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 الملخص
بعض  تي تصيب ال Lycoriella ingenuaو Megaselia halterata للحشرتينول  التسجيل ال . 2022. محمود القيسي رؤوف عبيرو   الكريم عبد هللا عبدحسن،  

 https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.209214. 214-209(: 3) 40 ضرار التي تسببها. مجلة وقاية النبات العربية،ودراسة ال  الغذائية في العراق ورالفط 

جامعة ،  كلية الزراعة،  في مزرعة الفطر  المستزرعة   .Pleurotus sppو  Agaricus bisporus  ين الثمرية للفطريين الغذائي  جسامفي األ  صابة حشريةإ صت  خ   ش  
وتنخراتتكريت،   ثقوب  وجود  خالل  فيأو   من  ج    نفاق  الثمار.  األ هذه  وتم    جساممعت  اليرقات  على  الحاوية  المصابة  مختبريا    تالثمرية  الحشرات  غرض  ب  تربية 

)في    1الوحدة الثانوية    Cز  اديوكس أ  لجين سايتوكرومللمورث/ ا  التتابع النيوكليوتيدي   على  اعتمادا    الجزيئيالتشخيص  ب  المدعَّمثبت التشخيص المظهري  أتشخيصها.  
للسالالت  وتم    ، Lycoriella ingenuaو   Megaselia halterata  لنوعينل   تعودان  الحشرتينن  أ(  الميتوكوندريا العالمي  البنك  تحت  NCBI Database   تسجيلهما في 
العالمي العراق. أهذا    ويعد    . MZ021517.1و   MZ021516.1  الرقم  النوعين في  لهذين  الدراسة  تضم  كما    ول تسجيل  الناجمة عن هاتين  وصف األ  يضا  أ نت  ضرار 

 . .Pleurotus sppو A. bisporusالثمرية للفطريين  جسام الحشرتين على األ
 . .Agaricus bisporus ،Pleurotus sppالتشخيص الجزيئي، ذبابة الفطر،  كلمات مفتاحية: 

 

 1مقدمة ال
 

 Pleurotusوالفطر المحاري    Agaricus bisporusبيض  األ  الفطر  يعد  

spp.   من العديد  توفر  أن  يمكن  التي  لألكل  الصالحة  الفطريات  من 
 فضال  البروتين والفيتامينات والمعادن    هاة بما في هم  مالعناصر الغذائية ال

الطب    عن الخصائص  من  مختلفة العديد  صحية  فوائد  لها  التي  ية 
العديد إلى    يتعرض حاصل الفطر الغذائي.   (Cheung, 2010)لإلنسان

 تعد  ، و بب خسائر في كمية ونوعية المنتج مراض التي تسواأل  اآلفاتمن  
 Lycoriella  جناس مثلبعض األإلى    نواعهاأوالتي تعود    ،ذبابة الفطر

sp.،  Bradysia sp.  وMegaselia sp.  الحشرات التي   هم  أ من    ،وغيرها  
إلى   صوال  من الوسط الغذائي و   نتاج الفطر ابتداءا  إهاجم معظم مراحل  ت 

األإمرحلة   الحشرات معظم    ،الثمرية  جسامنتاج  نواع أكما وتصيب هذه 
 .A. bisporus،  Pleurotus sppمثل    الفطريات الغذائية المنتجة تجاريا  

 & O'Connor؛  Cloonan et al., 2016)  وغيرها  Lentinus edodesو

Keil, 2005 .) 
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التغذية المباشرة    عن طريقب ذباب الفطر في إتالف الفطر  يتسب  
على   الفطري    جسامألالليرقات  والغزل  السماد   الناميةالثمرية  في 

األ الركيزة  أو  الغذائي(العضوي  )الوسط  ما التنافس    عن  فضال    ،ساس 
العناصر الغذائية في بين اليرقات والغزل الفطري النامي للحصول على  

لذبابة الفطر   من اآلثار الضارة غير المباشرةيبرز  و   .سماد تنمية الفطر
ل نقلها  والفطاحتمال  البكتيريا  مثل  المرضية  المسببات  من  ور لعديد 

 & Singh؛  O’Connor & Keil, 200)  والفيروسات والديدان الخيطية

Sharma, 2016انخفاضو   (؛ أن  المعروف  غلة    يطال  ا  كبير   ا  من 
من الوسط   غ  125كثافة يرقة واحدة فقط لكل  مستوى  المحاصيل عند  
(White, 1986).  الفطإت  د  أ مثل    ورصابة   .Agaricus sppالغذائية 

و   اآلفاتب   .Pleurotus sppو  .Lycoriella sp  السيماالحشرية 
كمي  إلى    .Megaselia spو في  كبيرة  خسائر  حاصل  حدوث  ونوعية  ة 

مقاومة مختلفة لولذلك استخدمت العديد من الدراسات تطبيقات    ،الفطر
واأل الكيميائية  بالطرائق  الحشرات  هذه  والفيزيائية  ومكافحة  حيائية 

(Badshah et al., 2021؛  Singh & Sharma, 2016).   في العراق، و
هذه    سابقا    تم   من  العديد  تصيب  والممرضات    اآلفات دراسة   التي 

دراسة ذباب الفطر الغذائي   تم  ت ولم    ، (Hassan, 2013)  الغذائية  ورالفط
ظهورها   دورات  المحدود  رغم  معظم  الفطرإفي     نتاج 

(Hassan & Mahmoud, 2003, 2008)همية حاصل الفطر أل  ونظرا    ؛
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في معظم مزارع    تهصاب إوانتشار   والعالمية نتاج  اإلبالحشرات   ، المحلي ة 
تشخيص  :لىإ  ،ة في العراقل مر  و  التي تجري أل  ،هذه الدراسةهدفت  فقد  

بالطرائق الفطر  الوراثي و   المظهرية  ذبابة  البنك  في  وتسجيلها  الجزيئية 
 تربية كل   أماكن  ضرار الناجمة عن هذه الحشرة في  تحديد األو   ،العالمي

 ..Pleurotus sppو A. bisporus ينمن الفطر 
 

 بحث وطرائقه مواد ال
 

 الحشرات في المختبر جمع وتربية 
من    100وضعت    األثمار  غ  والمحاري  الفطرين  المصابة بيض 
قداح بالستيكية ثم  أفي    ،نفاقأي تظهر تنخرات و والت   ،كلتيهما   الحشرتينب 
مظهريا  أ متشابهة  يرقات  الحشرتين  من    ضيفت  ( A-1)شكل  كلتي 
 حرارة  درجةعند  نت  وحض    ،غلقت فوهاتها بطبقتين من قماش الشاشأ و 

و 70  نسبية  ورطوبة  س°   22  الم:)ظة  ساع  12:12ضوئية  فترة  % 
)تشابه   اليرقات  تعذ ر/تشرنقيام  أ  14-10  مرور  بعد  حظلو   .(ضوء

 خرجتيام  أ  6  -3وبعد    ؛(B-1)شكل    (كلتيهما  لحشرتينل  مظهري 
 ، ديمومة مزرعة الحشرات  لضمانو   .(C,D  -1الحشرات البالغة )شكل  

هذه   وتعد    ،باستمرار  قداح التربيةأ  إلىالثمرية الطازجة    جساماألأضيفت  
 تربية الحشرة.لسهل طريقة أ

  

 
 

ال   .1شكل    الحشرية بعض  الدراسة.    المستخدمة  طوار  هذه   =Aفي 

 Lycoriellaبالغات حشرة    =C،  حشرةالشرانق    =  B،  حشرةال يرقات  

ingenue، D=  بالغات حشرةMegaselia halterata . 
Figure 1. Some insect stages used in this study. A= insect 

larvae, B= insect pupae, C= adults of Lycoriella ingénue, 

D= adults of Megaselia halterata . 
  

 التشخيص المظهري للحشرات 
على الصفات   مستوى الجنس اعتمادا  إلى    صت الحشرات مظهريا  شخ   

بينها  تم   و   ،للحشراتولوجية  فمور الالشكلية/  حسب ما نشر سابقا  التمييز 
(Joshi, 2006 ؛Vilkamaa & Menzel, 2019). 

 التشخيص الجزيئي للحشرات 
التشخيصأت   تم    الجزيئي إلى    كيد  التشخيص  باستخدام  النوع  مستوى 

(Folmer et al., 1994)    للمورث المعتمد على تتابع القواعد النتروجينية
سايتوكروم  ا/ الثانوية    Cز  ادي وكسألجين  الميتوكوندريا(  1الوحدة   . )في 

ة باستخدام عد    كامال    ةر الحش من جسم    مجينيعزل الحمض النووي ال  تم  
من   G-spin DNA extraction kit , cat.no. 17045  االستخالص

استخراج الحمض النووي   تم  .  Intron Biotechnology, Koreaشركة  
 اروزجالم األبواسطة الترحيل الكهربائي خالل هجيني من الحشرتين  مال

 تم  و ساعة.    1.30لمدة    2فولت/سم  5بمعدل  قوة تيار  عند    %1بتركيز  
  .مجينيال DNA  ـنتائج الترحيل الكهربائي لل تصوير

ت  المتسلسلاستخدم  البلمرة  جين  مورث/لتضخيم  (  PCR)   فاعل 
الثا  C  زادي وكسأالسايتوكروم   بادئات ال  باستخدام  I  (COI)وية  ن الوحدة 

 :(Folmer et al., 1994)التالية 
   'GGTCAACAAATCATAAAGATATTG-3-'5 :المتقدم

 ’TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3-'5:العكسي
العد    Maxime PCR PreMix kit (i-Taq)  ةاستخدمت 

20μlrxn (Cat. No. 25025)   تفاعل  ال  جمالي إبحجم    PCRجراء 
اآلتي:،  ميكروليتر  25 على    1وفق  يحتوي  بيكومول   10ميكروليتر 
يحتوي على    1  ىء متقدم،باد بادىء عكسي،  10ميكروليتر   بيكومول 
 1.5ميكروليتر ماء مقطر،    Taq PCR Pre Mix  ،16.5ميكروليتر    5

 مجيني.  DNAميكروليتر مستخلص 
الحراري  استخدم   المتسلسل  تمامالالدور  البلمرة  على    تفاعل 

 35دقائق،    5س لمدة  °  95: دورة واحدة عند درجة حرارة  الشكل التالي
من   مكونة  حرارة    45دورة  درجة  عند  عند   45و  س°  95ثانية  ثانية 

وبعد ذلك   ،س°   72ثانية عند درجة حرارة    45و  س°   58درجة حرارة  
  دقائق. 7لمدة  س °   72دورة واحدة عند درجة حرارة 

تفاعل  تم   لناتج  الكهربائي  هالم    PCR  الــ  الترحيل  على 
باستخدام تيار كهربائي (  TBEي محلول منظم  فمذاب    %2اروز )جاأل

تفاعل باستخدام ال  ساعة، ثم تصوير ناتج  1.30لمدة    2فولت/سم  5  بقوة
 ة التوثيق. عد  

 

   تحليل التتابع النيوكلوتيدي
لجين  د   ح    النيوكلوتيدي  التتابع  الحصول المضخم    COIد  بعد  مباشرة 

الجين عن طريق   ناتج تضاعف  ناتج    ميكروليتر   25رسال  إعلى  من 
بادئ بيكومول    17.5بتركيزميكروليتر    100و  PCR  الـ  تفاعل   من كل 
الكورية  إلى   برنامج    ،Macrogenالشركة  خالل  من  النتائج  قورنت  ثم 

اإل شبكة  على  موقعية  حاسوبي  بحث  )أداة  للتتابع أ نترنت  ساسية 
العالمي    BLASTالنيوكلوتيدي(   الموقع  في  البينات  قاعدة  مع 

الوراثية    National Center for Biotechnologyللمعلومات 
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Information (NCBI)   ب يقوم  جميع  إالذي  التتابعات  دخال 
الحقل   في  تسلسل إل  BLASTالنيوكلوتيدية  ومقارنة  التراصف  جراء 

نوعها اوتطابق   ومعرفة  تشخيصها  المراد  للحشرتين  الجيني  لتتابع 
التتابعات   والمشخصة مسبقا ، الموجودة  وجنسها مع  البيانات  قاعدة  في 

التتابعات  وتم   هذه  يعب  إتطبيق  إلى    تحويل  ارتباط  حصائي  بوجود  ر 
كل  معنو  موجب  قل  ي  المتوقعة  ما  القيمة  و E–Valueت  تسجيل   تم  ، 

 الحشرتين في البنك الوراثي العالمي. 
 

 الثمرية  جسام ال فيضرار الحشرات أدراسة 
األج    الفطرين  ثمار   Pleurotusوالمحاري    A. bisporusبيض  معت 

spp.    في ظهرت و   م حكمة(،  ظروف  تحتالتربية    غرف )النامية  التي 
اإلأ عليها   المدروسةعراض  بالحشرات  الفترة،  صابة  -2018  خالل 
 ، مع عمل مقاطع طولية وعرضية  جري فحص الثمار مظهريا  أ  .2019

تصوير   وتم    ،عراض المرضيةلت األثم سج    ،بالعدسة المكبرة  تفحص و 
 رقمية. واسطة آلة تصوير )كاميرا(ضرار ب األ

 

   والمناقشة النتائج
 

 التشخيص المظهري 
على المصادر    مستوى الجنس اعتمادا  إلى    ن مظهريا  اصت الحشرت خ   ش  

ال ؛ Lewandowshi et al., 2004؛  Joshi, 2006)  صلةذات 
Vilkamaa & Menzel, 2019).    الحس  حيث كانت  ،ة كبيرةي  اللوامس 

غامقةواأل باأل  ،جنحة  مخطط  غير  النوع والجسم  حالة  في  صفر 
Lycoriella ingenue    2)شكل-A  مقارنة حسي    (   ،قصرأة  بلوامس 

شفافةأو  مخط طو   ،جنحة  الحشرة  جسم  حالة   Megaselia   في 

halterata  شكل(2-B.) 
 

  
 

لكل     .2شكل   الكاملة  للحشرة  الظاهري  النوع  الشكل   Lycoriella  من 

ingenue (A) والنوع Megaselia halterata B)).   
Figure 2. Morphology of the adults of the insect species 

Lycoriella ingenue (A) and Megaselia halterata (B). 

 

 التشخيص الجزيئي 
الحشرتانخ  ش    اعتمادإلى    صت  النوع  تتابعات على    ا  مستوى  تحديد 

النيتروجينية الكهربائي    القواعد  الترحيل  اجراء  النوعين  بعد  لمجين 

حيل الكهربائي لناتج تفاعل البلمرة كذلك التر و   ،(A-3)شكل    الحشريين
باستخدام   يضخمالمتسلسل  الذي  البادئات  سايتوكروم    الجين  زوج 

  ، ( B-3  ( )شكل(COX-1  في الميتوكوندريا  1ز الوحدة الثانوية  ادي وكسأ
ثم   و  تتابعاتد  ح  من  البلمرة   دت  تفاعل  لناتج  النيتروجينية  القواعد 

   .امللحشرتين المراد تشخيصه أعاله المذكورالمتسلسل للجين 
 

 
 

هالم ني باستخدام  ي مجال  DNAللـ    (A)  ناتج الترحيل الكهربائي  .3شكل  

لناتج  ترحيل  الناتج    وكذلك  ،(A)  % 1اروز  جال  الــ  تفاعلالكهربائي 

PCR    زوج استخدام  الجينعند  يضخم  الذي  سايتوكروم   البادئات 

الثانوية  ادي وكسأ الوحدة  الميتوكوندريا  1ز  خالل  (COX-1  في  هالم ( 

بقوة  %2اروز  جال كهربائي  تيار  استخدم    1.30لمدة    2فولت/سم  5. 

 . M. halterataالحشرة =M.hو  ،L. ingenuaالحشرة = L.iساعة. 
Figure 3. Electrophoresis of genomic DNA in 1% agarose 

gel (A), and PCR product when using the primers pair that 

amplifies cytochrome oxidase C subunit 1 gene (in 

mitochondria) in 2% agarose gel. The electrical current 

voltage used was 5 V/cm2 for a duration of 1.30 hours. L.i= 

L. ingenua and M.h= M. halterata. 

 

التتابعات  ل  ح   للت  الكورية   المتحص  الشركة  من  عليها 
Bioneer    التقنية لمعلومات  الوطني  للمركز  العالمي  الموقع  باستخدام 
 National Center Biotechnology Information (NCBI)الحيوية  

الفرعية   النافذة  الثانوية   ثم    ،Blastضمن  الفرعية  النافذة  اختيرت 
Nucleotide blast.  السالالت أ مع  والتطابق  المحاذاة  عملية  جريت 

 4ثم رسمت الشجرة الوراثية )شكل    ،المسجلة في البنك الوراثي العالمي
يالحظ من ذ  إ  ؛عالميا    بة الحشرتين مع مثيالتها المسجلة( لبيان قرا5و

الشكلين قد   لتاك  ن  أب   المذكورين   خالل   الحشرتين 
والثانوية    اوقعت  الرئيسية  العناقيد     L. ingenueللحشرتين  ضمن 

في بنك   تان لت العزلتان العراقي ج  س    .عالميا    تينالمسجل  M. halterata  و
الرقم تحت  العالمي   للنوع  MZ021517.1  نالعالمي   ينالجينات 

L. ingenua  وMZ021516.1  للنوع  M. halterata.    1  جدولالويبين 
للحشرتين الجزيئي   اعتمادا    M. halterataو  L. ingenue  التشخيص 

 cytochrome c oxidaseتتابعات الجين    على النسبة المئوية لتطابق

subunit I (COX1)  المسجلة  مع الحشرات  البنك   بعض سالالت  في 
العالمي التطابق    حيث  ،الوراثي  نسبة  يؤكد  100كانت  مما  وجود % 

 كامل. تشابه  
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 cytochrome c oxidaseعلى النسبة المئوية لتطابق تتابعات الجين    ا  اعتماد  M. halterataو  L. ingenueالتشخيص الجزيئي للحشرتين    .1جدول  

subunit I (COX1) المسجلة في البنك الوراثي العالميبعض سالالت الحشرات  مع. 
Table 1. Molecular diagnosis of the insects L. ingenue and M. halterata depending on the similarity rate of cytochrome c 

oxidase subunit I (COX1) gene sequences that match some insect strains recorded in the World GenBank. 
 

 رمز الحشرة 
Insect 

code 
 النوع المتطابق 

Matching species 

الرقم العالمي للنوع  

 المتطابق 
GenBank no. of 

matching species 
 الدولة 

Country 

 نسبة التشابه 

 )%( 
Similarity 

rate (%) 

 Eقيمة 
E 

Value 

الرقم العالمي للحشرات  

 المسجلة في هذه الدراسة 
GenBank no. of 

recorded insects in 

this study 
AA2 Lycoriella ingenua LC278318.1 اليابان  Japan 100 0.0 MZ021517.1 

AA3 Megaselia halterata KY838340.1 كندا  Canada 100 0.0 MZ021516.1 

 

 

 
 

 .مع بعض الحشرات المسجلة في البنك الوراثي العالمي M. halterataالشجرة الوراثية لتقارب الحشرة  .4 شكل

Figure 4. Genetic relatedness tree based on sequence homology of the insect M. halterata with same insect isolates recorded 

in the World GenBank database. 

 

 
 

 .مع بعض الحشرات المسجلة في البنك الوراثي العالمي L. ingenua الشجرة الوراثية لتقارب الحشرة .5شكل 

Figure 5. Genetic relatedness tree based on the sequence homology of the insect L. ingenua  with same insect isolates recorded 

in the World GenBank database. 
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ال  L. ingenuaو   M. halterata  حشرتيضرار  أ  الثمرية   جسامفي 
 للفطور الغذائية 

فحص  بيَّ   الخارجن  األ  الثمرية  جساملأل  ي المظهر  الفطر  بيض لنوعي 
A.bisporus  وP. ostreatus    بحشرتي   M. halterataالمصابة 

الحشرتين.   ات لضرار الحاصلة لكعدم وجود فروق في األ  L. Ingenuaو
الض    يعد   الطور  هو  اليرقي  األتمث  و ار،  الطور  سطح لت  على  ضرار 

جزاء ساق وقبعة  أاضحة تنتشر على بعض  و نفاق  أالثمار بوجود ثقوب و 
عن  ناوهي    ،الثمرة وتغذي تجة  اليرقات  دخول  نسيج   تهامواقع  على 
الشديدةاإلحال  في  و   ؛الفطر مثق  كان    ،صابات  الثمري  الجسم   ا  ب كامل 

أ، ب،    :6  مع وجود الشرانق على وداخل الثمار )شكل  ا  ي ومتدل    ئا  ر ت ومه
التي ك  مقارنة    ج( السليمة   منتصبة )شكل و   ثمارها متراصة    تنابالثمار 
7). 
 

 
  

 Bو  Aضرار التي تسببها الحشرات على سطح ثمار الفطر.  ال   .6شكل  

 نسجة الثمرة. أوجود اليرقات والشرانق داخل  Cهتراء الثمار، ا
Figure 6. Damage to mushrooms fruit surface caused by 

insects. A and B deterioration of mushroom fruits, C 

presence of larvae and pupae within the mushroom fruit 

tissues. 
 

   
 

للفطر.    . 7شكل   السليمة  الثمرية   ،A  P. ostreatus=الجسام 

B= P. erynjii. 
Figure 7. Healthy mushroom fruit bodies. A= P. ostreatus, 

B= P. erynjii. 

 

منأ نوعين  تمييز   وجود  ىولاأل  نتتضم    ،صابةاإل  مكن 
 ، ق الثمار تحديدا  و نفاق في سخاديد واألاأل كانت و ثقوب في قبعة الثمرة

نفاق أو بشكل  أمقطع عرضي للساق  عمل  ثقوب عند  لوحظ وجود  كما  
حالة طولعمل    في  يدل    ،(A-8)شكل    فيها  يقطاع  ن أعلى    وهذا 

اإل للفطرمصدر  الغذائي  الوسط  هو  من أم   ؛صابة  الثاني  النوع  في  ا 

  ، ( B–8على الثمار )قبعة الثمار( )شكل  أ   فيكانت الثقوب  ف  ،اإلصابة
 ،من وضع الحشرات البالغة بيوضها في الثمار مباشرة    صابة اإل  ونتجت

دليل   بؤر  على  وهذا  وفي   وجود  المزرعة  محيط  في  البالغة  للحشرات 
ل .  داخلها الثمار  وقبعة  ساق  في  قطاع  عمل  خاديد أ وجود  حظ  و عند 

الحديثة غير ملونة في كانت  و   ،داخلهاإلى  نفاق ممتدة  أو  في االصابة 
ة اللون مع خاديد بني  تكون األفقدم  صابة األفي اإلوأم ا    اإلصابة،بداية  

)شكل   اليرقات  براز  كتل  األ  كل    وتعد    .(C-8وجود  رائحة   جسام من 
للفط المميزة  الوسط و   (Chen & Wu, 2006)الغذائيةور  الثمرية  رائحة 

للحشرتينالعوامل  من  الغذائي     L. ingenueو  M. halterata  جذب 
   .(Dhamodharana et al., 2019)اإلصابة حدوث إلى  يؤديمما 

  يوم للفطر المحاري(   3  -1تدهور سريع لثمار الفطر )حدث  
، صابة بالطور اليرقيمن حدوث اإل  ا  بدء  ،بيض(يوم للفطر األ  4-2)و

 ة  الثمار هش    تصبحأو   ،البنيإلى    تغير لون الثمارب هذا التدهور  وظهر  
فقدت و   ،ة فيهالة مع وجود يرقات متحركمتحل    نسجة  أذات  و خفيفة الوزن  

الفحص  خالل  لوحظ من  كذلك  هذه الثمار قيمتها التسويقية بشكل تام.  
مسببات   وجود  المصابة  للثمار  تصاحب  أالمظهري  صابة  إخرى 

 ر  و فطناتجة عن     البكتيري وتعفنات  ز  النَّ   والسيماالحشرات لثمار الفطر  
 بالغة    ا  ضرار أ   L. ingenua  و  M. halterataان  الحشرت   تب سب    خرى.أ

الغذائي  الفطرين  حاصل  المحاري و   Agaricusبيض  األ  ين في 
Pleurotus  ،  والنخرحفر األوجود    ولعل الثمرية   جسامتثقيب األو   نفاق 

األ تهتك  اليرقات  مع  مخلفات  ووجود  المميزة   عراضاأل  هم  أ نسجة 
 .ا يسبب في خسارة حاصل الفطر بالكاملمم    ،تلك الحشراتلإلصابة ب 

تعزى  ورب   الفطرما  ثمار  لهاتين  إلى    مهاجمة  الغذائي  التخصص 
باتجا الفط الحشرتين  على  التغذية  بعض ،  الغذائية  وره  مع  ذلك  واتفق 

؛ Bellettini et al., 2018؛  Badshah et al., 2021)  بقةاالسسات  االدر 
Erler et al., 2011.)  

 

 
 

بداية    .8  شكل تبدأ  إ  =Aطر.  فالصابة  إمواقع  ساقصابة   ،الفطر  من 

B=  الفطر  قبعةصابة تبدأ في  إ  ،C  =  مقطع طولي في ساق الفطر يظهر

 . نفاق اليرقاتأ
Figure 8. The sites of initial mushroom infestation. A= 

infestation that begins in the mushroom stem, B= 

infestation that begins in the mushroom cap, C= a 

longitudinal section of the mushroom stem showing the 

tunnels made by the insect larvae. 
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Abstract 
Hassan, A.A. and A.R.M. Al-Qaissi. 2022. First Record of the Two Insects Megaselia halterata and Lycoriella ingenua 

that Attack Some Edible Mushrooms in Iraq and Assessing the Damage Caused by them. Arab Journal of Plant 

Protection, 40(3): 209-214. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.3.209214 
Invading insects were found in the fruiting bodies of the edible mushrooms Agaricus bisporus and Pleurotus spp. at the mushroom 

farm of the Faculty of Agriculture, University of Tikrit, through the presence of holes, necrosis and tunnels in the mushroom fruits. Infested 

fruiting bodies containing larvae were collected and insects were reared in the laboratory for the purpose of diagnosis. The phenotypic 

diagnosis was confirmed by molecular diagnosis based on the nucleotide sequence of the cytochrome oxidase C subunit 1 gene (in 

mitochondria). The two insects were identified as Megaselia halterata and Lycoriella ingenua and were registered in the NCBI database 

under the accession numbers MZ021516.1 and MZ021517.1, respectively. This is the first record of these two species in Iraq. The study also 

included a description of the damage caused by these two insects on the fruiting bodies of the mushrooms A. bisporus and Pleurotus spp. 
Keywords: Molecular identification, mushroom fly, Agaricus bisporus, Pleurotus spp.   
Affiliation of authors: A.A. Hassan1* and A.R.M. Al-Qaissi2. (1) Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tikrit University, 

Iraq, (2) Agricultural Research Division, Ministry of Science and Technology, Iraq. *Email of corresponding 

author: drabdullah.has67@tu.edu.iq 
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