحشريو  مثل البايروميدويدات المصنعو مع مبيدات الكارباميت )
ثم جرت محاوالت آخرى ألستعمال المركبات الكيمياويو الثانويو المنتجو من قبل النبات في مقاومتيا اذ وجد ) المنصور 

تاثير في نسبة فقس البيوض ونمو االطوار الحوريو   Ibcella lutea( ان لممستخمص التربيني لنبات قرن الغزال 1997,
تبعيا محاوالت ألستعمال الفطريات الممرضو كعوامل احيائيو لمكافحتيا  .B. tabaciو البيضاء المختمفو وبالغات حشرة الدباب

( حيث تنتشر الفطؤيات انتشارا واسعا في بيئات مختمفو 1999صالح وآخرون ,  عمى بعض عوائميا كمحصول الباذنجان ,)
من العالم اضافة لما تمتاز بو من قدره عمى اختراق جدار جسم الحشره . وتمتاز ىذه الفطريات عمى االختراق المباشر والتغمغل  

رز ىذه الغطريات بعض السموم التي تعمل داخل االنسجو والتضاعف وغزو انسجو اخرى واستنزاف مواد الحشره بسرعو اذ تف
,  Pendlandو Baucias( و)Lugis  ,1997 و Gotte)عمى تعطل عمل بعض االنسجو داخميا او تؤثر  في نمو الحشره 

اواستعمال برامج االداره المتكاممو ضدىا كالخمط بين اكثر من عنصر من عناصر المقاومو االحيائيو كسبيل متطور  . (1999
عزل وتشخيص بعض  الفطريات  ( وبناءا عمى ماتقدم فقد اجري ىذا البحث الذي ييدف الىHarris ,1996 عمييا ) لمسيطره 

  المرافقو لحشرة الذبابو البيضاء واختبار كفاءة احد ىذه الفطريات في التأثير في يعض ادوار حياتيا المختمفو . 

 المىاد وطزائق العمل 

فً ذجارب مخرثزًٌ وفذخ فً مخرثز اىمقاَمً االحٍائًٍ فً اىنيًٍ اىرقىًٍ اىمسٍة ىعزه َذشخٍص تعط اىفطزٌاخ مه حشزج 

  واختبارتراكيز مختمفو من ىذه الفطريات في بعض ادوار الحشرة فقد تم : ـB. tabaci اىذتاتً اىثٍعاء 
 B .tabaciالذبابة البيضاء  اعداد مستعمرة حشرة

اكياس بولي صنف جواىر. في .زرعت بذور الباذنجانBemisia tabaci لغرض اعداد مستعمرة الذبابة البيضاء            
رابعة ال حقيقيةال الورقةمرحمة الى  البادرات وصول  وعند 2227(سم خالل شير تشرين االول عام X 12 12اثيمين قياس )

(سم زرعت فييا نباتات الباذنجان عمى 42( م ويحتوي عمى ساقية واحدة عرضيا )X 1.5 12ابعاده )الى بيت بالستيكي  تنقم
(سم و اجريت لمنباتات كافة العمميات الزراعية المطموبة, جمبت اوراق باذنجان مصابة 52الجانبين المسافة بين نبات واخر )

البالستيكي لغرض احداث عدوى صناعية, احكم يت بالوادخمت الى داخل بالذبابة البيضاء من حقول الباذنجان لمموسم السابق 
شخصت الحشرة في متحف التاريخ بقماش المممل لمنع خروج الحشرة ودخول االعداء الطبيعية.  البالستيكيابواب البيت  غمق

 الطبيعي جامعة بغداد من قبل الدكتور محمد صالح عبد الرسول.
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 تهيئة اصص لمعائل النباتي واقفاص التربيه
بعد وصول البادرات الى مرحمة األربع اوراق الحقيقية نقمت الى  وور الباذنجان صنف ) جواىر( في اطباق من الفمين زرعت بذ

% تربة مزيجية( 52% بتموس و52مألت بتربة خاصة بالزراعة تتكون من) عمقا( سم  X 12قطرا  12اصص فخارية ابعاد )
الى الظمة الخاصة بالبحث والمغطاة بغطاء الموسمين لحمياتيا من  بحيث احتوى كل اصيص عمى بادرة واحدة بعد ذلك نقمت

سم جميع جوانبو من قماش المممل وقاعدتو  42 ×42× 42الحيوانات والطيور كما صنعت اقفاص لمتربيو من الخشب بأبعاد 
) . عض فقرات البحث من الخشب ومزود بباب محكم ألدخال السنادين والحشرات ومواد التغذيو لالستفاده منيا في تنفيذ ب

 .(2222,  شتوي 
 

 االوساط الزرعيه المستخدمه في تنمية الفطريات
 Potato Dextrose Agar ( PDAوسط اكر البطاطا ودكستروز)  .1
 في لتر من الماء المقطر في دورق زجاجي PDAغم من مزيج  39حضر الوسط من اذابة  

    Charamphenicalممغم من المضادالحيوي252لتروضع في حمام مائي,اضيف اليو  2سعة 
 دقيقو .  22باوند / انج ولمـدة  15ْم وضغط  121عقم الوسط بالموصده عمى درجة حراره  
 (. 1998استعمل لغرض عزل وتنمية وتنقية الفطريات في التجارب الالحقو . )عبدالحميد ,  
  Potato Dextrose Broth (PDB)اطا والدكستروز. وسط حساء البط2
 مل من   522غم من البطاطا المقشره والمقطعو الى قطع صغيره مع  222حضر من غمي    
 دقيقو في بيكرزجاجي رشحت البطاطا المطبوخو بقطعة قماش نظيفو ,  22الماء المقطر لمدة  
لتربأضفة الماء المقطر , وزع الراشح في دوارق  1غم من الكتروز واكمل الحجم الحجم الى  22اخذ الراشح واضيف اليو  

 15وضغط   ْ  م 121مل م دورق , عقمت االوساط بالموصده عمى درجة حراره  152مل وبمعدل  252زجاجيو سعة 
 (. 1998)عبدالحميد , لفطريات دقيقو استخدم الوسط لتحضير رواشح ا 22باوند م انح ولمدة 

 
   B. tabaciعزل وتشخيص الفطريات المرافقه لالصابه بحشرة الذبابه البيضاء 

وعمييا ادوارمختمفو لحشره و ندوه  B. tabaciجمعت عينات من نبات الباذنجان مصابو بشده بحشرة الذبابو البيضاء 
عسميو في اكياس نايمون ونقمت الى المختبر حيث زرعت قطرات من الندوه العسميو واجزاء من الحوريات والبالغات الميتو 

مل / طبق وبمعدل اربعة مكررات . حفظت  22وبمعدل  PDAسم ويحوي عمى وسط   9عمى اطباق بالستيكيو قطر 
ايام . فحصت االطباق مجيريا ونقيت المستعمرات الفطريو   5ولمدة   ْ  م 2 ± 25االطباق في الحاضنو عمى درجة حراره 

مل / طبق وحضنت  22بمعدل   PDA سم يحوي وسط زرعي 9ونقمت بواسطة ابره معقمو الى مركزطبق بتري قطر 
 جامعة الكوفو .  –. شخصت الفطريات من قبل د. مجييد متعب / كمية الزراعو  ْ  م 2± 25م في درجة حراره ايا 7لمدة 

 
 حفظ العزالت الفطريه 

 ممم بواسطة ثاقب الفمين من المستعمرات المنقاة بعمـر اسبوع بواسطة  5نقمت اقراص بقطـر  

معقم / مائل ومضاف اليو المضاد الحيوي  PDA ممم تحتوي وسط زرعي 15ابره معقمة الى انابيب اختبار سعة 
Charamphenical  أيام ثم حفظت في الثالجة  7م لمدة  2+25ممغم / لتر , حضنت االنابيب في درجة حرارة  252بمقدار

 ( .  2227لحين استعماليا في التجارب الالحقة مع االخذ بنظر االعتبار تجديد العزالت كل اسبوع ) امين ,
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 الفطريات المعزولة  تحضير رواشح
مل /دورق . ثم أضيف اليو المضاد  152مل  وبمقدار  252ووزع في دوارق سعة   PDBحضر الوسط الغذائي السائل  

ممغم بثاقب لمفمين من  5ممغم / مل . لقح كل دورق بثالثة أقراص قطر كل منيا 252بمقدار  Charamphenicalالحيوي 
, حضنت الدوارق   A. nigerأيام لمفطر  7والمستخمصة بعمر  PDAحافة المستعمرات الفطرية المنقاة في الوسط الزرعي 

يوم رشح المقاح  28لتوزيع النمو الفطري وبعد  أيام 4ـ3مْ  اخذين بنظر االعتبار رج الدوارق كل 2±  25عمى درجة حرارة 
و  2052,   2025باستخدام ورق الترشيح وجياز تفريغ اليواء وأعيد الترشيح باستخدام المرشح الدقيق  حضرت تراكيز ) 

 (  . 2227واسخدمت تراكيز الراشح في التجارب الالحقة . ) امين ,    A. niger( % من الراشح الفطري لمفطر 1022
 
  B.tabaciقييم الكفاءة السمية لرواشح الفطريات المعزولة مختبريا" في أدوار حشرة الذبابة البيضاء ت
   B. tabaciفي حوريات  حشرة الذبابة البيضاء  A. niger تأثير الراشح الفطري لمفطر. 1

في االقفاص الخشبيو المشار الييا شتالت من نباتات الباذنجان وبعمر الورقة الحقيقية الرابعة والمزروعة في اصص  4وضعت 
ساعة ولحين  24زوج من بالغات الحشرة ) ذكور واناث ( ووضعت داخل الحاضنة لمدة  122اعاله , اطمق في كل قفص 

وضع البيض من قبل االناث بعدىا أخرجت البالغات من االقفاص وتركت لحيت خروج الحوريات, حسب عدد الحوريات عمى 
( % 1022و  2052,   2025تعمال عدسة مزدوجو ثم رشت النباتات مع الحوريات بتراكيز الراشح الفطري ) االوراق النباتية باس

مل لكل نبات وباستعمال مرشة صغيرة سعة نصف لتر مصنوعة من البالستيك , أرجعت الصناديق الى الحاضنة  2وبمعدل 
 (  Abbotte  ,1925 في ) -وتم حساب النسبة المئوية ليالك الحوريات حسب المعادلو ادناه : 

 
 
 

 وسثح اىمُخ فً اىمقاروح  –% وسثح اىمُخ فً اىمعاميح                                  

 122× % ىٍالك اىثٍُض اىمصححح = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 وسثح اىمُخ فً اىمقاروح  – 122                                           

 ( .2222حولت البيانات الى قيم زاوية وحممت النتائج حسب , الراوي وخمف اهلل , )( Abbotte  ,1925 , صححت القيم )
   B. tabaciفي بالغات  حشرة الذبابة البيضاء  A. niger تأثير الراشح الفطري لمفطر. 2

شتالت من نباتات الباذنجان وبعمر الورقة الحقيقية الرابعة والمزروعة في اصص في االقفاص الخشبيو , اطمق في  4وضعت 
زوج من بالغات الحشرة ) ذكور واناث ( من مستعمرة الحشرة المعده سابقا" وبعد استقرار الحشرات عمى  122كل قفص 

مل  2( % وبمعدل 1022و  2052,   2025الغات بتراكيز الراشح الفطري ) النباتات داخل االقفاص , رشت النباتات مع الب
ساعة  24لكل نبات وباستعمال مرشة صغيرة سعة نصف لتر مصنوعة من البالستيك , وضعت الصناديق في الحاضنة لمدة 

 وتم حساب النسبة المئوية ليالك البالغات . صححت القيم وحممت كما في الفقره اعاله .  
 

 ج والمناقشـــــه النتائـ
 B. tabaciعزل وتشخيص الفطريات المرافقه لمذبابه البيضاء 

المتواجده عمى   B. tabaci مــن الحوريات والبالغات الميتو او الضعيفو لمذبابو البيضاء  spp.   Aspergillusعزل الجنس 
 .A  اوراق نباتات الباذنجان المصابو بشده وكذلك من الندوه العسميو التي تفرزىا الحشره  وقد شخص نوعان من ىذا الفطر ىما

parasitius  و وA. niger تأثر الفطر  ودرسA. Niger ادوار االفو المختمفو وىذا يتفق مع ما وجده ) الحطاب ,  في
 .Aphis fabaeفطر من حشرة من الباقالء االسود ( حيث عزل نفس ال 2228
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بعد فترات  B. B. tabaciفي هالك حوريات حشرة الذبابه البيضاء    A. nigerتاثير تراكيز مختمفه من راشح الفطر 
 مختمفه

في   ( %1022و  2025   ,2052)  niger .A ( وجود تأثير معنوي لتراكيز الراشح الفطري لمفطر1يالحظ من جدول )
فقداعطى  % عمى باقي التراكيز في التأثير في ىالك الحوريات 1022وقد تفوق التركيز   B. tabaci حوريات الذبابو البيضاء.

% وىي تختمف معنويا عن نسب اليالك في التركيزين االخرين والمذان اختمفا معنويا عن  1606اعمى نسبة ىالك بمغت 
تأثير الفترات في نسب الموت بعد المعاممو فقد حصمت اعمى نسب في ىالك الحوريات بعضيا في التاثير ايضا اما بالنسبو ل

 ايام من المعاممو  3و  6% وىي تختمف معنويا عن نسب الموت بعد مرور 17022ايام من المعاممو بمغت   9بعد مرور 
وىما يختمفان معنويا عن بعضيما في التاثيرفي دور الحوريات اما عن التداخل بين التركيز والفترات فانو اتضح من نفس 

%وان اقل نسبو لميالك 31022% بمغت  1022ايام من المعاممو بالتركيز  9الجدول ان اعمى نسبة ىالك حصمت بعد مرور 
 % . 2025التركيز  ايام من المعاممو عند 3بعد مرور  1022كانت 

 بعدB. tabaci           في حوريات الذبابه البيضاء A. niger ( تأثير تراكيز مختمفه من الراشح الفطري لمفطر1جدول )
 مرور فترات مختمفه

 تراكيز الراشح
 الفطري %

 المعدل النسبه المئويه لهالك الحوريات بعد مرور

 يوم 9 يوم 6 يوم 3

0000 000 000 000 000 

0025 100 300 800 4000 

0050 200 700 1200 7000 

1000 303 1600 3100 16066 

 ـ 1700 8066 201 المعدل

L.S.D.    1064لمتراكيز 
L.S.D.    1064لمفترات 
L.S.D.    2022لمتداخل  

وبعد مرور فترات  B. tabaciفي هالك بالغات الذبابه البيضاء   A. nigerتأثير تراكيز مختمفه من الراشح الفطري لمفطر
 مختمفه

في بالغات   % (1022و  2025   ,2052)  A. niger( وجود تاثير معنوي لتراكيز الراشح الفطري لمفطر 2يالحظ من جدول )
% قد اظير تفوقا ممموسا في نسب اليالكات عمى بقية التراكيز حيث  1022وان التركيز  B. tabaciحشرة الذبابو البيضاء 

% بينما اختمف معنويا عن تاثير التركيز 2052% وىو اليختمف معنويا في تاثيره عن التركيز 1102قتل بمغت اعطى نسب 
% في بالغات االفو وبالنسبو لتأثير الفترات بعد المعاممو في نسب اليالك فقد اشار الجدول ايضا ان اعمى نسبة موت 2025
ايام من المعاممو   6مف معنويا عن نسبة الموت التي حصمت بعد مرورايام من المعاممو وىي التخت 9% بعد مرور  8.9كانت 

ايام من المعاممو ايضا وعن مدى تاثير التداخل بين التركيز والفتره بعد  3وكالىما اختمفا معنويا عن نسبة اليالك بعد مرور 
ن المعاممو وان اقل نسبة كانت ايام م 9% بعد مرور 1022المعاممو في ىالك البالغت فقد حصمت عمى نسبو عند التركيز 

  ايام من المعاممو وعميو اتضح من نتائح الدراسو الحاليو ان لمراشح الفطري لمفطر 3% بعد مرور 2025%عند التركيز 3022
A. niger  تأثير في معايير االداء الحياتي لحشرة الذبابو البيضاءB. tabaci    وان الدور الحوري اكثر حساسية لمتأثرمن
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قد يعود    A. nigerلغات ذلك لعدم اكتمال وسائميا الدفاعيو وان زيادة نسبة اليالك بسبب رشيا بالراشح الفطري لمفطر البا
الى نوع السموم الفطريو التي تفرزىا ىذه الفطريات والتي تؤثر في الفعاليات الحيويو ألجسام الكائنات الحيو وقد تعمل عمى 

 ( .  2226ا او تؤثر في نمو وتطور الحشره ) الجبوري , تعطيل عمل بعض اال نسجو  او قتمي
مرور  بعدB. tabaci     في بالغات الذبابه البيضاء A. niger ( تأثير تراكيز مختمفه من الراشح الفطري لمفطر2جدول )

 فترات مختمفه
 تراكيز الراشح

 الفطـــري %

 المـــــعدل النسبه المئويه لهالك الحوريات بعد مــــــــرور

 يوم 9 يوم 6 يوم 3

0000 001 006 003 003 

0025 300 603 806 509 

0050 400 606 1000 608 

1000 600 1000 1700 1100 

 ـ 809 708 302 المعدل

L.S.D.     3027لمتراكيز L.S.D.    3027لمفترات L.S.D.   3032لمتداخل 
 المصـادر

وتقييـم قدرتيـا التطفميو                        وتشخيص الفطريات المرافقو لبعض حشرات المنزل ـ( ع2227الجبوري,اميره ناجي )
( رسالة ماجستير .الكمية التقنيو   Aphididae : Homoptera)   Aphid nerii واالفرازيو ضـد حشـرة مـن الدفمـو

 التقني . التعميم  ىيئة  –المسيب
العربيو . الوحده العممية لشركـة المـوارد  البضاء وبائيتيا واخطارىا وطرق مكافحتيا في البمدان( الذبابو 198القاسم, صبحي . )

 . صفحو 32الطبعو الثالثو .           االردن ,  –الزراعيو ) مقدادي( عمان 

فـي حماية محصول الطماطو            والطبيعيو   ( . استخدام بعض العوامل االحيائية1999الفيد معاذ عبدالوىاب عبدالعالي .)
. رسالـة ماجستير كمية  تجعد واصفرار اوراق الطماطو وفايروس            B. tabaciن االصابو بذبابة التبغ البيضاء ــم

 صفحو. 154جامعة البصره                 –الزراعو 

 :B. tabaci     (Homoptera ( .بعض اوجو التكامل في مكافحة الذبابة البيضاء2225الدىوي , سنداب سامي ,) 

Aleyrodidae  ماجستير /كمية الزراعة ـ جامعة بغداد   ( عمـى محصول القطن . رسالة  . 

( ( Staphالغزال                      رن     ـ( تأثير مستخمص التربينات الوراق نبات ق1997المنصور , ناصر عبد عمي )    
Ibicella lutea    الذبابة البيضاءي حياتية ـف B. tabac   ( 3)  2الصرفة والتطبيقية .   جامعة بابل لمعموم مجمة

 . 232ـ  226

, وزارة التعميم  الزراعية . الطبعة الثانية  ( . تصميم وتحميل التجارب 2222الراوي , خاشع محمود و خمف اهلل , عبد العزيز  )
 صفحة .  488ـ جامعة الموصل  لمطباعة والنشر دار الكتب العالي والبحث العممي .

رسالة ماجستير ـ كمية الزراعة  (المستخمصات النباتية لنبات الياسمين الزفر وتأثيره عمىحشرةالمن.2228الحطاب , احمد سعيد )
 / جامعة الكوفة . 
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 واختبار امراضيتيا عمـى حشـرة البصره مدينة نريات التربو فـي مناطق مختمفو مـ( عزل وتشخيص فط2227امين , ميند خمف )

          كمية العموم/  –دكتوراه اطروحة .  Aphis fabaeمن الباقالء االسود  وحشرة            B. tabaciالبيضاء  الذبابة 
 صفحو. 157البصره  جامعة 

 صفحو . 498القاىره  –لمجامعات    (  الفطريـات والسموم الفطريو , دار النشـر 1998عبد الحميد , مجيد عبد الحميد )

ومرض تجعد واصفرار االوراق عمى   B. tabac i( . المكافحة المتكاممة لمذبابة البيضاء 2227عمي , عبد الستار عارف. )
 .   65ـ  52( : 1) 7اباء لالبحاث الزراعية .  مجمة         البالستيكي.       الطماطة في البيوت 

. تقويم  ( 1999) و فالح حسن سعيد    فاتن حمادة عبود    ;حمدية زاير عمي   ;ميدي ىادي عبود   ;صالح , حمود ميدي 
 )4    خاص . مجمة الزراعة العراقية . ) عدد B.tabaciلحشرة الذبابة البيضاء   الممرضة القابمية االمراضية لمفطريات

 .  163ـ  159( : 1)
 صفحة .312    ( انتاج الخضروات والفاكية. جامعة عمر المختار/لبنان222شتوي , عبدا هلل شتيوي , )
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