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 بعض خالصات 
 ندوة النخیل الرابعة بالمملكة العربیة السعودیة

 تحدیات التصنیع والتسویق ومكافحة االفات
األحساء–جامعة الملك فیصل  /مركز ابحاث النخیل والتمور  

م2007مایو  8-5ھـ الموافق 1428ربیع ثاني  18-21  
 المستخلصات

www.redpalmweevil.com 

سوسة النخیل الحمراء أول موقع عالمي باإلنترنت عن  

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (Coleoptera: Curculionidae) 

 خالد الهدیب، عبدالعزیز العجالن، خالد العبدالسالم

ب  لكق ل ؟ˇ ئك شك ئآلحزئ لكق غي ب ئك لع بˇ جئ ب هئآلغدي ب ئكعكهل ئكرذئعي ة)ˇ قكي ب ئكمائ ث هفئي ل ذمئ ب (ا ب ئآلذئصى ئكقئحك زل رذئع ف

ب  ب ئكعذاي ئكزعهخي (www.redpalmweevil.com) 

)  كثیرًا من المشاكل الزراعیة ویرجع ذلك لعدة عوامل منها إصابة النخیل Phoenix dactylifera Lیواجه نخیل التمر(
والتمور باآلفات الحشریة واألمراض النباتیة مما یؤدى إلى خفض إنتاجها من حیث الكم والنوع. وتعتبر الحشرات من أهم 

) والتي دخلت إلى Rhynchophorus ferrugineusالتي تهدد حیاة النخیل وباألخص حشرة سوسة النخیل الحمراء (اآلفات 
منطقة الخلیج في وسط الثمانینات. ونظرًا الحتیاج الباحثین والمهتمین بالنخیل إلى معلومات عن السوسة في جمیع أنحاء 

م لیكون الموقع الوحید على 1998) عام www.redpalmweevil.comالعالم، فقد تم أنشأ موقع سوسة النخیل الحمراء (
مستوي العالم الذي یضیف الجدید عن سوسة النخیل الحمراء. ویضم الموقع وصفًا دقیقًا عن الحشرة، وخطورتها، وأهمیتها 

متكاملة لها. باإلضافة إلى ذلك یضم الموقع قائمة بالمراجع والصور االقتصادیة. كما یحتوي على أحدث طرق المكافحة ال
الخاصة بالحشرة وأعراض اإلصابة بها. ونتیجة لالهتمام العالمي أنشأ في هذا الموقع صفحة تهتم بالسوسة في كافة أنحاء 

مثل: أسبانیا ومصر وٕایران العالم حیث توفر تقاریر متجددة یكتبها ویشرف علیها علماء متخصصین من مختلف دول العالم 
والهند وتركیا وایطالیا وغیرها من الدول التي تتواجد بها هذه اآلفة. كما یضم الموقع ملخصًا عن طریقة زراعة النخیل وقائمة 
بأسماء اآلفات واألمراض األخرى التي تصیب النخیل. وقد أصبح الموقع من المواقع المشار إلیها على المستوي العالمي في 

آخر ما توصلت إلیه األبحاث عن الحشرة باإلضافة إلى الرد على تساؤالت الزائرین للموقع، كما یعتبر الموقع حلقة  جمع
 الوصل بین العلماء والباحثین والمهتمین في جمیع أنحاء العالم في مجال سوسة النخیل الحمراء.

ة ئكاحغغغغت لغغغغئ ، Rhynchophorus ferrugineus،  لســــعودیةالمملكــــة العربیــــة ا سوســــة النخیــــل الحمــــراء، نخیــــل التمــــر: قك
Phoenix dactylifera، 
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حصر وتشخیص العوامل الحیویة في بیئة نخلة التمر واعتمادھا لوضع برنامج إدارة متكامل 
 آلفات النخیل في العراق

 
 إبراھیم جدوع الجبوري

 محور الوقایة في البرنامج الوطني للنخیل، وزارة الزراعةجامعة بغداد، كلیة الزراعة، قسم وقایة النبات، بغداد، العراق، مسئول 
(ijboory@yahoo.com) 

 
تعرض نخیل التمر في العراق للعدید من اآلفات الزراعیة والعوامـل غیـر الحیویـة كاإلهمـال والملوحـة والقطـع الجـائر إضـافة إلـى 

لتي مرت بالعراق من حـروب وحصـار اقتصـادي وغیرهـا بحیـث أثـر ذلـك فـي تـدهور النخیـل وتراجـع مجمل العوامل االقتصادیة ا
) لحـــین انبثـــاق البرنـــامج الـــوطني للنخیـــل فـــي 2000 –1980البحـــوث العلمیـــة ولفتـــرة طویلـــة امتـــدت ألكثـــر مـــن عشـــرین عامـــًا (

تمدت هذه الدراسة علـى مكونـات عناصـر اإلدارة الذي تبنى خمسة محاور بحثیة مهمة واحدًا منها وقایة النبات. اع 3/9/2000
) التــي ُوضــعت فــي ســلم متــدرج تنــاول إعــادة تشــخیص آفــات النخیــل وتــدریج أهمیتهــا حســب  IPM-Componentsالمتكاملــة (

ت المتغیـرات البیئیـة والبیولوجیـة التــي مـرت فـي العــراق مـع دراسـة الكثافـة الســكانیة ألهمهـا، وحصـر األعــداء الحیویـة مـن مفترســا
وطفیلیــات ومســببات أمــراض وغیرهــا وٕامكانیــة االســتفادة منهــا إضــافة الختبــار وســائل مكافحــة مختلفــة علــى آفــات النخیــل. لقــد 

لمجموعـة مـن الحقـائق العلمیـة التـي یعتبـر الجـزء األكبـر منهـا جدیـدًا فـي  2003-2000توصل هذا البحث الذي امتد للفترة من 
ار حفـار سـاق النخیـل ذو القـرون الطویلـة وحفـار العـذق والـدوباس آفـات خطـرة ومهمـة فـي بیئة نخیل العراق وهي كما یلي: اعتبـ

 Steinernemaمناطق زراعة النخیل في العراق. تسجیل نیماتودا متطفلة على الحفـار ذو القـرون الطویلـة وتشخیصـها للجـنس 
جنسـًا  32عائلـة (فصـیلة) حلـم یعـود لهـا  25وتكثیرها مختبریًا وٕاطالقها في الحقـل بجهـاز صـمم لهـذا الغـرض. عـزل وتشـخیص 

عوائـل  5عوائـل طفیلیـة،  3عائلة مفترسة لبیـوض ویرقـات مفصـلیة األرجـل الصـغیرة،  11عوائل متغذیة على النبات،  3موزعة 
ــم مــن رتبــة  3متغذیــة علــى الفطریــات و مختبریــًا واختبــرت كفاءتــه فــي مكافحــة  Diplogynidaeعوائــل رمیــة. تمــت تربیــة الحل

علـى بالغـات الحفـار ذو القـرون الطویلـة مـع دراسـة  Megaselia spارات. تشخیص حشرة طفیلیة من رتبة ثنائیـة األجنحـة الحف
وتـم تنمیتـه  1980الـذي اختفـى أثـره منـذ عـام  Beauveria bassianaبعض المالحظات البیولوجیـة علیهـا. أعیـد عـزل الفطـر 

ومجموعــة مــن الحشــرات األخــرى مــع اختبــار وســائط إكثــار مختلفــة والتوصــل وتنقیتــه واختبــار قدرتــه اإلمراضــیة علــى الحفــارات 
-Poxivirid 2مـن حفـار عـذق النخیـل  Oryctes-like virus 1الستحضـاره تجاریـًا. عـزل نـوعین مـن الفیروسـات الممرضـة: 

virus  الغبــار اعتمــادًا علــى والحفــار ذو القــرون الطویلــة. التوصــل إلــى تطــویر أنظمــة رصــد وتنبــؤ لحشــرة دوبــاس النخیــل وحلــم
. تســجیل مجموعــة مفترســات علــى حشــرة دوبــاس النخیــل وحلــم الغبــار Degree-Daysجــداول الحیــاة ونظــام الوحــدات الحراریــة 

على بیض حشرة الدوباس. تطویر جهاز ثقب وحقـن جـذوع النخیـل  Pseudoligosita babylonicaووصف وتشخیص طفیل 
 رة دوباس النخیل.بالمبیدات واختبار كفاءته لمكافحة حش

ب: ة ئكخئك لئ  نخیل التمر، اآلفات الزراعیة، مفترسات وطفیلیات ومسببات. ئكقك
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دراسة مخبریھ لقیاس قدرة المستخلصات المستخرجة من الدم واألمعاء المتوسطة ألطوار الیرقات 
لزن خالیا الدم على ت (Rhynchophorus ferrugineus, Olivier)والحشرات البالغة لسوسة النخیل الحمراء 

 الحمراء لبعض الثدییات في محافظة األحساء، المملكة العربیة السعودیة

 محمد حسین عبدلي
 قسم األحیاء الدقیقة والطفیلیات، كلیة الطب البیطري والثروة الحیوانیة، جامعة الملك فیصل باألحساء، المملكة العربیة السعودیة

(mabdalli@kfu.edu.sa) 
 30و 25، 10، 5سـاعة،  1) والحشرات البالغـة (L1,L2,L3خلصات الدم واألمعاء المتوسطة ألطوار الیرقات (تم قیاس قدرة مست

مـن األحسـاء علـى تلـزن خالیـا الـدم الحمـراء لـبعض الثـدییات  Rhynchophorus ferrugineus یومـًا) لسوسـة النخیـل الحمـراء
حـث دراسـة عوامـل أخـرى تـؤثر علـى قـوة التلـزن إلـى جانـب نوعیـة ] وألرانب والخیـل والنعـاج. وقـد شـمل البABOشملت اإلنسان [

الخالیا المتلزنة مثل نوعیة طعام الحشرة البالغة وعمرها. وقد أظهرت الدراسـات لنوعیـة خالیـا الـدم الحمـراء المتلزنـة  أن األرانـب 
وتأتي في األخیـر خالیـا  ABصیلة ، فA، الخیل، اإلنسان فصیلة O، فصیلة Bهي أعلى درجة في التلزن یلیها اإلنسان فصیلة 

النعــاج. وأظهــرت النتــائج أن الحشــرات التــي تمــت تغــذیتها جیــدًا أكثــر قــدرة علــى إعطــاء أعلــى درجــات التلــزن مقارنــة بالحشــرات 
 الجائعة. كما وجد أن هناك تناسب طردي بین عمر الحشرة ودرجات قوة التلزن.

ب ة ئكخئك لئ  م الحمراء،  التلزن، األمعاء المتوسطة، دم الحشرة.سوسة النخیل الحمراء، كرات الد :ئكقك
-------------------------------------------------------------------- 

تطویر واستخدام النظم الخبیرة في إدارة آفات نخیل التمر بالمنطقة العربیة ـ ماھي نوعیة 
 المعلومات المطلوبة؟

 محمد السعید صالح الزمیتي

 (mselzemaity@hotmail.com)النبات، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، القاھرة  قسم وقایة
ــدان العربیــة، وهــي قــد تــؤدي لخســائر خطیــرة ســنویا. ویمكــن أن تســاهم  تســبب آفــات نخیــل التمــر أضــرارا معتبــرة فــي غالبیــة البل

مــر. وحیــث أن الهــدف األساســى الســتراتیجیة ) بطریقــة فعالــة فــي انتاجیــة وفائــدة نخیــل التIPMاســتراتیجیة المتكاملــة المكافحــة (
المتكاملــة المكافحــة  هــو التقلیــل مــن فاقــد المحصــول مــع أقــل قــدر مــن األضــرار الصــحیة والبیئیــة، فــإن الــنظم الخبیــرة یمكــن أن 

افحــة ، تلعــب دورا مهمــا فــي إختیــارات المــزارعین وتســاعد فــي التغلــب علــى معوقــات انتشــار تطبیقــات الســتراتیجیة المتكاملــة المك
وتنفیذ إجراءاتها. كما أنها سوف تسهل االتصال بالجهات البحثیة، وفیما بین الباحثین وغیـرهم، مثـل: القطـاع الخـاص، العـاملین 
بصناعة الكیماویات الزراعیة، والفنیین الداعمین للمـزارعین لضـمان الجـودة وتوصـیل المعلومـات المتعلقـة باالسـتخدامات السـلیمة 

ن وسائل وتكتیكات المكافحة. ولذلك فإنه یعتقد أن تطویر نظام خبیر إلدارة آفات نخیل التمر باالعتماد علـي للمبیدات وغیرها م
المعرفـــة الدقیقـــة بمســـبب الضـــرر، التشـــخیص الجیـــد، طـــرق التنبـــؤ، وردود الفعـــل المحســـنة، ســـوف یـــؤدى لقـــرارات إدارة أفضـــل. 

ئمة، كافیة، سهلة الفهم، جذابة ومفیدة علـي مسـتوى المنطقـة والمسـتوى والمعلومات المطلوبة لمثل هذا النظام یجب أن تكون مال
العـــالمي، وغالبـــا فـــإن المعلومـــات األساســـیة التـــي یمكـــن أن تحقـــق هـــذه الســـمات تتضـــمن مـــا یلـــي: مســـببات الضـــرر أو اآلفـــات 

أثـر الضـرر والفاقـد النـاجم عـن  المحتملة لنخیل التمر. التوزیع الجغرافي وحالة مسبب الضرر. األهمیة االقتصادیة بمـا فـي ذلـك
ــــى أجــــزاء النبــــات المختلفــــة.  ــــل التمــــر. أعــــراض اإلصــــابة عل كــــل آفــــة. الظــــروف البیئیــــة المالئمــــة النتشــــار وبقــــاء آفــــات نخی

  طرق/تكتیكات المكافحة المناسبة لآلفات الرئیسیة. 
ب:  ة ئكخئك لئ  طرق/تكتیكات المكافحة. آفات نخیل التمر،ئكقك
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ل مدة أجیال سوسة النخیل الحمراء معتمداً على درجات الحرارة الیومیةالعدد المحسوب وطو  

2، محمد كمال2، یسري السباعي1، محمد عبد المجید1جمیل السعدني  
معھد بحوث وقایة النبات، مركز البحوث  2قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس، القاھرة، ج.م.ع،  1

  (m_mgeed@yahoo.com) الزراعیة، القاھرة، ج.م.ع

من واقع حساب صفر النمو والمتوسط الیومي لدرجات الحرارة أمكـن حسـاب االحتیاجـات الحراریـة الیومیـة التراكمیـة إلكمـال فتـرة 
جیل بالكامل ومن حساب التغیرات قـي توزیـع البالغـات مـن واقـع منحنـى التوزیـع الطبیعـي.  أن هنـاك فترتـان رئیسـیتان للنشـاط ، 

جیـل أمـا القتـرة الثانیـة فهـي ضـعیفة النشـاط وتمتـد لثالثـة  3-2أشـهر ویحتـوي علـى  9-8فترة النشاط الرئیسـة لمـدة األولى وهي 
 أسبوع لكل جیل. 9-11شهور. تراوحت قترة األجیال على مدار الموسم من 

ب:  ة ئكخئك لئ  العدد المحسوب وطول مدة أجیال سوسة النخیل الحمراء.ئكقك
 

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

 Rhynchophorusالزیوت والتربینات الطبیعیة  لمكافحة سوسة النخیل الحمراء 
ferrugineus في المملكة العربیة السعودیة 

 
 

2محمد الدوسري، ومنى 1عزیزة محمد فؤاد الشرابي  

 

 (wisdom1425@yahoo.com) كلیة التربیة بالریاض -قسم علم الحیوان   2المركز القومي للبحوث، القاھرة، مصر،   1
مركبــات كیمیائیــة أخــرى كمــواد جاذبــة أو طــاردة للحشــرات  9نوعــًا مــن التربینــات و 18زیــت عطــري نبــاتي,  31اختبــرت كفــاءة 

وتبــین أن بعضــها جــاذب أو طــارد لإلنــاث دون الــذكور أو العكــس وتــم ترتیبهــا  Olfactometerالكاملــة فــي جهــاز قیــاس الشــم 
) كـامفین أثـرًا -ألقـوى الزیـوت (زیـت العرعـر) والتربینـات ( LC50حسب قوة الطرد أو الجذب لكال الجنسین. كما تم تحدیـد قیمـة 

طریــق التــدخین وثبــت أن التــأثیر الســام بالتــدخین فــي جــذب الحشــرات الكاملــة علــى األطــوار المختلفــة كســموم بالمالمســة أو عــن 
أقوى من التأثیر بالمالمسة , كذلك فإن طور البیضة هو أكثر األطوار حساسیة. أوضحت النتائج أن كان لزیت العرعـر وتـربین 

وتین الكلـي ) كامفین تـأثیرًا فـي إحـداث بعـض التغیـرات الكیموحیویـة فـي الحشـرات الكاملـة حیـث ظهـر ارتفـاع فـي محتـوى البـر -(
لجدار الجسم في الذكور عند معاملتها بالتربین كسم مدخن, بینما ارتفع البروتین الكلي فـي المعـي للـذكور واإلنـاث وانخفـض فـي 
الهیمولیمف, كما أحدثت المعامالت تأثیرًا على نشاط أنزیم الفینـول أوكسـیدیز وعلـى محتـوى الـدهون الكلـي لكـال الجنسـین وأیضـًا 

تركیز حمـض البولیـك فـي الهیمولیمـف للـذكور المعاملـة دون اإلنـاث. فـي المقابـل لـم یكـن للزیـت أو التـربین أي ظهر تأثیر على 
 تأثیر على المحتوى الكیتیني لجدار الجسم, نشاط أنزیم األسیتایل كولین أستریز و أنزیم الفوسفاتیز الحمضي.  

ب: ة ئكخئك لئ  الحمراء. الزیوت الطبیعیة، التربینات، سوسة النخیل ئكقك
-------------------------------------------------------------------- 

  .Vespa orientalis Lدراسة مواسم انتشار حشرة دبور البلح 

 الیمن –في وادي حضرموت 

 حسین عبد هللا الكثیري، محمد سعید خنبش 

 – HBC)الجمھوریة الیمنیة (  ،حضرموت ،سیئون 9036ب. مركز النخیل والتمور، جامعة حضرموت للعلوم و التكنولوجیا، ص. 
HADUNI@Yemen.net.ye 

من أهم اآلفات التي تصیب ثمار النخیل في الیمن. ولدراسة مواسم انتشار حشرة دبور  Vespa orientalis Lیعد دبور البلح. 
طن، حوره، حریضة، ساه، رخیه، دوعن البلح في وادي حضرموت تم النزول المیداني إلى مدیریات سیئون، تریم، شبام، الق
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في  2004وحتى ینایر  2003ویبعث، كما تم دراسة الكثافة العددیة ألفراد دبور البلح خالل عام كامل في الفترة من فبرایر 
 منطقة السویري بمدیریة تریم. أوضحت النتائج اختالف مواسم انتشار أفراد دبور البلح  من منطقة إلى أخرى حیث كان بدایة
ظهور الملكات في كل من القطن وساه في األسبوع الثالث من فبرایر، وتراوحت فتره اختفاؤها بین األسبوع الرابع من إبریل 
والثاني من مایو. أما الشغاالت فكان أول ظهور لها في مدیریات شبام والقطن وحریضة في األسبوع األول من إبریل، 

لثاني من یولیو والثالث من نوفمبر في معظم المدیریات التي شملها المسح. وبدأت وانحصرت فترة ذروة النشاط بین األسبوع ا
أعدادها في االنخفاض من األسبوع الرابع من نوفمبر، أما فتره اختفاؤها فقد كانت بین األسبوع الثالث والرابع من دیسمبر. 

البلح كانت خالل الفترة من األسبوع الرابع من أوضحت نتائج الدراسة التي أجریت في منطقة السویري أن ظهور ملكات دبور 
فبرایر وحتى األسبوع الثالث من مایو. أما الشغاالت فقد بدأ ظهورها في األسبوع الرابع من مارس، بینما تزامن ظهور الملكات 

ایر ولم یالحظ سوى الحدیثة مع ظهور الذكور في بدایة شهر أكتوبر. واختفت جمیع أفراد دبور البلح في األسبوع الرابع من ین
الملكات حدیثة التلقیح تتردد على المناطق القریبة من أماكن اختبائها أثناء فترة الشتاء. كما بینت النتائج أن أعلى نشاط وصلت 
إلیه أفراد دبور البلح خالل شهري أغسطس وأكتوبر. أما تواجدها خالل ساعات النهار فقد وصل أعلى معدل له خالل التاسعة 

ة صباحًا. كما بینت النتائج وجود عالقة ارتباط موجبة ومعنویة جدًا بین درجة الحرارة والكثافة العددیة للدبابیر وكانت والعاشر 
 العالقة سالبة ومعنویة جدًا بین الرطوبة النسبیة والكثافة العددیة للدبابیر.

 : الیمن، دبور البلح، دراسة بیئیة، وادي حضرموت.الكلمات الدالة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 التوزیع الفصلي لحشرة النخیل القشریة البیضاء
  Parlatoria blanchardi في المناطق الساحلیة الغربیة للجماھیریة 

  2، حسن أحمد المغربي1كرة مد، حلومة مح1إیمان محمد جمھور
 العلوم، جامعة الفاتح قسم علم الحیوان، كلیة 2 ,النبات، كلیة الزراعة، جامعة الفاتح قسم وقایة 1

(emanmb15@yahoo.com) 

حیث تم اختیار منطقتین على الشریط الساحلي هما  ف 2004ف إلى فبرایر  2003أجریت الدراسة خالل الفترة من مارس 
 اختیـر صنفین من أصناف نخیـل التمر المنتشرة بكثرة في المنطقة الساحلیة وهما صنفي ـره بولي والزاویة. كمامنطقتي الق

الدراسة، حیث وصلت  بینت النتائج أن للحشرة أربع أجیال على الصنفین بمنطقتي الطابوني والبرتصي وجمعت العینات شهریا.
بمنطقة الزاویة أما الذروة الرابعة ظهرت خالل شهر أغسطس  ایر على الصنفینأعلى ذرواتها خالل األشهر أبریل، دیسمبر، فبر 

صنف  سبتمبر على صنف الطابوني. بینمـا في منطقـة القره بولي كان وقت الذروة للحشرة على على صنف البرنصي، وشهر
األشهر أبریل، أغسطس، كانت خالل  البرنصي خالل األشهر مارس، مایو، أغسطس، فبرایر أما على صنف الطابوني فقد

 هذه النتائج تدعمنا في عمل برامج المكافحة المتكاملة لآلفة. .نوفمبر، فبرایر
ب ة ئكخئك لئ  : حشرة النخیل القشریة البیضاء، الطابوني،ئكقك

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

 
دراسات مرجعیة على اآلفات الرئیسیة و األعداء الحیویة من مفصلیات األرجل التي تصاحب 

 نخیل التمر في مصر
 محمد عبد الرحمن محمد عبد هللا عمرو

 (a7med_3mr@yahoo.com) معھد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقي، الجیزة، مصر 
ألـف فـدان والتـي تنـتج أكثـر مـن  140مالیین نخلة من نخیل التمر في مساحة تقدر بأكثر من  9في مصر حوالي  یزرع
ــم. ولقــد أجــري حصــر  750 ألــف طــن مــن التمــر ســنویا. وتصــاب نخیــل التمــر بمصــر بعــدد مــن اآلفــات الحشــریة والحل

یات األرجل واألعداء الحیویـة المصـاحبة مرجعي مكثف لكل ما أتیح التحصل علیة من مراجع تتناول الحدیث عن مفصل
لهـا والتـي تتواجـد علـى نخیـل التمـر بمصـر. وقـد تـم تغطیـة عدیـد مـن الموضـوعات والتـي تناولـت الحصـر النـوعي آلفــات 
النخیـل الحشــریة و الدراســات الحیویــة والبیئیــة التــي أجریــت علیهــا وتذبــذبات األعــداد والضــرر والفقــد فــي المحصــول الــذي 
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نوعـا حشـریا تهـاجم نخیـل التمـر تتبـع بـدورها  40آلفات الحشریة. ومن خالل الحصر المرجعي أمكن تسجیل تسببه تلك ا
رتب. هذه الرتب تمثلت في رتب مستقیمة األجنحة، متساویة األجنحة، متجانسـة األجنحـة،  6عائلة تتبع  24جنسا و 32

اع الحشــریة التــي تــم مناقشــة الدراســات التــي أجریــت غمدیــة األجنحــة، حرشــفیة األجنحــة وثنائیــة األجنحــة. أمــا أهــم األنــو 
علیها بالتفصیل فقد تمثلت في حفار ساق النخیل، سوسة النخیل الحمراء، دودة العـراجین، بـق الـدوباس، الحشـرة القشـریة 

ـــبلح العـــامري، دودة ثمـــا ـــبلح الكبـــرى، دودة ال ـــرة)، دودة ال ـــبلح الصـــغرى (الحمی ـــل، دودة ال ـــار ســـعف النخی ر المدرعـــة، حف
نوعــا مــن الحلــم تتواجــد علــى األوراق والثمــار الغضــة  22الخــروب وأبــو دقیــق الرمــان. ومــن جهــة أخــري فقــد تــم تســجیل 

جنسا من المفترسات كما  12نوعا تتبع  12والجافة وأیضا في التربة حول األشجار. أما األعداء الحیویة فقد سجل منها 
 یات األرجل التي تهاجم نخیل التمر بمصر.أجناس من الطفیلیات التي تصاحب مفصل 7تم تسجیل 

ب: ة ئكخئك لئ  .اآلفات من مفصلیات األرجل، الحلم، األعداء الحیویة، دراسات مرجعیة، نخیل التمر ئكقك
-------------------------------------------------------------------- 

لسوسة النخیل الحمراءعوامل التفضیل والمالئمة الغذائیة المعدلة لجداول الحیاة   
 

 2، محمد كمال2، یسري السباعي1، محمد عبد المجید1جمیل السعدني
معھد بحوث وقایة النبات، مركز البحوث الزراعیة، القاھرة، ج.م.ع  2قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة عین شمس،  1

m_mgeed@yahoo.com)( 
م °2±27من مزرعة تربیة لساللة نقیة تحت ظروف معملیة من حرارةتم الحصول علي بیض حشرة سوسة النخیل الحمراء 

% ضمن برنامج في معمل بحوث الشرق األوسط لحشرة سوسة النخیل التابع لمعهد بحوث وقایة النبات 5±85ورطوبة نسبیة 
لحدیث للیرقات الي بیضة لكل مكرر ثم نقل الفقس ا 25وزارعة الزراعة المصریة. وزعت الیرقات في أربعة مكررات لمجموع  -

كؤس بالستیكیة مزودة بـبیئة غذائیة صناعیة موصي بها أو شرائح قصب سكر حدیثة وأنسجة نخیل بلح طازجة یتم استبدالها 
كل أربعة أیام. تم تقدیر متوسط كتلة الحشرة بعد أخر انسالخ، وقد أخذ في االعتبار أطوار الشرنقة والعذراء والحشرة الكاملة. 

عندما استخدمت النتائج لتقیم الدراسة اعتمادًا علي الحرارة الكمیة الیومیة التراكمیة الالزمة  R0, rm, Gt  Dtمن و تم حساب كل 
إلتمام نمو كل طور. تشیر النتائج المتحصل علیها إلي أن محتوي األنسجة الداخلیة یعد من أكثر المصادر الغذائیة المتاحة 

یئة المصنعة في المرتبة األقل مالئمة غذائیة، وعندما حسبت مدلوالت جداول الحیاة مالئمة وتأتي شرائح قصب السكر والب
یوم لكل من المحتوي  128، 109، 108عبرمعدل التكاثر ومعدل التزاید الطبیعي ومعدل الوفیات ومدة الجیل التي بلغت 

وقت الالزم للتضاعف كما أعطت ألیاف النخیل الداخلي للقصب وألیاف ساق النخیل الداخلیة والبیئة لصناعیة علي الترتیب، وال
 الداخلیة الرقم األكثر مالئمة واحتلت البیئة الصناعیة الغذائیة النوعیة األقل تفضیال.

ب:  ة ئكخئك لئ  سوسة النخیل الحمراء، یرقات.ئكقك
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  Carpophilus hemipterusدراسة حیایتة خنفساء الثمار الجافة ذات البقعتین 

 یاً على التمور معمل

 نجالء الزائدي حلومة كرة
 (najla_elzaidi@yahoo.ca)قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة الفاتح، طرابلس، لیبیا 

 

علـى التمـور صـنف (آبـل) معملیـًا.   Carpophilus hemipterusأجریـت دراسـة حیاتیـة خنفسـاء الثمـار الجافـة ذات البقعتـین 
صول على مـن األطـوار المختلفـة لهـا. أجریـت دراسـة متابعـة الخنفسـاء معملیـًا باسـتخدام ربیت الخنفساء على التمور حتى تم الح

بیضــة، بدایــة  الفقــس  100أزواج (ذكــور وانــاث)، لتحدیــد خصــوبة الخنفســاء. كــذلك درســت دورة حیــاة الخنفســاء بمتابعــة تطــور 
علـى التمـور معملیـًا.  C. hemipterusلبقعتـین وحتى موت البالغـات. أظهـرت النتـائج نجـاح تربیـة خنفسـاء الثمـار الجافـة ذات ا

بیضـة. أمــا دراســة دورة حیــاة  1157كمـا أن متابعــة الخنفســاء معملیـًا تبــین أن لإلنــاث معـدالت عالیــة مــن البـیض بلــغ متوســطها 
الحـرارة  یـوم علـى التـوالي. وبحسـاب دراجـات 17یـوم، و 30یـوم،  18م بلغـت  ْ 30م، و ْ 25الخنفساء معملیًا وعند درجتـي حـرارة 

 187م، و ْ 25عند درجة حرارة  180)ْ م، 28± 0.5عند درجة حرارة ( 180وهي:  C. hemipterus (Degree Day)الیومیة 
 م. ْ 30عند درجة حرارة 
ب:  ة ئكخئك لئ  .، نخیل التمرخنفساء الثمار الجافة ذات البقعتینئكقك

 
 

 دراسة مورفولوجیھ لحلم متعایش مع سوسة النخیل الحمراء
(Rhynchophorus  ferrugineus  Oliv.) (Coleoptera: Curculionidae)  باستخدام المجھر

 االلكتروني الماسح

 سعاد محمد الصقعبي
المملكة العربیة السعودیة، -كلیات البنات، كلیة العلوم، قسم علم الحیوان، الدمام  

(dr-Alsaqabi@hotmail.com) 
بــــاألطوار الغیــــر بالغــــة  (.Rhynchophorusferrugineus Oliv)راء أظهــــرت هــــذه الدراســــة إصــــابة سوســــة النخیــــل الحمــــ

(Deutonymphs)  لنـوع مـن الحلـم ینتمـي إلـى عائلــةUropodidae  باسـتخدام المجهـر اإللكترونـي الماسـح لتعریفـه ألول مــرة
التــي جمعــت مــن  بالمملكــة العربیــة الســعودیة. جمعــت عینــات الحلــم مــن الســطح الســفلي ألجنحــة عینــات سوســة النخیــل الحمــراء

مــزارع النخیــل المصــابة بالمنطقــة الشــرقیة بالمملكــة العربیــة الســعودیة. الهــدف مــن هــذه الدراســة إیضــاح التراكیــب المورفولوجیــة 
 الدقیقة للحلم باستخدام المجهر االلكتروني الماسح التي لم یظهرها المجهر الضوئي.  

ب: ة ئكخئك لئ  المجهر اإللكتروني الماسح، المملكة العربیة السعودیة. حلم متعایش، سوسة النخیل الحمراء، ئكقك
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 المكافحة المتكاملة لحشرة النخیل القشریة الخضراء الحافرة بشمال السودان

 ى عبد الرحمن احمدمھد

 )Mahdiaa2003@yahoo.com( محطة بحوث دنقال، ھیئة البحوث الزراعیة، جمھوریة السودان

 7كلم وتقدر أعداد أشجار النخیل بحوالي  900یزرع نخیل التمر بشمال السودان علي امتداد ضفتي نهر النیل بطول حوالي 
ملیون نخلة. یعتبر نخیل التمر المحصول الرئیسي وكذلك له استخدامات أخري متعددة في المباني وخالفها باإلضافة  8إلى 

لفوائده البیئیة حیث یحمى مجرى النیل من خطر الزحف الصحراوي. بالرغم من أن أفات النخیل العالمیة  الخطیرة كسوسة 
سجیلها على النخیل بالسودان بعد , إال إنتاجیة النخیل تدهورت بصورة كبیره النخیل الحمراء ومرض البیوض القاتل لم یتم ت
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بسبب االجهادات الحیویة والتي من أهمها اآلفات الحشریة حیث تعتبر حشرة النخیل القشریة الخضراء الحافرة اآلفة الرئیسیة 

م حیث تم 1989ولم تعرف بالسودان قبل العام علي نخیل التمر بالسودان. فهذه اآلفة موطنها االصلى أسیاء الوسطى (إیران) 
التعرف علیها ألول مرة من قبل احد الباحثین ویعتقد أنها دخلت في بدایة الثمانینات مع احد الفسائل من الخارج إلى منطقة 

النخیل القولد ومنها  انتشرت شماال وجنوبا حیث تخطت حاجز البجا الصحراوي لتدخل مشروع الغابة المتخصص فقط بزراعة 
والیة نهر  –كلم شمال العاصمة الخرطوم ) لتصبح مهدد رئیسي لكل نخیل التمر بالسودان وما اإلصابة بمنطقة ابوحمد  400(

النیل  إال دلیل علي ذلك. بذلت جهود كبیرة لمكافحتها بمنطقة القولد حیث استخدم الرش الجوي واالرضى إال انه لم یكتب لها 
الجرید فیتلون إلي األصفر ومن ثم یجف ویموت وتعمل علي موت الفسائل وضعف األشجار  النجاح. هذه الحشرة تصیب

ویكمن الضرر الرئیسي في إن اإلصابة بالثمار تؤدي إلي تشوهها وتلونها وعدم نضجها وال تصبح صالحة لالستهالك األدمى. 
% علي حسب الصنف ,شدة اإلصابة 90-80كلج للشجرة أي بنسبة 5كلج إلي    50-30یقدر الفقد في اإلنتاجیة من 

والعملیات الفالحیة المتبعة. أوضحت النتائج البحثیة التي أجریت بمحطة بحوث دنقال والتي تم إجازتها من قبل لجنة اآلفات 
معاملة واإلمراض الوطنیة إلى إمكانیة مكافحة هذه اآلفة باستخدام المكافحة المتكاملة والتي اشتملت على العملیات الفالحیة, ال

 الكیماویة باستخدام المبیدات الجهازیة وتعظیم دوراألعداء الحیویة.المبیدات التي استخدمت تابعة لمجموعات جدیدة
(ایمیداكلوبرد وثیومثكسام) حیث عوملت عن طریق المعاملة األرضیة وطریقة الحقن في ساق النخلة. أعطت طریقة المكافحة 

م. تم أخذ النتائج الخاصة  2004ألف نخلة بمشروع الغابة الزراعي في العام  200له المتبعة نتیجة ممتازة عندما تم معام
 باألثر المتبقي للمبیدات وكذلك عمل التحلیل االقتصادي لجدوى طریقة المكافحة المتبعة .

ب ة ئكخئك لئ  السودان, حشرة قشریة خضراء, مكافحة متكاملة.التمر،  : نخیلئكقك
 

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

حساسیة بعض أصناف النخیل لإلصابة بحفارات عذق/ ساق النخیل في وادي حضرموت 
Oryctes spp 

 صالح عمر البیتي، سعید عبدهللا باعنقود
 )baangood@yemen.net.ye(عدن، كلیة ناصر للعلوم الزراعیة، قسم وقایة النبات  جامعة

 

من أهم اآلفـات التـي تصـیب النخیـل فـي وادي حضـرموت. حیـث تصـیب هـذه   Oryctes SPPتعتبر حفارات عذق/ساق النخیل
قان. هدفت هذه الدراسة لمعرفة حساسیة أصناف النخیل لإلصابة. ولتحقیـق هـذا الهـدف الحشرة األوراق (السعف)، العذوق والسی

/ابریــل 2003تــم إجــراء مســح میــداني شــمل عشــر منــاطق رئیســیة لزراعــة نخیــل التمــر بــوادي حضــرموت خــالل الفتــرة مــن یونیــو 
عذق/ســاق النخیــل فــي الســعف م. أظهــرت نتــائج المســح أن الصــنف المــدیني أكثــر األصــناف عرضــة لإلصــابة بحفــارات 2004
% للصــــنف المجــــراف. وبمقارنــــة 10.2% وبنســــبة 16.7% أمــــا الصــــنف الجــــزاز 20.4% ویلیــــه الصــــنف الحمــــراء 26بنســــبة 

%. كمـا بـین المسـح أن صـنف الصـیق، 5متوسطات نسبة اإلصابة لألصناف لوحظ وجود فروق إحصائیة معنویـة عنـد مسـتوى 
كثــر األصــناف تحمــًال لإلصــابة وكانــت اإلصــابة متوســطة فــي أصــناف الســریع والهجــري االزار،  الجفســوس وبقلــة كــبش كانــت أ

واالفحــل. وأســفرت نتــائج المســـح أن الصــنف المــدیني أكثــر األصـــناف عرضــة لإلصــابة فــي منطقـــة العــذوق حیــث بلغــت نســـبة 
از والحمـراء مـع عـدم وجـود % وقد وجدت فروق إحصائیة معنویـة بینـه وبـین بقیـة األصـناف. ویلیـه الصـنف الجـز 26.9اإلصابة 

فـــروق إحصـــائیة معنویـــة بـــین الصـــنفین وأن أكثـــر األصـــناف تحمـــًال هـــي صـــنف بقلـــة بیضـــاء، بطـــیط، جفســـوس، بقلـــة كـــبش و 
%علــى التــوالي. كمــا أظهــرت نتــائج المســح أن أعلــى  1.6%، ،1.6%، ،0.9%، 0.9%، 0.6الحاشــدي حیــث كانــت نســبتها 

% ویلیــه ســبیة أو البقــال 30.2فــي منطقــة الســاق كانــت فــي الصــنف المــدیني بنســبة  نســبة لإلصــابة بحفــارات عذق/ســاق النخیــل
, 1.4, 1.8وانخفضــت اإلصـــابة فــي أصــناف المجــراف, العرقـــدي, الجــزاز, الســریع والهجــري بنســـبة  2.6% واالفحــل بنســبة3.2
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 لإلصابة مع عدم  وجود فروق % على الترتیب وكانت األصناف الحمراء والبطیط واالزار أكثر األصناف تحمالً 0.2, 0.8,0.4
 إحصائیة معنویة بین األصناف في حین كانت هناك فروق إحصائیة معنویة بین الصنف المدیني وبقیة األصناف.

ب ة ئكخئك لئ  ساق النخیل، الصنف المدیني، وادي حضرموت. ، : حفارات عذقئكقك
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 حساسیة بیض فراشتى البلح العامري وجریش الذرة الھندي لدرجات الحرارة المنخفضة

 2وفارس أمین محمد اللقوة 1محروس سلیمان غریب
 اعة بمشتھر، جامعة بنھا، مصر كلیة الزر-قسم وقایة النبات 2 معھد بحوث وقایة النبات، الدقي، جیزة، مصر، 1

(gharibs2000@yahoo.com) 

تــم دراســة تــأثیرات درجــات الحــرارة المنخفضــة كبــدیل هــام وأمــن لتطهیــر الــبلح الجــاف مــن اإلصــابة المبكــرة ببــیض فراشــتي الــبلح 
-و 5-لمئوي ووالصفر ا 5و+ 10العامري وجریش الذرة الهندي. تم تعریض بیض الفراشتین لخمس درجات حرارة منخفضة (+

درجة مئویة) إما في وسط أطباق بتري صغیرة ومحاطة بحـزام مـن الوسـط الغـذائي أوبتعـریض ثمـار الـبلح المصـابة بـالبیض  10
ولفتـرات مختلفـة أمتــدت مـن یـوم حتــي أسـبوعین. وقیمـت التــأثیرات بتحدیـد نسـبة الفقــس للبـیض وعـددالیرقات الحیــة بعـد اســبوعین 

البــیض المعامــل وفتــرة تطورهــا. أظهــرت النتــائج إنخفــاض واضــح فــي نســبة فقــس البــیض مقارنــة وعــدد الفراشــات الخارجــة مــن 
درجـة مئویـة. وعنـد تعـریض البـیض  10و+ 5بالكونترول كمـا ظهـرت یرقـات حیـة مـن الفراشـتین عنـد تعـریض البـیض لـدرجتي +

% نتیجة إیقاف النمـو 100بة موت مقدارها لدرجة الصفر  المئوي والدرجات االقل األخري ولمدة یومین على األقل أدى إلى نس
الجنینـي للبـیض وعـدم فقسـه. أظهـرت الدراســة بـان تعـریض كمیـات مـن الـبلح الجــاف لدرجـة الصـفر المئـوي واالقـل ولمـدة یــومین 

 على األقل یكون كافیا لحفظ ثمار البلح وللقضاء على اإلصابات المبكرة االولیة بالفراشتین ووقف تطورها.

ة ئكخئ لئ ب:ئكقك  بیض فراشتى البلح العامري، جریش الذرة الهندي.  ك
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
  Beauvaria وتأثیر الفطر Jabusaea  hammerschmidtii  دراسات على حفار ساق النخیل

bassiana  على یرقات الحفار 

 عماد محمد ذیاب الحفیّظ
 (emmothi@yahoo.com) ھیئة الطاقة الذریة، بغداد، العراق

مــن أهــم آفــات النخیــل والتمــور فــي العــراق ودول مجلــس التعــاون  Jabusaea hammerschmidtiiإن حفــار ســاق النخیــل 
هــذا الحفــار فــي تحدیــد فتــرات أطــواره المختلفــة (البیضــة، الیرقــة، العــذراء، الخلیجــي. لقــد أوضــحت الدراســات التــي أجریــت علــى 

والبالغة) خالل السنة. كما وجد هنـاك عالقـة بـین بعـض العوامـل البیئیـة واإلصـابة بهـذا الحفـار فـي بسـاتین النخیـل. تمـت دراسـة 
فضـل موعـد السـتخدام هـذا الفطـر رشـا علـى األطـوار المختلفـة مـن هـذه الحشـرة وتحدیـد أBeauvaria  bassiana تـأثیر الفطـر

 على أشجار النخیل في البستان. 
ب: ة ئكخئك لئ  Beauvaria  bassiana.حفار ساق النخیل، تأثیر الفطر  ئكقك

 
 
 

 محفزات اإلقبال على العائل لطفیلیات دودة البلح العامري ودودة البلح الصغرى

2 ، سامح احمد عبده مصطفى1عبد الستار إبراھیم عبد الكریم  
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 معھد بحوث وقایة النبات، مركز البحوث الزراعیة، الجیزة، مصر  2 كلیة الزراعة، جامعة المنصورة، المنصورة، مصر، 1
(marsamarium@yahoo.com ) 

یلعـــب الكیرومـــون (محفـــزات كیمیائیـــة) والـــذي تفـــرزه یرقـــات العائـــل (دودة الـــبلح العمـــرى ودودة الـــبلح الصـــغرى) دورا فـــي تعـــرف 
 B. hebetorل ـــ) على عوائلهـا. فقـد وجـد إن أنثـى الطفی.Bracon hebetor Say. Goniozus legneri Gordh( الطفیلیات

تبدى استجابة موجبة لمستخلص الكیرومـون مـن أجسـام یرقـات كـل مـن دودتـى الـبلح العـامرى   Goniozus legneri Gordhو
د الكیرومـون كفـاءة عالیــة فـي جـذب الطفیلیـات فـي الحقــل والـبلح الصـغرى وخاصـة تجـاه مسـتخلص المیثــانول. وقـد أثبتـت مصـائ

یرقة)، هـذا باإلضـافة إلـى انـه عنـد  اسـتخدام مسـتخلص الكیرومـون  30عند التركیز العالي من الكیرومون بالمصیدة (ما یعادل 
 Goniozusو  B. hebetorبالحقل أدى إلى زیادة معنویة في نسبة التطفل على الثمار المعاملة. وقدت أبدت إناث الطفیلیات 

legneri Gordh  اســتجابة وظیفیــة حیــث بزیــادة تركیــز الكیرومــون تــزداد نســبة الطفیلیــات المنجذبــة للمســتخلص مــع قلــة الوقــت
الالزم للوصول إلى موقع الكیرومون. وقد أبدت إناث الطفیلیات درجات مختلفة مـن التفضـیل لمستخلصـات أصـناف ثمـار الـبلح 

ربي) حیث أبدت إناث كال الطفیلیین استجابة عالیة لمستخلص ثمار السمانى بالمقارنة بالصنف الحیانى (السمانى والحیاني والع
والعربي. ومن ناحیة أخرى فقد أظهرت الطفیلیات هذا السلوك التفضیلي تجـاه أصـناف ثمـار الـبلح تحـت الظـروف الحقلیـة حیـث 

یــانى والعربــي. وقــد ســجلت أعلــى نســبة مــن التطفــل علــى ثمــار كانــت معــدالت التطفــل عالیــة علــى الصــنف الســمانى مقارنــة بالح
) فـي الحقـل سـیؤدى إلـى تطـور Synomonesوالــ  Kairomonesالبلح السمانى. ولهـذا فـان اسـتخدام مثـل هـذه المحفـزات (الــ 

 معنوي في برامج إدارة اآلفات لحشرات ثمار البلح.
ب: ة ئكخئك لئ  ة البلح العامري.محفزات اإلقبال، العائل لطفیلیات دود ئكقك

--------------------------------------------------------------------- 
 اآلفات الحشریة التي تھاجم نخیل البلح والثمار في بعض مناطق مصر

 ربھ عید حسین عبد

 (aymanh5@hotmail.com) كلیة الزراعه، جامعة األزهر، مدینة نصر، القاهره، ج.م.ع 
في ثالث مناطق بمصر من خالل زیارات شهریة لحقول النخیل لفحص  2005-2001ما بین عامي أجرى الحصر فی

األشجار والسعف والعراجین مع جمع الثمار المتساقطه والمتبقیه بعد الحصاد وفحصها وحفظها تحت درجة حرارة الغرفه 
أن هناك ثمانیة آفات حشریة تصیب نخیل البلح  للحصول على األطوار الكامله لآلفات الحشریة وتعریفها. البیانات أشارت إلى

تتبع خمس رتب " ثالثة أنواع من رتبة متشابهة األجنحة ونوعین من غمدیة األجنحة ونوع واحد من كل من رتب حرشفیة 
 10 ) آفة حشریة تصیب ثمار البلح في الحقل وأثناء التخزین منها14األجنحة ونصفیة األجنحة ومستقیمة األجنحة ". وهناك (

أنواع حشریة تتبع حرشیفة األجنحة وثالث أنواع تتبع رتبة غمدیة األجنحة ونوع واحد یتبع رتبة غشائیة األجنحة. أیضا یوجد 
تصیب   Bacterocera zonataأثنین من الحلم أحدهما تصیب السعف وآخر یصیب العراجین. كما سجلت ذبابه ثمار الخوخ

ار یصیب ثمار العراجین في الواحات البحریة وذلك للمرة األولى عالوة على ذلك سجلت ثمار البلح في القاهرة وسجل حلم الغب
 larvaruz ,Zela Sp  Exoristaثالث طفیلیات وأربع مفترسات مصاحبه لهذه الحشرات منها الطفیلیان

رى وتاریخ وجودة سجلت ألول مره في الواحات البحریة. ولقد تم تسجیل الطور الحش  Cybocephales flavipesوالمفترس
 وصنف نخیل التمر المصاب.

ب: ة ئكخئك لئ  حصر ، حشرة ، حلم ، نخیل البلح ، مصر ئكقك

 
 في وادي حضرموت، الیمن .Vespa orientalis Lالمكافحة المتكاملة لدبور البلح 

 محمد سعید خنبش، حسین عبدهللا الكثیري
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حضرموت، الجمھوریة الیمنیة مركز النخیل والتمور، جامعة حضرموت للعلوم التكنولوجیا،  
(hbc-haduni@yemen.net.ye) 

من أهم اآلفات التي تصیب ثمار النخیل في الیمن. أجریت تجارب البحث خالل Vespa orientalis L یعد دبور البلح .
في عدد من مدیریات وادي حضرموت بهدف تقییم جدوى عدد من الطرق لمكافحته. تضمن البحث  2004-2007عامي 

ء دراسات حول التفضیل الغذائي للملكات والشغاالت، اختبار كفاءة أنواع من المصائد لصیدها وتقییم جدوى عدد من أجرا
الطرق للقضاء على أعشاشها. تشیر نتائج التجارب إلى أن طعوم سمك التونة ومسحوق الحنیذ (سمك الثمد المجفف) 

تفوق طعم الرئتین معنویًا على بقیة الطعوم المدروسة في جذب والرئتین أفضل الطعوم تأثیرًا في جذب الملكات، بینما 
الشغاالت، وجاء طعمي سمك التونة واللحم المفروم في الدرجة الثانیة. وقد كانت أعداد الملكات المصطادة یدویًا من قبل 

من قبل شخص واحد.  شخصین باستخدام عراجین البلح المطلیة بالصمغ مرتفعة معنویًا مقارنة بأعداد الملكات المصطادة
وكانت أعلى نسبه للملكات المصطادة یدویًا خالل الساعتین التاسعة والعاشرة صباحًا والرابعة والخامسة مساًء. كما وجدت 

وجدت اختالفات  ) بین الكثافة العددیة للملكات الزائرة واإلعداد المصطادة منها. كماr = 0.97عالقة موجبة ومعنویة جدًا (
بین المصائد المختبرة لصید الملكات والشغاالت حیث حققت المصیدة الالصقة (االترارات) أعلى نسبة  یةإحصائیة معنو 

في صید  %) في حین تفوقت المصیدة السلكیة المعدلة على باقي األنواع المختبرة من المصائد36.6اصطیاد للملكات (
نتائج إلى وجود تأثیر معنوي لعملیة صید ملكات دبور %. وأشارت ال42.4الشغاالت وبلغت نسبة الشغاالت المصطادة بها 

البلح على الكثافة العددیة للشغاالت طوال العام، حیث بلغ متوسط الكثافة العددیة للشغاالت في المنطقة التي لم تجرى فیها 
ج أن استخدام طرق مرة مقارنة بالمنطقة التي أجریت فیها عملیة صید الملكات. وبینت النتائ 2.2عملیة اصطیاد الملكات 

الحرق بالدیزل والتعفیر بمبید الكاربریل والتبخیر بمبید الفوستوكسین قد أعطت نتائج فعالة في القضاء على أعشاش دبور 
البلح. وخلصت النتائج إلى ضرورة القیام بحمالت إرشادیة لتوعیة المزارعین بأهمیة المكافحة المتكاملة لدبور البلح لتقلیل 

 فة.أضرار هذه اآل
ب ة ئكخئك لئ  : الیمن، دبور البلح، مكافحة متكاملة، وادي حضرموت. ئكقك

------------------------------------------------------------------ 
مكافحة اآلفات الحشریة في زراعات نخیل البلح العضویة في مصر   

 عبدالرحمن جمال الدین عبدالرحمن
  )ag_rahman@hotmail.com(صحراء، المطریة، القاھرة، مصرقسم وقایة النبات، مركز بحوث ال

 

یعتبر نخیل البلح هـو المحصـول الرئیسـي فـي الواحـات المصـریة. و تعتبـر اإلصـابات الحشـریة عامـل محـدد فـي إنتـاج الـبلح. و 
طبیعیة یحظر فیها استخدام المبیدات. وكبدیل لذلك فقد تم اختبار بعـض  تبعا للقانون المصري فإن هذه الواحات تعتبر محمیات

األسالیب البدیلة والتي تشمل إتباع بعض الممارسات الزراعیة، الوسـائل المیكانیكیـة وطـرق المكافحـة الحیویـة باإلضـافة الختبـار 
بقایا الحقلیة من ثمار متساقطة وبقایـا العـراجین بعض المبیدات الحیویة اآلمنة. ومن أمثلة ذلك التسمید المتوازن، التخلص من ال

القدیمـة والــتخلص مـن الجریــد واللیــف الزائـد وكــذلك تغلیــف السـوباطات فــي أكیـاس مــن البالســتیك واسـتخدام الســبینوزاد واألجــارین 
مختلـف آفـات  كمبیدات حیویـة أمنـه باإلضـافة إلطـالق طفیـل الترایكوجرامـا. كـل هـذه الوسـائل أعطـت نتـائج مرضـیة فـي مكافحـة

 النخیل.
ةئك لئ ب:ئك قك  أفات النخیل الحشریة، مبیدات حیویة، طفیل الترایكوجراما، تغلیف السوباطات. خئك
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 Ommatissus binotatus lybicus DeBerg حیاتیة ومكافحة حشرة دوباس النخیل
(Homoptera: Tropiducidae)  ،في بعض المناطق الساحلیة من محافظة حضرموت

 ة الیمنیةالجمھوری
 

 سعید عبد هللا باعنقود، عبد الباسط سعید الغرابي، محمد علي حبیشان
 (baangood@yemen.net.ye) قسم الوقایة، كلیة ناصر للعلوم الزراعیة، جامعة عدن 

 

بالمنطقـة الشـرقیة لسـاحل  Ommatissus binotatus lybicus De Bergتمت دراسة حیاتیـة ومكافحـة حشـرة دوبـاس النخیـل 
. ومن خالل المتابعة الیومیـة لـدورة حیـاة 2006/ 3/31 -إلى  1/7/2004رموت، الجمهوریة الیمنیة في الفترة الممتدة من حض

دوباس النخیل في الظروف الحقلیة والمختبریة، أتضـح جلیـا أن لهـذه الحشـرة جیلـین فـي العـام، جیـل ربیعـي وآخـر خریفـي. ویبـدأ 
قلیـة فـي األسـبوع الثالـث مـن شـهر ینـایر. وتمـر الحوریـة بخمسـة أعمـار، وأخـذت فـي فقس بیض الجیل الربیعي في الظـروف الح

م . وفــي  26–24.5یومــا حتــى تحولــت إلــى الطــور الكامــل، حیــث تراوحــت درجــات الحــرارة  بــین   39-53الظــروف الحقلیــة 
أیـام  مـن التـزاوج فـي 6-10یوما حتـى وصـلت إلـى طـور الحشـرة الكاملـة. ووضـعت اإلنـاث بیضـها بعـد   39-51المختبراستغرقت

م والرطوبـة نسـبیة إلـى 31أیام في المعمل. ثم دخلت في البیات الصیفي عند ارتفاع درجات الحرارة إلى أكثر مـن 5-8 الحقل، و
 – 28%. وبدأ فقس بیض الجیل الخریفي في األسبوع األول من شهر سبتمبر، حیث تراوحت درجات الحرارة من  80أكثر من 

یومـا حتــى  32-52 یومـا، بینمـا فـي الظـروف المختبریــة اسـتغرق  37-46طـور الحوریـة فـي الظـروف الحقلیــة م.  واسـتغرق 30
. عاشت الحشرة الكاملة 46%م ورطوبة نسبیة  28 وصلت الحوریة  إلى طور الحشرة الكاملة، وذلك  عند متوسط  درجة حرارة 

بیضــة أثنــاء فتــرة حیاتهــا فــي الظــروف الحقلیــة  96-135ى یومــا.  وضــعت األنثــ 15-30یومــا وفــي المختبــر  60-95فــي الحقــل 
بیضــة. وقــد أظهــرت نتــائج اختبــار بعــض المبیــدات الكیماویــة والصــابون أن نســبة المــوت  80-45بینمــا وضــعت فــي المختبــر 

% وذلـــك 99.6%  و100%، 99.7، .%95.7%،100، 100للحوریـــات والحشـــرات الكاملـــة بعـــد أســـبوع مـــن الـــرش كانـــت: %
 ، فایدیت، موسبیالن، سیمبوش والصابون، على التوالي.2.5، دلتامثرین 10ایبرمثرینلمبیدات س

ب ة ئكخئك لئ  : دوباس النخیل، حیاتیة، مكافحة كیماویة، حضرموت.ئكقك
---------------------------------------------------------------------- 

 Icerya seychelarumدراسات بیولوجیة على حشرة البق الدقیقى 
 في مصر وطرق مكافحتھا  Latania Commersonailالتي تصیب نخیل الزینة

 

 احمد لطفى عبد السالم
 قسم الحشرات االقتصادیة، كلیة الزراعة جامعة األزھر، مصر القاھرة، مدینة نصر

 (mlotfy1999@yahoo.com) 
 Lataniaیة التى تصیب نخیل الزینة من أخطر االفات الحشر   Iceya Sacellarumتعتبر حشرة البق الدقیقى 

 Commersonail   في مصر فضال عن نخیل البلح وغیرة من النباتات وتنزل بها خسائر فادحة. وكان الهدف من اجراء هذا
البحث هو دراسة االطوار الحیاتیة لهذه الحشرة في المختبر وذلك للتوصل الى طریقة فعالة لمكافحتها. تم تربیة الحشرة على 

رات البطاطس فضال عن فسائل من نخیل الزینة (الالتانیا). یستخلص من نتائج البحث إن فترة ما قبل وضع البیض للحشرة باد
یوما في  83-54یوما. ووصلت طول فترة الجیل الى  5-2یوما بینما وصلت طول فترة وضع البیض إلى  18-6كانت 

رطوبة النسبیة نقص طول فترة الجیل والعكس بالعكس. ولمكافحة المتوسط, وكلما زادت درجات الحرارة وانخفضت درجات ال
مبیدات فسفوریة عضویة ومبیدان اثنان خلیط بین زیوت معدنیة ومركبات فوسفوریة  6مبیدات شملت  8هذه الحشرة, تم اختیار 

 عضویة .
ب:   ة ئكخئك لئ  نخیل الزینة (الالتانیا).ˇ حشرة البق الدقیقىئكقك

س النخیل في الجمھوریة الیمنیةانتشار ومكافحة دوبا  

 3، أمجد باقویقو2، عاشور مفتاح الزبیري2، جمال سعید باصحیح1محمد علي حبیشان
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مكتب  3مكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء،  2 محطة البحوث الزراعیة بالمكال، حضرموت، الجمھوریة الیمنیة، 1
  )Hubaishan@yemen.net.ye(الزراعة والري بساحل حضرموت 

 

من اآلفات الحشریة الجدیدة التي دخلت  Tropiduchidae) : Ommatissus lybicus ( Homopter دوباس النخیل
 م من سلطنة عمان في منطقة حبروت المهرة، وأستمر ظهور الحشرة في اتجاه الجنوب2000الجمهوریة الیمنیة في عام 

وصلت  2003إلى وادي المسیلة منطقة بزون بمحافظة المهرة، وفى دیسمبر  2003الغربي إلى أن وصل في منتصف 
انتشرت في مدیریات أخرى  2004اإلصابة إلى م/حضرموت في مناطق (السوم، وادي العین، دوعن، ساه) وفي نهایة إبریل 

وصلت اإلصابة إلى بعض  2005الریده وقصیعر، وفي إبریل من حضرموت (عمد، تریم، شبام، غیل بن یمین، غیل باوزیر و 
تم تسجیل اإلصابة في منطقتي جزول ومحمده وأخیرآ في إبریل وصلت إلى محافظة  2006مناطق وادي حجر، وفي مارس 

ات تصل وادي جردان وأتضح أن أحد وسائل االنتقال للحشرة إلى مناطق جدیدة یتم بواسطة الریاح حیث تنقلها إلى مساف–شبوه
كم في كل جیل من جیلي الحشرة خالل العام، حیث تم التعرف على ذلك من خالل مناطق االنتشار الجدیدة  75–50بین 

تم اختبار ستة أنواع من المبیدات في أربعة  2005-2004. وخالل موسم GPSوقیاس المسافة بینها باستخدام جهاز الـ  
في موقعین بوادي  2006-2005غدون في حضرموت، وتم تكرارها في موسم مواقع كدیوت والبادیة في المهره، ودوعن ور 

) وذلك بالرش األرضي وهو المبید الموصي 2.5دوعن وأظهرت نتائج تلك االختبارات تفوق مبید الدلتامثرین (دیسیس % 
ید أكتارا مع ماء الري باستخدامه حالیآ على نطاق واسع ضمن حمالت مكافحة الدوباس في الجمهوریة الیمنیة، أما إضافة مب

. وبالنسبة للمكافحة البیولوجیة أظهر المسح الخاص 2004/2005وبعدة جرعات فلم یعطى فعالیة تذكر وذلك في موسم 
باإلعداء الحیویة وجود ثالثة أنواع من المفترسات المعروفة (أسد المن، فرس النبى، أبوالعید السمني) وتصل أحیانآ نسبة 

% وفیها ظلت اإلصابة منخفضة ولثالث سنوات ولم یتم التدخل فیها كیماویآ. وفي هذه الدراسة تم 60االفتراس للبیض إلى 
 إیضاح كل تلك المواضیع بالجداول والصور والخرائط اإلیضاحیة للمناطق المصابة في الجمهوریة الیمنیة. 

ب: ة ئكخئك لئ  االنتشار، المكافحة، الیمن، حضرموت، دوباس النخیل. ئكقك
------------------------------------------------------------------------ 

 المكافحة المتكاملة للحشرات القشریة على نخیل البلح فى جمھوریة مصر العربیة 

صابر فھیم محمود موسى     
 رئیس قسم بحوث الحشرات القشریة والبق الدقیقى، معھد بحوث وقایة النباتات 

  )ael_gantiry@yahoo.com(ة، الدقى، جیزة، مصر مركز البحوث الزراعی
 

تتنـاول المقالـة مقدمــة تتضـمن أهمیــة نخیـل الــبلح ومنـاطق انتشـاره وآفــات النخیـل الحشــریة والحیوانیـة والمرضــیة وخصـائص فــوق 
ة أهــم الحشــرات القشــریة والبــق الــدقیقى التــى تصــیب نخیــل الــبلح فــى عائلــه الحشــرات القشــریة والبــق الــدقیقى. كمــا تتنــاول المقالــ

ــه الحشــرات القشــریة المســلحة وخصــائص  جمهوریــة مصــر العربیــة والوضــع التقســیمى للحشــرات القشــریة وایضــا خصــائص عائل
 عائلــــــة الحشــــــرات القشــــــریة الرخــــــوة وخصــــــائص عائلــــــة الحشــــــرات القشــــــریة الحــــــافرة. كمــــــا تتنــــــاول البحــــــث خصــــــائص عائلــــــة

Phoenicococcidae كما یتم استعراض لدورة حیاة الحشرة القشریة المسلحة (إناثا وذكـورًا) ویـتم ایضـا اسـتعراض لـدورة حیـاة .
الحشرات القشریة الرخوة. تتناول المقالة وسائل انتقال الحشرات القشریة واألضرار واألهمیة االقتصادیة لهـذه اآلفـات. فـي النهایـة 

مكافحة هذه اآلفات من (المكافحة المیكانیكیة، المكافحة الزراعیة، المكافحة التشـریعیة، المكافحـة الحیویـة، تتناول المقالة وسائل 
 المكافحة باالتجاهات الحدیثة، المكافحة الكیمائیة وینتهى بوسائل المكافحة المستنیرة والمكافحة االمتكاملة لهذه اآلفات).

ب:  ة ئكخئك لئ  أهم الحشرات القشریة والبق الدقیقى.ˇ خیل الحشریة والحیوانیة والمرضیةمناطق انتشاره وآفات النئكقك

mailto:Hubaishan@yemen.net.ye
mailto:ael_gantiry@yahoo.com
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حصر الحشرات القشریة التى تصیب نخیل البلح واألعداء الطبیعیة المصاحبة  لھا  فى  بعض 
 محافظات  جمھوریة مصر العربیة

 

 1رحمن عراقى، محمود محمد عبدال2، ھالل أحمد ھالل2، شلبى محمد العوضى1صابر فھیم محمود موسى
 كلیة الزراعة ،جامعة األزھر، القاھرة، مصر  2معھد بحوث وقایة النباتات، مركز البحوث الزراعیة، الدقى، مصر،  1

(ael_gantiry@yahoo.com)      

نایـة یعتبر نخیل البلح من أهم مصادر الدخل القومي لجمهوریة مصر العربیة لذلك فإن االتجـاه العـام فـي الوقـت الحـالي هـو الع
به وحمایتـه مـن اآلفـات التـي تصـیبه. ومـن أهـم هـذه اآلفـات الحشـرات القشـریة التـي تهـاجم معظـم أجـزاء النخلـة. لـذلك اهـتم هـذا 
البحث بإجراء حصر للحشرات القشریة  لتعریفها ودراسة إمكانیة مقاومتهـا و الحـد مـن انتشـارها. وتـم إحضـار عینـات مـن أجـزاء 

) أو نصف شـهریة 1993حشرات القشریة التي علیها بصفة دوریة شهریة (محافظة القلیوبیة، عام النخلة إلى المعمل وتعریف ال
(محافظــات اإلســماعیلیة والبحیــرة وبنــي ســویف والجیــزة). محافظــة القلیوبیــة: أظهــرت نتــائج الحصــر الــذي  1997/1998عــام 

هــــي: حشــــرة النخیــــل القشــــریة البیضــــاء  أجــــرى فــــي منطقــــة القنــــاطر الخیریــــة ومنطقــــة الخانكــــة وجــــود ثــــالث حشــــرات قشــــریة 
Parlatoria blanchardii (Targ.)  یصـــــــاحبها الطفیــــــلAphetic phoenicis  الحشـــــــرة القشـــــــریة الخضـــــــراء .

Asterolecanium phoenicis  . حشرة النخیل الرخوة الحمراءphoenicococcus marlatti  بینمـا لـم تتواجـد أي طفیلیـات
سـماعیلیة: أظهـرت النتـائج التـي أجریـت فـي منطقـة القصاصـین تواجـد حشـرة النخیـل القشـریة على هاتین الحشرتین. محافظـة اإل

. Chilocorus bipustulatusوالمفتـرس أبـو العیـد ذو النقطتـین  A. phoenicisووجـود الطفیـل  P. blanchardiiالبیضـاء 
علـى  phoenicococcus marlattiمـراء محافظـة البحیـرة: أجـري الحصـر فـي منطقـة التوفیقیـة و سـجلت الحشـرة القشـریة الح

. محافظـة بنـي سـویف: Vedalia cardinalisمدار السـنة. لـم یـتم حصـر أي طفیلیـات وتـم حصـر المفتـرس أبـو العیـد الفیـدالیا 
على مدار السـنة وتـم  P. blanchardiiأجري الحصر في منطقة البكاري وأظهرت النتائج وجود حشرة النخیل القشریة البیضاء 

و أبو العیـد الفیـدالیا  Coccinella undecimpunctataوالمفترس أبو العید ذو االحدى عشر  A. phoenicisطفیل حصر ال
Vidalia cardinals محافظة الجیزة: تـم إجـراء الحصـر فـي منطقـة أبـو النمـرس و تـم تسـجیل حشـرة النخیـل القشـریة البیضـاء .

P. blanchardii  علـى مـدار السـنة وتـم حصـر الطفیـلA. phoenicis  والمفتـرس أبـو العیـد الفیـدالیاVedalia cardinals .
والتي سجلت ألول مرة في مصر كنوع جدید حیث تتواجـد بأعـداد قلیلـة و  Fiorinia lindereaeكما تم حصر الحشرة القشریة 

لقشـــریة البیضـــاء لـــم یســـجل أي طفیلیـــات لهـــذه الحشـــرة. فـــى مقارنـــة بـــین هـــذه المحافظـــات یتضـــح ان اإلصـــابة بحشـــرة النخیـــل ا
Parlatoria blanchardi  اكثر شیوعا فى جمیع المحافظات الحصر حیـث تسـبب اضـرار شـدیدة الشـجار نخیـل الـبلح  وكـان

 هو النوع الرئیسى على هذه الحشرة القشریة . Aphytis phoenicisالطفیل 
ب: ة ئكخئك لئ  حصر الحشرات القشریة، نخیل البلح، األعداء الحیویة. ئكقك

----------------------------------------------------------------------- 
 .Phonapte frontalis Lالتوزیع الفصلى لناخرات الجرید االخضر والجاف 

 بمنطقة الواحات بلیبیا  Bostrychoplites cornutusو

 2،عفاف حمزة 2, احالم قاقا1حلومة محمد كرة
 جھاز تنمیة وتطویر النخیل بالجماھیریة العظمى 2 جامعة الفاتح،قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة،  1

(Kerra50@hot mail.com) 
 

 Bostrychoplites ونـــاخرة الجریـــد الجـــاف L . Phonapte frontalisدرس النشـــاط الموســـمى لنـــاخرة الجریداالخضـــر

cornutus  تـم وضـعها فـي مـزارع النخیـل بالمنـاطق  الواحات (أوجلة، جـالو، اجخـرة) باسـتعمال المصـائد الضـوئیة التـي بمنطقة
 Phonapte )، وقــــد دلــــت النتــــائج ان لحشــــرة2002-2000الــــثالت. جمعــــت العینــــات كــــل عشــــرة ایــــام  ولمــــدة ســــنتین (

frontalis .جیل فى السنة والنشاط الموسمى لناخرة الجریداالخضر بدأ في أوائل مارس وسجلت اعلى كثافـة عددیـة فىشـهریولیو
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شـــــرة فـــــي شـــــهر اكتـــــوبر واختفـــــت بدایـــــة مـــــن نـــــوفمبر الـــــى فبرایـــــر. بینمـــــا نجـــــد ان نـــــاخرة الجریـــــد الجـــــاف تناقصـــــت أعـــــداد الح
Bostrychoplites cornutus  التــي تتواجـــد فـــي الجریـــد الجـــاف واشـــجار االثـــل بـــدا  نشـــاطها  الموســـمى  فـــي أوائـــل مـــارس

 ر.ـى فبرایـر  الـواختفت  بدایة من دیسمب وسجلت اعلى كثافة عددیة في شهریولیو. تناقصت أعداد الحشرة فى شهر نوفمبر
ب: ة ئكخئك لئ  Bostrychoplites ، نـاخرة الجریـد الجـافPhonapte frontalisلیبیا (الواحات)، ناخرة الجریـد االخضـر  ئكقك

sp.. 
--------------------------------------------------------------------- 

 
 في وادي حضرموت،الجمھوریة الیمنیة حیاتیة وأضرار حشرة دوباس النخیل

2، عاشور مفتاح الزبیري2، جمال سعید باصحیح1محمد علي حبیشان  
 (hubaishan@yemen.net.ye) محطة البحوث الزراعیة بالمكال، حضرموت، الجمھوریة الیمنیة 1

 )basahih1965@yahoo.com( مكتب الزراعة والري بوادي حضرموت والصحراء 2
 

وادي حضرموت من أشهر أودیة الیمن والتي تزرع النخیل منذ آالف السنین وأهم تفرعاته تزرع النخیل تحت نظام الري السیلي، 
ـــاس النخیـــل ـــذ أربـــع ســـنوات أصـــیب هـــذا المحصـــول التـــاریخي بآفـــة جدیـــدة هـــي حشـــرة دوب ،  Ommatissus lybicusومن

Tropiduchidae ،Homoptera    ومعـــروف أن للحشـــرة جیلـــین فـــي العـــام فـــي العـــراق ، وعمـــان ، واإلمـــارات دون ذكـــر أى
تداخل في األجیال وهنا في وادي حضرموت بـالرغم مـن وضـوح الجیلـین اآل انـه وفـى منطقـة سـاه (همـة جـران) وأیضـا فـي وادي 

لحشــرات الكاملــة طــوال فتــرة الشــتاء وتســتمر فــي دوعــن  لــوحظ التــداخل بــین الجیــل الخریفــي والربیعــي وخاصــة اســتمرار وجــود ا
التواجـد ووضـع البــیض إلـى نهایـة فبرایــر وبدایـة مــارس وقـد بـدأت تظهــر بعـض حشــرات كاملـة للجیـل الربیعــي، ویمكـن القــول أن 

و أمـا ینایر وحتى نهایة مـایو وتبـدأ الحشـرات الكاملـة مـن منتصـف فبرایـر حتـى نهایـة یونیـ 20حوریات الجیل الربیعي تظهر في 
حوریات الجیل الخریفي فتبدأ في الظهور في أواخر أغسطس وبدایـة سـبتمبر وحتـى نهایـة نـوفمبر والحشـرات الكاملـة مـن أكتـوبر 

أشـهر) یعطیهـا فرصـة لوضـع أعـداد كبیـرة مـن البـیض  5إلى نهایة فبرایر. إن استمرار وجود حشرات كاملـة فتـره طویلـة (حـوالي 
ل الربیعـي والـذي یتصـادف مـع فتـرة التزهیـر للنخیـل وذلـك فـي فبرایـر ممـا یـؤدي إلـى إعاقـة یؤدي إلـى وضـوح وزیـادة ضـرر الجیـ

نجاح التلقیح عندما تغطي المادة العسلیة الطلع الحدیث ومع زیـادة أعـداد الحوریـات فـي الطلـع تـؤدي إلـى ضـموره، وكثـرة المـادة 
خـوص ویبقـى فقـط العـرق الوسـطي مخضـر وسـرعان مـا الدبسیة والمتراكمة على الخـوص تـؤدي إلـى اصـفرار وجفـاف واحتـراق لل

وأدى أیضــا إلــى مــوت  2006% مــن الســعف وهــذا مــا حصــل فــي دوعــن فــي فبرایــر  50یجــف هــو اآلخــر وذلــك فــي أكثــر مــن 
بعــض النخیــل فــي غیــل عمــر مدیریــة ســاه فــي مــارس مــن نفــس العــام. إن التبكیــر فــي ظهــور حوریــات الجیــل الخریفــي (نهایــة 

صاد تؤدي إلى تساقط المادة الدبسیة فوق الثمار مما یؤدى إلى انخفاض جودتها وقلة سعرها وبالتالي عـدم أغسطس ) وقبل الح
قبولها من قبل أصحاب مصانع تعبئة وتغلیف التمور. في هذه الدراسة تم إیضاح تواجد أطوار الحشـرة فـي المنـاطق بالرسـومات 

 البیانیة مع صور لطبیعة أضرار الحشرة على النخیل. 
ب: ة ئكخئك لئ  الیمن، حضرموت، دوباس النخیل، دورة الحیاة، ضررها. ئكقك
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