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المصائد الفيرمونية 
التجميعية لسوسة 
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Rhynchophorus  ferrugineus Olivier 
(Curculionidae: Coleoptera)
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ت�������س���ك���ل ����س���و����س���ة ال���ن���خ���ي���ل احل�����م�����راء 

 Rhynchophorous ferreuginous

 Olivier  (Coleoptera: Curculonidae

اأ���س��ج��ار  ع��ل��ى  حقيقيًا  خ��ط��رًا  �سكل)1)    ،(

العامل  يف  زراعتها  مناطق  معظم  يف  النخيل  

 Rodewald ((1970، Faleiro و Frohlich

 ( ورف���اق���ه   Abraham ورفاقه)1998)، 

1998)، الأحمدي، )2002)، ال�سعود،)2004 

و�شحبة    Al Saoud ال�سعود)2006)  اأ)،   -

اإىل  احل�سرة  ه��ذه  خطورة  وتعود    ،(2010(

 (Lever 1969( العديد من العوامل، فقد بني

،ال�سعود)2004 ب، 2008)  �شعوبة اكت�شاف 

من  الأوىل  امل��راح��ل  يف  امل�����س��اب��ة  الأ���س��ج��ار 

على  الق�ساء  خاللها  ميكن  والتي  الإ�سابة، 

هذه  يف  املتواجدة  للح�سرات  املختلفة  الأطوار 

الإ�سابة،  �سدة  زي���ادة  م��ن  ومنعها  الأ���س��ج��ار 

حميطة  �سليمة  اأخ��رى  اأ�سجار  على  ون�سرها 

بالأ�سجار امل�سابة،  وغالبا ما يتم اكت�سافها، 

بعد اأن تكون قد ق�ست على الأ�سجار امل�سابة 

اأو  �سكل)2)  الأ���س��ج��ار،  ه���ذه  ���س��ق��وط  وب��ع��د 

الهالمية  امل��ادة  خ��روج  اأو  �سكل)3)  جتويفها، 

�سكل)4)اأو  م��ن��ه��ا،  ال��ك��ري��ه��ة  ال��رائ��ح��ة  ذات 

النامية(  ال�سجرة   )القمة  الق�ساء على قلب 

خطورتها،  من  يزيد  ومما  �سكل)5)  وموتها، 

احلمراء  النخيل  �سو�سة  تواجد  واأ���س��راره��ا، 

ذك��ره  م��ا  وه��ذا  �سكل)6)  ال�سنة،  م��دار  على 

 ،(2002( ،الأح���م���دي      (Ghosh 1912(

وع��دم  أ)     2009،  2007 ال�سعود)2006، 

دائم  ب�سكل  فتتكاثر  ال�سكون،  دخولها يف طور 

وتزداد اأعدادها وا�سرارها، وتنت�سر يف اأماكن 

جديدة يف كل يوم يف حال عدم التدخل لوقف 

هذا التكاثر والنت�سار.

باختالف  احل�����س��رة   ن�����س��اط  ف���رات  تختلف 

كما  ال�سنة،  من  الزمنية  وال��ف��رات  املناطق 

تختلف من �سنة اإىل اأخرى، ورمبا يعود ال�سبب 

البيئية  ال���ظ���روف  اخ��ت��الف  اإىل   ، ذل���ك  يف 

اجلوية،  والرطوبة  احل��رارة  درجات  وبخا�سة 

 (Rangnekar 2001(و  Faleiro بني  فقد 

ت�سرين  م��ن  ال��ف��رة،  خ��الل  ن�ساطها  زي���ادة 

يف  نوفمرب(   – اأكتوبر   ( ث��اين  ت�سرين  اأول- 

من  )ال��رط��ب��ة(  ال�ساحلية  الغربية  املناطق 

ويوليو  يونيو  �سهري  خالل  وانخفا�سه  الهند، 

)حزيران ومتوز(، ويف منطقة ال�سرق الأو�سط 

كبرية  اأعدادًا  الفريمونية،  امل�سائد  ،التقطت 

م���ن احل�������س���رة،يف امل��ن��اط��ق اجل���اف���ة خ��الل 

نوفمرب(،  ثاين  )مايو-  ت�سرين  اأيار-  الفرة 

�سباط  ���س��ه��ري  خ���الل  الأع�����داد  وانخف�ست 

واآب)فرباير واأغ�سط�س( .

اأن  ورفاقه)1999)    Abraham وب���ن   

احلمراء  النخيل  ل�سو�سة  الأعظمي  الن�ساط 

يف اململكة العربية ال�سعودية كان خالل الفرة 

نوفمرب(  الثاين)اأبريل-  ت�سرين  ني�سان-  من 

م��ن ع���ام 1995 وخ���الل ال��ف��رة م��ن اأي���ار- 

حزيران )مايو- يونيو( وت�سرين اأول )اأكتوبر( 

)م��اي��و(  اأي�����ار  ���س��ه��ر  1996ويف  ع����ام  م���ن 

ووج��د   ،1997 ع��ام   م��ن  )�سبتمرب(  واأي��ل��ول 

اأن  2009أ)   ،2009  ،2007 ال�سعود)2006، 
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لأن  للح�سرة،  الأعظمي  الن�ساط  فرة  خالل 

ق�س هذه الأجزاء يوؤدي اإىل انطالق روائح من 

اأماكن الق�س تنجذب اإليها احل�سرات الكاملة 

ل�سو�سة النخيل احلمراء، فتزداد �سدة الإ�سابة 

اأخرى  اأماكن  يف  وتنت�سر  املوبوءة  الأماكن  يف 

جديدة 

ورف�����اق�����ه   Abraham وج��������د  وق��������د 

ورفاقه   Vidhyasagar  ،(2000,1999(

 ،(2000( ورف���اق���ه   Faleiro  ،(2000(

 Al-Saoud(2009ب ال�سعود)،2007، 

ورفاقه)2010) اأن اأعداد  اإناث �سو�سة النخيل 

نتائج  بينت  وقد  الذكور،  اأعداد  احلمراء على 

التابعة  اخلتم  يف  اأجريت  التي  البحوث  اأح��د 

الباحثون  ه���وؤلء  ذك���ره  م��ا  اأب���و ظبي  لإم����ارة 

جدول)1)،

اجل����������دول)1) اأع��������داد ح�������س���رات ���س��و���س��ة 

 Rhynchophorus احل���م���راء  ال��ن��خ��ي��ل 

يف  امل��ل��ت��ق��ط��ة     ferrugineus Olivier

والن�سبة  التجميعية  ال��ف��ريم��ون��ي��ة  امل�����س��ائ��د 

اخلتم  منطقة  يف   444 املزرعة  يف  اجلن�سية 

متوز  الفرة    خالل  الأ�سهر  من  �سهر  كل  يف 

)يوليو( -2003 حزيران  ) يونيو( 2004.

 وهذا هو اأحد العوامل املهمة التي ت�ساعد على  

انت�سار احل�سرة وزيادة اأعدادها واإ�سرارها.   

النخيل احلمراء عن غريها من  تتميز �سو�سة 

احل�سرات التي ت�سيب اأ�سجار النخيل ب�سفات 

الإ�سابة،  ون�سر  التكاثر  من  ميكنها  و�سلوك  

ومن  مبكر،  وقت  يف  وجودها  اكت�ساف  وع��دم 

ال�سعب جدًا  مكافحتها وال�سيطرة عليها ب�سكل 

املعروفة،  املكافحة  طرق  اإحدى  باتباع  �سهل، 

اأ�سجار  ج��ذوع  داخ��ل  اأط��واره��ا  كافة  فتتواجد 

النخيل امل�سابة، خمتفية عن الأنظار ، وتتكاثر 

هناك ، وبدون ظهور اأية  عالمات اإ�سابة تدل 

على وجودها يف كثري من الأحيان، وت�سمى هذه 

الختفاء  يجيد  الذي  اخلفي  بالعدو  احل�سرة  

و�سع  مكافحتها،    وت�ستدعي  الأن��ظ��ار،  ع��ن 

برامج مكافحة خا�سة بها تتنا�سب مع احلالة 

الإ�سابة،  وم�ستوى  احل�سرة  فيها  تتواجد  التي 

واملنطقة واأعمار ال�سجار وغريها من العوامل 

واأ�ساليب  الأخرى، ول بد من تظافر كل طرق 

امل�سائد الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل 

الفرة  الأع��داد خالل  اأكرب  التقطت  احلمراء 

مار�س- مايو خالل عدة �سنوات من الدرا�سة، 

والتقطت اأع��دادًا اأقل من هذه الأع��داد خالل 

فرة اكتوبر- نوفمرب، وتناق�ست الأعداد التي 

�سكل  يناير.  �سهر  خالل  امل�سائد  يف  التقطت 

.(6(

النخيل  ���س��و���س��ة  ن�����س��اط  ال�سكل)6( 

من  املختلفة  الأ�سهر  خ��ال  احل��م��راء 

ال�سنة يف منطقة الرحبة

�سبتمرب   2004- الفرتة)اأكتوبر  خال 

)2005

تفيد هذه البيانات يف و�سع الربامج ال�سحيحة 

ملكافحة هذه احل�سرة واتخاذ الإجراءات التي 

من  حرمانها  يف  وت�ساهم  ن�ساطها  من  حتد 

امل�سكن واملكان الآمن خالل الفرات املختلفة 

من ال�سنة، فتكريب الأ�سجار يفيد يف حرمانها 

التنويه  يجب  وهنا  ت�سكنها،  التي  الأماكن  من 

اأخ�سر  �سعف  اأي  قطع  اأو  التكريب  منع  اإىل 

ال�سهر
الن�سبة اجلن�سيةعدد احل�سرات امللتقطة

ذكور: اإناث∑♀♂

1 : 4256981.33يوليو) متوز( 2003

1 : 2539641.56اأغ�سط�س) اآب(

1 : 51791301.55�سبتمرب) اأيلول(

1 : 3855931.44اأكتوبر) ت�سرين اأول(

1 : 2142632.00نوفمرب) ت�سرين ثاين(

1 : 1728451.65دي�سمرب) كانون اأول(

1 ; 511162.20يناير) كانون ثاين( 2004

1 : 1416301.14فرباير) �سباط(

1 : 1.20 5667123مار�س) اآذار(

1 : 41611021.49اأبريل) ني�سان(

1 : 2645711.73مايو) اأيار(

1 : 1835531.94يونيو) حزيران(

1 : 3545348881.51املجموع

29.544.574املتو�سط ال�سهري

SD±15.821.636

SE±4.56.210.3
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مكافحة هذه الآفة يف كافة مناطق انت�سارها،   

 ,(2001( ورف��اق��ه    Abraham ب��ني  ف��ق��د 

 Faleiro (2000(  ،2000,1999,1998

Faleiro  ورفاقه )  )Faleiro  ،2002 وزمالوؤه 

 2008  ،2007 ا،  ال�سعود)2004   ،  (2003(

لهذه  واملتوا�سل  الكثيف  ال�سيد  طريقة  اأن  أ) 

احل�سرة توؤدي اإىل اإنقا�س اأعدادها ومنعها من 

زيادة جمتمعها يف احلقول،  وحتد من اأعدادها 

اأماكن  يف  الإ�سابة  ون�سر  التكاثر  من  ومتنعها 

امل�سابة،  الأماكن  يف  �سدتها  وزي��ادة  جديدة 

املكافحة  ب��رام��ج  يف  ال��ف��ق��ري  ال��ع��م��ود  وه���ي 

ورفاقه   Muralidharan وذكر  املتكاملة،    

الفريمونية  امل�سائد  ا�ستخدام  اأن   ،(1999(

ملدة  احل��م��راء،  النخيل  ل�سو�سة  التجميعية 

�سنتني متتاليتني يف مزارع النخيل يف الهند اأدى 

خف�س اأعداد احل�سرات امللتقطة، يف امل�سائد 

   Abraham  الفريمونية حوايل 75 % وذكر

ورفاقه )2000 )، اأن معدل ال�سيد يف املناطق 

كان  احلمراء  النخيل  ب�سو�سة  ب�سدة  امل�سابة 

عام  خ��الل  �سهر  م�سيدة/  ح�سرة/   2.55

1994 واأ�سبح 1.41  ح�سرة / م�سيدة/ �سهر 

الأهمية  على  ي��دل  وه��ذا   ،1997 ع��ام  خ��الل 

واحلد  مقبولة  نتائج  على  للح�سول  املكافحة 

اأو�سحت  فقد  انت�سارها،  ووقف  اأ�سرارها  من 

 Abozuhairrah و    Bokhari درا���ش��ات  

ورفاقه)1996)    (1992(، Abuzuhairah

ف�سل املكافحة الكيميائية يف الق�ساء على هذه 

القت�سادي  احل��د  حتت  و�سعها  اأو  احل�سرة 

احلرج، يف اململكة العربية ال�سعودية ول بد من 

الهدف،  هذا  لتحقيق  الطرق  من  عدد  اتباع 

التجميعية،  الفريمونية  امل�سائد  اأدت  وق��د 

م��ن خ��الل،  امل��ج��ال،  ه���ذا  ك��ب��ريا، يف  دورا، 

الكاملة،  احل�سرات  م��ن   كبرية  اأع���داد  جمع 

اإكمال دورة حياتها  �سكل)7) وقتلها ملنعها من 

Abraham ورفاقه  اأع��داده��ا،  وبني  وزي��ادة 

املتكاملة،  املكافحة  برنامج  جناح   ،(1998(

اأ���س��رار ه��ذه الآف���ة يف منطقة  يف احل��د م��ن 

ال�����س��ع��ودي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  يف  ال��ق��ط��ي��ف، 

1997، وقدرت ن�سبة   -  1994 خالل الفرة 

نتيجة  ا�ستئ�سالها،  التي يجب  النخيل  اأ�سجار 

اإ�سابتها، بهذه احل�سرة،فكانت 31.53 % يف 

بداية هذه الفرة، وانخف�ست، اإىل 19.53 % 

ورفاقه)   Vidyasagar بني  كما  نهايتها،  يف 

2000)، اأن هذه الن�سبة، انخف�ست، من 6.6       

1997 نتيجة  %2.5 عام  1993 اإىل  % عام 

بالإ�سافة،  الفريمونية،  امل�سائد  ا�ستخدام 

اإىل طرق وو�سائل املكافحة الأخرى، يف بع�س 

العربية  اململكة  يف  النخيل  زراع����ة  اأم��اك��ن 

 Anonymous (1998( ووجد  ال�سعودية، 

النخيل  ب�سو�سة  امل�سابة  الأ�سجار  ن�سبة  اأن 

ع��ام   %  30.53 م���ن  ان��خ��ف�����س��ت  احل���م���راء 

الفريمونية  امل�سائد  ا�ستخدام  بداية   1994

%عام   19.53 اإىل  وو���س��ل��ت  ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة 

1997 يف منطقة الإح�ساء يف اململكة العربية 

ال�سعودية،  ويتفق هذا الأمر مع ما ذكره كل من 

Faleiro ورفاقه )1998)، وقد اعتمدت هذه 

التجميعية  الفريمونية  امل�سائد  على  الربامج 

من  العديد  بني  وقد   ، ومهم  ا�سا�سي  كعن�سر 

املناطق  يف  واملخت�سني  واخل���رباء  الباحثني 

اأهمية   احلمراء،  النخيل  �سو�سة  تنت�سر  التي 

برامج  يف  التجميعية  الفريمونية  امل�سائد 
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خف�س  يف  ال��ف��ريم��ون��ي��ة  للم�سائد  ال��ك��ب��رية 

اأع���داد احل�����س��رة، يف اأم��اك��ن ت��واج��ده��ا، كما 

اأن   (Oehlschlager (2002 بينت جتارب  

اأعداد احل�سرة  R. palmarum  امللتقطة يف 

من   انخف�ست  التجميعية  الفريمونية  امل�سائد 

30 ح�سرة/ م�سيدة/ �سهر اإىل 4  ح�سرات/ 

م�سيدة/ �سهر خالل الفرة  2001 - 1994  

 ،  % 80 امللتقطة حوايل  الأع��داد  نق�ست  اأي 

مكونات  اأهمية  اإىل  هنا  الإ���س��ارة  وجت���در،   ،

امل�سيدة، وبخا�سة، الفريمون و املادة الغذائية 

تبديلها،  وامل���اء،وم���دة  اإل��ي��ه��ا،  ت�ساف  ال��ت��ي 

Number of Rhynchophorus ferrugineus  captures in 40 aggregation 
pheromone traps at AL-Rahba during

(October 2004- September 2005).
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  Kurianفقد وجد الأم����ور،   م��ن  ذل��ك  وغ��ري 

 Abraham  ،(1979 ورفاقه)1984, 

الهند  ج��وز  من  اأج���زاء  اإ�سافة  اأن   ((1987

املعاملة بع�سارة جوز الهند املخمرة باخلمرية 

الفريمونية  امل�سائد  اإىل   Acetic وحم�س 

من  الكاملة  احل�سرات  جذب  زيادة  اإىل  توؤدي 

امل�سائد  ه��ذه  اإىل  احل��م��راء  النخيل  �سو�سة 

 (Satarkar (2002 aو     Faleiro وب��ني    ،

الفريمونية  امل�سائد  يف  الغذاء  تغيري  �سرورة 

التجميعية امل�ستخدمة، ملكافحة �سو�سة النخيل 

كل  املاء،  تبديل  ويتم  اأي��ام،   10 كل  احلمراء، 

15  يوما، وازدادت اأعداد احل�سرات امللتقطة 

كغذاء،  التمر،  ا�ستخدام  عند  امل�سائد،  يف 

باملقارنة مع، الأعداد امللتقطة، عند ا�ستخدام 

 Starkar (و  Faleiro ون�سح  الهند،  ج��وز 

يف  وامل��اء  الغذائية  امل��ادة  بتبديل   (   (  2003

امل�سائد الفريمونية كل  15 يوما كحد اأق�سى، 

ال�سعود) 2009، 2010، 2010أ)  بينما وجد 

اأنه بالإمكان اإطالة فرة تبديل املادة الغذائية، 

اأ�سبوعيا  امل�سيدة  حمتويات  حتريك  حال  يف 

احل�سرات  من  والتخل�س  النتائج  اأخ��ذ  عند 

امللتقطة بداخله، فيمنع حتريك املحتويات منو 

الغذائية  امل��ادة  وحتافظ  وال�سنيات  الأعفان 

على فاعليتها، ونوفر يف كميات املاء التي يجب 

اأن نتخل�س منها يف حال تبديل املادة الغذائية، 

اإطالة  ميكن  اأ�سبوعني  كل  تبدل  اأن  من  فبدًل 

حتريك  عند  يومًا   40  -  35 اإىل  الفرة  هذه 

املحتويات ب�سكل دوري . 

البال�ستيك  م��ن  م�سنع  �سطل   : امل�����س��ي��دة 

  (8( �سكل  البنف�سجية،  فوق  بالأ�سعة  املعامل 

األوانها، اأحمر اأو اأ�سود اأو بني اأواأزرق ) األوان 

اأثبتت تفوقها على اللونني الأبي�س والأ�سفر(، 

من  �سم   25 قطره  �سم    24  -  26 ارتفاعه 

الناحية العلوية و 20 �سم من الناحية ال�سفلية 

على  يوجد  امل���اء،  م��ن  ل��ي��رات   6 -  8 يت�سع   ،

العلوية  4 فتحات قريبة من الناحية  اجلوانب 

واأب��ع��اد  ال��ق��اع��دة،  م��ن  �سم   16 ارت��ف��اع  على 

حمكم  غطاء  له  �سم،   8×3 الواحدة  الفتحة 

الإغالق وتوجد على  الغطاء 3 فتحات ، وثقب 

يوجد  كما  الفريمون،  لتعليق  و�سطه  �سغري يف 

مقب�س لل�سطل لت�سهيل حمله ونقله. 

التجميعية  الفريمونية  امل�سيدة  ال�سكل)8) 

ل�سو�سة النخيل احلمراء

النخلة،  ج��ذع  على  امل�سيدة  تعليق  يف�سل 

�سطح  م��ن  م��ر  ح��وايل ن�سف  ارت��ف��اع،  وعلى 

 ،( أ   Al-Saoud  ( 2010، 2010 الأر���س،  

�سو�سة  فيها  تنت�سر  التي  املناطق  يف  �سكل)9) 

فيها  امل�سائد  وت�سخدم  احل��م��راء،  النخيل 

للح�سرة،  وامل�ستمر  الكثيف  واجلمع  للمكافحة 
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من  قلياًل  ع���ددًا  امل�سيدة  فتلتقط  ل��وح��ده، 

تلتقطها  التي  الأعداد  مع  باملقارنة  احل�سرات 

يف حال وجود املاء واملادة الغذائية والفريمون 

والكريمون، �سكل)10)

امل�����س��ي��دة  حم��ت��وي��ات  ت���اأث���ري  ال�سكل)10) 

الفريمونية التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء 

على اأعداد احل�سرات التي التقطتها يف مزارع 

اأكتوبر   ( ال��ف��رة  خ��الل  الرحبة  يف   النخيل 

2004 - �سبتمرب 2005)

يجب  ال��ت��ي  الكمية  اإىل  ه��ن��ا  ال��ت��ن��وي��ه  ي��ج��ب 

لغمر  تكفي  بحيث  امل�سيدة،  اإىل  اإ�سافتها 

تعفنها،  ملنع  وتكفي  وحتللها،  الغذائية  امل��ادة 

فيو�سع فيها 4-5 لرات من املاء، مع مراعاة 

ان ل ي�سل م�ستواه اإىل الفتحات اجلانبية على  

اأ�سفل  م�ستواه   يكون  وبحيث  امل�سيدة،  �سطح 

2-3�سم،  عن  تقل  ل  مب�سافة  الفتحات  ه��ذه 

�سكل)11) ملنع احل�سرات التي ت�سقط يف داخل 

امل�سيدة من الهروب منها، �سكل)12).

ال�سكل)11) ارتفاع املاء يف امل�سيدة الفريمونية 

التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء 

وتو�سع  بعيدًا عن الأ�سجار يف الأماكن اخلالية 

للتنبوؤ  امل�سائد  ت�ستخدم  وهنا  الإ�سابة،  من 

بقدرها عند  كل حالة  وتقدر  الإ�سابة،  بوجود 

ا�ستخدام امل�سائد ويقدر اخلرباء واملخت�سني 

اف�سل  على  للح�سول  امل�سائد  و�سع  اأماكن 

النتائج املرجوة منها.  

ال��ف��ريم��ون��ي��ة  امل�����س��ي��دة  ت��ع��ل��ي��ق  ال�سكل)9) 

التجميعية ل�سو�سة النخيل احلمراء يف الأماكن 

املوبوءة باحل�سرة

امل�سائد  يف  وح��ي��وي��ًا  مهمًا  دورًا  امل���اء  يلعب 

النخيل  ل�����س��و���س��ة  التجميعية  ال��ف��ريم��ون��ي��ة 

  Oehlschlager ب���ني   ف��ق��د  احل����م����راء،  

امل�سائد  يف  اأ�سا�سي  مكون  امل��اء  ان   ((2004

نلخ�س   اأن  ومبكن    ، التجميعية  الفريمونية 

هذا الدور مبا يلي:

|�يعمل على حتلل املادة الغذائية يف امل�سيدة، 
اليها  تنجذب  التي  الرائحة  منها  وتنطلق 

احل�سرات الكاملة ل�سو�سة النخيل احلمراء.

|�مينع احل�سرات التي ت�سقط يف امل�سائد من 
الهروب منها.

|�مينع جفاف املادة الغذائية يف امل�سيدة.

تعفنها  ومينع  الغذائية  املادة  برطيب  |�يقوم 
وف�سادها. 

املاء  به  يقوم  الذي  الدور  اأن متت معرفة  بعد 

بد  ل  التجميعية،  الفريمونية  امل�سائد  يف 

مكونات  من  مكون  لكل  اأن  اإىل  ال���س��ارة  من 

توفر  به، عند  يقوم  دورًا  الفريمونية  امل�سيدة 

املكونات الأخرى، وعلى �سبيل املثال، ل ميكن 

اأن يقوم املاء بدوره على الوجه الأكمل يف حال 

والكريمون،  والفريمون  الغذائية  املادة  غياب 

ول  يكفي  ل  امل�سيدة  يف  لوحده  امل��اء  فوجود 

املادة  وجود  اأن  كما  اليها،  احل�سرات  تنجذب 

لتعذر  دوره���ا،  يفقدها  امل��اء  ب��دون  الغذائية 

اليها  تنجذب  التي  رائحتها  وانطالق  حتللها 

الغذائية  امل����ادة  وج���ود  اأن  ك��م��ا  احل�����س��رات، 

اأع��داد كبرية من  واملاء فقط، ل يكفي جلذب 

الفريمون  وج��ود  ح��ال  يف  وكذلك  احل�سرات، 
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الفتحات  اإىل م�ستوى  املاء  ال�سكل)12) و�سول 

على  ي�ساعد  الفريمونية  للم�سيدة  اجلانبية 

هروب احل�سرات منها

اإىل  املاء الواجب ا�سافتها  ما هي كمية 

امل�سيدة الفريمونية التجميعية ؟

امل�سيدة  يف  تو�سع  التي  امل��اء  كمية  تختلف 

يف  ال�سبب  وي��ع��ود  التجميعية،  ال��ف��ريم��ون��ي��ة 

الأ����س���ب���اب، وم��ن��ه��ا ال��ع��دي��د م���ن  اإىل   ذل����ك 
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امل�سائد  اأحجام  تختلف  امل�سيدة:  حجم   -  1

انت�سار  مناطق  من  منطقة  كل  يف  امل�ستخدمة 

ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ف��ف��ي  احل�����س��رة، 

باملقارنة  �سغرية  اأحجامها  م�سائد،  ت�سخدم 

مع امل�سائد التي ت�ستخدم يف الإمارات العربية 

املتحدة، حيث ت�ستخدم م�سائد تت�سع حوايل 8 

- 10 لرات من املاء، ويو�سع فيها حوايل 4 - 

5 لرات،، ومهما كان حجم امل�سيدة فيجب اأن 

ل ي�سل م�ستوى املاء فيها اإىل حافة الفتحات 

اجلانبية ، واأن يكون اأدنى منها مب�سافة 2 - 3 

�سم كما اأ�سلفنا، �سكل)11) ملنع احل�سرات التي 

ت�سقط يف امل�سيدة من الهروب منها.   

اإىل  امل�سيدة  حتتاج  ال�سنة:  من  الفرة   -  2

كمية كبرية من املاء خالل الأ�سهر احلارة من 

ال�سنة والتي تزداد فيها معدلت تبخر املاء من 

فيها  املتواجدة  الكميات  وت�ستنفد  امل�سيدة، 

خ��الل ف��رة وج��ي��زة، ويتعطل دوره��ا يف حال 

اإ�سافة املاء اإىل امل�سيدة، نتيجة جفاف  عدم 

املادة الغذائية وتعفنها وعدم انطالق الرائحة 

تقل  ذلك  من  العك�س  وعلى  �سكل)13)  منها، 

خالل  امل�سيدة  يف  امل��اء   من  التبخر  معدلت 

الفرات الباردة من ال�سنة، ويجب اأن ي�ساف 

فيها،  كمياته  نق�ست  كلما  امل�سائد  اإىل  املاء 

ب�سكل  امل�سيدة  وفاعلية  دورة،  على  للحفاظ 

دائم وم�ستمر، وتتبخر كمية املاء من امل�سيدة 

الأ�سهر احلارة  اأيام خالل   3 - 2 خالل فرة 

العربي، فيجب  ال�سنة، يف منطقة اخلليج  من 

امل��اء  وتبديل  وم�ستمر  دائ��م  ب�سكل  اإ�سافته 

الفرات  خالل  احلاجة  عند  الغذائية  وامل��ادة 

الطحالب  تنمو  ح��ي��ث  ال�����س��ن��ة،  م��ن  ال���ب���اردة 

والفطريات، �سكل)14) ومتنع انبعاث الرائحة 

اأن  وج��د  وق��د  دوره���ا،  فيتعطل  امل�سائد  م��ن 

مينع  دوري  ب�سكل  امل�سيدة  حمتويات  حتريك 

امل��ادة  بقاء  ف��رة  م��ن  وي��زي��د  الفطريات  من��و 

وي���وؤدي  �سكل)15)،  و�سالحيتها،  الغذائية 

امل�سيدة،  حم��ت��وي��ات  تعفن  اإىل  امل���اء  نق�س 

يف   انعدامها  اأو  فاعليتها  وتناق�س  �سكل)16) 

كثري من احلالت.  
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