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 مائل عند قاع دة العقل ة للح صول عل ى أف ضل ن سبة تج ذير        قطع ديسمبر مع إجراء  شهرفي  

  .لجذورونمو لألفرع وا
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Oryctes rhinoceros (Linnaeus) 
2002 

  الح عمر البيتيسعيد عبداهللا باعنقود         وصخالد أحمد الحبشي،       
  

م نفذت في وادي حضرموت تجربة استعمال المصائد الـضوئية لدراسـة      2002في عام   
أو حفـار الـساق كمـا       (مواعيد تواجد الحشرات الكاملة لحشرة خنفساء الرينوسيروس      

 وتدرج كثافتها العددية خالل أشـهر الـسنة،   .O. Rhinoceres L) يسميها المزارعون
ركبـت  . وكذا معرفة كفاءة استعمال المصائد الضوئية في المكافحة الميكانيكية للحشرة         
المسافة ،  مصيدتان ضوئيتان في موقعي نخيل ن في حقول المزارعين في منطقة سيئون           

سجلت أعـداد  .  لة محلية الصنعبين الموقعين حوالي كيلومتر واحد، والمصيدة المستعم   
.  أسبوعيا على مدار السنة، وفرزت الحشرات إلى ذكور وإناثةالحشرات الكاملة المصاد 

وفي شهر  . أوضحت النتائج أن الحشرة تبدأ في الظهور بأعداد ملحوظة في شهر مارس           
ـ              اع أبريل ارتفعت أعداد الحشرة ارتفاعا كبيرا ومفاجئا في كال الموقعين، واسـتمر ارتف

أعداد الحشرة باطراد حتى وصل إلى الذروة في شهر يونيو، ثم بدأت أعداد الحشرة في               
وفي شهر  . االنخفاض التدريجي خالل شهري يوليو وأغسطس مع بقاء األعداد مرتفعة         

أكتوبر (أما في األشهر الخمسة     . سبتمبر انخفضت أعداد الحشرة انخفاضا كبيرا ومفاجئا      
وأوضـحت النتـائج أيـضا أن       .  رة كانت منخفـضة جـدا     فإن أعداد الحش  )  فبراير -

من بدايـة أبريـل حتـى نهايـة         (المصيدتين استطاعتا أن تصطادا في الخمسة األشهر      
 58بمتوسط  (حشرة للمصيدة الواحدة  )290(حشرة بمعدل   ) 580(في الموقعين ) أغسطس

مـن  ، بينما اصطادتا في السبعة األشـهر األخـرى          )حشرة للمصيدة الواحدة في الشهر    
حـشرات  7بمتوسـط   ( حشرة تقريباً للمصيدة الواحدة    50حشرة فقط بمعدل    ) 99(السنة

اصطادت ) مايو، يونيو ويوليو  (وفي أشهر الذروة الثالثة     ). للمصيدة الواحدة في الشهر   
 حـشرة   64بمتوسـط   (حشرة للمـصيدة الواحـدة    193حشرة بمعدل   ) 385(المصيدتان  

) 294(لتسعة األشهر األخرى من السنة اصطادتا، بينما في ا   )للمصيدة الواحدة في الشهر   
 حشرة للمصيدة الواحدة في 16بمتوسط ( حشرة للمصيدة الواحدة   147حشرة فقط بمعدل    

وبينت النتائج أيضا أن لمنحنى تزايد أعداد الحشرة على مدار السنة قمة واحدة         . )الشهر
لنتائج أيضا أن النـسبة     ودلت ا . مما يعني أن للحشرة جيالً واحداً في السنة       ) في يونيو (

وأظهرت النتائج كـذلك أن الحـشرة       . 1.3 : 1تساوي  ) إناث: ذكور  (الجنسية للحشرة 
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 درجـة مئويـة و      38تفضل الجو الحار الجاف حيث تزايدت أعدادها عند درجة حرارة           
  . رطوبة نسبية% 40
  

  .وتوادي حضرم، ، المصائد الضوئية.O. rhinoceros مواعيد،  :الكلمات المفتاحیة
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 Triticum aestivum

 
  عوض مبارك بامؤمنعبد الحكيم احمد نعمان، علي عيدروس السقاف و

   جامعة عدن-كلية ناصر للعلوم الزراعية ، قسم المحاصيل والنبات الزراعي
  

نف  ذ ه  ذا البح  ث ف  ي مزرع  ة كلي  ة ناص  ر للعل  وم الزراعي  ة بجامع  ة ع  دن ف  ي الموس  مين           
 م لتقي    يم بع    ض س    اللة م    ن قم    ح الخب    ز 2002 / 2001 م و 2000/2001ال    زراعيين  

Triticum aestivum  ي ف  ) هدال شا (د ومقارنته ا بال صنف كلي ا ن سونا      مستوردة م ن أك سـا
  .بعض صفات النمو واإلنتاج

  -:وتتلخص نتائج البحث فيما يلي
مقارن  ة بال  صنف ، اختلف  ت ال  سالالت ع  ن بع  ضها معنوي  ًا ف  ي ميع  اد اإلس  بال والن  ضج الت  ام 

 ه  ي Acsad 1007  و Acsad 969  و Acsad 973وأن ال  سالالت ، ال  شاهد كليان  سونا 
، )  يوم  ًا 83.3 – 71.3( لن  ضج الت  ام وف  ي ا)   يوم  ًا 47 - 36(األكث  ر تبكي  رًا ف  ي اإلس  بال 

  بأنها األكث ر ت أخيرًا   Acsad 999  و Acsad 985  و Acsad 959بينما تميـزت السـالالت 
 . ) يوم 113 – 92( وفي النضج التام )  يومًا 69.3 – 60.3( في اإلسبال 

بات ف ي    أعلى المعدالت لعدد االشطاء في النAcsad 981  و Acsad 979حققت الساللتان 
وبف روق معنوي ة م ع ص نف المقارن ة      ،   أش طا   4.3 و   4.1الموسم األول بلغت على التوالي      

  Acsad 999  و Acsad 993  و Acsad 959في حين تفوقت السالالت ، ومعظم السالالت 
على الصنف الشاهد في معدل عدد االشطاء في النبات في الموسم الثاني والذي ت راوح ب ين          

  .  أشطا2.7 – 2.3
 أعلى المعدالت في عدد الحبوب ف ي ال سنبلة   Acsad 961  و Acsad 959حققت الساللتان 

 حب ـة وبف روق معنوي ة ف ي الموس م           59.7 – 44.3الواحدة في كال الموسمين تراوحت ب ين        
 حب ة ف ي الموس مين    28.3 حب ة  و  41.7ال ذي أعط ى       ،  الثاني فقط  مع الشاهد كليان سونا        

 Acsadكان من نصيب السالالت ، اقل معدل لعدد الحبوب في السنبلة بينما ،  على التوالي 
 .  حبــــة27.0 – 21.7  تراوح بين Acsad 989   و Acsad 969  و 981

تفوقت معظم السالالت المدروسة معنويًا على صنف المقارنة كليانسونا ف ي ص فة مح صول               
 بإعطائها أعل ى  Acsad 961  و Acsad 959حيث انفردت الساللتان ، الحبوب من الهكتار 
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