
 استمارة مستخلصاث رسائل واطاريح املاجستري والدكتوراه يف جامعت البصرة

 : عقيل عبذ الرزاق كريذياسم الطالة              : السراعـــة                      الكليح

 طه ياسين ههىدر .: أ.د اسم المشرفية النبات                                 ا: وق القسم

 أ.م.د خالذ عبذ الرزاق فهيذ                    : علن الحشرات         التخصص

 : هاجستير  الشهادج

 عنىان الرسالح

 مسح وتشخيص تعض الملقحاخ ومصادر حثىب اللقاح في محافظح ميسان

 هلخص الرسالة:

اجرٌت دراسة فً ثالث مناطق من محافظة مٌسان هً العمارة وقضاء المجر الكبٌر وقضاء المٌمونة لمسح وتشخٌص 
اذ  5102اهم الحشرات الملقحة المنتشرة فً المحافظة خالل فترتً اعتدال درجات الحرارة فً فصل الخرٌف لسنة 

رات التً تلقح ازهارها وفصل الربٌع لسنة لتشخٌص اهم الحش Ziziphus Spina-christiاختٌرت اشجار السدر 
والبرسٌم   Medicago sativaحٌث تم اجراء المسح لتشخٌص الحشرات الملقحة على نباتً الجت  5102

Trifolium alexanderianum  فقد اضهرت نتائج البحث وجود عدد من الملقحات العائدة لرتبة غشائٌة االجنحة
باالضافة الربع انواع اخرى وعدد من الملقحات الحشرٌة العائدة لرتبة  Apis melliferaوالتً اهمها نحل العسل 

وحشرات من رتبة حرشفٌة االجنحة   Syrphidaeثنائٌة االجنحة والتً اهمها ذباب االزهار العائد لعائلة 
Lepidopteraتم  ,كذلك اجري تشخٌص ومسح الهم مصادر الرحٌق وحبوب اللقاح التً ترتادها تلك الحشرات اذ

اختٌار حشرة نحل العسل لغرض معرفة تلك المصادر كونها الحشرة االهم اقتصادٌا حٌث تم فحص راسب العسل 
عٌنه من مناحل  51حٌث جمعت Mellissopalynologyباتباع طرق التردد والسٌادة فً علم حبوب لقاح العسل 

اهمها حبوب لقاح شجٌرات الطرفة باالضافة مختلفة فً المحافظة فقد بٌنت النتائج ظهور مصادر مهمة وجدٌده كان 
 .للسدر والٌوكالبتوس والذرة البٌضاء والباقالءوبعض نباتات االدغال
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Thesis Title 

Survey and Identification Some Pollinators and Pollen Resources in Missan 

Thesis Abstract : 

A study was conducted in three districts of the province of Maysan are Alamarah ,Almaymonah and 

Almajeralkabeer to suevey and idintification  the most important insect pollinators in the province during 

periods of mild temperatures in the autumn of 2015 as selected trees Sidr Ziziphus Spina-christi for the 

diagnosis of the most important insects that pollinate blossoms and spring of the year 2016 where the 

survey was conducted to diagnose insect pollinated alfalfa Medicago sativa  and white clover Trifolium 

alexanderianum the research showed  a number of pollinators belonging to the order of Hymenoptera and 

the most important is the honeybee Apis mellifera in addition to four other species  and number of 

pollinators insect belonging to  order Diptera  and that the most important flies return to the family 

Syrphidae and insects from the order  of Lepidoptera, as well as make the diagnosis and survey of the most 

important sources of nectar and pollen , as has been selected insect honey bees for the purpose of 

determining  these sources because the  insect is most important economically,  the deposit  of honey  

studied according to  method  of frequency and predominant  in the science of pollen honey 

Mellissopalynology , we collected 20 samples from different apiaries in the province, the results showed a 

new and important sources was the most important pollen such as  tamarisk  addition of Sidr and 

eucalyptus, sorghum, peas and some weed plants. 



 


