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www.redpalmweevil.com 

نت عن سوسة النخيل الحمراءأول موقع عالمي باإلنتر  

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) 

 خالد الهديب، عبدالعزيز العجالن، خالد العبدالسالم

، كلية العلوم الزراعية واألغذية، جامعة الملك فيصل األحساء، )برنامج وقاية النبات(قسم زراعة األراضي القاحلة 

ربية السعودية المملكة الع (www.redpalmweevil.com) 

كثيراً من المشاكل الزراعية ويرجع ذلك لعدة عوامل منها إصابة النخيل )  Phoenix dactylifera L(يواجه نخيل التمر
وتعتبر الحشرات من أهم . والتمور باآلفات الحشرية واألمراض النباتية مما يؤدى إلى خفض إنتاجها من حيث الكم والنوع

والتي دخلت ) Rhynchophorus ferrugineus(فات التي تهدد حياة النخيل وباألخص حشرة سوسة النخيل الحمراء اآل
ونظراً الحتياج الباحثين والمهتمين بالنخيل إلى معلومات عن السوسة في جميع . إلى منطقة الخليج في وسط الثمانينات

م ليكون الموقع الوحيد 1998عام ) www.redpalmweevil.com(ء أنحاء العالم، فقد تم أنشأ موقع سوسة النخيل الحمرا
ويضم الموقع وصفاً دقيقاً عن الحشرة، وخطورتها، . على مستوي العالم الذي يضيف الجديد عن سوسة النخيل الحمراء

باإلضافة إلى ذلك يضم الموقع قائمة بالمراجع . حة المتكاملة لهاكما يحتوي على أحدث طرق المكاف. وأهميتها االقتصادية
ونتيجة لالهتمام العالمي أنشأ في هذا الموقع صفحة تهتم بالسوسة في . والصور الخاصة بالحشرة وأعراض اإلصابة بها

أسبانيا : عالم مثلكافة أنحاء العالم حيث توفر تقارير متجددة يكتبها ويشرف عليها علماء متخصصين من مختلف دول ال
كما يضم الموقع ملخصاً عن طريقة . ومصر وإيران والهند وتركيا وايطاليا وغيرها من الدول التي تتواجد بها هذه اآلفة

وقد أصبح الموقع من المواقع المشار إليها . زراعة النخيل وقائمة بأسماء اآلفات واألمراض األخرى التي تصيب النخيل
ي جمع آخر ما توصلت إليه األبحاث عن الحشرة باإلضافة إلى الرد على تساؤالت الزائرين على المستوي العالمي ف

للموقع، كما يعتبر الموقع حلقة الوصل بين العلماء والباحثين والمهتمين في جميع أنحاء العالم في مجال سوسة النخيل 
 .الحمراء

، Rhynchophorus ferrugineus،  بيـة السـعودية  المملكـة العر  سوسة النخيل الحمراء، نخيل التمـر : كلمات البحث
Phoenix dactylifera، 
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تعرض نخيل التمر في العراق للعديد من اآلفات الزراعية والعوامل غير الحيوية كاإلهمال والملوحة والقطع الجائر إضافة 
ة التي مرت بالعراق من حروب وحصار اقتصادي وغيرها بحيث أثر ذلك في تدهور النخيـل  إلى مجمل العوامل االقتصادي

لحين انبثاق البرنامج الوطني للنخيل ) 2000 –1980(وتراجع البحوث العلمية ولفترة طويلة امتدت ألكثر من عشرين عاماً 
اعتمدت هذه الدراسة على مكونات عناصـر   .الذي تبنى خمسة محاور بحثية مهمة واحداً منها وقاية النبات 3/9/2000في 

التي وضعت في سلم متدرج تناول إعادة تشخيص آفات النخيل وتدريج أهميتها )  IPM-Components(اإلدارة المتكاملة 
حسب المتغيرات البيئية والبيولوجية التي مرت في العراق مع دراسة الكثافة السكانية ألهمها، وحصر األعداء الحيوية مـن  

رسات وطفيليات ومسببات أمراض وغيرها وإمكانية االستفادة منها إضافة الختبار وسائل مكافحة مختلفة علـى آفـات   مفت
لمجموعة من الحقائق العلمية التي يعتبر الجزء األكبـر   2003-2000لقد توصل هذا البحث الذي امتد للفترة من . النخيل

عتبار حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة وحفار العذق والدوباس آفـات  ا: منها جديداً في بيئة نخيل العراق وهي كما يلي
تسجيل نيماتودا متطفلة على الحفار ذو القرون الطويلـة وتشخيصـها   . خطرة ومهمة في مناطق زراعة النخيل في العراق

عائلـة   25 عـزل وتشـخيص  . وتكثيرها مختبرياً وإطالقها في الحقل بجهاز صمم لهذا الغرض Steinernemaللجنس 
عائلة مفترسة لبيوض ويرقات مفصلية األرجـل   11عوائل متغذية على النبات،  3جنساً موزعة  32حلم يعود لها ) فصيلة(

 Diplogynidaeتمت تربية الحلم من رتبة . عوائل رمية 3عوائل متغذية على الفطريات و 5عوائل طفيلية،  3الصغيرة، 
علـى   Megaselia spتشخيص حشرة طفيلية من رتبة ثنائية األجنحـة  . لحفاراتمختبرياً واختبرت كفاءته في مكافحة ا

 Beauveriaأعيـد عـزل الفطـر    . بالغات الحفار ذو القرون الطويلة مع دراسة بعض المالحظات البيولوجيـة عليهـا  

bassiana  ات ومجموعـة مـن   وتم تنميته وتنقيته واختبار قدرته اإلمراضية على الحفار 1980الذي اختفى أثره منذ عام
 1: عزل نوعين من الفيروسات الممرضة. الحشرات األخرى مع اختبار وسائط إكثار مختلفة والتوصل الستحضاره تجارياً

Oryctes-like virus  2من حفار عذق النخيل Poxivirid-virus التوصل إلى تطوير أنظمة . والحفار ذو القرون الطويلة
. Degree-Daysلم الغبار اعتماداً على جداول الحياة ونظـام الوحـدات الحراريـة    رصد وتنبؤ لحشرة دوباس النخيل وح

 Pseudoligositaتسجيل مجموعة مفترسات على حشرة دوباس النخيـل وحلـم الغبـار ووصـف وتشـخيص طفيـل       

babylonica حشرة  تطوير جهاز ثقب وحقن جذوع النخيل بالمبيدات واختبار كفاءته لمكافحة. على بيض حشرة الدوباس
 .دوباس النخيل

 .نخيل التمر، اآلفات الزراعية، مفترسات وطفيليات ومسببات :الكلمات الدالة
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 25، 10، 5سـاعة،   1(والحشرات البالغة ) L1,L2,L3(مستخلصات الدم واألمعاء المتوسطة ألطوار اليرقات تم قياس قدرة 
من األحساء على تلزن خاليا الدم الحمراء لـبعض   Rhynchophorus ferrugineus لسوسة النخيل الحمراء) يوماً 30و

البحث دراسة عوامل أخرى تؤثر على قوة التلزن إلى وقد شمل . وألرانب والخيل والنعاج] ABO[الثدييات شملت اإلنسان 
وقد أظهرت الدراسات لنوعية خاليا الدم الحمـراء  . جانب نوعية الخاليا المتلزنة مثل نوعية طعام الحشرة البالغة وعمرها
 AB، فصيلة A، الخيل، اإلنسان فصيلة O، فصيلة Bالمتلزنة  أن األرانب هي أعلى درجة في التلزن يليها اإلنسان فصيلة 

وأظهرت النتائج أن الحشرات التي تمت تغذيتها جيداً أكثر قدرة على إعطاء أعلى درجـات  . وتأتي في األخير خاليا النعاج
  .كما وجد أن هناك تناسب طردي بين عمر الحشرة ودرجات قوة التلزن. التلزن مقارنة بالحشرات الجائعة

  .الدم الحمراء،  التلزن، األمعاء المتوسطة، دم الحشرةسوسة النخيل الحمراء، كرات  :الكلمات الدالة

-------------------------------------------------------------------- 

 ���� ��� ا���� ����)5>� ا�!���� ـ ��ه���ت I إدارة ��$�5�� وا��6/ام ا�)1E ا��,��ة 
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ويمكن أن تسـاهم  . تسبب آفات نخيل التمر أضرارا معتبرة في غالبية البلدان العربية، وهي قد تؤدي لخسائر خطيرة سنويا
وحيث أن الهدف األساسى السـتراتيجية  . التمربطريقة فعالة في انتاجية وفائدة نخيل ) IPM(استراتيجية المتكاملة المكافحة 

المتكاملة المكافحة  هو التقليل من فاقد المحصول مع أقل قدر من األضرار الصحية والبيئية، فإن النظم الخبيرة يمكـن أن  
لمكافحة تلعب دورا مهما في إختيارات المزارعين وتساعد في التغلب على معوقات انتشار تطبيقات الستراتيجية المتكاملة ا

القطـاع الخـاص،   : كما أنها سوف تسهل االتصال بالجهات البحثية، وفيما بين الباحثين وغيرهم، مثل. ، وتنفيذ إجراءاتها
العاملين بصناعة الكيماويات الزراعية، والفنيين الداعمين للمزارعين لضـمان الجـودة وتوصـيل المعلومـات المتعلقـة      

ولذلك فإنه يعتقد أن تطوير نظام خبير إلدارة آفـات  . ا من وسائل وتكتيكات المكافحةباالستخدامات السليمة للمبيدات وغيره
نخيل التمر باالعتماد علي المعرفة الدقيقة بمسبب الضرر، التشخيص الجيد، طرق التنبؤ، وردود الفعل المحسـنة، سـوف   

مالئمة، كافية، سهلة الفهم، جذابة ومفيدة  والمعلومات المطلوبة لمثل هذا النظام يجب أن تكون. يؤدى لقرارات إدارة أفضل
: علي مستوى المنطقة والمستوى العالمي، وغالبا فإن المعلومات األساسية التي يمكن أن تحقق هذه السمات تتضمن ما يلـي 

ذلـك  األهمية االقتصادية بما في . التوزيع الجغرافي وحالة مسبب الضرر. مسببات الضرر أو اآلفات المحتملة لنخيل التمر
أعراض اإلصـابة علـى   . الظروف البيئية المالئمة النتشار وبقاء آفات نخيل التمر. أثر الضرر والفاقد الناجم عن كل آفة

   . تكتيكات المكافحة المناسبة لآلفات الرئيسية/طرق. أجزاء النبات المختلفة
  .تكتيكات المكافحة/طرق آفات نخيل التمر،: الكلمات الدالة
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من واقع حساب صفر النمو والمتوسط اليومي لدرجات الحرارة أمكن حساب االحتياجات الحرارية اليومية التراكمية إلكمال 
أن هناك فترتان رئيسـيتان  .  فترة جيل بالكامل ومن حساب التغيرات قي توزيع البالغات من واقع منحنى التوزيع الطبيعي

جيل أما القترة الثانية فهي ضعيفة النشـاط   3-2أشهر ويحتوي على  9-8هي فترة النشاط الرئيسة لمدة للنشاط ، األولى و
  .أسبوع لكل جيل 9-11تراوحت قترة األجيال على مدار الموسم من . وتمتد لثالثة شهور

 .العدد المحسوب وطول مدة أجيال سوسة النخيل الحمراء: الكلمات الدالة
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مركبات كيميائية أخرى كمواد جاذبة أو طاردة للحشرات  9نوعاً من التربينات و 18, زيت عطري نباتي 31اختبرت كفاءة 
وتبين أن بعضها جاذب أو طارد لإلناث دون الذكور أو العكس وتم ترتيبهـا   Olfactometerالكاملة في جهاز قياس الشم 

كامفين ) -(والتربينات ) زيت العرعر(ألقوى الزيوت  LC50كما تم تحديد قيمة . حسب قوة الطرد أو الجذب لكال الجنسين
عن طريق التدخين وثبـت أن التـأثير السـام    أثراً في جذب الحشرات الكاملة على األطوار المختلفة كسموم بالمالمسة أو 

أوضحت النتائج أن كـان لزيـت   . كذلك فإن طور البيضة هو أكثر األطوار حساسية, بالتدخين أقوى من التأثير بالمالمسة 
كامفين تأثيراً في إحداث بعض التغيرات الكيموحيوية في الحشرات الكاملة حيث ظهـر ارتفـاع فـي    ) -(العرعر وتربين 

بينما ارتفع البروتين الكلي فـي المعـي   , لبروتين الكلي لجدار الجسم في الذكور عند معاملتها بالتربين كسم مدخنمحتوى ا
كما أحدثت المعامالت تأثيراً على نشاط أنزيم الفينول أوكسيديز وعلى محتـوى  , للذكور واإلناث وانخفض في الهيموليمف

فـي  . لى تركيز حمض البوليك في الهيموليمف للذكور المعاملة دون اإلناثالدهون الكلي لكال الجنسين وأيضاً ظهر تأثير ع
نشاط أنزيم األسيتايل كولين أستريز و أنزيم , المقابل لم يكن للزيت أو التربين أي تأثير على المحتوى الكيتيني لجدار الجسم

  .  الفوسفاتيز الحمضي
  .خيل الحمراءالزيوت الطبيعية، التربينات، سوسة الن :الكلمات الدالة

--------------------------------------------------------------------  
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ولدراسة مواسم انتشار حشرة . من أهم اآلفات التي تصيب ثمار النخيل في اليمن Vespa orientalis L. يعد دبور البلح
القطن، حوره، حريضة، ساه، رخيه، دبور البلح في وادي حضرموت تم النزول الميداني إلى مديريات سيئون، تريم، شبام، 

وحتى يناير  2003دوعن ويبعث، كما تم دراسة الكثافة العددية ألفراد دبور البلح خالل عام كامل في الفترة من فبراير 
أوضحت النتائج اختالف مواسم انتشار أفراد دبور البلح  من منطقة إلى أخرى . في منطقة السويري بمديرية تريم 2004

اية ظهور الملكات في كل من القطن وساه في األسبوع الثالث من فبراير، وتراوحت فتره اختفاؤها بين حيث كان بد
أما الشغاالت فكان أول ظهور لها في مديريات شبام والقطن وحريضة في . األسبوع الرابع من إبريل والثاني من مايو

ع الثاني من يوليو والثالث من نوفمبر في معظم األسبوع األول من إبريل، وانحصرت فترة ذروة النشاط بين األسبو
وبدأت أعدادها في االنخفاض من األسبوع الرابع من نوفمبر، أما فتره اختفاؤها فقد كانت بين . المديريات التي شملها المسح

ور البلح أوضحت نتائج الدراسة التي أجريت في منطقة السويري أن ظهور ملكات دب. األسبوع الثالث والرابع من ديسمبر
أما الشغاالت فقد بدأ ظهورها في األسبوع . كانت خالل الفترة من األسبوع الرابع من فبراير وحتى األسبوع الثالث من مايو

واختفت جميع أفراد دبور . الرابع من مارس، بينما تزامن ظهور الملكات الحديثة مع ظهور الذكور في بداية شهر أكتوبر
يناير ولم يالحظ سوى الملكات حديثة التلقيح تتردد على المناطق القريبة من أماكن اختبائها  البلح في األسبوع الرابع من

أما . كما بينت النتائج أن أعلى نشاط وصلت إليه أفراد دبور البلح خالل شهري أغسطس وأكتوبر. أثناء فترة الشتاء
كما بينت النتائج وجود عالقة . اشرة صباحاًتواجدها خالل ساعات النهار فقد وصل أعلى معدل له خالل التاسعة والع

ارتباط موجبة ومعنوية جداً بين درجة الحرارة والكثافة العددية للدبابير وكانت العالقة سالبة ومعنوية جداً بين الرطوبة 
  .النسبية والكثافة العددية للدبابير

  .اليمن، دبور البلح، دراسة بيئية، وادي حضرموت: الكلمات الدالة
----- ------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------  

� � #�ة ا�)��� ا�>#��� ا�,��Uء�%Vا� ��ا���ز  
  Parlatoria blanchardi ����� ا��)�X3 ا�:�&��� ا�<���� ��-��ه�  

2، &:9 أ&�/ ا��<���1آ�ة � �/ ، &����1إ���ن � �/ �Y�0ر
   

�� ا
(�%ان، آ��� 2 ,ا
���ت، آ��� ا
�را��، ���	� ا
LM�6 ��� و���� 1� ��� LM�6
�%م، ���	� ا	
 ا

(emanmb15@yahoo.com) 

حيث تم اختيار منطقتين على الشريط الساحلي هما  ف 2004ف إلى فبراير  2003أجريت الدراسة خالل الفترة من مارس 
اختيـر صنفين من أصناف نخيـل التمر المنتشرة بكثرة في المنطقة الساحلية وهما  كما. القـره بولي والزاويةمنطقتي 
الدراسة،  بينت النتائج أن للحشرة أربع أجيال على الصنفين بمنطقتي .الطابوني والبرتصي وجمعت العينات شهريا صنفي

بمنطقة الزاوية أما الذروة الرابعة ظهرت  فبراير على الصنفينحيث وصلت أعلى ذرواتها خالل األشهر أبريل، ديسمبر، 
بينمـا في منطقـة القره بولي كان وقت . سبتمبر على صنف الطابوني خالل شهر أغسطس على صنف البرنصي، وشهر

ل كانت خال صنف البرنصي خالل األشهر مارس، مايو، أغسطس، فبراير أما على صنف الطابوني فقد الذروة للحشرة على
  .هذه النتائج تدعمنا في عمل برامج المكافحة المتكاملة لآلفة .األشهر أبريل، أغسطس، نوفمبر، فبراير

 حشرة النخيل القشرية البيضاء، الطابوني،: الكلمات الدالة

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------  

  
 Z&�%$ ���ت ا4ر�0 ا���%V� 9� ������ و ا�4/اء ا� :�درا�6ت ��0!�� ��C ا*��ت ا��]

�%� ���� ا���� �  
  � �/ �,/ ا��&�9 � �/ �,/ اT ���و

  � (a7med_3mr@yahoo.com)	A� �(%ث و���� ا
����Mت، ��آ� ا
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ألف فدان والتي تنتج أكثـر   140ماليين نخلة من نخيل التمر في مساحة تقدر بأكثر من  9زرع في مصر حوالي ي
ولقد أجري حصر . وتصاب نخيل التمر بمصر بعدد من اآلفات الحشرية والحلم. ألف طن من التمر سنويا 750من 
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فصـليات األرجـل واألعـداء الحيويـة     مرجعي مكثف لكل ما أتيح التحصل علية من مراجع تتناول الحديث عن م
وقد تم تغطية عديد من الموضوعات والتي تناولـت الحصـر   . المصاحبة لها والتي تتواجد على نخيل التمر بمصر

النوعي آلفات النخيل الحشرية و الدراسات الحيوية والبيئية التي أجريت عليها وتذبذبات األعداد والضرر والفقد في 
نوعا حشريا تهاجم نخيل  40ومن خالل الحصر المرجعي أمكن تسجيل . ك اآلفات الحشريةالمحصول الذي تسببه تل

هذه الرتب تمثلت في رتـب مسـتقيمة األجنحـة، متسـاوية     . رتب 6عائلة تتبع  24جنسا و 32التمر تتبع بدورها 
نواع الحشرية التـي تـم   أما أهم األ. األجنحة، متجانسة األجنحة، غمدية األجنحة، حرشفية األجنحة وثنائية األجنحة

مناقشة الدراسات التي أجريت عليها بالتفصيل فقد تمثلت في حفار ساق النخيـل، سوسـة النخيـل الحمـراء، دودة     
، دودة الـبلح  )الحميرة(العراجين، بق الدوباس، الحشرة القشرية المدرعة، حفار سعف النخيل، دودة البلح الصغرى 

نوعا مـن   22ومن جهة أخري فقد تم تسجيل . ثمار الخروب وأبو دقيق الرمانالكبرى، دودة البلح العامري، دودة 
أما األعداء الحيوية فقـد سـجل   . الحلم تتواجد على األوراق والثمار الغضة والجافة وأيضا في التربة حول األشجار

فصليات األرجل أجناس من الطفيليات التي تصاحب م 7جنسا من المفترسات كما تم تسجيل  12نوعا تتبع  12منها 
  .التي تهاجم نخيل التمر بمصر

  .اآلفات من مفصليات األرجل، الحلم، األعداء الحيوية، دراسات مرجعية، نخيل التمر :الكلمات الدالة
- -------------------------------------------------------------------  

 
 

�� وا��?]�� ا�<\ا]�� ا��!/�� �-/اول ا�UVا� ��اء��ا�� ا�� ����ة �:��6 ا�)�  
 

��01�� ا�:!//�  2، � �/ آ��ل2، �:�ي ا�:,���1، � �/ �,/ ا��-
1  ،9,: ;�� �	���ع .م.�	A� �(%ث و���� ا
���ت، ��آ� ا
�(%ث ا
�را���، ا
�7ه�ة، ج ���2 و���� ا
���ت، آ��� ا
�را��، 

m_mgeed@yahoo.com)(  

م °2±27مراء من مزرعة تربية لساللة نقية تحت ظروف معملية من حرارةتم الحصول علي بيض حشرة سوسة النخيل الح
ضمن برنامج في معمل بحوث الشرق األوسط لحشرة سوسة النخيل التابع لمعهد بحوث وقاية % 5±85ورطوبة نسبية 

فقس بيضة لكل مكرر ثم نقل ال 25وزعت اليرقات في أربعة مكررات لمجموع . وزارعة الزراعة المصرية - النبات 
الحديث لليرقات الي كؤس بالستيكية مزودة بـبيئة غذائية صناعية موصي بها أو شرائح قصب سكر حديثة وأنسجة نخيل 

تم تقدير متوسط كتلة الحشرة بعد أخر انسالخ، وقد أخذ في االعتبار أطوار . بلح طازجة يتم استبدالها كل أربعة أيام
عندما استخدمت النتائج لتقيم الدراسة اعتماداً علي  R0, rm, Gt  Dtب كل من و تم حسا. الشرنقة والعذراء والحشرة الكاملة

تشير النتائج المتحصل عليها إلي أن محتوي األنسجة . الحرارة الكمية اليومية التراكمية الالزمة إلتمام نمو كل طور
والبيئة المصنعة في المرتبة األقل مالئمة  الداخلية يعد من أكثر المصادر الغذائية المتاحة مالئمة وتأتي شرائح قصب السكر

غذائية، وعندما حسبت مدلوالت جداول الحياة عبرمعدل التكاثر ومعدل التزايد الطبيعي ومعدل الوفيات ومدة الجيل التي 
، يوم لكل من المحتوي الداخلي للقصب وألياف ساق النخيل الداخلية والبيئة لصناعية علي الترتيب 128، 109، 108بلغت 

والوقت الالزم للتضاعف كما أعطت ألياف النخيل الداخلية الرقم األكثر مالئمة واحتلت البيئة الصناعية الغذائية النوعية 
  .األقل تفضيال
 .سوسة النخيل الحمراء، يرقات: الكلمات الدالة
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 9�   Carpophilus hemipterusدرا�6 &����� @)V:�ء ا���Fر ا�-��� ذات ا�,>!�

�ً� ��C ا����ر��!�  


 آ�ة ��Iء ا�)ا�Hي /�  
�ا���، ����� � ،�  (najla_elzaidi@yahoo.ca),/. و,�+! ا�*��ت، آ��! ا�'را%!، $�#"! ا� ��

 

. معمليـاً ) آبل(على التمور صنف   Carpophilus hemipterusأجريت دراسة حياتية خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين 
أجريت دراسـة متابعـة الخنفسـاء معمليـاً     . م الحصول على من األطوار المختلفة لهاربيت الخنفساء على التمور حتى ت

بيضـة،   100كذلك درست دورة حياة الخنفساء بمتابعة تطـور  . ، لتحديد خصوبة الخنفساء)ذكور واناث(باستخدام أزواج 
علـى   C. hemipterusذات البقعتين أظهرت النتائج نجاح تربية خنفساء الثمار الجافة . بداية  الفقس وحتى موت البالغات

أمـا  . بيضـة  1157كما أن متابعة الخنفساء معملياً تبين أن لإلناث معدالت عالية من البيض بلغ متوسطها . التمور معملياً
. يوم علـى التـوالي   17يوم، و 30يوم،  18ْم بلغت  30ْم، و 25دراسة دورة حياة الخنفساء معملياً وعند درجتي حرارة 

 180م، ) 28ْ± 0.5(عند درجة حرارة  180: وهي C. hemipterus (Degree Day)راجات الحرارة اليومية وبحساب د
  .ْم 30عند درجة حرارة  187ْم، و 25عند درجة حرارة 

  .، نخيل التمرخنفساء الثمار الجافة ذات البقعتين: الكلمات الدالة
 

 

0�= � ��!�� 1�S �� �6�6 ا�)��� ا� ��اء����  درا�6 ��ر
(Rhynchophorus  ferrugineus  Oliv.) (Coleoptera: Curculionidae)  �Y-��6/ام ا����

K6ا��� �  ا^����و
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ا  

(dr-Alsaqabi@hotmail.com) 

بـاألطوار الغيـر بالغـة     (.Rhynchophorusferrugineus Oliv)الحمـراء   أظهرت هذه الدراسة إصابة سوسة النخيل
(Deutonymphs)  لنوع من الحلم ينتمي إلى عائلةUropodidae  باستخدام المجهر اإللكتروني الماسح لتعريفه ألول مرة

حمراء التي جمعت مـن  جمعت عينات الحلم من السطح السفلي ألجنحة عينات سوسة النخيل ال. بالمملكة العربية السعودية
الهدف من هذه الدراسة إيضاح التراكيب المورفولوجية . مزارع النخيل المصابة بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية

  .  الدقيقة للحلم باستخدام المجهر االلكتروني الماسح التي لم يظهرها المجهر الضوئي
  .مراء، المجهر اإللكتروني الماسح، المملكة العربية السعوديةحلم متعايش، سوسة النخيل الح :الكلمات الدالة

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

  نا����� � ا�������� � #�ة ا�)��� ا�>#��� ا���Uاء ا� ���ة �#��ل ا�:�دا

  �Y/ى �,/ ا��&�9 ا&�/

  )Mahdiaa2003@yahoo.com( �(�4 �(%ث د'O7، ه��� ا
�(%ث ا
�را���، �,A%ر�� ا
�%دان

 7كلم وتقدر أعداد أشجار النخيل بحوالي  900يزرع نخيل التمر بشمال السودان علي امتداد ضفتي نهر النيل بطول حوالي 
يعتبر نخيل التمر المحصول الرئيسي وكذلك له استخدامات أخري متعددة في المباني وخالفها باإلضافة . مليون نخلة 8إلى 

بالرغم من أن أفات النخيل العالمية  الخطيرة كسوسة . لفوائده البيئية حيث يحمى مجرى النيل من خطر الزحف الصحراوي
إال إنتاجية النخيل تدهورت بصورة كبيره , يتم تسجيلها على النخيل بالسودان بعد النخيل الحمراء ومرض البيوض القاتل لم 

mailto:Mahdiaa2003@yahoo.com
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بسبب االجهادات الحيوية والتي من أهمها اآلفات الحشرية حيث تعتبر حشرة النخيل القشرية الخضراء الحافرة اآلفة 
ولم تعرف بالسودان قبل العام ) رانإي(فهذه اآلفة موطنها االصلى أسياء الوسطى . الرئيسية علي نخيل التمر بالسودان

م حيث تم التعرف عليها ألول مرة من قبل احد الباحثين ويعتقد أنها دخلت في بداية الثمانينات مع احد الفسائل من 1989
الخارج إلى منطقة القولد ومنها  انتشرت شماال وجنوبا حيث تخطت حاجز البجا الصحراوي لتدخل مشروع الغابة 

لتصبح مهدد رئيسي لكل نخيل التمر بالسودان وما ) كلم شمال العاصمة الخرطوم  400(راعة النخيل المتخصص فقط بز
بذلت جهود كبيرة لمكافحتها بمنطقة القولد حيث استخدم . والية نهر النيل  إال دليل علي ذلك –اإلصابة بمنطقة ابوحمد 

تصيب الجريد فيتلون إلي األصفر ومن ثم يجف ويموت  هذه الحشرة. الرش الجوي واالرضى إال انه لم يكتب لها النجاح
وتعمل علي موت الفسائل وضعف األشجار ويكمن الضرر الرئيسي في إن اإلصابة بالثمار تؤدي إلي تشوهها وتلونها وعدم 

- 80 كلج للشجرة أي بنسبة5كلج إلي    50-30يقدر الفقد في اإلنتاجية من . نضجها وال تصبح صالحة لالستهالك األدمى
أوضحت النتائج البحثية التي أجريت بمحطة بحوث . شدة اإلصابة والعمليات الفالحية المتبعة,علي حسب الصنف % 90

دنقال والتي تم إجازتها من قبل لجنة اآلفات واإلمراض الوطنية إلى إمكانية مكافحة هذه اآلفة باستخدام المكافحة المتكاملة 
المبيدات .المعاملة الكيماوية باستخدام المبيدات الجهازية وتعظيم دوراألعداء الحيوية, ةوالتي اشتملت على العمليات الفالحي

حيث عوملت عن طريق المعاملة األرضية وطريقة ) ايميداكلوبرد وثيومثكسام( التي استخدمت تابعة لمجموعات جديدة
ألف نخلة بمشروع الغابة  200معامله  أعطت طريقة المكافحة المتبعة نتيجة ممتازة عندما تم. الحقن في ساق النخلة

تم أخذ النتائج الخاصة باألثر المتبقي للمبيدات وكذلك عمل التحليل االقتصادي لجدوى طريقة . م 2004الزراعي في العام 
 .المكافحة المتبعة 

 .مكافحة متكاملة, حشرة قشرية خضراء, السودانالتمر،  نخيل: الكلمات الدالة
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Oryctes spp 
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حيث تصيب هذه . من أهم اآلفات التي تصيب النخيل في وادي حضرموت  Oryctes SPPساق النخيل/تعتبر حفارات عذق
ولتحقيـق هـذا   . هدفت هذه الدراسة لمعرفة حساسية أصناف النخيل لإلصابة. والسيقان، العذوق )السعف(الحشرة األوراق 

الهدف تم إجراء مسح ميداني شمل عشر مناطق رئيسية لزراعة نخيل التمر بوادي حضرموت خالل الفتـرة مـن يونيـو    
ساق النخيل /ت عذقاراأظهرت نتائج المسح أن الصنف المديني أكثر األصناف عرضة لإلصابة بحف. م2004ابريل /2003

. للصنف المجـراف % 10.2وبنسبة % 16.7أما الصنف الجزاز % 20.4ويليه الصنف الحمراء % 26في السعف بنسبة 
كما بـين المسـح أن   %. 5وبمقارنة متوسطات نسبة اإلصابة لألصناف لوحظ وجود فروق إحصائية معنوية عند مستوى 

كثر األصناف تحمالً لإلصابة وكانت اإلصابة متوسطة في أصـناف  صنف الصيق، االزار،  الجفسوس وبقلة كبش كانت أ
وأسفرت نتائج المسح أن الصنف المديني أكثر األصناف عرضة لإلصابة في منطقـة العـذوق   . السريع والهجري واالفحل
از ويليـه الصـنف الجـز   . وقد وجدت فروق إحصائية معنوية بينه وبين بقية األصناف% 26.9حيث بلغت نسبة اإلصابة 

والحمراء مع عدم وجود فروق إحصائية معنوية بين الصنفين وأن أكثر األصناف تحمالً هي صنف بقلة بيضـاء، بطـيط،   
كما أظهـرت  . على التوالي% 1.6، ،%1.6، ،%0.9، %0.9، %0.6جفسوس، بقلة كبش و الحاشدي حيث كانت نسبتها 
% 30.2في منطقة الساق كانت في الصنف المديني بنسـبة   ساق النخيل/نتائج المسح أن أعلى نسبة لإلصابة بحفارات عذق

السـريع  , الجـزاز , العرقـدي , وانخفضت اإلصابة في أصناف المجـراف  2.6واالفحل بنسبة% 3.2ويليه سبية أو البقال 
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على الترتيب وكانت األصناف الحمراء والبطيط واالزار أكثـر األصـناف   % 0.2, 0.8,0.4, 1.4, 1.8والهجري بنسبة 
 لإلصابة مع عدم  وجود فروق إحصائية معنوية بين األصناف في حين كانت هناك فروق إحصـائية معنويـة بـين    تحمالً

  .الصنف المديني وبقية األصناف
 . ساق النخيل، الصنف المديني، وادي حضرموت، حفارات عذق: الكلمات الدالة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

�UV�(ي �/ر�0ت ا� �ارة ا��/(Yا�\رة ا� S��0ا�!���ي و K�,ا� C�cا�� G�� ��6�:& 

Z��d ن���  2و��رس أ��9 � �/ ا��>�ة �1 �وس �6

1 
���ة، ��0، ،#��
�	A� �(%ث و���� ا
���ت، ا
 2 

���	� ���A، ��0 آ��� ا
�ر-��� و���� ا
���ت ،�AEQ,� ا�� 

(gharibs2000@yahoo.com)  

تم دراسة تأثيرات درجات الحرارة المنخفضة كبديل هام وأمن لتطهير البلح الجاف من اإلصابة المبكرة ببـيض فراشـتي   
والصـفر   5+و 10(+تم تعريض بيض الفراشتين لخمس درجات حرارة منخفضـة  . البلح العامري وجريش الذرة الهندي

إما في وسط أطباق بتري صغيرة ومحاطة بحزام من الوسط الغذائي أوبتعـريض ثمـار   ) درجة مئوية 10-و 5-لمئوي وا
وقيمت التـأثيرات بتحديـد نسـبة الفقـس للبـيض      . البلح المصابة بالبيض ولفترات مختلفة أمتدت من يوم حتي أسبوعين

أظهرت النتـائج إنخفـاض   . البيض المعامل وفترة تطورهاوعدداليرقات الحية بعد اسبوعين وعدد الفراشات الخارجة من 
 5+واضح في نسبة فقس البيض مقارنة بالكونترول كما ظهرت يرقات حية من الفراشتين عند تعريض البـيض لـدرجتي   

وعند تعريض البيض لدرجة الصفر  المئوي والدرجات االقل األخري ولمدة يومين على األقـل أدى  . درجة مئوية 10+و
أظهرت الدراسة بان تعريض كميـات مـن   . نتيجة إيقاف النمو الجنيني للبيض وعدم فقسه% 100بة موت مقدارها إلى نس

البلح الجاف لدرجة الصفر المئوي واالقل ولمدة يومين على األقل يكون كافيا لحفظ ثمار البلح وللقضاء علـى اإلصـابات   
 .المبكرة االولية بالفراشتين ووقف تطورها

 .بيض فراشتى البلح العامري، جريش الذرة الهندي  :لةالكلمات الدا

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

���� ا�Jabusaea  hammerschmidtii �5V  درا�6ت ���V& Cر �6ق ا�)�ef$و Beauvaria  

bassiana  ر�V �2ت ا��� C��  

J�ّL�ب ا���ذ ���د  ��O  
  (emmothi@yahoo.com) ه��� ا
���4 ا
Rر��، ��اد، ا
	�اق

من أهم آفات النخيل والتمور في العراق ودول مجلـس التعـاون    Jabusaea hammerschmidtiiإن حفار ساق النخيل 
البيضة، اليرقة، العذراء، (هذا الحفار في تحديد فترات أطواره المختلفة لقد أوضحت الدراسات التي أجريت على . الخليجي
تمت دراسة . كما وجد هناك عالقة بين بعض العوامل البيئية واإلصابة بهذا الحفار في بساتين النخيل. خالل السنة) والبالغة

فضل موعد الستخدام هذا الفطر رشا على األطوار المختلفة من هذه الحشرة وتحديد أBeauvaria  bassiana تأثير الفطر
  . على أشجار النخيل في البستان

 Beauvaria  bassiana.حفار ساق النخيل، تأثير الفطر  :الكلمات الدالة
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��ت دودة ا�,�K ا�!���ي ودودة ا�,�K ا�%<�ى��V5� �[�!ا� C�� 2,�لgات اBV �  

K��6 ، 2 ا&�/ �,/�1CV5%� h,/ ا�:��ر إ��اه�1 �,/ ا����1  
  

 �	A� �(%ث و���� ا
���ت، ��آ� ا
�(%ث ا
�را���، ا
��Jة، ��0  2 آ��� ا
�را��، ���	� ا
,�0%رة، ا
,�0%رة، ��0، 1

(marsamarium@yahoo.com )  

دورا في تعرف ) دودة البلح العمرى ودودة البلح الصغرى(والذي تفرزه يرقات العائل ) محفزات كيميائية(يلعب الكيرومون 
ـ فقد وجـد إن أنثـى الطفي  . على عوائلها) .Bracon hebetor Say. Goniozus legneri Gordh( الطفيليات  .Bل ــ

hebetor وGoniozus legneri Gordh    تبدى استجابة موجبة لمستخلص الكيرومون من أجسام يرقات كل من دودتـى
د الكيرومون كفاءة عاليـة فـي جـذب    وقد أثبتت مصائ. البلح العامرى والبلح الصغرى وخاصة تجاه مستخلص الميثانول
، هذا باإلضافة إلى انه عند  استخدام )يرقة 30ما يعادل (الطفيليات في الحقل عند التركيز العالي من الكيرومون بالمصيدة 

 .Bوقدت أبدت إناث الطفيليـات  . مستخلص الكيرومون بالحقل أدى إلى زيادة معنوية في نسبة التطفل على الثمار المعاملة

hebetor  وGoniozus legneri Gordh  استجابة وظيفية حيث بزيادة تركيز الكيرومون تزداد نسبة الطفيليات المنجذبة
وقد أبدت إناث الطفيليات درجات مختلفة مـن التفضـيل   . للمستخلص مع قلة الوقت الالزم للوصول إلى موقع الكيرومون

حيث أبدت إناث كال الطفيليين استجابة عالية لمستخلص ثمار ) ربيالسمانى والحياني والع(لمستخلصات أصناف ثمار البلح 
ومن ناحية أخرى فقد أظهرت الطفيليات هذا السلوك التفضيلي تجاه أصـناف  . السمانى بالمقارنة بالصنف الحيانى والعربي

وقـد  . يانى والعربـي ثمار البلح تحت الظروف الحقلية حيث كانت معدالت التطفل عالية على الصنف السمانى مقارنة بالح
والــ   Kairomonesالـ (ولهذا فان استخدام مثل هذه المحفزات . سجلت أعلى نسبة من التطفل على ثمار البلح السمانى

Synomones (في الحقل سيؤدى إلى تطور معنوي في برامج إدارة اآلفات لحشرات ثمار البلح.  
 .ة البلح العامريمحفزات اإلقبال، العائل لطفيليات دود :الكلمات الدالة

 ---------------------------------------------------------------------  

�%� X3�(� G!� ���� ا�,�K وا���Fر � 10�Y$ � ا*��ت ا� #��� ا��

/,� 9�:& /�  ر�= �

  (aymanh5@hotmail.com) ع .م.كلية الزراعه، جامعة األزهر، مدينة نصر، القاهره، ج

في ثالث مناطق بمصر من خالل زيارات شهرية لحقول النخيل لفحص  2005-2001ما بين عامي أجرى الحصر في
األشجار والسعف والعراجين مع جمع الثمار المتساقطه والمتبقيه بعد الحصاد وفحصها وحفظها تحت درجة حرارة الغرفه 

أن هناك ثمانية آفات حشرية تصيب نخيل  البيانات أشارت إلى. للحصول على األطوار الكامله لآلفات الحشرية وتعريفها
ثالثة أنواع من رتبة متشابهة األجنحة ونوعين من غمدية األجنحة ونوع واحد من كل من رتب " البلح تتبع خمس رتب 

آفة حشرية تصيب ثمار البلح في الحقل وأثناء ) 14(وهناك ". حرشفية األجنحة ونصفية األجنحة ومستقيمة األجنحة 
أنواع حشرية تتبع حرشيفة األجنحة وثالث أنواع تتبع رتبة غمدية األجنحة ونوع واحد يتبع رتبة غشائية  10 التخزين منها

كما سجلت ذبابه ثمار . أيضا يوجد أثنين من الحلم أحدهما تصيب السعف وآخر يصيب العراجين. األجنحة
ار يصيب ثمار العراجين في الواحات تصيب ثمار البلح في القاهرة وسجل حلم الغب  Bacterocera zonataالخوخ

البحرية وذلك للمرة األولى عالوة على ذلك سجلت ثالث طفيليات وأربع مفترسات مصاحبه لهذه الحشرات منها 
. سجلت ألول مره في الواحات البحرية  Cybocephales flavipesوالمفترس larvaruz ,Zela Sp  Exoristaالطفيليان

  .رى وتاريخ وجودة وصنف نخيل التمر المصابولقد تم تسجيل الطور الحش
 حصر ، حشرة ، حلم ، نخيل البلح ، مصر :الكلمات الدالة
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 K�,ا�������� �/��ر ا� � �� وادي &���Uت، ا���Vespa orientalis L. 9ا�����  

��يFا�� T9 �,/ا�:& ،S,(@ /�!6 /� � 

،���%
%�+E
�%م ا	�
.��F%ت، ا
A,J%ر�� ا
�,��� ��آ� ا
�"�! وا
E,%ر، ���	� .��F%ت   
(hbc-haduni@yemen.net.ye)  

أجريت تجارب البحث خالل . من أهم اآلفات التي تصيب ثمار النخيل في اليمنVespa orientalis L .يعد دبور البلح 
تضمن . في عدد من مديريات وادي حضرموت بهدف تقييم جدوى عدد من الطرق لمكافحته 2004-2007عامي 

ء دراسات حول التفضيل الغذائي للملكات والشغاالت، اختبار كفاءة أنواع من المصائد لصيدها وتقييم جدوى البحث أجرا
سمك الثمد (تشير نتائج التجارب إلى أن طعوم سمك التونة ومسحوق الحنيذ . عدد من الطرق للقضاء على أعشاشها

تفوق طعم الرئتين معنوياً على بقية الطعوم المدروسة والرئتين أفضل الطعوم تأثيراً في جذب الملكات، بينما ) المجفف
وقد كانت أعداد الملكات المصطادة . في جذب الشغاالت، وجاء طعمي سمك التونة واللحم المفروم في الدرجة الثانية

من قبل  يدوياً من قبل شخصين باستخدام عراجين البلح المطلية بالصمغ مرتفعة معنوياً مقارنة بأعداد الملكات المصطادة
وكانت أعلى نسبه للملكات المصطادة يدوياً خالل الساعتين التاسعة والعاشرة صباحاً والرابعة والخامسة . شخص واحد

كما وجدت عالقة موجبة ومعنوية جداً . مساء)r = 0.97 (بين الكثافة العددية للملكات الزائرة واإلعداد المصطادة منها .
بين المصائد المختبرة لصيد الملكات والشغاالت حيث حققت المصيدة الالصقة  يةوجدت اختالفات إحصائية معنو كما
في حين تفوقت المصيدة السلكية المعدلة على باقي األنواع المختبرة %) 36.6(أعلى نسبة اصطياد للملكات ) االترارات(

نتائج إلى وجود تأثير معنوي وأشارت ال%. 42.4في صيد الشغاالت وبلغت نسبة الشغاالت المصطادة بها  من المصائد
لعملية صيد ملكات دبور البلح على الكثافة العددية للشغاالت طوال العام، حيث بلغ متوسط الكثافة العددية للشغاالت في 

. مرة مقارنة بالمنطقة التي أجريت فيها عملية صيد الملكات 2.2المنطقة التي لم تجرى فيها عملية اصطياد الملكات 
ج أن استخدام طرق الحرق بالديزل والتعفير بمبيد الكاربريل والتبخير بمبيد الفوستوكسين قد أعطت نتائج وبينت النتائ

وخلصت النتائج إلى ضرورة القيام بحمالت إرشادية لتوعية المزارعين . فعالة في القضاء على أعشاش دبور البلح
  .فةبأهمية المكافحة المتكاملة لدبور البلح لتقليل أضرار هذه اآل

  . اليمن، دبور البلح، مكافحة متكاملة، وادي حضرموت: الكلمات الدالة

------------------------------------------------------------------  

 �%� �� ���U!ا� K�,ا� ���� زرا��ت �� � ا*��ت ا� #��� ���  

 �,/ا��&�9 ��0ل ا�/�9 �,/ا��&�9

   )ag_rahman@hotmail.com(0(�اء، ا
,���4، ا
�7ه�ة، �����0 و���� ا
���ت، ��آ� �(%ث ا

  

و . و تعتبر اإلصابات الحشرية عامل محدد في إنتاج البلح. يعتبر نخيل البلح هو المحصول الرئيسي في الواحات المصرية
وكبديل لذلك فقد تـم اختبـار   . طبيعية يحظر فيها استخدام المبيدات تبعا للقانون المصري فإن هذه الواحات تعتبر محميات

بعض األساليب البديلة والتي تشمل إتباع بعض الممارسات الزراعية، الوسائل الميكانيكية وطرق المكافحة الحيوية باإلضافة 
بقايا الحقلية مـن ثمـار متسـاقطة    ومن أمثلة ذلك التسميد المتوازن، التخلص من ال. الختبار بعض المبيدات الحيوية اآلمنة

وبقايا العراجين القديمة والتخلص من الجريد والليف الزائد وكذلك تغليف السوباطات في أكياس من البالسـتيك واسـتخدام   
كل هذه الوسائل أعطت نتائج مرضية في . السبينوزاد واألجارين كمبيدات حيوية أمنه باإلضافة إلطالق طفيل الترايكوجراما

  .مختلف آفات النخيل مكافحة
  .أفات النخيل الحشرية، مبيدات حيوية، طفيل الترايكوجراما، تغليف السوباطات :دالةال كلماتال
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 /@�ة دو	�س ا�������
 و ���%��/ Ommatissus binotatus lybicus DeBerg 

(Homoptera: Tropiducidae)  ،ت �E/ 
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 ا�����  
  

د، O?� ا�?����B jB ا��iا	  ،5��� 5�O /?�@�نk�O�	 lا �?O ���B  
 (baangood@yemen.net.ye) ,/. ا�:,�+!، آ��! >�;� ��"�:م ا�'را%�!، $�#"! %8ن 

  

بالمنطقـة الشـرقية    Ommatissus binotatus lybicus De Bergتمت دراسة حياتية ومكافحة حشرة دوباس النخيـل  
ومن خالل المتابعة اليومية . 2006/ 3/31 -إلى  1/7/2004رموت، الجمهورية اليمنية في الفترة الممتدة من لساحل حض

لدورة حياة دوباس النخيل في الظروف الحقلية والمختبرية، أتضح جليا أن لهذه الحشرة جيلين في العام، جيل ربيعي وآخر 
وتمر الحوريـة بخمسـة   . قلية في األسبوع الثالث من شهر ينايرويبدأ فقس بيض الجيل الربيعي في الظروف الح. خريفي

يوما حتى تحولت إلى الطور الكامل، حيث تراوحت درجات الحـرارة  بـين     39-53أعمار، وأخذت في الظروف الحقلية 
ووضعت اإلناث بيضـها بعـد   . يوما حتى وصلت إلى طور الحشرة الكاملة  39-51وفي المختبراستغرقت. م  26–24.5
ثم دخلت في البيات الصيفي عند ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر . أيام في المعمل5-8 أيام  من التزاوج في الحقل، و10-6
وبدأ فقس بيض الجيل الخريفي في األسبوع األول من شهر سبتمبر، حيـث  %.  80م والرطوبة نسبية إلى أكثر من 31من 

يوما، بينما في الظـروف   37-46طور الحورية في الظروف الحقلية واستغرق .  م30 – 28تراوحت درجات الحرارة من 
م  28 يوما حتى وصلت الحورية  إلى طور الحشرة الكاملة، وذلك  عند متوسط  درجة حرارة  32-52 المختبرية استغرق 

 96-135ى وضعت األنث.  يوما 15-30يوما وفي المختبر  60-95عاشت الحشرة الكاملة في الحقل . 46%ورطوبة نسبية 
وقد أظهرت نتائج اختبـار بعـض   . بيضة 80-45بيضة أثناء فترة حياتها في الظروف الحقلية بينما وضعت في المختبر 

، 100: %المبيدات الكيماوية والصابون أن نسبة الموت للحوريات والحشرات الكاملة بعـد أسـبوع مـن الـرش كانـت     
ـ % 99.6و%  100، 99.7%، .95.7%،100% ، فايـديت، موسـبيالن،   2.5، دلتـامثرين  10ايبرمثرينوذلك لمبيدات س

  .سيمبوش والصابون، على التوالي
  .دوباس النخيل، حياتية، مكافحة كيماوية، حضرموت: الكلمات الدالة

 ---------------------------------------------------------------------- 

 C<�0�� ��C &#�ة ا�,X ا�/2���� Icerya seychelarumدرا�6ت �

�(�Bا� ��� Z�%$ �� �%� و�3ق ���� �Latania Commersonail  �Yا���  
  

  ا&�/ �CV5 �,/ ا�:?م
  ��� ا
(�Qات ا�0E�Sد��، آ��� ا
�را�� ���	� ا/زه�، ��0 ا
�7ه�ة، ����� '�0

 (mlotfy1999@yahoo.com) 

 Lataniaية التى تصيب نخيل الزينة من أخطر االفات الحشر  Iceya Sacellarumتعتبر حشرة البق الدقيقى 

 Commersonail  وكان الهدف من اجراء . في مصر فضال عن نخيل البلح وغيرة من النباتات وتنزل بها خسائر فادحة
تم تربية الحشرة . هذا البحث هو دراسة االطوار الحياتية لهذه الحشرة في المختبر وذلك للتوصل الى طريقة فعالة لمكافحتها

يستخلص من نتائج البحث إن فترة ما قبل وضع البيض ). الالتانيا(رات البطاطس فضال عن فسائل من نخيل الزينة على باد
 83- 54ووصلت طول فترة الجيل الى . يوما 5- 2يوما بينما وصلت طول فترة وضع البيض إلى  18-6للحشرة كانت 

رطوبة النسبية نقص طول فترة الجيل والعكس وكلما زادت درجات الحرارة وانخفضت درجات ال, يوما في المتوسط
مبيدات فسفورية عضوية ومبيدان اثنان خليط بين زيوت  6مبيدات شملت  8تم اختيار , ولمكافحة هذه الحشرة. بالعكس

  .معدنية ومركبات فوسفورية عضوية 
  ).الالتانيا(نخيل الزينة ، حشرة البق الدقيقى:  الكلمات الدالة
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من اآلفات الحشرية الجديدة التي دخلت  Tropiduchidae) : Ommatissus lybicus ( Homopter دوباس النخيل
 م من سلطنة عمان في منطقة حبروت المهرة، وأستمر ظهور الحشرة في اتجاه الجنوب2000الجمهورية اليمنية في عام 

وصلت  2003إلى وادي المسيلة منطقة بزون بمحافظة المهرة، وفى ديسمبر  2003الغربي إلى أن وصل في منتصف 
انتشرت في مديريات  2004وفي نهاية إبريل ) السوم، وادي العين، دوعن، ساه(حضرموت في مناطق /اإلصابة إلى م

وصلت اإلصابة  2005الريده وقصيعر، وفي إبريل عمد، تريم، شبام، غيل بن يمين، غيل باوزير و(أخرى من حضرموت 
تم تسجيل اإلصابة في منطقتي جزول ومحمده وأخيرآ في إبريل وصلت  2006إلى بعض مناطق وادي حجر، وفي مارس 

وادي جردان وأتضح أن أحد وسائل االنتقال للحشرة إلى مناطق جديدة يتم بواسطة الرياح حيث تنقلها –إلى محافظة شبوه
كم في كل جيل من جيلي الحشرة خالل العام، حيث تم التعرف على ذلك من خالل مناطق  75–50ات تصل بين إلى مساف

تم اختبار ستة أنواع من  2005-2004وخالل موسم . GPSاالنتشار الجديدة وقياس المسافة بينها باستخدام جهاز الـ  
-2005غدون في حضرموت، وتم تكرارها في موسم المبيدات في أربعة مواقع كديوت والبادية في المهره، ودوعن ور

وذلك بالرش ) 2.5% ديسيس (في موقعين بوادي دوعن وأظهرت نتائج تلك االختبارات تفوق مبيد الدلتامثرين  2006
األرضي وهو المبيد الموصي باستخدامه حاليآ على نطاق واسع ضمن حمالت مكافحة الدوباس في الجمهورية اليمنية، أما 

وبالنسبة للمكافحة . 2004/2005يد أكتارا مع ماء الري وبعدة جرعات فلم يعطى فعالية تذكر وذلك في موسم إضافة مب
أسد المن، فرس النبى، (البيولوجية أظهر المسح الخاص باإلعداء الحيوية وجود ثالثة أنواع من المفترسات المعروفة 

وفيها ظلت اإلصابة منخفضة ولثالث سنوات ولم يتم % 60وتصل أحيانآ نسبة االفتراس للبيض إلى ) أبوالعيد السمني
وفي هذه الدراسة تم إيضاح كل تلك المواضيع بالجداول والصور والخرائط اإليضاحية للمناطق . التدخل فيها كيماويآ

  . المصابة في الجمهورية اليمنية
  .االنتشار، المكافحة، اليمن، حضرموت، دوباس النخيل :الكلمات الدالة

----- ------------------------------------------------------------------- 

 ����Y�0 Cر�� �%� ا�!�� K�,ا� ��� C�� ���#<ا�������� �� #�ات ا� � � ا����
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تتناول المقالة مقدمة تتضمن أهمية نخيل البلح ومناطق انتشاره وآفات النخيل الحشرية والحيوانية والمرضـية وخصـائص   
ة أهم الحشرات القشرية والبق الدقيقى التى تصيب نخيل البلح كما تتناول المقال. فوق عائله الحشرات القشرية والبق الدقيقى

فى جمهورية مصر العربية والوضع التقسيمى للحشرات القشرية وايضا خصائص عائلـه الحشـرات القشـرية المسـلحة     
 كما تتناول البحث خصائص عائلة. وخصائص عائلة الحشرات القشرية الرخوة وخصائص عائلة الحشرات القشرية الحافرة

Phoenicococcidae . ويتم ايضا استعراض لدورة ) إناثا وذكوراً(كما يتم استعراض لدورة حياة الحشرة القشرية المسلحة
. تتناول المقالة وسائل انتقال الحشرات القشرية واألضرار واألهمية االقتصادية لهذه اآلفات. حياة الحشرات القشرية الرخوة
المكافحة الميكانيكية، المكافحة الزراعيـة، المكافحـة التشـريعية،    (مكافحة هذه اآلفات من في النهاية تتناول المقالة وسائل 

المكافحة الحيوية، المكافحة باالتجاهات الحديثة، المكافحة الكيمائية وينتهى بوسائل المكافحة المستنيرة والمكافحة االمتكاملـة  
  ).لهذه اآلفات

  .أهم الحشرات القشرية والبق الدقيقى، خيل الحشرية والحيوانية والمرضيةمناطق انتشاره وآفات الن: الكلمات الدالة
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(ael_gantiry@yahoo.com)  
     
ناية يعتبر نخيل البلح من أهم مصادر الدخل القومي لجمهورية مصر العربية لذلك فإن االتجاه العام في الوقت الحالي هو الع

لذلك اهتم هـذا  . ومن أهم هذه اآلفات الحشرات القشرية التي تهاجم معظم أجزاء النخلة. به وحمايته من اآلفات التي تصيبه
وتم إحضار عينات مـن  . البحث بإجراء حصر للحشرات القشرية  لتعريفها ودراسة إمكانية مقاومتها و الحد من انتشارها

أو ) 1993محافظة القليوبيـة، عـام   (حشرات القشرية التي عليها بصفة دورية شهرية أجزاء النخلة إلى المعمل وتعريف ال
أظهرت نتائج : محافظة القليوبية). محافظات اإلسماعيلية والبحيرة وبني سويف والجيزة( 1997/1998نصف شهرية عام 

حشرة النخيـل القشـرية   : هيالحصر الذي أجرى في منطقة القناطر الخيرية ومنطقة الخانكة وجود ثالث حشرات قشرية 
الحشـرة القشـرية الخضـراء     . Aphetic phoenicisيصاحبها الطفيـل   Parlatoria blanchardii (Targ.)البيضاء  

Asterolecanium phoenicis  . حشرة النخيل الرخوة الحمراءphoenicococcus marlatti     بينمـا لـم تتواجـد أي
أظهرت النتائج التي أجريت في منطقة القصاصـين تواجـد حشـرة    : سماعيليةمحافظة اإل. طفيليات على هاتين الحشرتين

 Chilocorusوالمفترس أبو العيد ذو النقطتـين   A. phoenicisووجود الطفيل  P. blanchardiiالنخيل القشرية البيضاء 

bipustulatus .مـراء  أجـري الحصـر فـي منطقـة التوفيقيـة و سـجلت الحشـرة القشـرية الح        : محافظة البحيرة
phoenicococcus marlatti لم يتم حصر أي طفيليات وتم حصر المفترس أبو العيد الفيداليا . على مدار السنةVedalia 

cardinalis .أجري الحصر في منطقة البكاري وأظهرت النتائج وجـود حشـرة النخيـل القشـرية     : محافظة بني سويف
والمفترس أبـو العيـد ذو االحـدى عشـر      A. phoenicisطفيل على مدار السنة وتم حصر ال P. blanchardiiالبيضاء 

Coccinella undecimpunctata  و أبو العيد الفيدالياVidalia cardinals .تم إجـراء الحصـر فـي    : محافظة الجيزة
 .Aعلى مدار السنة وتم حصر الطفيـل   P. blanchardiiمنطقة أبو النمرس و تم تسجيل حشرة النخيل القشرية البيضاء 

phoenicis  والمفترس أبو العيد الفيدالياVedalia cardinals .   كما تم حصر الحشـرة القشـريةFiorinia lindereae 
فى مقارنـة  . والتي سجلت ألول مرة في مصر كنوع جديد حيث تتواجد بأعداد قليلة و لم يسجل أي طفيليات لهذه الحشرة

اكثر شيوعا فى جميـع   Parlatoria blanchardiلقشرية البيضاء بين هذه المحافظات يتضح ان اإلصابة بحشرة النخيل ا
هو النوع الرئيسى  Aphytis phoenicisالمحافظات الحصر حيث تسبب اضرار شديدة الشجار نخيل البلح  وكان الطفيل 

  .على هذه الحشرة القشرية 
 .حصر الحشرات القشرية، نخيل البلح، األعداء الحيوية :الكلمات الدالة
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 Bostrychoplites ونـاخرة الجريـد الجـاف    L . Phonapte frontalisدرس النشاط الموسمى لناخرة الجريداالخضر

cornutus  تم وضـعها فـي مـزارع النخيـل      باستعمال المصائد الضوئية التي ) أوجلة، جالو، اجخرة(الواحات بمنطقة
 Phonapte ، وقد دلت النتائج ان لحشـرة )2002-2000(جمعت العينات كل عشرة ايام  ولمدة سنتين . بالمناطق الثالت
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frontalis      جيل فى السنة والنشاط الموسمى لناخرة الجريداالخضر بدأ في أوائل مـارس وسـجلت اعلـى كثافـة عدديـة
بينما نجد ان نـاخرة الجريـد   . شرة في شهر اكتوبر واختفت بداية من نوفمبر الى فبرايرتناقصت أعداد الح. فىشهريوليو

التي تتواجد في الجريد الجاف واشجار االثل بدا  نشاطها  الموسمى  فـي أوائـل    Bostrychoplites cornutusالجاف 
ـ    تناقصت أعداد الحشرة فى شهر نوفمبر. مارس وسجلت اعلى كثافة عددية في شهريوليو ر  ـواختفت  بدايـة مـن ديسمب

  .رـى فبرايـال
 Bostrychoplites ، ناخرة الجريد الجافPhonapte frontalis، ناخرة الجريد االخضر )الواحات(ليبيا  :الكلمات الدالة

sp..  
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وادي حضرموت من أشهر أودية اليمن والتي تزرع النخيل منذ آالف السنين وأهم تفرعاته تزرع النخيل تحت نظام الـري  
،  Ommatissus lybicusالسيلي، ومنذ أربع سنوات أصيب هذا المحصول التاريخي بآفة جديدة هي حشرة دوباس النخيل

Tropiduchidae ،Homoptera    ومعروف أن للحشرة جيلين في العام في العراق ، وعمان ، واإلمارات دون ذكر أى
وأيضا فـي  ) همة جران(تداخل في األجيال وهنا في وادي حضرموت بالرغم من وضوح الجيلين اآل انه وفى منطقة ساه 

لحشرات الكاملة طـوال فتـرة الشـتاء    وادي دوعن  لوحظ التداخل بين الجيل الخريفي والربيعي وخاصة استمرار وجود ا
وتستمر في التواجد ووضع البيض إلى نهاية فبراير وبداية مارس وقد بدأت تظهر بعض حشرات كاملة للجيـل الربيعـي،   

يناير وحتى نهاية مايو وتبدأ الحشرات الكاملة من منتصف فبرايـر   20ويمكن القول أن حوريات الجيل الربيعي تظهر في 
و أما حوريات الجيل الخريفي فتبدأ في الظهور في أواخر أغسطس وبداية سبتمبر وحتـى نهايـة نـوفمبر    حتى نهاية يوني

يعطيهـا  ) أشـهر  5حوالي (إن استمرار وجود حشرات كاملة فتره طويلة . والحشرات الكاملة من أكتوبر إلى نهاية فبراير
ل الربيعي والذي يتصادف مع فتـرة التزهيـر   فرصة لوضع أعداد كبيرة من البيض يؤدي إلى وضوح وزيادة ضرر الجي

للنخيل وذلك في فبراير مما يؤدي إلى إعاقة نجاح التلقيح عندما تغطي المادة العسلية الطلع الحـديث ومـع زيـادة أعـداد     
الحوريات في الطلع تؤدي إلى ضموره، وكثرة المادة الدبسية والمتراكمة على الخوص تؤدي إلى اصفرار وجفاف واحتراق 

من السعف وهـذا مـا   %  50خوص ويبقى فقط العرق الوسطي مخضر وسرعان ما يجف هو اآلخر وذلك في أكثر من لل
. وأدى أيضا إلى موت بعض النخيل في غيل عمر مديرية ساه في مارس من نفس العام 2006حصل في دوعن في فبراير 

صاد تؤدي إلى تساقط المادة الدبسية فوق الثمـار  وقبل الح) نهاية أغسطس (إن التبكير في ظهور حوريات الجيل الخريفي 
فـي هـذه   . مما يؤدى إلى انخفاض جودتها وقلة سعرها وبالتالي عدم قبولها من قبل أصحاب مصانع تعبئة وتغليف التمور

  . الدراسة تم إيضاح تواجد أطوار الحشرة في المناطق بالرسومات البيانية مع صور لطبيعة أضرار الحشرة على النخيل
  .اليمن، حضرموت، دوباس النخيل، دورة الحياة، ضررها :الكلمات الدالة

  

  

  

mailto:basahih1965@yahoo.com

	
	
	????? ??????? ????? ???
	??? ????? ??????? ???? ???????? ????? ??????? ??????? ????? (najla_elzaidi@yahoo.ca)
	???? ???? ???? ???????
	(Kerra50@hot mail.com)


	---------------------------------------------------------------------
	

