
الفلقة   وحيدة  النباتات  من   .Phoenix dactylifera L التمر  نخيل  �شجرة 

للرتبة  وتنتمي   Dioecious اجلن�س  وثنائية    Monocotyledonous

النخيلية Arecales والعائلة النخيلية Arecacea التي ت�شم حوايل 200 

  Phoenix جن�س وما يقرب من 1500 نوع وينتمي نخيل التمر اإىل اجلن�س

والنوع   Dactylifera وهي �شجرة  معمرة ميكن اأن تعي�س ملدة ت�شل اإىل 

حوايل 150 �شنة، وتبداأ بالإثمار بعد 3-4 �شنوات من الزراعة، والنخلة 

من  �شورة  ع�شرين  من  اأكــرث  يف  ذكرها  ورد  فقد   املباركة  الأ�شجار  من 

الأحاديث  يف  ذكرها  جاء  كما  ال�شماوية،  الكتب  كل  ويف  الكرمي  القراآن 

النبوية ال�شريفة، وتغنى بها الأدباء وال�شعراء.

توفر اأ�شجار النخيل لالإن�شان العديد من املتطلبات فهي جتود  علينا بكل 

�شعفها  من  ون�شنع  احلــارة  ال�شحارى  يف  ظلها  يف  فن�شتظل  اأجزائها، 

والنوافذ  الأبــواب  �شنع  يف  اخل�شب  ون�شتخدم  املختلف،  والأثــاث  البيوت 

والتحف، ورطبها ال�شهي غني عن الو�شف، اأما ثمارها فهي من الفواكه 

والفنادق  واملطاعم  الق�شور  يف  املوائد  بها  تزين  والتي  واللذيذة  ال�شهية 

بها  تلحق  التي  الآفات  من  العديد  لفتك  ال�شجرة  هذه  تتعر�س  الفخمة. 

اأ�شرارا فادحة، وتودي بها يف كثري من احلالت.

املزروعات،  ت�شيب  التي  الآفــات  ملكافحة  الكيميائية  املبيدات  ت�شتخدم 

والكائنات  للبيئة  املــواد  هذه  ت�شببها  التي  الأ�شرار  اأحد  على  يخفى  ول 

الإنتاج،  تكاليف  وزيادة  ا�شتخدامها  على  ترتتب  التي  والتكاليف  احلية، 

وتتجه اأنظار العامل اإىل ا�شتخدام برامج املكافحة املتكاملة لالآفات والتي 

كعنا�شر  وامليكانيكية  الزراعية  والعمليات  احليوية  الأعــداء  على  تعتمد 

وتخفيف  املبيدات  ا�شتخدام  من  للحد  الربامج،  هذه  مثل  يف  اأ�شا�شية 
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ال�شكل)1( اإ�شافة الأ�شمدة الع�شوية اإىل اأ�شجار 

النخيل وخلطها جيدًا بالرتبة

ال�شكل)2( موت �شجرة النخيل نتيجة الإ�شابة 

ب�شو�شة النخيل احلمراء

دور  اإىل  وبعجالة  هنا  التطرق  و�شيتم  الإنتاج،  تكاليف  وخف�س  ا�شرارها 

بع�س العمليات الزراعية يف احلد من ا�شرار اأهم احل�شرات التي ت�شيب 

ا�شجار النخيل.  

من  العديد  اإىل  املثمرة  الأ�شجار  من  كغريها  النخيل  اأ�شجار  حتتاج 

اخلدمات الزراعية خالل فرتة حياتها والتي ت�شل اإىل حوايل 150 �شنة، 

منع  اأو  وتخفيف  واإنتاجها  الأ�شجار  منو  زيادة  يف  اخلدمات  هذه  وت�شاعد 

يف  فادحة  اأ�شرارا  بها  وتلحق  ت�شيبها  التي  الآفات  معظم  اأو  بع�س  تاأثري 

وعدم  الإ�شابة  �شدة  زيادة  نتيجة  موتها  اإىل  توؤدي  اأو  الأحيان  من  كثري 

الوقوف يف وجهها بال�شكل ال�شحيح، يف اأحيان اأخرى، ويجب القيام بهذه 

اخلدمات بال�شكل ال�شحيح وخالل فرتات معينة من ال�شنة، وت�شخريها 

يف احلد من تاأثري معظم الآفات التي تهاجم هذه الأ�شجار، وبغية حتقيق 

الغاية املن�شودة من تنفيذ هذه العمليات، و�شمان عدم حتولها اإىل عوامل 

ت�شاعد على انت�شار بع�س احل�شرات يف حال تنفيذها بال�شكل اخلاطئ اأو 

اأثناء  واحلذر  احليطة  توخي  من  بد  فال  ال�شنة،  من  معينة  فرتات  خالل 

عن  والرواكيب  الف�شائل  وف�شل  والتقليم،  كالتكريب  يبع�شها،  القيام 

الأمهات وغريها من العمليات الأخرى وتبداأ هذه العمليات منذ التفكري 

طريق  عن  وذلك  حياتها،  فرتة  طيلة  وت�شتمر  النخيل،  اأ�شجار  زراعة  يف 

تامني م�شتلزمات منوها وحمايتها من فتك الآفات التي تلحق بها اأ�شرارًا 

من  ومتنع  الهامة  الآفــات  ن�شاط  تعيق  التي  الظروف  وخلق  اقت�شادية، 

تكاثرها وزيادة اأعدادها واأ�شرارها وتوؤدي اإىل الق�شاء على ن�شبة كبرية 

واملاأوى  العائل  من  حترمها  اأو  العائل  اإىل  و�شولها  متنع  اأو  اأفرادها،  من 

املنا�شب لها ..الخ.  

دور بعض العمليات 
الزراعية في الحد من أضرار 
أهم الحشرات التي تصيب 

أشجار النخيل

�لعمليات �لزر�عية:

 1 - تخطيط �لأر�س: 

تخطط الأر�س بعد فالحتها وت�شويتها بال�شكل 

اأمتار   8 عن  تقل  ل  م�شافات  وترتك  ال�شحيح 

بني الأ�شجار، لل�شماح بالقيام بعمليات اخلدمة 

وتبقى  امل�شتقبل،  يف  الأ�شجار  لهذه  الــالزمــة 

ال�شعف  ت�شابك  يح�شل  ول  مهواة،  الأ�شجار 

ي�شبب  والذي  بالعمر،  تقدمها  عند  بع�شها  مع 

النخيل  ب�شو�شة  الإ�ــشــابــة  اكت�شاف  �شعوبة 

بداياتها،    يف  ــعــذوق  ال وحــفــارات  احلــمــراء، 

نتيجة عدم التمكن من الو�شول اإىل جذوعها، 

وي�شجع  لالأ�شجار،  الدقيق  الــدوري  والفح�س 

هذا الت�شابك والزدحام الإ�شابة   بالعديد من 

واحل�شرات  النخيل  كدودوبا�س  الهامة   الآفات 

النخيل  و�شو�شة  القلف   وخنف�شاء  الق�شرية 

احلمراء، و�شو�شة طلع النخيل، وي�شاب الطلع 

بالتعفن يف مثل هذه احلالت. 

نظيفة  ع�شوية  �أ�شمدة   2 -  ��شتخد�م 

ومعقمة:

ت�شكل الأ�شمدة الع�شوية التي مل تتم معاملتها 

وتعقيمها م�شدرًا لن�شر العديد من الآفات التي 

ت�شيب اأ�شجار النخيل، فحفارات عذوق النخيل 

التي  الهامة  احل�شرات  من  وهو  )العاجور(، 

البي�س  و�شع  تف�شل  النخيل،  اأ�شجار  ت�شيب 

فا�شتخدام  املتحللة،  الع�شوية  الأ�ــشــمــدة  يف 

يعني  النخيل،  اأ�شجار  ت�شميد  يف  ــواد  امل هــذه 

البي�س  يفق�س  احلقول،  يف  احل�شرة  هذه  ن�شر 

وتبداأ الريقات بالتغذية بالبقايا الع�شوية حول 

وتخرج  حياتها،  دورة  وتكمل  الأ�شجار،  جذور 

النامية  القمم  ملهاجمة  الكاملة  احلــ�ــشــرات 

تهاجم  كما  )اجلـــمـــارة(،  النخيل  لأ�ــشــجــار 

يف  البي�س  وت�شع  ال�شاق،  من  املتحللة  املناطق 

ل�شو�شة  املف�شل  املكان  وتهيئ  الأمــاكــن،  هذه 

التي  احلفر  يف  البي�س  لو�شع  احلمراء  النخيل 

العذوق  حلفارات  الكاملة  احل�شرات  حتفرها 

البي�س  يفق�س  النامية،  القمة  ويف  ال�شاق  على 

النباتية  بالأن�شجة  بالتغذية  الــريقــات  لتبداأ 

يعني  وهــذا  عليها،  فتق�شي  النامية،  للقمة 

الــقــدرة  لــعــدم  كاملة  ال�شجرة  على  الق�شاء 

ومن  ال�شجرة،  من  اجلــزء  هــذا  تعوي�س  على 

احلاوية  الع�شوية  الأ�شمدة  اأهمية  تتبني  هنا 

ب�شو�شة  الإ�شابة  ن�شر  يف  العاجور  بي�س  على 

ومنع  الأمـــر  هــذا  ولــتــاليف  احلــمــراء،  النخيل 

اأ�شمدة  ا�شتخدام،  يجب  ال�شبب،  هذا  حدوث 

الأمرا�س  من  وخالية  ومعقمة،  نظيفة  ع�شوية 

ن�شر  عــدم  ل�شمان  والنيماتودا،  واحل�شرات 

ــحــفــارات الـــعـــذوق عــلــى اأ�ــشــجــار  الإ�ــشــابــة ب

اإ�شابة  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  التي  النخيل، 

وخلط  احلمراء  النخيل  ب�شو�شة  الأ�شجار  هذه 

الأ�شمدة الع�شوية جيدا بالرتبة حول الأ�شجار، 

�شكل )1( وعدم تركها مك�شوفة ومعر�شة للجو 

اخلارجي.

 3 -  زر�عة ف�شائل و�شروم نخيل خالية 

من �لآفات:

لالإ�شابة  وال�شروم  النخيل  الف�شائل  تتعر�س 

احل�شرات  بع�س  فتف�شل  املختلفة،  بــالآفــات 

الأن�شجة  اإ�شابة  احلــمــراء  �شو�شة  وبخا�شة  

عند  الأن�شجة  هــذه  وتتوفر  والطرية،  الغ�شة 

امل�شابة  الف�شائل  فزراعة  ال�شغرية،  الف�شائل 

وظهور  منوها  �شعف  ي�شبب  كانت  ــة  اآف بــاأيــة 

وموتها  الإ�شابة  عالمات  من  خمتلفة  عالمات 

زراعــتــهــا  مــن  فـــرتة  بــعــد  الأحـــيـــان   بع�س  يف 

النخيل  اأ�شجار  على  وب�شرعة  الإ�شابة  وانت�شار 

املـــزارع  ويف  الف�شائل،  هــذه  حــول  املــزروعــة 

اأخرى  م�شاحات  اإىل  وامتدادها  لها،  املجاورة 

انت�شار  وملنع  الزمن،  مــرور  مع  رقعتها  تــزداد 

مثل هذه الآفات يف احلقول التي تزرع حديثا، 

من  ف�شائل  اختيار  يجب  الأخــرى،  املــزارع  ويف 

بالأمرا�س  الإ�شابة  من  خالية  جيدة،  اأ�شناف 

واحل�شرات وغريها، فزراعة الف�شائل النظيفة، 

بهذه  الإ�شابة  من  احلد  يف  مهما،  عامال  يكون 

اإىل  النــتــبــاه  لفت  ويــجــب  اخلــطــرية،  الآفـــات 

مهاجمة  تف�شل  احلــمــراء  النخيل  �شو�شة  اأن 

الأ�شجار ال�شغرية،  وتق�شي على هذه الغرا�س 

ال�شعوبة  ومن  اإ�شابتها،  من  وجيزة  فرتة  بعد 

اأمرها  ا�شتفحل  قد  يكون  اأن  بعد  اإل  اكت�شافها 

موت  منع  ميكن  ل  حدا  الإ�شابة  �شدة  وبلغت 

هذه الأ�شجار، �شكل)2(. 

 4 - �لتقليم:

اجلــاف  الــ�ــشــعــف  قــ�ــس  اإىل  التقليم  يــهــدف 

والياب�س واملك�شور، والأجزاء امل�شابة وتنظيف 

ال�شاق من النموات اجلانبية الغ�شة التي تنمو 

والتي  الأر�ـــس  �شطح  عــن  بعيدًا  اجلــذع  على 

�شعوبة  وت�شبب    )3( �شكل  بالرواكيب،  ت�شمى 

وت�شلق  الزراعية  العمليات  من  العديد  تنفيذ 

جذع النخلة، وهي عبارة عن ف�شائل ولكنها ل 

حتتوي على جذور، لذا ل ميكن ال�شتفادة منها، 

وت�شعف  والهواء  الغذاء  يف  الأمهات  وت�شارك 
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طلع  �شو�شة  انت�شار  منع  على  ويعمل  النخيل، 

البلح  يف  تــتــواجــد  الــتــي  واحلــمــرية  النخيل، 

املت�شاقط واملتجمع  بني الكرب والف�شائل و�شاق 

منظرًا  النخلة  اإعطاء  اإىل  بالإ�شافة  ال�شجرة، 

مع  باملقارنة  تكريبها،  عند  متميزًا،  جماليا 

منظر الأ�شجار التي مل يتم تكريبها.

حول  من  �لــز�ئــدة  �لف�شائل   6 -  ف�شل 

�لأمهات: 

تنمو حول جذوع اأ�شجار النخيل الكبرية اأعداد 

�شكل  الأحــيــان،  بع�س  يف  الف�شائل  من  كبرية 

غ�شة  اأن�شجة  على  النموات  هذه  وحتتوي   )6(

قوة  بــاخــتــالف  اأعـــدادهـــا،  وتختلف  وطــريــة، 

اخلدمة  وعمليات  حولها  تنمو  التي  الأ�شجار 

الف�شائل  هــذه  وتــوؤثــر  كــثــرية،  اأخـــرى  وعــوامــل 

عن  والتحري  الأ�شجار  فح�س  عمليات  على 

فقد  منها،  املختلفة  ــزاء  الأج على  الإ�شابات 

ي�شل ارتفاع هذه النموات اإىل اأكرث من مرتين 

وتغطي جذوع اأ�شجار النخيل التي تنمو حولها 

املــالذ  بــذلــك  فتوؤمن  احلـــالت،  مــن  كثري  يف 

تف�شل  والتي  احلمراء  النخيل  ل�شو�شة  الآمــن 

على  واملتو�شعة  واملظلمة  ال�شيقة  الأمــاكــن 

الأر�ــس  �شطح  م�شتوى  بــني  الــواقــعــة  امل�شافة 

وارتفاع حوايل 1 - 1٬5 مرت على جذوع ا�شجار 

الغذاء  الغ�شة  اأن�شجتها  توؤمن  كما  النخيل، 

وتوفر  ــراء،  احلــم النخيل  ل�شو�شة  املنا�شب 

البيئة  البيئة  واملت�شابكة  الكثيفة  النموات  هذه 

الرطبة واملنا�شبة لنت�شار الدوبا�س، فالتخل�س 

لزراعتها  ونقلها  النموات  هــذه  من  عــدد  من 

الآفات  هذه  انت�شار  من  يحد  اأخرى  اأماكن  يف 

لها  املنا�شب  املـــاأوى  مــن  ويحرمها  احل�شرية 

 4-2 الأم  حول  ويرتك  تف�شلة،  الذي  والغذاء 

بحيث  البع�س،  بع�شها  عن  متباعدة  ف�شائل 

تت�شابك  ول  املنا�شبة،  للتهوية  املــجــال  تتيح 

ــاء  وامل الــغــذاء  على  الأم  تــزاحــم  ول  منواتها 

مع  وتنمو  جيدا،  اإنتاجًا  الأم  ووتعطي  والهواء، 

الف�شائل التي تركت ب�شكل جيد ومعقول 

 7 - نظافة ر�أ�س �لنخلة: 

بع�س  املختلفة  النخلة  اأجـــزاء  على  يت�شاقط 

،وترتاكم  احل�شاد،  واأثناء  املو�شم  الثماراثناء 

الأجــزاء،  هذه  على  الع�شوية  واملــواد  الأو�شاخ 

من  املتبقية  والأجـــــزاء  املـــواد  هــذه  وت�شبح 

العذوق والعراجني بعد احل�شاد وجمع الثمار، 

والعناكب،  احل�شرات  من  للعديد  اآمنًا  مــالذًا 

ــــوؤدي ا�ــشــتــمــرار وجــودهــا اإىل تــكــاثــر هــذه  وي

ـــادة اأعــدادهــا واأ�ــشــرارهــا يف  الــكــائــنــات، وزي

امل�شتقبل، ويقت�شي هذا الأمر القيام بالتنظيف 

ال�شنوي لراأ�س النخلة و�شاقها، وكافة اأجزاوؤها، 

حفارات  مثل  احل�شرات  اأعــداد  من  للتخفيف 

الطلع(،  )دودة  الكربى  التمر  ودودة  العذوق 

والعناكب،  احلمراء  النخيل  �شو�شة  احلمرية، 

وبع�س الآفات الأخرى.

 8 - �لتحدير �أو �لتقوي�س �أو �لتدلية: 

اأ�شجار  على  م�شر�شر  ب�شكل  العذوق  ترك  اإن 

الثمار  تعري�س  اإىل  يــوؤدي   )7( �شكل  النخيل، 

بالأ�شواك،  احتكاكها  عند  واجلروح  للخدو�س 

من  بــد  ول  الــثــقــل،  بــاجتــاه  ال�شجرة  ومــيــالن 

التدلية،  اأو  التحدير  اأو  التقوي�س  بعملية  القيام 

والتي تعني هذه �شحب العذوق من بني ال�شعف 

وتوزيعها حول قمة النخلة ب�شكل جيد، وتدليتها 

قوية   بخيوط  وربطها  العراجني  ت�شلب  قبل 

وطرية على ال�شعف، �شكل )8( ملنع ك�شر حامل 

احلمل   تركيز  التحدير  عملية  ومتنع  العذق، 

وميالن  النخلة،  قمة  مــن  معينة  جهة  على 

ب�شو�شة  الأ�شجار  اإ�شابة  فر�س  وتزداد  منوها، 

النخيل احلمراء التي تف�شل مهاجمة النموات 

على  يحافظ  الرواكيب  فاإزالة  والفتية،  الغ�شة 

قوة الأ�شجار ويحد من فر�س الإ�شابة ب�شو�شة 

النخيل احلمراء التي حترمها من املالذ الآمن 

كاحلمرية  الأخرى  احل�شرات  من  وللعديد  لها 

واملتجمعة  املت�شاقطة  الثمار  يف  تتواجد  التي 

فاإزالة  الف�شائل،  وبني  واجلذع،  الرواكيب  بني 

ب�شو�شة  الإ�شابة  فر�س  من  يخفف  الرواكيب  

ال�شعف  عن  الأ�شواك  وتزال  احلمراء،  النخيل 

عملية  ت�شهل  كي  التلقيح  بعملية  القيام  قبل 

وجــود  ان  كما  املختلفة،  والعمليات  التلقيح 

عند  الثمار  نوعية  خف�س  اإىل  يــوؤدي  ال�شواك 

جتريحها بهذه الأ�شواك اأثناء هبوب الرياح اأو 

اخلريف  يف  العملية  هذه  وتتم  العذوق.  حتدير 

التلقيح  بعد  الربيع  اأوائــل  اأو  الثمار  جني  بعد 

واأثناء خف الثمار والعذوق. 

 5 - �لتكريب:

ب�شكل  الــكــرب  مــن  الأعــلــى  اجلـــزء  قطع  وهــو 

املاء   جتمع  ملنع   )4( �شكل  اخلــارج  اإىل  مائل 

وت�شجيع  الق�س  اأماكن  يف  اجلوية  والرطوبة 

منو الأمرا�س، وتتم هذه العملية عادة بعد 1 – 

الطرف  لأن  التقليم،  عملية  اإجراء  من  عام   2

ال�شفلي من ال�شعف الذي مت تقليمه يعمل على 

دعم واإ�شناد ال�شعف الذي يقع فوقه، ول تنجز 

عملية التكريب يف كثري من مزارع النخيل لعدم 

وعدم   احل�شرات،  من  وغريها  احل�شرة  لهذه 

مايو  مار�س-  الفرتة  خــالل  الأ�شجار  تكريب 

)اأيلول-  نوفمرب   – و�شبتمرب  اأيــار(  )اآذار- 

ت�شرين الثاين( وهي الفرتات التي تن�شط فيها 

التكريب  وي�شاعد  احلــمــراء،  النخيل  �شو�شة 

النخيل  �شو�شة  من  كبرية  اأعـــداد  جــذب  على 

احلمراء اإىل اأماكن الق�س وو�شع البي�س فيها 

والقيام  واأ�ــشــرارهــا،  احل�شرة  اأعــداد  وزيــادة 

فرباير  دي�شمرب-  الفرتة  خالل  العملية   بهذه 

فرتة  مع  تتوافق  والتي  �شباط(   – اأول  )كانون 

الأدنــى  والن�شاط  ــرارة  احل درجــات  انخفا�س 

التذكري  املفيد  ومن  احلمراء،  النخيل  ل�شو�شة 

باأن �شو�شة النخيل احلمراء تف�شل التواجد  يف 

بني  احلال  هي  كما  وال�شيقة،  املظلمة  الأماكن 

الكرب وال�شاق، والتعذر يف اإبط الكرب كما اأن 

الكرب،  حتت  تتواجد  وال�شاق  العذوق  حفارات 

ومن هنا تبدو اأهمية التكريب الذي يهدف اإىل 

اإزالة اجلزء الأعلى من الكرب وحرمان العديد 

وتعري�شها  لها  الآمــن  املــالذ  من  الآفـــات  من 

من  العك�س  وعلى  تنا�شبها،  ل  التي  للظروف 

عاماًل  اجلذع  على  النتوءات  وجود  يكون   ذلك 

احلمراء،  النخيل  ب�شو�شة  لالإ�شابة   م�شجعًا  

هذه  وتكاثر  ال�شاق،  وحفار  العذوق،  وحفارات 

احل�شرات وزيادة اأ�شرارها، وي�شاعد التكريب 

يف الق�شاء على عدد كبري من الأطوار املختلفة 

ل�شو�شة النخيل احلمراء وحفارات �شاق وعذوق 

معرفة اأهميتها، فهي ت�شاعد على ت�شهيل عملية 

�شعود العمال اإىل اأعلى  اأ�شجار النخيل للقيام 

والتدلية  والتحدير  كالتنبيت  الأعمال  مبختلف 

الخ،  النخلة..  قلب  وفح�س  املح�شول  وجمع 

لفت  ويجب  جماليًا  منظرًا  الأ�شجار  وتعطي 

خالل  العملية  هذه  اإجراء  �شرورة  اإىل  النتباه 

الأجــزاء  ق�س  لأن  ال�شنة،  من  معينة  فــرتات 

انت�شار  اإىل  يوؤدي  النخيل  اأ�شجار  من  املختلفة 

رائحة خا�شة من اأماكن الق�س جتذب �شو�شة 

الرائحة،  هذه  م�شادر  اإىل  احلمراء  النخيل 

وت�شع الإناث البي�س يف اأمكان الق�س واجلروح 

ــتــي تــنــتــج عــنــهــا فـــتـــزداد اأعـــــداد احلــ�ــشــرة  ال

اخلطرية  احل�شرة  هذه  وتتواجد  واأ�شرارها، 

واملدمرة لأ�شجار النخيل يف احلقول على مدار 

الأ�شهر  خالل  ن�شاطها  فرتات  وتختلف  العام، 

امل�شائد  التقطت  فقد  ال�شنة،  مــن  املختلفة 

الفريمونية التجميعية ل�شو�شة النخيل احلمراء 

اأكرب الأعداد من هذه احل�شرة  خالل الفرتتني 

و�شبتمرب-  اأيــار(،  )اآذار–  مايو  مار�س-  من 

بح�شب  وذلك  ثاين(،  ت�شرين  )اأيلول-  نوفمرب 

درجــات  وبخا�شة  ال�شائدة  البيئية  الــظــروف 

احلرارة، والتقطت اأقل الأعداد خالل الفرتات 

التي تنخف�س فيها درجات احلرارة، دي�شمرب- 

 )5( �شكل  �شباط(  ــاين-  ث )ت�شرين  فــربايــر 

ت�شخري  يــجــب  املــعــطــيــات  هـــذه  عــلــى  وبـــنـــاءا 

املتكاملة  املكافحة  برامج  يف  التكريب  عملية 

ال�شكل)4( تكريب اأ�شجار النخيل وتنظيف ال�شاق

 ال�شكل )5( ن�شاط �شو�شة النخيل احلمراء يف مزارع الرحبة 

خالل الفرتة اأكتوبر 2004  ولغاية �شبتمرب 2005

ال�شكل)6( وجود عدد كبري من الف�شائل 

حول النخلة

ال�شكل )3( الرواكيب على جذع النخلة
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بعد  التحدير  ويتم  الثقل،  جهة  نحو  ال�شجرة 

تاأخري  عدم  ويجب  التلقيح،  من  ا�شابيع   6-4

القيام بها خوفا من ت�شلب العراجني و�شعوبة 

القيام بهذه العملية، وتفيد هذه العملية يف:

بح�شرة  املــ�ــشــابــة  الــثــمــار  مــن  1 -  التخل�س 

احلمريية.

2 -  فرد ال�شماريخ املت�شابكة مع بع�شها، والتي 

ت�شهل تغذية العذوق.

3 - فرد العذوق عن بع�شها البع�س.

وبخا�شة  بــاحلــ�ــشــرات  ــة  ــاب الإ�ــش 4 -  ك�شف 

احلمرية ودودة الطلع الكربى.

5 - ت�شهيل قطف الثمار وح�شادها.

6 -  ربط العذوق باحلبال ملنع ك�شر حواملها مع 

مرور الزمن.

وت�شريع  ال�شم�س  لأ�شعة  الثمار  7 -  تعري�س 

ن�شجها وحت�شني نوعيتها.

والأ�ــشــواك  بالعذوق  الثمار  احتكاك  8 -  منع 

وحمايتها من اجلروح واخلدو�س. 

 9 - تكيي�س �لعذوق: 

اخلــالل   مبرحلة  دخولها  بعد  الــعــذوق  تغطى 

ــس مـــن الــ�ــشــبــك الـــنـــاعـــم، مــفــتــوحــة  ــا� ــي ــاأك ب

كال  مــن  �شهل  ب�شكل  وتــربــط  الــطــرفــني  مــن 

وح�شاد  الثمار  جمع  عملية  لت�شهيل  الطرفني 

يف:  العملية  هذه  وتفيد   )9( �شكل  املح�شول 

الثمار  مهاجمة  من  والطيور  احل�شرات   منع 

الثمار  ت�شاق  ومــنــع   )10( �شكل  النا�شجة، 

و�شهولة  والــرتاب،  بالرمال  وتلوثها  النا�شجة 

ف�شل الثمار وجمعها وتدريجها وف�شل التالف 

منها ومنعها من الت�شاقط على الأر�س.

و�لأع�شاب  �حل�شائ�س  من  10 -  �لتخل�س 

�لتي تنمو حول �أ�شجار �لنخيل: 

اأنــواع  من  العديد  النخيل  اأ�شجار  حــول  ينمو 

احل�شائ�س والأع�شاب الربية، وب�شكل متزاحم، 

بهذه  املحيطة  امل�شاحة  النباتات  هذه  وتغطي 

الأ�شجار، وت�شل ارتفاعاتها اإىل اأكرث من مرت 

يف اأحيان كثرية، �شكل )11( وتزاحم ال�شجار 

حولها،  الرتبة  تهوية  ومتنع  والغذاء.  املاء  على 

ب�شو�شة  امل�شابة  ال�شجار  اكت�شاف  وي�شعب 

النخيل احلمراء، وبخا�شة عند منطقة التاج، 

حال  يف  اجلذع  على  مرت   1،5 - ارتفاع 1  وعلى 

تغطية الع�شاب لهذه الماكن امل�شابة ب�شو�شة 

ترتكز  والتي  الأ�شجار،  لهذه  احلمراء،  النخيل 

املنطقة  ويف  ال�شاق،  وعلى  التاج،  منطقة  يف 

�شطح  من  مرت    1،5 - ارتفاع، 1  على  تقع  التي 

الظروف  يوؤمن  النباتات،  هذه  فوجود  الأر�س، 

ويعطي  احلــمــراء،  النخيل  ل�شو�شة  املثالية 

املناطق  ملهاجمة  للح�شرة  املنا�شبة  الفر�شة 

يف  اكت�شافها  ومنع  النخلة،  من  لها  املف�شلة 

معظم احلالت، اأو اكت�شافها يف اأوقات متاأخرة 

قد  تكون  اأن  وبعد  احلـــالت،  بع�س  يف  جـــدًا، 

تكاثرت وازدادت اأعدادها، وق�شت على النخلة 

اإجراء  من  فائدة  ول  احلــالت،  من  العديد  يف 

امل�شابة،  الأ�شجار  ملعظم  املكافحة  عمليات 

يوؤدي  الأع�شاب  من  فالتخل�س  الطريقة،  بهذه 

احل�شرات  من  بالعديد  الإ�شابة  تخفيف  اإىل 

واحلمرية  احلمراء،  النخيل  ك�شو�شة  الهامة، 

وحفار  الطويلة،  الــقــرون  ذو  ال�شاق  وحــفــار 

العذوق وال�شعف و�شو�شة طلع النخيل وعنكبوت 

الغبار.

11 -  �لنظافة �لب�شتانية: 

ت�شكل بقايا الق�س والتقليم والتكريب، وما يتم 

جمعه من ح�شائ�س واأع�شاب والثمار املت�شاقطة 

جني  بعد  القدمي  الطلع  وبقايا  الأ�شجار،  حول 

الثمار واملخلفات الأخرى املختلفة، �شكل )12( 

وبخا�شة  احل�شرات،  من  للعديد  اآمنًا  م�شكنًا 

�شو�شة النخيل احلمراء واحلمرية  و�شو�شة طلع 

الق�شرية  واحل�شرات  اخلو�س  وحفار  النخيل 

فالتخل�س  والــعــنــاكــب،  الــرمــان  دقــيــق  واأبــــو 

هذه  منع  يف  ي�شاهم  والبقايا  ــواد  امل هــذه  من 

والتكاثر  حياتها  دورة  اكمال  من  احل�شرات 

وتوؤدي  واأ�شرارها  اأعدادها  وزيادة  والنت�شار، 

بح�شرة  الإ�ــشــابــة  تخفيف  اإىل  العملية  هــذه 

احلمرية بحوايل90 % يف املو�شم التايل.

 12 - تغطية �أماكن قطع �ل�شعف وف�شل 

ال�شكل)8( حتدير العذوق وتوزيعها حول قمة النخلةال�شكل)7( عذوق غري حمدرة ويف مرحلة متقدمة من النمو

ال�شكل )9( تكيي�س العذوق باأكيا�س من ال�شبك 

الناعم

ال�شكل )10( اأ�شرار الطيور على العذوق 

املك�شوفة

ال�شكل)11( منو الأع�شاب حول اأ�شجار النخيل 

�لف�شائل و�لرو�كيب عن �لأم: 

اأماكن  من  )كريمونات(  خا�شة  روائح  تنبعث 

�شجرة  لــهــا  تتعر�س  الــتــي  والــقــطــع  اجلــــروح 

التكريب  عــمــلــيــات  عــن  ــنــاجتــة  وال الــنــخــيــل، 

عن  والــرواكــيــب،  الف�شائل  وف�شل  والتقليم، 

بعمليات  القيام  اأثــنــاء  حتــدث  التي  اأو  الأم، 

النخيل،  لأ�شجار  جترى  التي  املختلفة  اخلدمة 

عمليات  عـــن  اجلـــــروح  هــــذه  مــثــل  تــنــتــج  اأو 

اجلوية،  العوامل  فعل  عن  ناجمة  ميكانيكية، 

القيام  اأثناء  اأو  وغريها،  والعوا�شف  كالرياح، 

اأو  كالتنبيت،  النخيل،  اأ�شجار  خدمة  بعمليات 

تنجذب  املح�شول،  جني  اأو  التدليه،  اأو  اخلف 

احل�شرات الكاملة من �شو�شة النخيل احلمراء 

خا�شة  روائح  انبعاث  نتيجة  الأماكن  هذه  اإىل 

ال�شكرية،  باملواد  للتغذية  )كريمونات(  منها 

الإنــاث  وتقوم  منها،  تتدفق  التي  والربوتينية 

هذه  يف  البي�س  بو�شع  التغذية  عمليات  اأثناء 

فعل  مــن  احلماية،  لها  تــوؤمــن  التي  الأمــاكــن، 

البيئية  والظروف  احليوية  والأعــداء  املبيدات 

ن�شر  على  ي�شاعد  ما  وهــذا  تنا�شبها،  ل  التي 

تبدو  وهنا  احل�شرة،  اأ�شرار  وا�شتداد  الإ�شابة 

باملواد  واجلـــروح  الثقوب،  هــذه  اإغــالق  اأهمية 

البال�شتيكية اخلا�شة بذلك اأو بالرمل اأو الطني، 

�شكل )13(، ملنع هذه املواد )الكريمونات( من 

احل�شرات  اإىل  والو�شول  والتطاير  النبعاث، 

اإىل  وجذبها  احلمراء،  النخيل  ل�شو�شة  الكاملة 

هذه الأ�شجار ملهاجمتها، وو�شع البي�س بداخلها، 

ون�شر الإ�شابة ب�شكل كبري و�شديد.

جذع  �إىل  �لــري  مياه  و�شول  13 -  منع 

�لنخلة: 

مهاجمة  احلـــمـــراء  الــنــخــيــل  �ــشــو�ــشــة  تف�شل 

ــاث  الإن وت�شع  النخلة،  مــن  الطرية  الأجـــزاء 

مياه  و�شول  وي�شبب  املناطق،  هذه  يف  البي�س 

حتلل  اإىل   )14( �شكل  النخلة،  �شاق  اإىل  الري 

وت�شبح  الـــري،  مــيــاه  ت�شلها  الــتــي  الأن�شجة 

البي�س،  لو�شع  ومف�شلة  طرية،  املناطق  هذه 

وبالإمكان احلد من هذا الأمر بطمر الرتاب اأو 

ال�شكل )12( وجود بقايا الق�س والتقليم وخملفات املزرعة 

ي�شاعد على انت�شار الآفات املختلفة

ال�شكل)13( تغطية اأماكن الق�س والتكريب 

بالرمل اأو الرتاب
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من  الري  مياه  ملنع  النخلة،  �شاق  حول  الرمال 

الو�شول اإىل اجلذع، �شكل )15(.

�لفريمونية  �مل�شائد  14 -  ��شتخد�م 

�لنخيل  لــ�ــشــو�ــشــة  �لــتــجــمــيــعــيــة 

�حلمر�ء: 

يوؤدي ا�شتخدام امل�شائد الفريمونية التجميعية  

احمر(  بني،  )ا�ــشــود،  الداكنة  ـــوان  الأل ذات 

والــكــريمــون  التجميعي  بــالــفــرمــون  واملــــزودة 

واملاء(  العلفي  التمر  من  غرام   450 وحــوايل 

وعلى  النخيل  زراعة  اماكن  كافة  يف  وتوزيعها 

جمع  اىل   دائم  ب�شكل  و�شيانتها  العامل،  مدار 

احلمراء،  النخيل  �شو�شة  من  كبرية  اآعـــدادًا 

�شكل )16( والق�شاء عليها ومنعها من التكاثر 

طيلة  اأعدادها  خف�س  نتيجة  الإ�شابة،  ون�شر 

اأيام ال�شنة، كما تفيد يف تقدير اأعداد احل�شرة 

من  املختلفة  الأ�شهر  خالل  ن�شاطها  ومتابعة 

اإدارة  ا�شرتاتيجيات  لو�شع   )5( �شكل  ال�شنة، 

يف  امل�شائد  هــذه  وتفيد  الآفـــة،  هــذه  وتنظيم 

العددية  وكثافتها  احل�شرة  وجود  عن  التحري 

حتت  لو�شعها  املختلفة  الإجـــــراءات  لتــخــاذ 

ت�شتثمر  اأن  وينبغي  احلــرج  القت�شادي  احلد 

على  للح�شول  ا�شتثمار،  اأف�شل  التقنية  هذه 

اأف�شل النتائج

15 - ��شتخد�م �مل�شائد �ل�شوئية: 

�شكل  ال�شوئية،  امل�شائد  ا�شتخدام  ي�شاعد 

و�شعف  عـــذوق  حــفــارات  مكافحة  يف   )17(

الــقــرون  ذو  النخيل  �ــشــاق  وحــفــار  الــنــخــيــل، 

لأ�شجار  بالغة  اأ�ــشــرارًا  ت�شبب  التي  الطويلة، 

يف  موتها  اإىل  وتـــوؤدي  ت�شيبها،  التي  النخيل 

هذه  ت�شاهم  كما  ال�شديدة،  الإ�شابة  حــالت 

يف  مبا�شر  غري  ب�شكل  احل�شرات  من  الأنـــواع 

مهاجمة  على  احلمراء  النخيل  �شو�شة  ت�شجيع 

من  الأنـــــواع  هـــذه  ت�شيبها  ــتــي  ال الأ�ــشــجــار 

التي  والأنفاق  اجلــروح  خالل  من  احل�شرات، 

النخيل،  و�شعف  وخــو�ــس  �شاق  على  حتفرها 

وقلب النخلة والتي تف�شل اإناث �شو�شة النخيل 

احلمراء و�شع البي�س يف هذه احلفر والأنفاق، 

احلــ�ــشــرات  مــن  ـــــواع  الأن هـــذه  انــتــ�ــشــار  فمنع 

مهاجمة  من  النخيل  و�شعف  عــذوق  حــفــارات 

ب�شو�شة  الإ�شابة  تخفيف  يف  ي�شاعد  الأ�شجار 

كبرية  اأعــداد  جمع  وميكن  احلــمــراء،  النخيل 

من احل�شرات الكاملة حلفارات عذوق و�شعف 

وب�شكل  ال�شوئية،  امل�شائد  با�شتخدام  النخيل 

م�شتمر خالل فرتة ن�شاط احل�شرات الكاملة.

 مز�يا �ملكافحة �لزر�عية

ت�شري هذه املعطيات اإىل اأهمية القيام بالعمليات 

الزراعية ال�شحيحة، وخالل الأوقات املنا�شبة 

لكل  اخلا�شة  الــظــروف  وبح�شب  منها،  لكل 

وبح�شب  النخيل،  زراعــة  مناطق  من  منطقة 

املناطق،  هــذه  يف  املنت�شرة  الأ�شجار،  اأعــمــار 

اخلدمات  بهذه  للقيام  اجلهود  كافة  وتظافر 

هذه  على  للحفاظ  املــزارعــني،  كافة  قبل  من 

يف  تهددها،  التي  الأخطار  من  الهامة  الــرثوة 

احل�شرات  هذه  من  باأي  الإ�شابة  انت�شار  حال 

احلمراء،  النخيل  �شو�شة  تهدد  التي  الهامة، 

من  كبري  عــدد  يف  النخيل  زراعـــة  تهدد  التي 

مناطق زراعته، والتي تنت�شر ب�شرعة فائقة كما 

ذكر �شابقا، كما يجب التنويه اإىل القيام بهذه 

العمليات �شنويا، وكلما دعت احلاجة اإىل ذلك.

الأ�شرار  وفداحة  احل�شرات  هذه  لأهمية  نظرًا 

ا�شتداد  عند  النخيل  لأ�ــشــجــار  ت�شببها  التي 

الإ�شابة فقد جلاأ العلماء اإىل عدد من الطرق 

والأ�شاليب ملكافحتها واحلد من اأ�شرارها وتعد 

الأ�شاليب  هــذه  من  ــدة  واح الزراعية  الطرق 

واحلــد  احلــ�ــشــرات  هـــذه  مكافحة  يف  املتبعة 

اإىل  العامل  يف  العلماء  ويلجاأ  اأ�ــشــرارهــا،  من 

العديد  مكافحة  يف  الطرق  هذه  مثل  ا�شتخدام 

مــن الآفـــات الــزراعــيــة نــظــرًا ملــا متتاز بــه من 

مزايا هامة، يحتاج اإليها العامل يف هذه الأيام 

ومن هذه املزايا:

1 -  �شهولة �إجر�ء هذه �لعمليات:

عــادي  ب�شكل  العمليات  بــهــذه  املـــزارع  يــقــوم   

مزرعته،  يف  يزرعها  التي  لالأ�شجار  كخدمة 

اإىل  املــــزارع  ويــحــتــاج  احلــــالت،  مــن  كثري  يف 

لال�شتفادة  والعلمية  ال�شحيحة  التوجيهات 

احل�شرات،  هــذه  اأ�ــشــرار  مــن  احلــد  يف  منها 

تهاجم  التي  الهامة  احل�شرات  مــن  وغــريهــا 

اأ�شجار النخيل.

2 -  �أمنه على �لبيئة: 

تعتمد هذه الو�شائل على القيام بخدمة اأ�شجار 

اخلــدمــات  بع�س  تطبيق  طــريــق  عــن  النخيل 

الزراعية يف اأوقات معينة وبطرق علمية ت�شمن 

احل�شرات  هذه  حتدثها  التي  الأ�شرار  خف�س 

وذلك عن طريق قتلها اأو منع، تكاثر اأو انت�شار 

اأو ت�شجع احل�شرات الهامة التي تلحق الأ�شرار 

اأي  ل�شتخدام  احلاجة  ودون  النخيل،  باأ�شجار 

املركبات  اأو  احل�شرية،  املبيدات  اأنواع  من  نوع 

البيئة،  تلوث  ت�شبب  التي  الأخــرى  الكيميائية 

والإ�شرار بالكائنات احلية النافعة فيها.

3 -  لقيت قبوًل كبريً� من قبل �ملز�رعني:

 يزداد وعي املزارعني يوما بعد يوم، وقد تنبه 

املبيدات  ا�شتخدام  خــطــورة  اإىل  ــزارعــون  امل

تهدد  الــتــي  الآفـــــات  مــكــافــحــة  يف  ــة  ــي ــزراع ال

كما  واملــزارع،  احلقول  يف  املختلفة  املزروعات 

والتكاليف  املــواد،  لهذه  الباه�شة  الأ�شعار  اأن 

كاأجور  ا�شتخدامها،  على  ترتتب  التي  الأخرى 

ــاه الزمــــة لهذه  ــب الــيــد الــعــامــلــة وكــمــيــات امل

اأخطار  من  املــواد  هذه  ت�شببه  وما  العمليات، 

للبيئة والإن�شان...الخ. كل هذه العوامل جعلت 

واملقبولة  املحببة  الو�شائل  من  الطريقة  هذه 

لدى املزارعون للقيام بها وتطبيقها.

يف  �ملبيد�ت  ��شتخد�م  من  4 -  تخفف 

مكافحة �لآفات: 

الزراعية  العمليات  من  العديد  ا�شتخدام  اإن 

بها  والقيام  منها،  لكل  املــحــددة  الأوقـــات  يف 

من قبل كافة املزارعني، يفيد يف الق�شاء على 

كبري  لعدد  املختلفة  الأطــوار  من  كبرية  اأعــداد 

النخيل،  اأ�شجار  تهاجم  التي  احل�شرات  من 

كما يفيد يف منع ن�شاط هذه احل�شرات، ومنها 

�شو�شة النخيل احلمراء، واحلد من انت�شارها، 

الآفـــات،  هــذه  تالئم  ل  التي  الــظــروف  وخلق 

ومناطق  واأعـــدادهـــا،  اأ�ــشــرارهــا،  لتخفيف 

انت�شارها، وعدم احلاجة اإىل ا�شتخدام كميات 

عند  ملكافحتها،  الالزمة  املبيدات  من  كبرية 

با�شتخدام  التدخل  تتطلب  الــتــي  الــ�ــشــرورة 

املبيدات احل�شرية.

5 -  ل ت�شبب �أية �أ�شر�ر للثمار و�ملنتجات 

�لزر�عية �ملختلفة: 

ل  املختلفة  الزراعية  العمليات  بهذه  القيام  اإن 

ي�شاحبه ا�شتخدام اأي من املبيدات الزراعية، 

اأو املواد الكيميائية اأي كان نوعها اأو م�شدرها، 

اأي اأن هذه الإجراءات ل ت�شبب اأي تلوث للبيئة 

الأجـــزاء  اأو  كالثمار  الــزراعــيــة،  املنتجات  اأو 

املختلفة من اأ�شجار النخيل، فهي من العمليات 

املتكاملة  املــكــافــحــة  ــرامــج  ب يف  تــدخــل  الــتــي 

لالآفات، مبا فيها �شو�شة النخيل احلمراء.

�ملر�جع:

 . عـــودة  �لــبــا�ــشــط   عبد  1 -  �إبــر�هــيــم، 

2008. نخلة التمر �شجرة احلياة. ا�شدار 

اجلافة  املناطق  لدرا�شات  العربي  املركز 

والرا�شي القاحلة )اأك�شاد(. 390 �شفحة.

وحممد  حممد  عــاطــف  2 -  �إبــر�هــيــم، 

م.   1998  . خليف  حــجــاج  نظيف 

واإنتاجها  رعايتها  زراعتها،  التمر:  نخلة 

ــارف  ــع يف الـــوطـــن الــعــربــي. مــنــ�ــشــاأة امل

بال�شكندرية. 

ويو�شف  زيـــاد  �أحــمــد  3 -  �لأحـــمـــدي، 

الإر�شادي  الكتيب  هـ.   1397  . �لدريهم 

الزراعي،  الإر�شاد  مركز  والتمور،  للنخيل 

ــلــك �ــشــعــود،  كــلــيــة الــــزراعــــة، جــامــعــة امل

الريا�س، اململكة العربية ال�شعودية.

 .2009  . علي  �إ�شماعيل  4 -  �حلو�شني، 

عن  الإر�ــشــاديــة  للن�شرة  الرابعة  الطبعة 

الإدارة  ا�ــشــدار  النخيل.  خدمة  عمليات 

العامة لزراعة اأبوظبي. 24 �شفحة. 

ن�شرة  النخيل.  لرعاية  ال�شنوي  5 -  الربنامج 

والرثوة  الزراعة  وزارة  اإ�شدار  ار�شادية.  

ال�شمكية- دولة الإمارات العربية املتحدة.

6 -  �لبكر، عبد �جلبار . 1972. نخلة التمر 

زراعتها  يف  واجلديد  وحا�شرها  ما�شيها 

 1085 بغداد.  العاين،  مطبعة  وجتــارتــه. 

ال�شكل )15( و�شع الرمل اأو الرتاب  ملنع و�شول مياه 

الري اإىل اجلذع

ال�شكل )14( و�شول مياه الري اإىل 

جذع النخلة

ال�شكل)16( اأعداد كبرية �شو�شة النخيل 

احلمراء يف امل�شيدة الفريمونية التجميعية

ال�شكل)17( م�شيدة �شوئية حلفارات 

عذوق النخيل
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�شفحة.

7 -  �خلطيب، عبد �للطيف علي، �جلرب، 

حممد  بــن  وعلي  حممد  بــن  �أحــمــد 

اململكة  يف  التمر  نخلة  م.   2006 �جلرب. 

العربية ال�شعودية. املركز الوطني لأبحاث 

النخيل والتمور بالإح�شاء، وزارة الزراعة، 

اململكة العربية ال�شعودية. 136 �شفحة.

�ل�شالح.  �ل�شعيد  حممد  8 -  �لزميتي، 

املتكاملة  املــكــافــحــة  تطبيقات   .1997

للن�شر  الــفــجــر  دار  ــة.  ــزراعــي ال ــات  ــالآف ل

والتوزيع. 456 �شفحة.

 .2009 حــ�ــشــني.  �أحــمــد  9 -  �لــ�ــشــعــود، 

النخيل  اإنتاج  يف  الزراعية  العمليات  دور 

الع�شوي. �شفحة 4 - 34  ن�شرة ار�شادية 

حول الزراعة الع�شوية للنخيل. 46 �شفحة 

انتاج جلنة تطوير العمل الإر�شادي، قطاع 

الزراعة، دائرة البلديات والزراعة- اإمارة 

اأبوظبي.

دور   .2009 ح�شني.  �أحمد  10 -  �ل�شعود، 

احلد  يف  وامليكانيكية  الزراعية  املكافحة 

اأ�شجار  ت�شيب  التي  الآفــات  اأ�شرار  من 

للمهند�شني  التدريبية  ــدورة  ال النخيل. 

الزراعة،  قطاع  يف  العاملني  الزراعيني 

اإمارة اأبوظبي. 2009/9/30-28

 .2003 ح�شني.  �أحــمــد  11 -  �لــ�ــشــعــود، 

احل�شرية.  لــالآفــات  الــزراعــيــة  املكافحة 

والت�شويق  الإر�شاد  اإدارة  املر�شد،  جملة 

بلدية  ــة،  ــي ــوان احلــي ـــــرثوة  وال ـــزراعـــي  ال

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة. العدد 

�شفحة   ،2003 فــربايــر  ع�شر،  ال�شابع 

.32-30

اأ   2004 ح�شني.  �أحــمــد  12 -  �ل�شعود، 

مكافحة  يف  التجميعية  الفريمونات  دور 

 Rhynchophorus شو�شة النخيل احلمراء�

 ferrugineus Olivier )Coleoptera:

اأخطار  مــن  واحلــد   )Curculionidae

املبيدات على البيئة.. جملة �شوؤون بيئية، 

دولــة  البيئة،  اأ�ــشــدقــاء  جمعية  ــدار  اإ�ــش

الثاين  العدد  املتحدة،  العربية  الإمــارات 

والع�شرون، اأغ�شط�س )اآب(، 2004: 40 

.42 –
 2004 حــ�ــشــني.  ــد  ــم �أح 13 - �لــ�ــشــعــود، 

حماية  يف  الــزراعــيــة  العمليات  دور  ب. 

ب�شو�شة  الإ�ــشــابــة  مــن  النخيل  اأ�ــشــجــار 

 Rhynchophorus احلـــمـــراء  الــنــخــيــل 

 ferrugineus Olivier )Coleoptera:

اإدارة  املر�شد،  جملة   )Curculionidae

ـــرثوة  الإر�ـــشـــاد والــتــ�ــشــويــق الـــزراعـــي وال

احلــيــوانــيــة-بــلــديــة اأبــوظــبــي، الإمــــارات 

الــعــربــيــة املـــتـــحـــدة.. الـــعـــدد اخلــامــ�ــس 

 41 �شفحة:   .2004 نوفمرب  والع�شرون 

.45–
اأ.   2006 ح�شني.  �أحمد  14 -  �ل�شعود، 

 Date Spider Mite الغبار  عنكبوت 

Oligonchus afrasiaticus Meg.

جملة   .))Acarina:Tetranychidae

ظبي  اأبو  لزراعة  العامة  الإدارة  املر�شد، 

والــثــالثــون، مايو )اأيـــار(  الــعــدد الــرابــع 

.30 – 28 :2006

 .2008 اأ  ح�شني.  �أحمد  15 -  �ل�شعود، 

املر�شد،  جملة  النخيل،  عــذوق  حفارات 

قطاع  اأبوظبي،  لــزراعــة  العامة  الإدارة 

ــوظــبــي، الإمــــارات  الـــزراعـــة، اإمــــارة اأب

العربية املتحدة العدد الثامن والثالثون، 

ربيع الأول -1428 ابريل 2008. �شفحة 

.25-24

16 -  �ل�شعود، �أحمد ح�شني. 2008 �شو�شة 

ي�شعب  خطري  عــدو  احلــمــراء،  النخيل 

الزراعة  وزارة  الزراعة،  جملة  اكت�شافه. 

اجلــمــهــوريــة  يف  ـــي  ـــزراع ال والإ�ــــشــــالح 

العربية ال�شورية. العدد 26  لعام 2008: 

 .19-16

ــب وحمــمــد  ــري ــي، خــلــيــل غ ــك ــال 17 -  �مل

املكافحة   .2000 �إ�شماعيل.   ر�شا 

املــتــكــامــلــة لــ�ــشــو�ــشــة الــنــخــيــل احلــمــراء 

يف    Rhynchophorus ferrugineus

حــول  الأوىل  الــعــمــل  ــة  ــش ور� ـــدارات  اإ�ـــش

مكافحة �شو�شة النخيل احلمراء. اململكة 

 :2000/11/22-20 ال�شعودية  العربية 

 .87-65

18 -  �لعجالن، عبد �لعزيز حممد.1999. 

 Rhynchophorus شو�شة النخيل احلمراء�

 ferrugineus Olivier )Coleoptera:

التدريبية  الـــدورة    )Curculionidae

لآفات  املتكاملة  املكافحة  حول  القومية 

امللك  جامعة  والتمور،  النخيل  واأمرا�س 

 19 ال�شعودية  العربية  اململكة  في�شل، 

املــوافــق  هـــ  رمــ�ــشــان 1420   1 �ــشــعــبــان، 

.1999/12/8 11-/27

حممد  ــز  ــزي ــع �ل عــبــد  19 - �لــعــجــالن، 

رتبة   1999 �جلــرب.  حممد  و�أحــمــد 

الــدورة  الأجــنــحــة.  مت�شابهة  احلــ�ــشــرات 

التدريبية القومية حول املكافحة املتكاملة 

جامعة  والتمور-  النخيل  واأمرا�س  لآفات 

ال�شعودية  العربية  اململكة  في�شل-  امللك 

املوافق  هـ   1420 رم�شان   1 �شعبان،   19

.1999/12/8 11-/27

20 -   �شبانه، ح�شن عبد �لرحمن ور��شد 

النخيل   .2000 �ل�شريقي.  خلفان 

العربية  الإمــارات  دولة  يف  التمور  وانتاج 

املتحدة. الطبعة الأوىل..

النخيل   .1985 علي.  �حل�شني،  21 -  عبد 

والتمور واآفاتها. مطبعة جامعة الب�شرة. 

576 �شفحة.

عبد  �إبر�هيم،  حممد  �ملجيد،  22 - عبد 

وجميل  هــنــدي  زيــــد�ن  �حلــمــيــد، 

اآفــات   .1996 �ل�شعدين.  �إبــر�هــيــم 

ــور يف الـــعـــامل الــعــربــي،  ــم ــت الــنــخــيــل وال

ال�شرر  ــرايف،  اجلــغ والــتــوزيــع  النت�شار 

املكافحة  وو�شائل  الإقت�شادية  والأهمية 

الأكادميية،  الكتبة  وامل�شتنرية.  التقليدية 

 320 العربية.  م�شر  جمهورية  القاهرة، 

�شفحة.  

 .1999 اأحــمــد.  حممد  عــو�ــس  23 - عــثــمــان، 

ــو�ــشــف الــنــبــاتــي وعــمــلــيــات اخلــدمــة  ال

   .Phoenix dactylifera L اخلا�شة بالنخلة

املكافحة  حول  القومية  التدريبية  الدورة 

املتكاملة لآفات واأمرا�س النخيل والتمور، 

العربية  اململكة  في�شل،  املــلــك  جامعة 

ال�شعودية 19 �شعبان، 1 رم�شان 1420 هـ 

املوافق 27/-11 1999/12/8.

�أحمد  �لنبي،  عبد  بن  حممود  24 - مي، 

�شامل  وعلي  حمودة  حممود  حممد 

خدمتها  التمر:  نخلة  مز   1998 ر��شد. 

البالط  ديــوان  الأول-  املجلد  ورعايتها. 

للزراعة  الــعــامــة  املــديــريــة  ال�شلطاين، 

والبيطرة، م�شقط، عمان.

محطة بني ياس للتجارب واألبحاث الزراعية ê


