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 مقدمة

ويقدر عدد النخيل في العالم  ،في العالم من أقدم أشجار الفواكه .Phoenix dactylifera L يعتبر النخيل

 بالكثير من اآلفات النخيلويصاب  مليون مزروعة بالعالم العربي. ٦٢منها  نخلة مليون ١٠٠بحوالي 

فقد سجلت ألول مرة في  .سوسة النخيل التي اقتحمت العديد من الدول العربية في السنوات الحديثة أهمها

 هجري) بالقطيف. ١٤٠٧( م١٩٨٧المملكة العربية السعودية في 

) تتبع فصيلة السوس Rhynchophorus ferrugineus Olivierسوسة النخيل الحمراء (و

)Curculionidae) من رتبة غمدية األجنحة (Coleopteraصف الحشرات تحت  ) التي تندرج

)Insecta (- ) شعبة مفصليات األرجلArthropoda) في المملكة الحيوانية (Animalia.( 

فهي قادرة على إفراغ قلب النخلة من ، وتتسبب هذه اآلفة في ضرر بالغ بثروة النخيل يهدد وجودها

جهد متصل  تقضي علىأن  معدودة أسابيعخالل  تستطيع في فهي بذلكو ،عصارة بهصالبته وتجفيف ال

الحشرة الكاملة لسوسة النخيل الحمراء قادرة على الطيران و سنوات.على مدار في زراعة النخيل 

منطقة  إلىتصيب عدد كبير من النخيل فتحول بساتين النخيل  أنلمسافات طويلة وهي بذلك تستطيع 

سيطر على نخيل تكفيل بأن  النخيلمن د اإلصابة ولو بنسبة قليلة في عدد . ولذلك فإن وجوةموبوء

في المنطقة  اإلصابةفمثال ظهرت  ،أخرىبساتين  إلىوتنتقل  المزرعة ما لم يتم القضاء عليها نهائيا

 ،بستانا في العام التالي ١١٨ إلى ثم ارتفع هذا الرقم ١٩٩٠بستانا عام  ١٣في  باإلماراتالوسطى 

وهذا يعني  ،١٩٩٣النصف أو يزيد قليال في عام  إلىكل الجهود في الدولة انخفض هذا الرقم  وبتضافر

داخليا في البستان المصاب وخارجيا من بستان  االنتشاركما يعني هذا أن خطر  يها،صعوبة القضاء عل

، نخيل المعروفةال أنواعولهذا اآلفة القدرة على مهاجمة كل  آخر غير مصاب ال يزال موجوداً. إلىمصاب 

إال أنها قد تصيب أيضا نخيل  ،اإلصابة على نخيل التمر والفحول ففي منطقة الخليج العربي ومصر تتركز

بدول شرق آسيا  األساسية انتشارهافي مناطق  وغيرها من أنواع النخيلالزيت والنرجيل ونخيل الزينة 

 عامة.

وهكذا يتأكد أن مكافحتها مهمة  ،خطرها الشديدصوبة عالية تزيد من بخ سوسة النخيل الحمراء تتميزو

ناسب الذي يستغل نقاط ضعفها متتطلب بحثا مستمراً يكشف نقاط ضعفها وقوتها ليجد العالج ال إذصعبة 

 نقاط ضعف إن أمكن. إلىلها يحوبتفيزيدها ويتعامل مع نقاط قوتها 
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 وصف الحشرة

ملم. أما اليرقة فهي  ٢أبيض سمني وطول البيضة حوالي يتميز بيض هذه اآلفة بأنه بيضاوي الشكل لونه 

لون الحلقتين المجاورتين للرأس بني فاتح والحلقة  ،حلقة ١٣عديمة األرجل لونها أبيض مصفر ولها 

سم  ٣.٥-٥.٥نموها حوالي  اكتمالخيرة مسطحة لها أطراف بنية خشنة ، ويبلغ طول اليرقة عند األ

ً سم ولها رأس بن ١.٨-٢.٢وقطرها  مما يجعلها قادرة على قرض  ضة قوية جداً رقا ي يحمل فكوكا

النخل. ويبلغ طول الحشرة لياف ألة داخل شرنقة تصنعها اليرقة من خشب النخيل. والعذراء مكب واختراق

، السوداء على ظهر الحلقة الصدرية سم لونها بني محمر ويوجد عدد من النقاط ٤.٠-٢.٥ الكاملة

كما يتميز خرطوم الذكر بوجود مجموعة من  ،ر طوال في األنثى عن الذكريل أكثوللحشرة خرطوم طو

 الزغب على سطحه العلوي.

 
 البيضة                                                  اليرقة

 
 العذراء                                               الحشرة الكاملة

 )٢٠١١الدوسري، وصالح فيدياسيقار بوالنا( الحمراءاألطوار المختلفة لسوسة النخيل 

 

 دورة الحياة

تضع األنثى ، حيث ن الضعف بالنخلة كالثقوب والجروحالحشرات الكاملة بيضها فرادى في مواط ضعت

السائدة أيام تبعا للظروف الجوية  ٢-٦، ويفقس البيض بعد حوالي بيضه ٥٠٠ إلى ٢٠٠الواحدة من 

يوما حيث تنسلخ خاللها اليرقة  ٤٠-٦٠بين ما فترة حياة اليرقة تتراوح و .ةبالمنطقة عن يرقات صغير

التي تستغرق مدتها من مرحلة العذراء  إلىوتنتقل اليرقة بعد ذلك ، ت ولها خمسة أعمارانسالخاأربع 

يوما. وعموما للحشرة  ٧٦-١١٣ثم تخرج الحشرة الكاملة من الشرنقة ويتراوح عمرها من ، يوما ١٢-٢٠

 .من جيل في العام كثرأ
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 دورة حياة سوسة النخيل

).gif&w١٦٠٠/٣٦٤٨٧I /s٩/UNAsQAlnz٠TUbFKACcjG-.bp.blogspot.com/٣http://( 

 

 مظاهر اإلصابة والضرر

ومع تقدم اإلصابة ، م تذبل رأس النخلة وتصفر ثم تجف األوراقيقل إنتاج النخيل ث في بداية اإلصابة

أنبوبة مملؤة باألنسجة المتحللة ونفايات الحشرة وتصبح  إلىتتهتك األنسجة الداخلية لساق النخلة ويتحول 

نتيجة اإلفرازات والتخمرات ويخرج سائل بني لزج من ساق النخلة المصابة ذات رائحة كريهة مميزة 

، وبفحص الثقوب المتواجدة على ساق النخلة نالحظ وجود ألياف ممضوغة بواسطة هذه نسجةباألالحادثة 

وأيضاً  يصبح ساق النخلة سهل الكسر إذا تعرض لرياح قوية أو أي مؤثر خارجي آخر.بذلك والحشرة، 

 نه يسهل فصل الخلف من النخلة األم ويصبح مكانها عبارة عن فجوات يظهر فيهاأ اإلصابةمن أعراض 

 هذهوتتواجد في نهاية  .الموجودة على الساق األوراقالمختلفة للحشرة، كما يسهل نزع قواعد  األطوار

والساق. وفي  األوراق واعدالتجويف بين قالقواعد شرانق العذارى أما الحشرات الكاملة فإنها تختبئ في 

ي الجمارة فان النخلة تموت ف إلصابةابدأت  إذاالنهاية تذبل الجمارة (القمة النامية) ثم تموت النخلة. أما 

 .سريعا

بشراهة بأجزاء فمها القارضة على الجذع حيث يمكن  تتغذىحيث الحشرة  أطواروتعتبر اليرقات أخطر 

ً  إلى االستماع الخارج  إلىفي النخلة وفي نفس الوقت تدفع األلياف  صوت تغذيتها داخل النخلة محدثة أنفاقا

 .مغلفة فتحة الدخول
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 عن اإلصابة بسبب األضرار الناتجة النخلة قمة سقوط                    مصابة من نخلة يخرج لزج بني سائل

 
 النخيل ساق في ثقب قرب السوسة بواسطة ممضوغة ألياف

 )٢٠١١ الدوسري، ،وصالح فيدياسيقار (بوالنا بسوسة النخيل الحمراء اإلصابةأعراض 

 

 طرق المكافحة

قدرتها على الطيران لمسافة ة في مكافحة هذه الحشرة بسبب ارتفاع خصوبتها والواضح للصعوبة نظراً 

في مراحلها  اإلصابةوحيث أن المظهر الخارجي للنخلة المصابة ال يتيح بسهولة فرصة تشخيص  ،طويلة

حجر الزراعي ال، ومن هذه الطرق ن هناك عدة طرق تتضافر في تطبيقها لمكافحة هذه اآلفةإف، األولى

التي  الزراعية مكافحة، والمصابة الغير المناطق إلى المصابة المناطق من النخيل فسائل نقلمنع الذي ي

 الميكانيكية المكافحةوغيرها من العمليات الزراعية، و النخلة جرح تجنبو بساتينال نظافةتعتمد على 

ً م أطوار منبما فيه  المصاب النخيل من التخلصحيث يتم  ن طرق المكافحة مختلفة من الحشرة. أيضا

والجروح الناجمة عن عمليات الخدمة  النخلة وقلب السعف قواعد ترشاستخدام المبيدات الكيماوية حيث 

عالية  محلول مبيد ذو خاصية نفاذية صبأو وضع بيض عليها كما انه يمكن  الحشرة هروب لتجنب وذلك

كما يتم . سبوعينأ بعد خرىأ مرة مليةالعهذه  راتكرمع  داخلهاه تسحب لكيها تعطيش بعد النخلة جذع حول
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 اإلصابةأو بعمل حفرة فوق مكان  ةبالنخلالموجودة فجوات القراص الكيماوية في التبخير بوضع األ

 والجبس جيدا. باإلسمنتقرص ويغلق عليه  ٢-١ويوضع 

رة ال تزال وحتى اآلن لم تستطع المبيدات الحيوية أن تدخل في تنافس مع المبيدات الكيميائية ألن األخي

 استخدام. ورغم ذلك فإن كفاءتهاية لزيادة حيوأكثر فاعلية األمر الذي يتطلب تحسينات في المبيدات ال

 المبيدات الحيوية في تكامل مع المبيدات الكيميائية يرجع أهميته لعدة أسباب أهمها:

 اتمقاومة في اآلفر صفة ال، وتقلل من ظهوكافحة الحشرات المقاومة للمبيداتتقوم بدور فعال في م ) أ

 الحشرية.

 .الكيميائية تقليل الكميات المستخدمة من المبيداتإلى تؤدي  ) ب

دارة المتكاملة اإليطلق عليه " األمدوطويل  خيرة تعتمد مكافحة اآلفات على تخطيط متكاملفي اآلونة األو

ل متعددة وسائ تجمع بيئية مبادئ" حيث تعتمد على (Integrated Pest Management-IPM) لآلفات

تقليل استعمال المبيدات  إلى، إذ يهدف هذا االتجاه مليات المكافحة على المدى الطويللرفع نتائج ع

وبالتالي تصبح المكافحة الحيوية  ،الحيوية وعدم تلويث البيئة لألعداءالكيمائية بما يسمح بفاعلية أكثر 

 من المكونات الهامة لهذه اإلدارة. واحداً 

وكذلك النباتات  على استخدام الطفيليات والمفترسات والمسببات المرضية حيويةوتشمل المكافحة ال

وأيضاً  ،آلفةل مميتةكما تشمل أيضا تعقيم الذكور أو المعالجة الوراثية التي تعمل إدخال عوامل ، المقاومة

 رهاالفرمونات والهرمونات والجاذبات ومضادات التغذية وغي االعتماد على بعض الطرق األخرى مثل

 يوية أو البيوتيكنيكيةحهذا االتجاه بالمكافحة شبه ال إلى، ويشار الحشرة مكافحة إلىؤدي من الطرق التي ت

Parabiological or biotechnical control يوية.حوالذي اعتبر حاليا امتدادا للمكافحة ال 

 شمل:وهنا سوف نلقي الضوء على المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء، والتي ت
 

 المسببات المرضية. ١

 اضاً رمتسبب أ )ماتوداوالني الفيروسات والبكتريا والفطر والبروتوزوا (مثلهي عبارة عن كائنات دقيقة 

 Heterorhabditisا وضحت أن سالالت من أنواع النيماتودأ اتدراسبعض الوقد أجريت  ،لآلفات

bacteriophora وH. indicus  وSteinernema sp. سوسة النخيل في  أن تقضي علىتطاعت سا

دورة حياتها بعشرات اآلالف  اكتمالداخل جسم الحشرة الكاملة لتخرج منه بعد  تكاثروقت قصير وت

لتعيد دورة حياتها عليها ومن ثم تقضي عليها. وهذه األنواع من  أخرىالبحث عن حشرات  والتي تبدأ في

) أو السليمة ٥=pHموجودة في النخلة المصابة (ال pH)النيماتودا تتحمل المعيشة في درجة الحموضة (

)pH=سريعا في دم الحشرة محدثة  نيماتوداوتتكاثر هذه ال ) على حد سواء وبالتالي يتسع مدى نشاطها.٧

. وقد تكمل النيماتودا أكثر من ساعة ٧٢-٤٨لحشرة العائل في خالل ) وموت اSepticemiaتسمم دموي (

. وتختلف فترة دورة حياة النيماتودا باختالف الظروف البيئية والعائل الواحدة داخل جسم الحشرةجيل 
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المعدي  جسم الحشرة العائل وحتى خروج الطور أيام من تاريخ دخولها ١٠-٥الحشري فتتراوح بين 

 .التالي من الحشرة الميتة

طريق اإلدخال الدائم  الستخدام هذه النيماتودا النافعة في نطاق اإلدارة المتكاملة لآلفات عن اتجاهوهناك 

وهذا ما يطلق علية  مع آفة ال تتواجد معها طبيعيا شريطة قدرتها على التكيف مع الوسط الجديد لها

فمثال نجد أن سالالت نيماتودا الحشرات  ،)Applied Biocontrol( المكافحة الحيوية التطبيقية

لمملكة العربية السعودية ودولة المصرية أكثر مالئمة للتكيف مع مناطق إصابة سوسة النخيل في ا

وذلك للتشابه النسبي بين البيئات  روباووأمن تلك السالالت المستوردة من أمريكا  اإلمارات

)Agroecosystems.في الوطن العربي واختالفها الحاد عن أوربا وأمريكا ( 

اريا مع العمل في أوربا وأمريكا استطاعت شركات كبرى أن تنتج بعض المستحضرات النيماتودية تجو

الحرارة  المستمر على تحسين هذه المستحضرات لزيادة تحملها للظروف البيئية الغير مناسبة مثل

 والجفاف وأشعة الشمس.

 
 رجت منهاتودا وبجوارها النيماتودا التي خبفعل اإلصابة بالنيما يرقات سوسة النخيل الحمراء ميتة

)nematodes.html-parasitic-insect-and-http://jobspapa.com/plant( 
 

 
 بالنيماتودا إصابة اليرقات والعذارى والحشرات الكاملة لسوسة النخيل الحمراء أعراض

)٦٤٢٩٢&id=٦٤٢٩٢ZI٩٤http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST( 
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 Beauveria bassianaو Metarhizium anisopliae من كل أنكما أوضحت العديد من الدراسات 

و  Paecilomyces farinosusو  Nomurae arileyiو  Verticilium lecaniiو 

Coelmomyces stegomyiae و Entomopthora spp.  وCalvatia carnifomis أكثر هي 

ً استخدامات الفطري أنواع من بعض  M. anisopliae. فقد تم عزل الفطر يةحيوال المكافحة مجال فيا

 الخنافس ثم تم تطبيقه على النخيل فحدثت عدوى لبعض الحشرات التي تصيب النخيل.

 مكافحة فيفعالية  B. bassiana فطرالو M. anisopliaeفطر الوفي المملكة العربية السعودية أظهر 

 كأحد واستخدامهاهما ب الملوثة الذكور إطالق من ستفادةاالن مك، وأالنخيل سوسة من األطوار المختلفة

 سالالت استنباط طريق عن الوسيلة هذه فعالية زيادة إمكانيةمع  النخيل لسوسة الحيوية المكافحة وسائل

 مناخ من القاسية الظروف تحت ممكنة فترة ألطول بحيويتها واحتفاظها عالية مرضية درةق ذات فطرية

لها كفاءة في مكافحة سوسة النخيل.  B. bassiana. وفي منطقة القصيم تم عزل ساللة من فطر المملكة

 كمسبب مرضي لسوسة النخيل الحمراء. .Aspergillus spتم تسجيل فطر  أيضا

 .Bو B. megateriumو  Bacillus sphaericusالبكتريا مثل  أنواعكما سجلت بعض 

laterosporus فيروس وCyloplasmic polyhedrosis  كمسببات مرضية ليرقات سوسة النخيل

 كفاءة في مكافحة سوسة النخيل الحمراء. أظهرتوبتطبيقها ضد الحشرة 

 
 )٢٠١١ الدوسري، وصالح رفيدياسيقا بوالنا( B. bassiana بفطر الحمراء النخيل سوسةإصابة 

 
 شكل جراثيم الفطر                            مزرعة للفطر تم تنميتها على بيئة بالمعمل

 تم عزلها من منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية B. bassianaساللة محلية من فطر 
 افحة الحيوية والمعلومات الزراعية بجامعة القصيم)مركز األبحاث الواعدة في المك – إبراهيم(تصوير د. جمال الدين حامد 
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 منظر ظهري                                                   منظر بطني

 .Aspergillus spبفطر إصابة سوسة النخيل الحمراء 
 اعدة في المكافحة الحيوية والمعلومات الزراعية بجامعة القصيم)مركز األبحاث الو – إبراهيم(تصوير د. جمال الدين حامد 

 

على  B. bassianaت بعض التجارب بالمملكة العربية السعودية لدراسة تأثير النيماتودا وفطرأجريوقد 

تمت معاملة التربة حول جذوع النخيل بمنطقة  سوسة النخيل الحمراء تحت الظروف الحقلية، حيث

% من الحشرات ١٠٠أن النيماتودا تقتل  وأوضحت النتائجأو بهما معا،  أو الفطر القطيف بالنيماتودا

تصل  بمرور الوقت حيثللمعاملة وأن نسبة القتل تنخفض  ىاألول يامالكاملة لسوسة النخيل الحمراء في األ

ثم % ٦٦.٧يقتل الحشرات الكاملة لسوسة النخيل الحمراء بنسبة فالفطر  أما، يوما ١٦% بعد ٦.٧إلى 

% في اليوم الثامن. وقد أثبتت التجارب أنه ال ١١تنخفض مع استمرار بقاء الفطر بالحقل إلى أن تصل 

لمكافحة الحشرات الكاملة لسوسة  في التربة تعارض بين استخدام النيماتودا والفطر الممرض للحشرات

 النخيل.
 

 . الطفيليات والمفترسات ٢

 Scoliaنوع من الدبابير يسمى ، ومن هذه الطفيليات ل الحمراءيرقات سوسة النخيبعض الطفيليات  تهاجم

erratica Smith (Hymenoptera: Scoliidae) من الذباب يسمى، ونوعCalliphorid 

sarcophaga (Diptera: Calliphoridae). 

 Tetrapolypusعلى حشرة سوسة النخيل الحمراء يسمى  ةالمفترس اتكاروسنوع من األ كما تم تسجيل

rhynchophori Ewing (Acari: Pymotidae)المفترسةالعجوز  إبرةحشرة  ، كما سجلت 

Chelisoches morio (Fabricius) (Dermaptera: Forficulidae) ، الحشرةهذه  آنحيث ذكر 

يرقه حديثه الفقس من سوسة  ٦٣٣ أوبيضه  ٦٦٢تفترس خالل فترة حياتها حوالي  أنيمكن  المفترسة

سبق فقد استوردت الهند نوع من البق من تنزانيا معروف انه مفترس  ما إلى إلضافةبا النخيل الحمراء.

لسوسة النخيل  الكاملةعلى افتراس اليرقات والحشرات  أيضا القدرةله ولحفار العذوق  الكاملة لألطوار
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، Platymerislae vicollis Distant (Hemiptera: Reduviidae)وهذا النوع يسمى ،الحمراء

 .سوسة النخيل الحمراء لعديد من الدراسات لتفعيل دور هذه الطفيليات والمفترسات في مكافحةوتجرى ا
 

 والغذائية الفرمونية . المصائد٣

 العوامل الهامة في تقليل من الحمراء النخيل لسوسة الكاملة الحشرات جذب أو اصطياد أعداد كبيرة من

 أعداد من ، وكذلك التخلصوجود اآلفة في منطقة مارف على إلى التع المصائد استخدام يؤديو، أعدادها

 من مع قطع التجمعي الفرمون استعمال الحمراء النخيل سوسة منها. ومن الوسائل الهامة في مكافحة كبيرة

 أن على السعودية في المصيدة المناسب المبيد بمحلول المغمورة السكر قصب من قطع أو النخيل جذع

 .كما هو موضح بالشكل الغطاء بوسط التجمعي يعلق الفرمون

 
 مكونات المصيدة السعودية

)ctopi-٢٣٩٩http://badr.forumy.biz/t( 

ويتم إعداد  ،حشرة سوسة النخيل في أعداد مجمعة وإناثوالفرمون هو عبارة عن مادة جاذبة لذكور 

حيث تعلق المصيدة  ،أشهر ٤-٣فرمون للهكتار تستمر لمدة تتراوح بين المصيدة باستخدام كبسولة من ال

، وتحتوي المصيدة على محلول مبيد أو توضع في التربة سم ١٨٠-١٥٠في جذع النخلة على ارتفاع 

حيث  ،أسبوع ٢-١مناسب وبه بعض قطع جذوع النخيل، ويتم تغيير قطع جذوع النخيل بالمصيدة كل 

 قعها في محلول المبيد.يجذب الفرمون الحشرة ويو

  
 في التربة                                                  النخيل ساق على

 )٢٠١١ الدوسري، وصالح سيقار (بوالنافيديا السعودية الفرمونية المصيدة وضع
١١٨٥٨٠٢٥٤٦٢٤١-٢٠٠٧-٠٨-٠٤-١.٧٨٠١٧٢uae/-the-ttp://www.albayan.ae/acrossh( 
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