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: آفات نخٌل التمر وطرق مكافحتها  

 المكافحة الحٌوٌة

 :Batrachedra amydraula Meyr. (Lepidopteraالمكافحة الحٌوٌة لفراشة البلح الصغرى 

Batrachridae) )فً الجوف )المملكة العربٌة السعودٌة 
 رضوان محمد ٌاقتً

 (ryakti@watania-agri.com)الشركة الوطنية الزراعية، بسيطا، الجوؼ 

مف اآلفات الخطيرة التي تسبب أضرارا كبيرة لمتمور  . Batrachedra amydraula Meyr تعتبر فراشة التمور الصغرى
بأجيالها الثبلثة في مناطؽ مختمفة مف المممكة العربية السعودية والدوؿ المجاورة. وفي إطار الزراعة العضوية التي  تتبناها 

شاريعها المختمفة والذي ترافؽ مع إنشاء مختبر لتربية األعداء الحيوية في الجوؼ، تمت دراسة الوطنية الزراعية عمى التمور في م
والطفيؿ اليرقي  Hym., Trichogrammatidae Trichogramma principium))فعالية كبل مف الطفيؿ البيضي 

((Hym., Braconidae Bracon brevicornis جيؿ األوؿ والثاني لفراشة بجرعات مختمفة في مكافحة بيوض ويرقات ال
% 67% و55طفيؿ بيضي لمشجرة الواحدة خفض اإلصابة بمقدار  0555و 455أظهرت النتائج بأف أطبلؽ التمور الصغرى.

% بالنسبة ليرقات الجيؿ الثاني وقد أدى إطبلؽ نوعيف مف الطفيميات 84% و77و بيرقات الجيؿ األوؿ  مقارنة مع الشاهد
طفيؿ يرقي/هكتارعند وصوؿ يرقات  الجيؿ األوؿ لمعمر األخير إلى خفض  2555(  وكمية طفيؿ بيضي لمشجرة 0555)

% في الجيؿ الثاني. وقد أظهرت النتائج فعالية مرضية لمطفيميف المستخدميف في مكافحة فراشة التمور 85اإلصابة بمقدار 
 الصغرى في ظؿ الزراعة العضوية في الجوؼ.  

 ، اآلفات الخطيرة، المكافحة الحيوية.فراشة البمحالكممات الدالة: 

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

 المكافحة البٌولوجٌة )الحٌوٌة( لسوسة النخٌل الحمراء كوسٌلة 

 من وسائل مكافحتها المتكاملة

 محمذ انسٍذ سجب
 فحت البيىلىجيت لآلفاث الحشزيت ورئيس قسن الحشزاث االقتصاديت، كليت الشراعت، جاهعت الونصىرة، الونصىرة، هصزالوكا

)mohamedragab2002@yahoo.com( 
 

% حيػػث تتعػػرض أشػػجار نخيػػؿ الػػبمص 24حػػوالي  يقػػدر الفقػػد العػػالمي لثمػػار الػػبمص نتيجػػة اإلصػػابة باآلفػػات الحشػػرية واألكاروسػػية
نوعا مف اآلفات مفصمية األرجؿ. وتعتبر سوسة النخيؿ الحمراء مف أخطر وأهـ اآلفات الحشػرية التػي  35لئلصابة بما يزيد عمى 

وفػػي  0876وفػػي السػػعودية عػػاـ  0874تصػػيب أشػػجار النخيػػؿ فػػي الػػوطف العربػػي فقػػد سػػجمت فػػي قطػػر واإلمػػارات العربيػػة عػػاـ 
 05فػػي إصػػابة مػػا يزيػػد عػػف 0884. وقػػد تسػػببت تمػػؾ اآلفػػة فػػي عػػاـ 0882وفػػي سػػمطنة عمػػاف والكويػػت عػػاـ  0881صػػر عػػاـ م

طػف لكػؿ هكتػار. اعتمػدت مكافحػة سوسػة 05آالؼ مزرعة لمنخيػؿ فػي الػوطف العربػي وقػدر الفقػد النػاتج   فػي المحصػوؿ بحػوالي 
ات الكيماويػػة بػػالرنـ مػػف مخاطرهػػا البيئيػػة والصػػحية العديػػدة، ممػػا أدى النخيػػؿ بػػدوؿ الخمػػيج لسػػنوات طويمػػة عمػػى اسػػتخداـ المبيػػد
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فػػرض بعػػض القيػػود عمػػى اسػػتخداـ منتجػػات النخيػػؿ. وحػػديثا أمكػػف مكافحػػة هػػذي اآلفػػة مػػف خػػبلؿ إسػػتراتيجيات لممكافحػػة المتكاممػػة 
طعـو الجاذبة والتخمص مف األشجار شديدة تعتمد عمى التكامؿ بيف وسائؿ المكافحة المتعددة وأهمها النظافة البستانية واستخداـ ال

اإلصابة، هذا باإلضافة إلى المكافحػة التشػريعية والحيويػة حيػث تعتبػر مكافحػة سوسػة النخيػؿ الحمػراء باسػتخداـ أعػدائها الطبيعيػة 
تودا مػػف أهػػـ الطػػرؽ )الحيويػػة( مػػف المفترسػػات والطفيميػػات والمسػػببات المرضػػية مثػػؿ البكتيريػػا والفيػػروس والفطػػر والبروتػػوزوا والنيمػػا

اآلمنة لبلسػتفادة باألعػداء الطبيعيػة لتنظػيـ تعػداد تمػؾ اآلفػة حيػث يعتمػد نجػاح تمػؾ الطػرؽ عمػى الفهػـ البيئػي والبيولػوجي لكػؿ مػف 
اآلفػػة المسػػتهدفة بالمكافحػػة وأعػػدائها الطبيعيػػة وبالتػػالي تعتبػػر هػػذي الطريقػػة هػػي المفتػػاح الحقيقػػي لمسػػيطرة عمػػى تمػػؾ اآلفػػة. لػػذلؾ 

دؼ المقالة العممية الحالية إلى إلقاء الضوء عمى أهـ الدراسات الحديثة المتعمقة بموضوع المكافحة الحيوية )البيولوجية( لسوسة ته
النخيؿ الحمراء حيث تتعرض هذي الدراسات إلى مناقشة النقاط التالية: حصػر ألهػـ األعػداء الطبيعيػة لسوسػة النخيػؿ الحمػراء مػف 

والمسببات المرضػية ودور كػؿ منهػا فػي منظومػة المكافحػة البيولوجيػة لتمػؾ اآلفػة. أهػـ المحػاوالت التطبيقيػة المفترسات والطفيميات 
الستخداـ بعض  العناصػر الحيويػة فػي المكافحػة البيولوجيػة لسوسػة النخيػؿ الحمػراء وبصػفة خاصػة النيمػاتودا الممرضػة ألطوارهػا 

 لسوسة النخيؿ الحمراء.   المختمفة. االتجاهات الحديثة لممكافحة المتكاممة
 سوسة النخيل الحمراء. : المكافحة الحيوية،المكافحة المتكاممة، األعداء الطبيعية،النيماتودا الممرضة لمحشرات،الكممات الدالة

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

 Rhynchophorousتأثٌر مكونات المصائد الفٌرمونٌة التجمٌعٌة لسوسة النخٌل الحمراء 

ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) على أعداد الحشرات التً تلتقطها 

 أحمد حسٌن السعود ومبارك علً القصٌلً المنصوري 

 (  ranahm58@hotmail.com، اإلمارات العربٌة المتحدة )0223ب0ة لزراعة أبوظبً، أبوظبً،  صقسم وقاٌة النبات، اإلدارة العام

 Rhynchophorousالمصػػػائد الفيرمونيػػػة التجميعيػػػة، مػػػف أهػػػـ الطػػػرؽ المسػػػتخدمة فػػػي التحػػػري عػػػف سوسػػػة النخيػػػؿ الحمػػػراء 

ferrugineus Olivier (Coleoptera: Curculionidae) ية هذي التقنية بما تحتويه هذي المصائد مػف ومكافحتها، وتتأثر فاعم
سػػبتمبر  – 1553مكونػػات. أجريػػت تجػػارب فػػي مػػزارع النخيػػؿ فػػي منطقػػة الرحبػػة )اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة( خػػبلؿ الفتػػرة أكتػػوبر 

لمصػػػائد. لمعرفػػة تػػػأثير محتويػػػات المصػػائد الفيرمونيػػػة التجميعيػػػة عمػػى أعػػػداد سوسػػػة النخيػػؿ الحمػػػراء التػػػي تمتقطهػػا هػػػذي ا 1554
غ  245لترات ماء وكانػت محتوياتهػا )كيرمػوف،  4 -3مكررات أضيؼ لكؿ مصيدة  3احتوت التجربة عمى عشرة معامبلت وفي 

 255غ تمػر، فيرمػوف ك  145غ تمػر، فيرمػوف ك  155غ تمػر، فيرمػوف ك  045تمر، فيرمػوف، فيرمػوف ك كيرمػوف، فيرمػوف ك 
 Methyl-5 Nonanol-4غ تمر (، واستخدـ الفيرموف التجميعي  245وف ك غ تمر وفيرموف ك كيرم 245غ تمر، فيرموف ك 

90%+ 4-Methyl-5-nonanon 10%  والكيرموفEthyl Acetate 98%  وثمػار التمػر العمفػي. أعطػت المعاممػة )فيرمػوف ك
حشػرة( وجمعػت  887غ تمر( أفضؿ النتائج وتفوقت عمى بقية المعامبلت، فقد جمعت أكبر عدد مف الحشرات ) 245كيرموف ك 

حشرة ( مف المعاممة )كيرموف فقط ( وتفوقت المعامبلت التػي أحتػوت عمػى الفيرمػوف والتمػر عمػى  26أقؿ األعداد مف الحشرات )
 370،  358،  248،  078،  005،  65،  26تمؾ التي لـ يضاؼ إليها ثمار التمر ، وكانت أعداد الحشػرات التػي جمعػت ) 

لهػػػذي المعػػػامبلت العشػػػرة عمػػػى التػػػوالي. تػػػدؿ هػػػذي النتػػػائج عمػػػى ضػػػرورة اسػػػتخداـ المػػػاء والتمػػػر  حشػػػرة( 887و    665،  556، 
والفيرمػػػوف التجميعػػػي والكيرمػػػوف فػػػي المصػػػائد الفيرمونيػػػة التجميعيػػػة لهػػػذي اآلفػػػة لجمػػػع أكبػػػر األعػػػداد منهػػػا نتيجػػػة تفضػػػيؿ الحشػػػرة 

هذي المكونات، كما يجب التركيز عمى إضافة المػاء إلػى المصػائد وانجذابها إلى الرائحة الناتجة عف مجموع الروائص التي تصدرها 
 وتبديمه مع الغذاء كؿ أسبوعيف وتبديؿ الفيرموف والكيرموف وصيانة المصائد كمما دعت الحاجة.

 .Rhynchophorous ferrugineusفيرمون تجميعي، مكافحة،  الكممات الدالة:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 القدرة المرضية لمفطر بوفيريا باسيانا في سوسة النخيل الحمراء 

 تحت ظروف المختبر والحقل

 
 رفعت الصفطى، سعٌد البغام، سعٌد العواش، علً شهداد، علً البثرا، صالح موسى

 

 (elsufty@yahoo.com) الحمراء، الحمرانٌة، رأس الخٌمة، اإلمارات العربٌة المتحدة مشروع المكافحة الحٌوٌة لسوسة النخٌل

تمت دراسة القدرة المرضية لمفطر بوفيريا باسيانا لحشرة سوسة النخيؿ الحمراء تحت ظروؼ المختبر والحقؿ باستخداـ السبللة 
كونيدي/مؿ 106× 6.3كانت نصؼ الجرعة المميتة  بدولة اإلمارات العربية المتحدة. في الحشرة الكاممة UAE-B2المحمية 

يومًا وماتت معظـ الحشرات بيف اليـو الثامف والثالث عشر. في األياـ الستة األولي لـ  9.6ويستغرؽ الطور التطفمي لمفطر 
قمبت عمى تبلحظ أي أعراض لئلصابة ومف اليـو السابع تصبص الحشرات نير قادرة عمى الحركة وال تستطيع االعتداؿ إذا ان

سطحها الظهري. تختمؼ اليرقات في حساسيتها لئلصابة تبعًا لعمرها فاليرقات الحديثة أكثر حساسية لئلصابة عف اليرقات 
المتقدمة في أعمارها. وفي طوري الحشرة الكاممة واليرقة يبقى الفطر كامنًا داخؿ الحشرات المصابة الميتة وال يستكمؿ الفطر نموي 

يوـً حيث نجص الفطر في  14.1%. في الحشرة الكاممة يستغرؽ الطور الرمي 100رت رطوبة نسبية تقترب مف الرمي إال إذا توف
كونيدة . في أألعمار اليرقية الحديثة  109× 2.21% مف الحشرات الميتة وأنتج عمى الحشرة الواحدة81,5استكماؿ تطوري عمى 

كونيدة. إطبلؽ  107×4.3% وأنتج عمى اليرقة 85.7تطوري عمى  يومًا ونجص الفطر في استكماؿ 6.6يستغرؽ الطور الرمي 
% في عشيرة الحشرة الكاممة. أوضحت 21.2-12.8أدي إلى موت  2005الفطر بعدة طرؽ في أحد مزارع النخيؿ في موسـ 

سوسة النخيؿ  النتائج أسس هامة لفهـ بيولوجية وقدرة الفطر المرضية كأحد العوامؿ الحيوية الذي يمكف استخدامه لمكافحة
 الحمراء.

 .ساللة محمية، الحشرات الكاممة واليرقات، الجرعة نصف المميتة، أعراض اإلصابة، التطبيق الحقمي الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 الخصائص الممٌزة لبعض الصفات الحٌوٌة لسوسة النخٌل الحمراء

 2، محمد كمال2، ٌسري السباع1ً، محمد عبد المجٌد1جمٌل السعدنً

معهد بحوث وقاٌة النبات، مركز البحوث الزراعٌة، القاهرة،  2 قسم وقاٌة النبات، كلٌة الزراعة، جامعة عٌن شمس، القاهرة، ج.م.ع، 1

 (m_mgeed@yahoo.com)  ج.م.ع 

أجريت دراسة معممية عمى حياتية حشرة سوسة النخيؿ الحمراء وقد تمت الدراسة عمى يرقات تـ تربيتها عمى أحدى البيئات الغذائية 
% رطوبة 4±74ـ ورطوبة نسبية °1±16الصناعية المعتمدة. أخذ البيض الناتج مف التربية مف مزرعة نقية مرباة تحت ظروؼ

يرقة لكؿ معاممة.  055يرقة/مكرر باجمالي  14ليرقات عمي ورؽ ترشيص مبمؿ ووضعت في أطباؽ تربية بمعدؿ نسبية وقد وزعت ا
ُحسبت طوؿ مدة العمر اليرقي مف فقس البيض حتى العمر اليرقي األخير وقد استغرقت فترة حضانة البيض يـو بينما كانت األقؿ 

. وعموما، 4ـ15بينما كاف األقؿ عند  4ـ16%( عند درجة حرارة 76ض ). كاف أعمي معدؿ لفقس البي4ـ24أياـ( عمي درجة  2)
. أما طور 4ـ8لمبيضة ولميرقة  4ـ01وقد تـ حساب صفر النمو عند  4ـ04استغرؽ العمر اليرقي أطوؿ فترة له عند درجة حرارة 

نسبة لمحشرة البالغة كاف معدؿ ـ. بال7ـ وكاف صفر النمو لمعذراء 04يوما عند  17 4ـ24يوما عند  03العذراء فقد استغرؽ 
 .4ـ03وصفر النمو  4ـ04% عند 8 4ـ24% عند 02خروجها مف العذراء 

 لحشرة البالغة، سوسة النخيل الحمراء.ا الكممات الدالة:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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استخدام اثنٌن من المركبات األكثر أماناً ) سبٌنوساد، مٌثوكسٌفٌنوزٌد( بالتناوب لمقاومة 

حشرة أبو دقٌق الرمان )فٌراكوال لٌفٌا( على ثمار نخٌل البلح بالواحات الداخلة بمحافظة 

 الوادي الجدٌد بجمهورٌة مصر العربٌة

أحمذ أمٍن سٍذ أحمذ
1

، صبحى أحمذ حسن تمٍشك 
2 

 

 قسم بحوث وقاٌة النبات، كلٌة الزراعة، جامعة أسٌوط، مصر  2معهد بحوث وقاٌة النبات، مركز البحوث الزراعٌة، مصر،  1

(aasa1946@yahoo.com) 

( لدراسة تناوب رش اثنيف مف المركبات األكثر أمانا وهـ التريسر 1553/1554تـ أجراء هذي الدراسة عمى مدى سنتيف متتاليتيف )
13  %SC ( والرنر )13سبينوساد SC  ميثوكسيفينوزيد( المختمفيف في طريقة تأثيرهـ وذلؾ لمقاومة حشرة أبو دقيؽ الرماف(

)فيراكوال ليفيا( عمى ثمار نخيؿ البمص بالواحات الداخمة بمحافظة الوادي الجديد بجمهورية مصر العربية. واستنادا إلى نسبة 
عامبلت والتي بها تناوب بمبيد أخر لـ تكف بينهـ فروؽ معنوية حيث تـ استعماؿ اإلصابة أظهرت نتائج الدراسة أف الثبلث م

في الرشه الثانية بالتناوب. واستنادا عمي اقؿ التركيزات التي تعطي نفس  SC  13في الرشة األولى ثـ رنر  SC 13تريسر 
في الرشه الثانية  SC 13لتر ثـ رنر   055مممي/ 15في الرشه األولى بتركيز  SC%  13النتيجة وجد أف استعماؿ التريسر 

أسابيع مف الرشة  2لتر أظهر  فعاليه كبيري ضد هذي الحشرة كما أظهرت النتائج المتحصؿ عميها بعد  055مممي/ 04بتركيػز 
اـ الثانية أف نسبة االختراؽ الناجص لميرقات داخؿ ثمار نخيؿ البمص كانت قميمه جدا حيث كانت قريبة مف الصفر خاصة في ع

. وبالمقارنة  وجد إف نسبة اإلصابة في الثمار  الغير معاممه خبلؿ نفس الفترة السابقة مرتفعه جدا حيث تراوحت ما بيف 1554
عمى التوالي. وبناءا عميه نستنتج مف ذلؾ أف هذي المركبات لها تأثير فعاؿ وواضص  1554 -1553% خبلؿ أعواـ 80و 81

% خبلؿ إي  055-87بلؿ نفس الفترة بمغت نسبة الخفض %  لمبرامج التي بها تناوب عمى الفقس الحديث لهذي الحشرة. وخ
تناوب خبلؿ جمع  ولقد تبيف مف الدراسة أف نسبة الخفض في اإلصابة في الثبلث المعامبلت والتي بها عاـ مف أعواـ الدراسة

د إف اإلصابة في نير المعامؿ عمى التوالي بينما وج 1554و  1553% خبلؿ أعواـ 84-82% و 88-87المحصوؿ هو 
 عمى التوالي. 1554و  1553% في أعواـ 62% و 58وصمت إلي 

 حشرة أبو دقيق الرمان، سبينوساد، ميثوكسيفينوزيد.الكممات الدالة: 
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: آفات نخٌل التمر وطرق مكافحتها  

 المكافحة الفٌزٌائٌة

 باستخدام أشعة جاما تحدٌد الجرعة األنسب ألحداث العقم لذكور سوسة النخٌل الحمراء

 حسن بن ٌحً آل عائض

 مدٌنة الملك عبدالعزٌز للعلوم والتقنٌة، معهد بحوث الموارد الطبٌعٌة والبٌئة
 ( layedh@kacst.edu.s، المملكة العربٌة السعودٌة )11442، الرٌاض 2002 0ب0ص

 

هً اآلفة األكثر أهمٌةة  Rhynchophorus ferrugineus Oliv. (Coleoptera: Curculionidae)سوسة النخٌل الحمراء  

فً تأثٌراتها االقتصادٌة على إنتاج النخٌل فً المملكة العربٌة السعودٌة والدول المجاورة لها. هناك العدٌد من 

أسةالٌب المكافحةة التةً ومةن ءةمن  5أسالٌب المكافحة التً تم توظٌفها للحد من انتشةار اآلفةة والقءةاء علٌهةا

ٌمكن أن تكون ذات تأثٌر إٌجابً، هو أسلوب إنتاج ذكور معقمة للتزاوج مع اإلناث غٌر المعقمةة وبةذلك ٌحةد 

من تزاٌد إعداد اآلفة من ثم القءاء علٌها وإبقائها أقل من المستوى الءار. فً هذه التجربة تم تحدٌد الجرعة 

( ستون ذكر من ذكور السوسة بعمر أسبوع 55جاما حٌث تم تعرٌض )المناسبة إلحداث العقم باستخدام أشعة 

قري ثم بعد ذلك ثم تزاوج الذكور المعاملة مع  24-25-14-15-04-05واحد فقط لستة جرعات مختلفة وهً 

أناث غٌر معاملة مماثلة للذكور بالعمر. ومن ثم إعطاء الفرصةة للةذكور المعاملةة بةالتزاوج مةع اإلنةاث ال ٌةر 

لكً ٌتم قٌاس فاعلٌة الجرعة المستخدمة. أما الةذكور المعاملةة فةتم حفظهةا فةً حاوٌةات بصةفة منفةردة معاملة 

لقٌاس أعمارها. وأظهرت النتائج أن نسبة إنتاج البٌض تقل بشكل تدرٌجً مع زٌادة الجرعة التً تتعرض لها 

%( 0قري لم تتجةاوز ) 24و 25الذكور. حٌث أن إنتاج اإلناث للبٌض بعد تزاوجها مع ذكور معاملة بجرعة 

قةري هةً الجرعةة األنسةب إلحةداث العقةم لةدى ذكةور  25واحد بالمائة. وبذلك ٌتءح من النتةائج أن الجرعةة 

 سوسة النخٌل الحمراء.

 الجرعة األنسب، سوسة النخٌل الحمراء، استخدام أشعة جاما.  الكلمات الدالة:

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

 استخذاو انمٍكشوٌٍف كبذٌم نمبٍذ بشومٍذ انمٍثٍم فً مكافحت  دودة انتمش
 عباس محمد العزب, محمود أبو السعد

 السعودٌة المملكة العربٌة ،كلٌة العلوم الزراعٌة واألغذٌة، جامعة الملك فٌصل ،قسم زراعة األراءً القاحلة

(abbasazab2000@yahoo.com) 

تساهـ التمور بشكؿ جوهري في اإلنتػاج الزراعػي لممممكػة العربيػة السػعوديةا وهػذا البحػث سػوؼ يمقػي الضػوء عمػى أهميػة مكافحػة 
ي والتي تعتبر آفة واسػعة االنتشػار عالميػا عمػى مػدى عػوائمي واسػع حيػث تصػيب يرقػات هػذ ((Ephestia cautella فراشة التمر.

الحشػػرة التمػػر فػػي مراحمػػه المختمفػػة مػػف المخػػزف إلػػى المصػػنع وهػػذا البحػػث يهػػدؼ إلػػى إيجػػاد بػػدائؿ لبروميػػد الميثيػػؿ الػػذي أوقػػؼ 
ـ والذي يستخدـ بكثرة في مكافحة آفات المخػازف التػي تصػيب مػواد 1554استخدامه عالميا في الدوؿ الصناعية منذ ديسمبر عاـ 

ي البػدائؿ التػي يتناولهػا هػذا البحػث اسػتخداـ أشػعة الميكروييػؼ بالمعػدالت المثاليػة التػي لػيس لهػا كثيرة   منها التمور ولعؿ أهـ هذ
ثانيػة  15-5تأثير عمى جودة التمور. حيث تـ تعريض األطوار المختمفة لفراشة التمر لطاقة الميكروييػؼ عمػى أزمنػة مختمفػة بػيف 

  LT50ثانيػة حيػث كانػت قػيـ الػػ   15طػوار الحشػرة عنػد زمػف قػدري % لجميػع أ 055وأوضحت النتائج  إف نسبة المػوت تصػؿ إلػى 
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    LT95ثانية عمى التوالي   بينما قيـ     8.8،  00،  6،   7البلزمة لمقضاء عمى الحشرة الكاممة و العذراء واليرقة  والبيضة هي  
ة لمحشػػػرة لطاقػػػة الميكروييػػػؼ كالتػػػالي:   ثانيػػػة عمػػػى التػػػوالي  وكػػػاف ترتيػػػب حساسػػػية األطػػػوار المختمفػػػ  13.8،   15،  07،  03

البيضة.وبدراسػة تػأثير الميكروييػؼ عمػى كػؿ مػف نسػبة السػكريات وكميػة البػروتيف الػذائب  >العذراء   >اليرقة    >الحشرة الكاممة 
ا أوضػحت النتػائج أنػه لػيس   electrophoresisوشكؿ البروتيف بعػد فصػمه عمػى مػادة األكريبلميػد باسػتخداـ  الهجػرة الكهربائيػة 

 35.31ٍ% ، 30.01لمميكروييؼ تأثير معنوي عمى % سكر الجموكوز والفركتوز و السكروز مقارنة بالكنتروؿ حيث كانت النسب 
% ، كػػذلؾ لػػـ يحػػدث تػػأثير عمػػى  5.41% ،  35.88%  ،  35.28%  عمػػى التػػوالي  بينمػػا فػػي الكنتػػروؿ كانػػت   %5.44 ، 

 كؿ البروتيف المفصوؿ بالهجرة الكهربائية. كمية البروتيف  أو ش
 البروتين , السكريات.الميكروييف,  برومبيد الميثيل, دودة التمر,   الكممات الدالة:

 

 تقدٌر الفاقد فً التمور النصف جافة و الجافة أثناء التخزٌن

 منٌر محمد متولً, محمد علً محمد علً, عبد ربة حسٌن

 (aymanh5@hotmail.com)  (m_monir20@hotmail.com) عة، جامعة األزهر، القاهرة،ع. ج.م.عقسم وقاٌة النبات، كلٌة الزرا

أوضػػحت نتػػائج تقػػدير معػػدالت الفاقػػد فػػي التمػػور النصػػؼ جافػػة )الصػػعيدي( والجافػػة )القػػاقعا الفريحػػي( أثنػػاء التخػػزيف عػػف وجػػود 
بمغت معدالت الفقد في وزف التمور المخزونػة بعػد مضػى خفض معنوي في وزف التمور أثناء التخزيف نتيجة ألصابتها بالحشرات. 

جراـ/كيمػػو تمػػر مػػف األصػػناؼ الصػػعيديا الفػػاقع والفريحػػي عمػػى التػػوالي ارتفعػػت هػػذي  3.4ا  3.4و  4شػػهر واحػػد مػػف التخػػزيف 
ؿ شهر شهور مف التخزيف كما بمغ أقصى معدؿ لمفاقد في وزف التمور المخزونة خبل 6-5% بعد مضى  45المعدالت إلى نحو 

% لكػؿ مػف الصػعيديا الفػاقعا الفريحػي. ومػف ناحيػة أخػري بمػغ المتوسػط العػاـ   86.4% ا 76.5% ا 85أنسطس حيث كانػت 
% لؤلصػػناؼ سػػالفة الػػذكر عمػػى  27.7% ا  34.4% ا 32.4لمعػػدالت الفقػػد فػػي وزف التمػػور خػػبلؿ عشػػرة شػػهور مػػف التخػػزيف 

 168.4ا  177.8وزف التمور المخزونة خبلؿ الفترة مف ينػاير إلػى يونيػو قػد بمػغ  التوالي. كما أوضحت النتائج أف كمية الفاقد في
% مػف التمػور المخزونػة يمكػف فقػدها نتيجػة اإلصػابة الحشػرية  25 – 14جراـ/كيمو مف التمر وهذا يػدؿ عمػى أف نحػو   216.6ا

قػد فػي التمػور المخزونػة هػي: دودة بمػص الواحػات خبلؿ فترة التخزيف. تشير نتائج هذي الدراسة أف أنػواع الحشػرات المسػئولة عػف الف
E.caliedlaا دودة البمص العامرى E.cautella ا خنفساء السودنياـO.surinamensis  ا خنفساء نػوى الػبمصC.dactyliperda ،

الدراسة وجود تـ دراسة التذبذب العددي لجماهير هذي الحشرات و عبلقتها بكميات الفاقد في  التمور أثناء التخزيف حيث أوضحت 
 عبلقة موجبة بيف هذي العوامؿ و فترة التخزيف أيضا.

 معدالت الفاقد، دودة بمح، تمر نصف جافة وجافة، تخزين. الكممات الدالة:

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

رنتها بالطرق األخرىإبادة  حشرات التمور بواسطة الطاقة اإللكترونٌة ومقا  

و انفاسسً
1

، أ غىط
2

، و  انعبذ
1

، خ انشعٍهً
1

، و انعامشي
1

، ف انشواحً
1

 
 

  )malfarsi61@hotmail.com(هعهذ فزاونهىفز، الوانيا2هزكش بحىث النباث، وسارة الشراعت والثزوة السوكيت،الخىض، عواى. 1
 

% مف هذي التمور تـ تجفيفها وخزنها لبلستهبلؾ 65-55الؼ طف مف التمور،  120ـ أنتجت  سمطنة عماف 1553في  عاـ 
مما  (Oryzaephilus surinamensis)الحقا. تتعرض هذي التمور المخزنة لخطر اإلصابة الحشرية وخاصة بخنفساء سوريناـ 

ى تقييـ فعالية الطاقة اإللكترونية في القضاء عمى اإلصابة يؤدي لخفض جودة التمور وفقداف قيمتها. هدفت هذي الدراسة إل
جرعات مختمفة ومقارنة كفاءتها بالطرؽ األخرى مثؿ الميكروويؼ والبخار  4الحشرية في التمور عف طريؽ استخداـ 
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الموف ونسبة االبادة تـ تقييـ جودة التمور المعاممة عف طريؽ قياس المحتوى المائي والنشاط المائي و  (.التبخير)والفوستوكسيف 
ومضادات األكسدة. لـ يوجد تغيير في المحتوى  (YMC)وعدد الفطريات والخمائر  (TVC)الحشرية والعدد الميكروبي الكمي 

فيما عدا معاممة البخار والفوستوكسيف حيث ارتفعت إلى  (جـ055جـ/ 00.5-05.42)المائي بيف الشاهد والعينات المعاممة 
ـ عمى التوالي. النشاط المائي اتبع نفس نمط المحتوى المائي ويعزى ذلؾ الى الترطيب والرطوبة ج055جـ/04.56و 03.48

الجوية الناتجة عف معاممة البخار ومعاممة الفوستوكسيف عمى التوالي. خفة لوف الثمار المعاممة كانت اقؿ بالنسبة لمثمار المعاممة 
% لجميع المعامبلت، بينما 055ت األخرى. نسبة االبادة الحشرية كانت بينما كانت متقاربة في المعامبل (15.25)بالبخار 

-3)مقارنة بالميكروويؼ والبخار والفوستوكسيف  (0-5)الحشرات الناتجة عف الفقس كانت اقؿ في معامبلت الطاقة اإللكترونية 
 50-45)قؿ مستوى ال TVCأدت إلى خفض  (MeV /2.0 kGy 1.5 و  MeV /1.0 kGy 1.5)الطاقة اإللكترونية  (.5

cfus/g)  بينماYMC  كانت اقؿ في جميع معامبلت الطاقة اإللكترونية مقارنة بالمعامبلت األخرى. لـ يوجد أي اختبلؼ معنوي
حيث   (MeV/2.0 kGy 1.5)بيف محتوى مضادات األكسدة لجميع العينات المعاممة فيما عدا معاممة الطاقة اإللكترونية 

دات األكسدة. أثبتت هذي النتائج فعالية الطاقة اإللكترونية خاصة الجرعات العالية منها في إبادة أعطت اقؿ محتوى مف مضا
 حشرات التمور وخفض محتواها الميكروبي دوف أي تأثير سمبي عمى جودتها.

 ميكروويؼ، البخار، فوستوكسيف، االبادة الحشرية، مضادات األكسدة.     الكممات الدالة:

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

 كفاءة األوزوِن فً تقلٌل األعداد المٌكروبٌة فً ثمار التمر اإلٌرانً

 إو. بً. إتش . ناجافً، إو. إتش . حذاد وإي . صٌٍشصادٌه
، هشهذ، إيزاى 1163-91775صنذوق بزيذ  تقنيتها،جاهعت فزدوسي هشهذ، كليت الشراعت، قسن علىم األغذيت و

(habibi@ferdowsi.um.ac.ir) 

 

األوزوف عامػػؿ مؤكسػػد قػػوي ومطهػػر فعػػاِؿ. هنػػاؾ منػػاطؽ تطبيػػِؽ عديػػدة مػػف األوزوِف فػػي صػػناعة المػػواد الغذائيػػة مثػػؿ: النظافػػة 
بينمػػػا درس اسػػػتخداـ األوزوِف لتطهيػػػر الثمػػػار الصػػػحية ألجهػػػزة مصػػػنع الغػػػذاِء، النظافػػػة السػػػطحية واسػػػتعماؿ الميػػػاي القػػػذرة ثانيػػػة. 

المجَففة والثمار الطازجة وتدمير الميكروفمور الخضرية عمى نطاؽ واسع، حيث تتوفر معمومات قميمػة نسػبيًا عمػى إمكانيػة األوزوِف 
( ppm 8ا و6، 4كيػزات )لَتقميؿ األعداد الميكروبية في ثمار التمر. في هذي الدراسة، استخدـ األوزوف في شكِؿ ناز في ثبلثة تر 

ا  3، و2ا 1لثبلث فترات مختمفة ) ساعة( عمى ثمار التمر اإليرانيا وفحص االنخفاض الكمي في األعػداد البكتيريػةا والكػولي فػوـر
وأيضًا في الخميرة كأطوار خضرية وجرثومية. وأشارت النتائج المشجعة إلى كفاءة األوزوِف في تقميؿ األعداد الميكروبيػة فػي ثمػار 
، طريقة توليد األوزوِف، نوع االستخداـ، باإلضافة إلى الوقت المثالي وتركيز األوزوِف سيناقشاِف بالتفصيؿ.  التمر. في هذا التقديـِ

 : األوزون، األعداد المكروبية، ثمار التمر.الكممات الدالة

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

 تأثٌر تغٌٌرات العوامِل المناخٌة على مرِض ذبول عذق التمر فً منطقة جٌروفت

 إي. ساهخىداي
 

 (rahkhodaei@gmail.com), األهىاس، إيزاى 16-61355الوعهذ اإليزاني ألبحاث الثوار االستىائيت ونخيل البلح, صنذوق بزيذ 
 

وؿ عػػذؽ التمػػر مشػػكمَة األكثػػر أهميػػة الػػذي يسػػبب ضػػررًا كبيػػرًا حتػػى اآلف عمػػى إنتػػاج التمػػر اإليرانػػي فػػي السػػنوات يعتبػػر مػػرض ذبػػ
مػػػع تػػػزامف  rotab stageإلػػػى مرحمػػػة الرطػػػب  khalal stageاألخيػػػرة. يحػػػدث عػػػادة أثنػػػاء انتقػػػاِؿ الثمػػػار مػػػف مرحمػػػة الخػػػبلؿ 

رارة الجػػو وهبػػوب الريػػاِح الجافػػة والحػػارة. وجػػد هػػذا المػػرض فػػي منطقػػة االنخفػػاض المفػػاج  فػػي الرطوبػػة النسػػبية، زيػػادة درجػػة حػػ
ـ. فػػي هػػذا البحػػث تػػـ دراسػػة تغييػػرات العوامػػِؿ المناخيػػة األكثػػر أهميػػة مثػػؿ: درجػػة حػػرارة الجػػوا الرطوبػػة 1996جيروفػػت منػػذ عػػاـ 
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دي(. وأوضػحت النتػائج أف الزيػادة سػنوات )مػع وجػود المػرض أو عػدـ وجػو  6النسبية وسقوط المطػر مقارنػة بػيف فتػرتيف مػف فتػرات 
في المتوسط السنوي لدرجات حرارة الجو القصوى واالنخفاض في المتوسط السنوي لرطوبػة النسػبية وسػقوط المطػر السػنوي يمعبػاف 
الػدور األكثػػر أهميػػة فػػي حػػدوث وزيػػادة المػػرضا حتػػى أف المتوسػػط السػػنوي لػػدرجات حػػرارة الجػػو القصػػوى تكػػوف أعمػػى فػػي سػػنوات 

ـ(ا لكػػف بالمقارنػػػة مػػع المتوسػػط السػػنوي لرطوبػػة النسػػػبية °32ـ( مػػف سػػػنوات عػػدـ وجػػودي )بمعػػدؿ °33.1لمػػرض )بمعػػدؿ وجػػود ا
ممػػـا عمػػى التػػوالي( تكػػوف أقػػؿ مػػف سػػنوات عػػدـ  144.9% و 48.35وسػػقوط المطػػر السػػنوي فػػي سػػنوات وجػػود المػػرض )بمعػػدؿ 

 ممـ، عمى التوالي(.       261.7% و 52.65وجودي )بمعدؿ 

 : العوامل المناخية، مرض ذبول عذق التمر.كممات الدالةال

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

 تؤثٍشاث انطشِق انضساعٍت عهى مشِض ربىل عزق انتمش نصنف ساٌش
 

 إط . ماساشً وإط . نٍجاد إي. ساهخىداي،
 (rahkhodaei@gmail.com), األهىاس، إيزاى 16-61355الوعهذ اإليزاني ألبحاث الثوار االستىائيت ونخيل البلح, صنذوق بزيذ 

 

مرض جديد في بساتيِف التمر في إيراف. يظهر في شكِؿ ذبوؿ الثمرة يتبعه جفػاؼ السػيقاف والثمػار وأخيػرًا  مرِض ذبوؿ عذؽ التمر
لعذؽ الكامؿ. أنمب أصناؼ التمر التجارية فػي محافظػة خوزيسػتاف مثػؿ: سػاير، برحػي، خاسػي وكابكػاب معػرض لئلصػابة بهػذا ا

المرض. في التجربة الحالية، تـ دراسة تأثير الطرؽ الزراعيػة الحديثػة عمػى ضػرر هػذا المػرض فػي منطقػة شػاديجاف مػف محافظػة 
احد مف مزرعة تمر ساير التػي أصػيبت لػثبلث سػنواتا حيػث قسػمت إلػى قطعتػيف ـ. لذا، أختر هكتار و 2005خوزيستاف في عاـ 

متساويتيف كمعاممة ومقارنة. نفذت الطرؽ الزراعية في قطعة المعاممة فَكانػت كالتػالي: أ( عمميػات النظافػة الصػحية مثػؿ: مكافحػة 
تغذيػػػة ج( جػػػازي فػػػي شػػػهر فبراير)شػػػباط (ا الحشػػػائشا تقمػػػيـ الػػػورؽ، إزالػػػة عقػػػب السػػػعفةا ب( الحصػػػاد المتبػػػادؿ مػػػع البرسػػػيـ الح

( المعتمػػػػدة عمػػػػى تحميػػػػِؿ Caو Fe ،Cu ،Zn ،Mn( والعناصػػػػر الصػػػػغرى )N ،P ،Kاألشػػػػجار بمخصػػػػبات العناصػػػػر الكبػػػػرِى )
تغطيػه العػذوؽ بأكيػاس تشػبه الحصػير فػي المرحمػة المبكػرة لطػور ه( مف طوِؿ الطمع في مرحمػة التمقػيص و 1/3التربةا د( تخفيض 

شػػيء مػػف هػػذي الطػػرؽ اسػػتخدمت فػػي قطعػػَة المقارنػػَة. أوضػػحت النتػػائج أف اسػػتخداـ الطػػرؽ الزراعيػػة الحديثػػة أدت إلػػى الخػػبلؿ. ال
%، عمػى التػوالي( وزيػادة 12.5% و0.5انخفاض معنوي مف ضرر هذا المرض )حدوث المرض في قَطِع المعاممَة والمقارنػة َكانػا 

 أكثر مف المقارنة( وحجـ الثمرة ونوعيتها. %59إنتاج الثمار لكؿ هكتار )في قطعة المعاممة 

 : الطرق الزراعية، مرِض ذبول عذق التمر، تمر صنف ساير.الكممات الدالة

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

 المنتج من مكمورة مخلفات النخٌل تأثٌر حمض الدوبال )الهٌومٌك( 

 على سوسة النخٌل الحمراء

 أحمد ع. العمران، 3، محمد م. شعوٌر1، محمد م. الجروانً 2، عبدهللا م. القصٌب1ًعبدالرحمن م. المدٌنً
عة األراءً القاحلة، قسم زرا 3قسم المصادر الطبٌعٌة والبٌئة، 2محطة التدرٌب و األبحاث الزراعٌة و البٌطرٌة، جامعة الملك فٌصل،  1

 (said@kfu.edu.sa) كلٌة العلوم الزراعٌة و األغذٌة، جامعة الملك فٌصل

نتاجهػا .Rhynocophorus ferrugineus Fabتعتبر آفة سوسة النخيؿ ) ( مػف أشػد اآلفػات ضػررًا بقطػاع زراعػة نخيػؿ التمػر وا 
بهػػذا القطػػاع إلػػى مضػػاعفة الجهػػود لمحػػد مػػف انتشػػارها و  بواحػػة األحسػػاء فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية، ممػػا اسػػتدعى المعنيػػيف

القضاء عميها. وإلنجاز ذلؾ، فقد دلت الكثير مف التوصيات إلى استخداـ المبيدات الكيميائية التػي نالبػًا يسػتخدمها المزارعػوف فػي 
ه مػف أضػرار بػالمحيط البيئػػي الواحػة عمػى الػرنـ مػف المسػاعي الحثيثػة لمبػاحثيف و المشػرعيف لمحػػد مػف اسػتخدامها بسػبب مػا تحدثػ

( المنػػتج طبيعيػػًا مػػف مكمػػورة مخمفػػات Humic acidوالمصػػادر الطبيعيػػة. يهػػدؼ هػػذا البحػػث إلػػى دراسػػة تػػأثير حمػػض الػػدوباؿ )
أشجار النخيؿ عمى سوسة النخيؿ الحمراء. فقد تضمنت هذي الدراسة استخداـ تراكيز مختمفة مف حامض الدوباؿ التي قسمت إلػى 
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( )معامؿ( واألخرى )شاهد( بدوف معاممة. لقد تػـ Cu, Fe, Mn & Znهما تمت معاممته بالعناصر الغذائية الصغرى )فئتيف، أحدا
مكررات( مف كؿ مف اليرقات )الطور األكثر ضررًا  2استكماؿ هذي الدراسة تحت الظروؼ المعممية و ذلؾ بمعاممة خمسة عشر )

نخيؿ الحمراء لكؿ تركيز مف كؿ فئػة مػف حػامض الػدوباؿ )معامػؿ وشػاهد( لفتػرة عمى النخيؿ( والحشرات كاممة النمو مف سوسة ال
ثبلثة أسابيع تـ خبللها حساب نسب الموت والتغير في الوزف. أظهرت النتائج المتحصؿ عميها مف هذا البحث تفػاوت واضػص بػيف 

مػف بيئيػًا والمغػذي لمنبػات لمكافحػة سوسػة المعامبلت تحت الدراسة و التي تعكس مدى االسػتفادة مػف اسػتخداـ حػامض الػدوباؿ اآل
 النخيؿ الحمراء.
 النخيل، سوسة النخيل الحمراء، األحساء، حمض الدوبال )الهيوميك(، مكمورة مخمفات النخيل. الكممات الدالة:

--------------------------------------------------------------------------- 
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: مكافحتها آفات نخٌل التمر وطرق  

)الحلم( األكاروس   
 Stathmopoda auriferella Walkerدساساث مىسفىنىجٍت عن األطىاس اننامٍت نحششة 

 كآفت حششٌت نثماس اننخٍم فً انىحاث انبحشٌت بجمهىسٌت مصش انعشبٍت
 

 عبد الحكم عبد اللطٌف الصعٌدي, أحمد لطفً عبد السالم, عبد ربة عٌد حسٌن
  )aymanh5@hotmail.com(األزهر، مدٌنة نصر، القاهرة  كلٌة الزراعة، جامعة

 

في الواحات البحرية بصحراء مصر الغربية كآفة مف آفات ثمار نخيؿ الػبمصا ونظػرا  Stathmopoda auriferellaتظهر حشرة 
ة فػػي حيػػاة النػػاس فػػي مثػػؿ هػػذي المجتمعػػاتا فقػػد تمػػت هػػذي الدراسػػةا ألف هػػذا المحصػػوؿ يمعػػب دورًا حيويػػا مػػف الناحيػػة االقتصػػادي

حيث تهاجـ يرقات هذي الحشرة ثمار نخيؿ البمص الناضجة لكؿ مف األصناؼ الجافة والنصؼ جافةا وتمت دراسة الشكؿ الظاهري 
شرائص زجاجية ورسمها ووصؼ كػؿ لؤلطوار نير اليافعة لهذي اآلفة وهي: البيضة، اليرقة والعذراءا وذلؾ عف طريؽ تحميمها عمي 

 منها وصفا تفصيميا. 

 البيضة، اليرقة والعذراء.، آفات ثمار نخيل البمحالكممات الدالة: 

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

عنذ تغزٌته عهً انعمش انٍشقى انكامهت  Walckenaera acuminateدساساث بٍىنىجٍت نهمفتشط 

 نسىست اننخٍم ألول مشة فً مصش
 

 محمذ حسن انعشقسىسً
 )el_erksousy10@yahoo.com(هعهذ بحىث وقايت النباتاث، هزكش البحىث الشراعيت، الذقي، جيشة، هصز 

 

تـ دراستها في محطة معهد بحوث وقاية النباتات بمحافظة القميوبيػة  Walckenaera acuminateولوجية لمفترس السمات البي
%(. أتضص مف هذي الدراسة أف 4±65ـ ،°0±16عمى العمر اليرقي الكامؿ لسوسة النخيؿ تحت ظروؼ ثابتة مف حرارة ورطوبة )

إلػى  007يـو لئلنثي بينما في حالػة الػذكر تأرجحػت بػيف  038متوسط يـو ب 054إلى  022دورة حياة هذا المفترس تأرجحت بيف 
. وتحت هػذي الظػروؼ الثابتػة مػف الحػرارة والرطوبػة وجػد أف طػوؿ فتػرة عمػر األنثػى تػأرجص بػيف  024يـو بمتوسط  041  058يـو
.  054.4يـو بمتوسػط  057إلى  034يـو بينما تأرجص عمر الذكر بيف  067يـو بمتوسط  076إلى  ومػف هػذي الدراسػة أيضػا يػـو

 فرد وتغذيتها في الغالب أكثر مف الذكر.  152.5فرد بمتوسط  250إلى  114أتضص أف األنثى تتغذي عمي ما يقرب مف 
 .Walckenaera acuminateدراسات بيولوجية لممفترس  الكممات الدالة:

------------------------------------------------------------------ 
 على أصناف الثمورOligonychus afrasiatus راسة انتشار حلم الغبار د

 ببعض المناطق الساحلٌة بلٌبٌا
 

1, الزروق احمد الدنقلى1حلومة محمد كره  

 (Edongali48@hotmail.com) قسم وقاٌة النبات، كلٌة الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، لٌبٌا 

يعتبر مف أهـ اآلفات الحيوانية التي تهاجـ ثمار النخيؿ بمراحمه المختمفة  Oligonychus afrasiatusحمـ الغبار المتسبب عف 
مؤديًا إلى خفض اإلنتاج كمًا وكيفًا يسمى محميًا بعدة أسػػماء أهمها )الغباشا الغبسا العنكبوت(. هذي اآلفة تتواجد في المناطؽ 

، 1554، 1553إلى فقد اإلنتاج كامبًل. خبلؿ السنوات  الوسطى والصحراوية مف ليبيا عمى النخيؿ وتسبب خسائر فادحة تصؿ

mailto:aymanh5@hotmail.com
mailto:el_erksousy10@yahoo.com
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. أجريت مسوحات ميدانية بالمناطؽ الساحمية وسجؿ تواجد هذي اآلفة وألوؿ مرة عمى أصناؼ التمور الساحمية. درس 1555
، العجيبلت، انتشار الحمـ وكذلؾ مدى حساسية األصناؼ لآلفة فقد وجد آف االنتشار يشمؿ سبعة مناطؽ هي كالتالي: )صبراته

الزاوية، جودايـ، بئر الغنـ، سوؽ الجمعة، منطقة بف نشير(. سجمت تقدير لئلصابة بالحمـ عمى األصناؼ الساحمية فكانت أعمى 
)البرلصى، والبكرارى، والحري( وبكثافات متوسطة عمى كؿ مف )الطابونى، البيوضى، الحبلوى، الحمورى(  -إصابة عمى كؿ مف:

تهمؾ بمراحؿ البمص )الخبلؿ( أو بمرحمة الرطب وعند إصابتها بالحمـ تؤدى إلى تشققها وفسادها مسببة معظـ هذي األصناؼ تس
خسائر كبيرة لئلنتاج. تواجد هذا الحمـ ألوؿ مرة بالمناطؽ الساحمية وذلؾ بسبب التغير المناخي في درجة الحرارة والرطوبة مقارنة 

 بالسنوات الماضية. 
 .الغباش, الغبس, العنكبوت،حمم الغبار  تمر،نخيل ال الكممات الدالة:

 


