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 مقدمة

تعتبر زراعة النخيل من أهم الزراعات في المملكة العربية السعودية نظرًا لطبيعة البيئة 

ية التي تالئم نمو النخيل وانتاج والتمور، حيث تتحمل تلك األشجار الظروف البيئية السعود

، إضافة إلى ما تتميز به من إنتاج وفير ذي قيمة غذائية عالية يمكن أن يرقى القاحلة والجافة

ولزراعة النخيل في مجتمع المملكة العربية  إلحدى السلع األساسية في األمن الغذائي القومي،

بعادات وتقاليد وقيم اجتماعية  رتباطهاالدية أهمية خاصة ليس فقط كمصدر للغذاء ولكن السعو

شعارًا لها  اعتبرتلذلك  ،توارثتها األجيال، مما جعل للنخيل نظرة تقدير خاصة في المملكة

وتجسيدًا عمليًا لمكانتها ولتآلفها مع البيئة المحلية، حيث ال تخلو حديقة أو شارع من النخيل 

أنها من أكثر النباتات تكيفًا وتعتبر أشجار النخيل رمزًا للبيئة الصحراوية حيث  .نواعه المختلفةبأ

نظرًا لتحملها درجات مرتفعة من الحرارة والجفاف والملوحة قد ال تتحملها كثير من ها مع

 النباتات األخرى. 

من وزنها  %75د تزيد عن حتوي التمور على نسبة عالية من السكريات والتي قوت

 إلى لحديثةكما أشارت البحوث العلمية ا ،ولقد أطلق على التمر لقب منجم لغناه بالمعادن ،الجاف

 ،ر يمد جسم اإلنسان بكامل احتياجاته اليومية من المغنيسيومغرام من التم100أن تناول 

 م والبوتاسيوموبربع احتياجاته من كل من الكالسيو ،وبنصف احتياجاته من الحديد ،والمنجنيز

د المقولة بأن تناول التمور ال يؤدي إلى تسوس يوهذا ما يؤ ،الفلورين وتحتوي التمور على.

وهذا ما يؤكد احتفاظ البدو بأسنان سليمة لتناولهم كميات كبيرة من  ،األسنان بل يحافظ عليها

ة العضالت ولهذه الفيتامينات أهمية في تقوي ،لحامض الفوليك جيدًا كما تعتبر مصدرًا -التمر

  .والنمو السليم والوقاية من آفات الكبد وتقوية البصر وحماية البشرة

المملكة العربية السعودية،  فيوتعتبر منطقة القصيم من أهم مناطق زراعة النخيل 

ويوجد بها العديد من أجود أصناف التمور، ويرجع ذلك إلى مالئمة الظروف البيئية لزراعة 

 الكبيرة بزراعة أشجار نخيل التمر وخدمتها.النخيل وخبرة المزارعين 

النخيل خالل مراحل حياتها المختلفة لإلصابة بالعديد من اآلفات  وتتعرض أشجار

األكاروسية، والتي تؤثر تأثيرًا كبيرًا في كمية المحصول وجودته إذا لم تتم  وخاصة اآلفات

قضاء على المحصول نهائيًا. التوقيت المناسب، وربما تتسبب في النهاية في ال فيمقاومتها 

وتختلف أهمية هذه اآلفات وخطورتها من منطقة ألخرى ومن صنف آلخر، ويأتي على رأس 
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نخيل  التي تصيب االقتصاديةفات اآلحلم الغبير والذي يعتبر من أهم هذه اآلفات األكاروسية 

حة للتسويق مما يجعلها غير صال ،ولى في تكوين ونمو الثمارالتمر وخاصة في المراحل األ

ويتكاثر الحلم  ،وذلك في أماكن اإلصابة الشديدة، حيث تصاب التمور في مراحل نموها األولى

ويبدأ  ،وخاصة منطقة قشرة الثمرة ،العصارة امتصاصبصورة سريعة جدا مما يترتب علية 

 لالستهالكمما يجعلها غير صالحة  ،التمر شماريخالتي تغطي كافة العنكبوتية  هبإفراز خيوط

 من المحصول. %70ويتسبب في خسائر تتجاوز   دمياأل

المفرط للمبيدات الكيميائية في مكافحة هذه اآلفات األكاروسية إلى  االستخدامولقد أدى 

 ،مقاومة للمبيدات المستخدمة منها ما يتعلق بتواجد سالالت من األكاروسات ،أضرار عديدة

ومنها ما يتعلق  ،لمتواجدة في البيئة المحليةومنها ما يتعلق بالقضاء على المفترسات األكاروسية ا

، ولذلك كان البد بتلوث البيئة بالمبيدات السامة والتسبب باألمراض السرطانية وأمراض الكبد

وسائل المكافحة الحيوية للقضاء على هذه اآلفة بدون تلوث للبيئة وترك أثر متبقي  استخداممن 

 في الثمار.
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 كاروساتنبذة مختصرة عن األ

 األكاروسات

الماء  –النبات  –في كل البيئات ) التربة  عبارة عن آفات حيوانية مفصلية األرجل تعيش تقريبًا

 -100حجامها تترواح ما بين أ( والحشرات  –االنسان والحيوان  -الروث –المواد الغذائية  –

س والحشرة عن ويمكن التفريق بين األكاروويصعب رؤيتها بالعين المجرة، ميكرون،  450

 طريق عدة صفات اهمها:

بينما يمتلك األكاروس أربعة أزواج من األرجل  ،تمتلك الحشرات ثالثة أزواج من األرجل -1

  Eriophyid miteفي معظم المجموعات أو زوجين من األرجل في مجموعة  الحلم الدودي 

و يتميز بانتشار كثير  ،كاروس فالجسم رقيق شفافما األأ ،عادة صلبًا الحشرات تمتلك جسمًا -2

 نواع المختلفة عن بعضها.التنفسية التي تميز الفصائل واأل من الشعيرات الحسية و الثغور

كاروس ما األأبطن (  -صدر  -ضحة التقسيم )رأس ثالث مناطق وا ىلإ ةينقسم جسم الحشر -3

بطرق مختلفة  عبارة عن كتلة واحدة ال يتضح عليها تقسيمات وإن كانت تقسم تصنيفيًا هجسمف

 عن تقسيم جسم الحشرات تمامًا

 :ات في المملكة الحيوانية كالتاليالوضع التقسيمي لألكاروس

 

Kingdome: Animalia 

Sub kingdom Metazoan 

Triploblastica 

Phylum: Arthropoda 

Sub phylum: Chelicerata  

Class: Arachnida 

Sub- Class: Acari 



5
 

 مكافحتها وطرق النخيل تصيب التي األكاروسية اآلفات                                                  

 روسات :همية االقتصادية لألكااأل

 :يما يل ىلإوتقسم حسب ذلك  ،توجد االكاروسات في البيئات المختلفة كما سبق القول

 .األكاروسات المتطفلة على النبات -1

 ر.األكاروسات المتطفلة على الطيو -2

 .كنحل العسل االقتصاديةوخاصة الحشرات  ،األكاروسات المتطفلة على الحشرات -3

 .اناألكاروسات المتطفلة على اإلنس -4

 .األكاروسات المتطفلة على الحيوانات -5

 .األكاروسات المتطفلة على المواد الغذائية والمخازن -6

 .األكاروسات حرة المعيشة -7

 .األكاروسات المفترسة -8

و بعض االطوار أكاروسات من األ األخرىاآلفات األكاروسية  ىوهي مفترسات قوية تتغذي عل

المكافحة البيولوجية للسيطرة  همية في عمليةألها و ،اغير الكاملة من الحشرات وكذلك بيضه

 بعض اآلفات. ىعل

ويقتصر الحديث عن اآلفات األكاروسية التي تصيب النباتات وخاصة نخيل التمر )موضوع 

 الدورة(

 طرق تشخيص اإلصابة باآلفات األكاروسية  -

ع من اآلفات ، حيث يوجد لكل نوهاأنواع باختالفتختلف مظاهر اإلصابة باألكاروسات 

من حيث كونها أكاروسات تصيب البراعم أو األوراق أو  األكاروسية مظاهر إصابة خاصة به

، ةلكل نوع على حد، وسوف يتم التعرض لجميع مظاهر اإلصابة باألكاروسات المختلفة الثمار

ألهم وفيما يلي عرض  على أشجار النخيل بالمملكة العربية السعودية.والتي تم تسجيلها بالفعل 

 اآلفات األكاروسية التي تصيب نخيل التمر.
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 (أو الغبير )حلم الغبار Date Miteأكاروس النخيل   -1

  Oligonychus afrasiaticus (McGregor)  ياالسم العلم

يعتبر و.  Prostigmataرتبة ذات الثعر األمامي  Tetranychidaeيتبع هذا النوع عائلة 

آفة خطيرة على أكاروس الغبير و أيطلق عليه حلم الغبار  أكاروس النخيل العنكبوتي والذي

المملكة العربية السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب وسلطنة  أشجار نخيل التمر في

 وفلسطينمتحدة والبحرين والسودان واليمن عمان والعراق وليبيا وفلسطين واإلمارات العربية ال

أخرى. كما يصيب أشجار نخيل البلح في األماكن الجافة والواليات المتحدة األمريكية وأماكن 

 .ذات الرطوبة المنخفضة

 مظاهر اإلصابة بأكاروس الغبير -

يعيش على أسطح األوراق بأعداد صغيرة ولكن في حلم الغبير عبارة عن حيوان صغير الحجم  

ة على الثمار، كثيف إذ ينسج خيوطًا ،موسم اإلثمار يغزو العذوق ويتكاثر فيها بشكل كبير وسريع

حيث يتجمع الغبار على هذه الخيوط وتتراكم فيها جلود انسالخ العنكبوت والمخلفات األخرى 

كما يتغذى على  .ولهذا يطلق عليه اسم عنكبوت الغبير ،فتبدو العذوق المصابة مغبرة ،أيضًا

لون مصفرة ال طول الضلع األوسط على السطح السفلي لألوراق، وينتج عن اإلصابة وجود بقعًا

وذلك في مرحلة ما قبل عقد الثمار، وتبدأ اإلصابة على الثمار بمجرد العقد  ،في أماكن اإلصابة

العصارة منها ثم تتصلب وتذبل مع مرور  امتصاصسطحية على جلد الثمرة نتيجة  ندوبًا مسببًا

الوقت مما يتلف الثمار في حالة اإلصابة الشديدة ويقلل من رتبتها التسويقية وتصبح خشنة 

أو تترك على  ،دمي، حيث تقدم كأعالف للحيواناتاآل لالستهالكالملمس وغير صالحة 

السنوات الالحقة. وتبدأ مظاهر اإلصابة في الظهور في  فيمما يزيد من تفاقم المشكلة  ،األشجار

عندما تكون الثمار في مراحل نموها األولى )طور الكمرى(، حيث تتغذى  ،بداية شهور الصيف

، يات واألطوار الكاملة لهذا األكاروس على الثمار الصغيرة ذات اللون األخضراليرقات والحور

ما تصل الثمار إلى  ونادرًا ،تبدأ اإلصابة من ناحية قمع الثمرة ثم تمتد إلى الطرف المقابل منهاف

حيث يتحول لونها من األخضر إلى البني  ،نضجها الكامل نتيجة المتصاص الحلم لعصارتها

ذات ملمس  فتصبح جلديًة ،إلى تيبس الثمار وظهور تشققات عديدة عليهاالمحمر مما يؤدي 

ال تنمو الثمار المصابة وال تصل إلى الحجم الطبيعي ويتشوه شكلها ويتبقع لونها. و ،فليني خشن

أو وينتج عن التغذية لفترات طويلة مع زيادة أعداد األكاروس ما يشبه الجروح أو الندوب  
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كما تسقط نسبة كبيرة من سبة المواد السكرية في الثمار المصابة، حيث تقل ن ،الشقوق الطولية

في حاالت اإلصابة  %100إلى  50يصل الضرر من  وقد ،الثمار المصابة في منتصف الصيف

(. كما أكدت نشرات اإلنتاج الدورية في موريتانيا  (Guessoum, 1986في الجزائر  دةالشدي

ر المصابة ذات ثمار رديئة ومنخفضة الرتبة من األشجا %70أن هذا النوع تسبب في جعل 

(، ويستمر نشاط De Montaigne and Mouloud, 1986وغير صالحة للتسويق أو للبيع )

هذا األكاروس في التغذية وإحداث الخسائر حتى وصول ثمار البلح إلى ) طور الخالل( وذلك 

ا التعداد في االنخفاض عندما يتحول لون الثمار إلى اللون األصفر أو األحمر، يبدأ عنده

التدريجي. وتختلف حساسية أصناف نخيل البلح لإلصابة بهذا النوع فمثال يعتبر الصنف العراقي 

)ساير( والصنف )سبكي( من أصناف نخيل البلح المقاومة لإلصابة بهذا األكاروس بينما يعتبر 

بية المملكة العرالصنف )سكري( والصنف )رومان( أكثر أصناف النخيل حساسية لإلصابة في 

 Aldosari and (2007 ,ري( متوسط المقاومة لإلصابة ضالسعودية بينما كان الصنف )خ

Ali (. وفي عمان أصيب صنف نخيل البلح )هاللي( والصنف )خانزاني( بأكاروس النخيلO. 

afrasiaticus.   بينما أصيبت األصناف األخرى في وقت متأخر من موسم النمو  ،بريلأفي

Elwan, 2000)   كما وجد أن هذا النوع من األكاروس يبلغ أقصي تعداد له في شهر يوليو .)

وذلك  ،في هذا الوقت نه سجل أعلى تعدادأإال  ة،أن الثمار في هذا الوقت تكون صلببالرغم من 

حيث  ،(، أيضا تم تسجيل هذا األكاروس في تونس(Palevsky, 2005على الصنف )ميدجول( 

األوراق والثمار على جميع أصناف نخيل التمر في مراحل نموها  يسبب خسائر عديدة على

 ،يكولوجية تمت على هذا النوعأاحل اإلصابة الشديدة. وفي دراسة وخاصة في مر ،المختلفة

مع االرتفاع الملحوظ في درجات  أغسطس شهروجد أن أعلى تعداد له يكون في شهر يوليو و

 .  )Chermiti, and Chaaban Ben 2011) العاممن  الحرارة في هذا الوقت

هو وجود الغزل العنكبوتي الذي يفرزه هذا  ،أيضًاومن أهم مظاهر اإلصابة بحلم الغبير 

لتعلق األتربة  مما يجعلها عرضة ،في حاالت اإلصابة الشديدة النوع والذي يغطي الثمار تمامًا

الخاصة بتحول أطوار الحلم من طور إلى  االنسالختلتصق به جلود  بهذا النسيج العنكبوتي أيضًا

 في عرقلة العمليات الفسيولوجية للثمرة ويحجب الضوء عن الثمار طور حيث يتسبب هذا النسيج

تشر هذا النوع في ينتأخر نموها ونضجها وتلونها. وفي المملكة العربية السعودية  فيمما يتسبب 

نهاية الربيع  صابة به فيوتشتد اإل ،المناطق الدافئة الجافة مثل حائل والقصيم والرياض والخرج

 .والجفاف ولذلك فهو من األنواع التي تتحمل الحرارة العالية ،والصيف وبداية الخريف

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281403/#bibr06
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 :ألكاروس الغبير يالتذبذب التعداد -

شهري يونيو ويوليو، ويصل إلى ذروته في شهر  يبدأ تعداد هذا النوع في االرتفاع في

ويستمر في االنخفاض طوال أشهر الشتاء،  ،أغسطس، ثم تبدأ األعداد في االنخفاض التدريجي

وتنتقل معظم األفراد للعيش على الحشائش  ،حيث تأخذ األفراد البالغة اللون األخضر الغامق

بيع المقبل رتفاع درجة الحرارة في الرالمجاورة ألشجار النخيل وتتكاثر بصورة بطيئة، وعند ا

إلى اللون األخضر الالمع،  اشجار النخيل ويتحول لونهإلى أوتنتقل  ى،تنشط األفراد مرة أخر

وآخرون  El-Halawanyويبدأ في االنتشار ووضع البيض ويزداد تعداده بسرعة هائلة )

لنخيل مثل النحل (. وينتشر هذا النوع عن طريق الرياح والحشرات التي تتواجد على ا2001

وتنقل معها اإلصابة عن طريق الغزل  ،خرآلى إكذلك الطيور التي تنتقل من مكان والزنابير و

 العنكبوتي الذي يتعلق بأرجلها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 على الثمار Oligonychus afrasiaticusمظاهر اإلصابة بحلم الغبير 
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 مكافحتها وطرق النخيل تصيب التي األكاروسية اآلفات                                                  

 تاريخ الحياة:

والتي بلغت  ،بيضة في فترة وضع البيض 21,4يبلغ متوسط ما تضعه األنثى من بيض 

بيضة في اليوم، وعند تربية هذا األكاروس على ثمار الصنف  2,11يومًا بمعدل  10,1

Deglet noor يفقس البيض ويصل  ،درجة 27ْ درجة حرارة  ىوعل يوهي في طور الكمر

 1,9البيض يومًا، بينما بلغت فترة ما قبل وضع  11,1إلى الطور البالغ في دورة حياة بلغت 

 ًايوم 1,4 يومًا، وبلغت فترة ما بعد وضع البيض 13يومًا كما بلغت فترة الحياة 

(2011 Chermiti, and Chaaban Ben(  

  المكافحة:

أفاراد فاأكثر علاى وريقاة      5و وجاود  الحد االقتصادي الحرج لهذا النوع من األكااروس ها  

 أفراد على الثمرة، ويستخدم في المكافحة ما يلي. 3النخيل الريشية الواحدة أو وجود 

أو   WP %69,5لتر ماء مع إضافة مانكوبر  100سم لكل  40بمعدل  ،EC%1,8فيرتيمك  -1

تأثير  حيث أثبتت الدراسات أن هذه المركبات لها  EC %19أو سابرول   WP %75ميكال 

وذلك للقضاء على األطوار  ،ضد األعمار المختلفة لبيض العنكبوت األحمر العادي فعال جدًا

ذلك تقل عدد مرات الرش والتكلفة الفعلية بقدر  ىوعل ،ةلمتحركة والبيض في رشة واحدا

 .( (Abd El-Wahed, 1997               اإلمكان

 .لتر ماء 100جرام /  250كبريت ميكروني بمعدل  -2

 لتر ماء.  100سم لكل  45بمعدل  SC %36شالنجر -3

  Red Palm Miteأكاروس النخيل األحمر  -2

   Hirst  Raoiella indicaاالسم العلمي 

 ، تمBerlese  Tenuipalpidae يتبع هذا النوع فصيلة األكاروس العنكبوتي الكاذب

ومنذ ذلك  ،في الهند 1924على أوراق جوز الهند سنة  ا النوع ألول مرةتسجيل ووصف هذ

 (Cocos nucifera)تم نشر المعلومات عن هذا األكاروس كآفة اقتصادية على جوز الهندالوقت 

 1942وكان يعرف باسم أكاروس نخيل جوز الهند، وبعد ذلك بفترة تم تسجيله في مصر سنة 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3281403/#bibr06
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ا األكاروس تم تسجيل هذ 2004في سنة  ، وحديثًاPhoenix dactylifera)على نخيل البلح )

ويسبب خسائر بالغة  ،على أشجار نخيل الزينة، كما ُسجل على أشجار الموز بأعداد كبيرة جدًا

على نباتات الفاصوليا بأعداد قليلة، وينتشر في أماكن  سجل أيضًاوعلى أوراق أشجار الموز، 

تحدة مارات العربية المملكة العربية السعودية وعمان واإلعديدة من العالم منها مصر والم

آفة  112والسودان والهند وباكستان وإيران وماليزيا وسيريالنكا وتايالند. حيث سجل ضمن 

(. تم وصف ذكور وإناث هذا El-Shafie, 2012) أكاروسية وحشرية تصيب أشجار النخيل

حمراء مستديرة مع وجود بقع غامقة على الجسم، أما الذكر فهو أصغر من  األنثى األكاروس،

ي الشكل، لون الجسم أحمر والشعرات الموجودة على السطح الظهري تشبه األنثى ومثلث

 المضرب.

  

  Raoiella indicaأكاروس النخيل األحمر 

 مظاهر اإلصابة والخسائر: 

نوعًا من النخيل حول العالم، يأتي على رأسهم نخيل التمر  32يصيب هذا األكاروس 

خسائر  مسببًا ،راق النخيل وخاصة الحديثة منهاونخيل جوز الهند ونخيل الزينة، يتغذى على أو

ويفضل السطح السفلي من األوراق،  ،وبأعداد كبيرة ًاهجومه عليها سريعيكون فادحة بها، حيث 

بيضة، كما وجد أيضا مستعمرات من  330الي  110تضع األنثى بيضها في مستعمرات ما بين 

ي ما بين بيض ويرقات هذا األكاروس على السطح السفلي لألوراق حول العرق الوسط

وحوريات ثانية وأفراد بالغة. ونتيجة للتغذية المستمرة على السطح السفلي  ىوحوريات أول

لألوراق تظهر بقع كبيرة صفراء حيث يمتص محتويات خاليا األوراق من العصارة مما يؤدي 

ا مما يجعل إلى موت موضعي بالنسيج الحي للخاليا، كما يخترق الطبقة العميقة ألنسجة الخالي
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وتتحول األوراق إلى ألوان مختلفة منها األخضر الالمع ثم  ،النبات يفقد اللون األخضر تدريجيًا

(. وفي دراسة أجريت على هذا (Rodrigues, 2007اللون األصفر ثم في النهاية اللون البني 

تي مليون فرد لكل عائل نبا 100إلى  30النوع وجد أن هذا األكاروس قد يصل تعداده من 

واحد، ولعل هذا العدد الهائل يظهر مدى قدرته على إحداث خسائر بالغة بالنخيل تصل إلى موت 

إلى المستويات األعلى حتى  األوراق تماما خاصة الثلث السفلي من األوراق ثم االنتقال تدريجيًا

عن  (. ينتقل هذا النوع من نبات إلى آخر(Pons and Bliss, 2007القضاء تماما على األوراق 

ومن ثم انتقال العدوى من األماكن المصابة  ،طريق الهواء أو الحشرات المترددة على األشجار

إلى أماكن أخرى سليمة، ويالحظ عليها اإلصابة والبيض الذي يتصل بسطح األوراق عن طريق 

 (. ولعل أخطر أنواع اإلصابة اقتصاديًاWelbourn (2006 ,خيوط رفيعة متصلة بالبيضة 

يليها نخيل جوز الهند ثم نخيل الزينة. ولقد تم تسجيل هذا األكاروس على  التمرخيل تأتي على ن

نخيل التمر بالمملكة العربية السعودية. ويبدأ التعداد في االرتفاع في بداية أبريل حتى يصل إلى 

قمة التعداد في أغسطس. ويسبب خسائر عديدة، حيث يصيب األوراق والبراعم وعناقيد الفاكهة 

. ويفضل إصابة السطح السفلي لألوراق واألماكن المحمية ويمتص يؤدي إلى تشوهها تمامًامما 

العصارة النباتية مما يؤدي إلى ظهور لون الصدأ في األماكن المصابة وعند ارتفاع نسبة 

 (.(Abd El-Maksoud, 2006وتموت  اإلصابة تجف األوراق تمامًا

  

 )الحظ لون الصدأ على األوراق( على األوراق Raoiella indicaمظهر اإلصابة بأكاروس النخيل األحمر 
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ومطهر اإلصابة به  Raoiella indicaاألطوار المتحركة والبيض واألفراد البالغة ألكاروس النخيل األحمر 

 صابة شديدة(إعلى النخيل )

         تاريخ الحياة:

على درجات وف المعملية تم إجراء دراسة بيولوجية ألكاروس النخيل األحمر تحت الظرو

يومًا أما دورة  24,5. بلغت دورة حياة األنثى % 60م ورطوبة بلغت ⁰ 26- 24 حرارة ما بين

وبلغت  ،لألنثى الواحدة يوميًا تينبيضيومًا، وكان معدل وضع البيض  20,6حياة الذكر فبلغت 

ة وضع بيضة خالل فتر 50، حيث بلغ متوسط ما تضعه األنثى يومًا 27فترة وضع البيض 

و يبلغ عدد البيض في كل  ،يوضع البيض في مستعمرات على السطح السفلي لألوراق البيض

 Sex) جنسية  س هذا البيض عن ذكور وإناث بنسبةثم يفق ،بيضة 330إلى  108مستعمرة من 

ratio) 1ىأنث 11,4: ذكر  Nageshachandra, 1984) البيضة ذات لون أحمر وردي ،)

 6,1ميكرون، تبلغ فترة حضانة البيض من  88يكرون ويبلغ عرضها م 117المع يبلغ طولها 

يومًا حيث يفقس البيض عن يرقة ذات لون ما بين البرتقالي الغامق واألحمر يبلغ  6,5إلى 

ثم  أيام 9,5إلى  5,7ميكرون بطيئة الحركة تستغرق من  100ميكرون وعرضها  130طولها 

إلى  5,4ميكرون تستغرق  120ميكرون وعرضها  200تتحول إلى حورية أولي يبلغ طولها 
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يومًا، حيث تكتمل دورة الحياة  10,5إلى  4,1ثم تتحول إلى حورية ثانية تستمر فترة  أيام 6,5

 . أيام 33إلى  21في فترة من 

 

 شكل بيضة أكاروس النخيل األحمر وخيوطها التي تتصل باألوراق

  المكافحة:

  باستخدام أحد المبيدات اآلتية: R. indicaمر تتم مكافحة أكاروس النخيل األح

هذا المبيد أعلى نسبة سمية  ىلتر ماء، حيث أعط 100سم لكل  40 بمعدل  EC 1,8فيرتيمك  -1

 (2013وآخرون  DeAssisعلى هذا النوع من األكاروس )

 6-5من  هة في مكافحة هذا األكاروس عند رشنتائج جيد ىزيت النيم المخلوط بالكبريت أعط -2

 .(Gassouma  (2005 ,مرات في السنة

 لتر ماء.  100جرام/  80بمعدل   WP % 50بيجاسيوس  -3

 :Oligonychus pratensis  (Banks)النوع  -3

حيث يتواجد على  ،ويسبب خسائر في األوراق يصيب أشجار النخيل، ،أكاروس متوسط الحجم

مما يفقدها اللون  من األوراقعن طريق امتصاص العصارة النباتية  ىويتغذ السطح السفلي

األخضر في صورة بقع باهتة مستديرة، ومع استمرار التغذية تزداد هذه البقع وتتسع حتى تغطي 

نظرًا لغضاضتها لسهولة  ،الورقة كاملة، كما يفضل هذا األكاروس التواجد على قمة األوراق

 .ورةاختراق بشرتها الحديثة عن طريق الرمح الخاص به كما هو موضح بالص
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 على أوراق النخيل )الحظ تواجد األفراد على القمة(  O.pratensisمظهر اإلصابة بالنوع 

 تاريخ الحياة:

تبدأ اإلناث في وضع البيض في بداية الربيع على السطح السفلي لألوراق حيث يتواجد البيض 

الصيف. وتبلغ فترة ويبدأ التعداد في الزيادة التدريجية في الربيع وشهور  ،واألطوار المتحركة

(. وتتم مكافحة هذا النوع كما في النوع  Michael  (1995 ,أيام في الصيف  10الجيل 

Oligonychus afrasiaticus 

  Brevipalpus pheonicis  (Geijskes)األكاروس المبطط  -4

        

    Brevipalpus pheonicis  (Geijskes)األكاروس المبطط 



15
 

 مكافحتها وطرق النخيل تصيب التي األكاروسية اآلفات                                                  

يوجد في أماكن  ،وهو أكاروس عالمي االنتشار ،كاروس العنكبوتي الكاذبيطلق عليه أيضًا األ

ستراليا أفريقيا وأالمملكة العربية السعودية وجنوب عديدة من العالم، حيث يوجد في مصر و

على نخيل التمر، ويعتبر هذا األكاروس  هحيث تم تسجيل ،والواليات المتحدة األمريكية والهند

كما يصيب بعض نباتات  ،الموالح والشاي في الهند وعلىي مصر آفة رئيسية على الموالح ف

 هعائل نباتي لهذا النوع يتبع 486 . تم تسجيلالبيوت المحميةالزينة وبعض النباتات األخرى في 

  (2003وآخرون  Carlعائلة  ) 64جنس و 118

 مظاهر اإلصابة والخسائر:

االقتصادية التابعة لعائلة األكاروس على أهم األنواع ذات األهمية  Brevipalpusل جنس ميش

، حيث تعتبر هذه الفصيلة من الفصائل الهامة  Tenuipalpidae Berleseالعنكبوتي الكاذب

التابعة لألكاروسات التي تصيب النباتات والتي تسبب خسائر بالغة لمحاصيل الفاكهة ومحاصيل 

عض نباتات الزينة، تصيب وكذلك تصيب ب ،بيوت المحميةالخضر في الحقل المفتوح وداخل ال

وتصيب األزهار وتتسبب في  ،كما تصيب البراعم وتتلفها ،خاصة السطح السفلي ،األوراق

مما يؤدي إلى ضعف  ،وتسقطها وتشوهها تمامًا كما تصيب الثمار أيضًا ،ضعفها وسقوطها

 .Bالنوع النباتات بصورة كبيرة وبالتالي وقلة المحصول. ويأتي على رأس هذه األنواع

pheonicis (Geijskes)   ولعل أخطر ما يميز هذا النوع هو قدرته على نقل األمراض

 الفيروسية النباتية.

، وهذه األنواع  B. obovatus  Donnadieuثم النوع B. californicus (Banks)يليه النوع 

ي ما تتشابه مع بعضها في معظم األحيان من حيث العائل النباتي وأيضا التوزيع الجغراف كثيرًا

(. تم تسجيل هذا النوع من األكاروس على 2003وآخرون  Chagasفي جميع أنحاء العالم )

التمر في المملكة العربية السعودية ويسبب خسائر في أوراق النخيل ولكن في  ،أشجار نخيل

 (. 2002حاالت اإلصابة الشديدة فقط  )الزيات واخرون 

  edSay  Phyllotetranychus aegyptiacusالنوع   -5

أكاروس مستدير الشكل ذو لون أحمر غامق، يوجد على جسمه شعرات عريضة ورقية الشكل 

وهو أكاروس سريع االنتشار يصيب أوراق  ،بيضاء اللون. يصيب أشجار نخيل البلح والتمر

ونتيجة لإلصابة يتغير لون  ،يفضل السطح العلوي هل من سطحيها العلوي والسفلي ولكنالنخي
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لى اللون األحمر وذلك على السطح العلوي لألوراق. وقد تنتشر هذه البقع بعض أجزاء الورقة إ

على الورقة بالكامل، هذا باإلضافة إلى الغزل العنكبوتي الذي يوجد بكثرة في حاالت اإلصابة 

الشديدة مما يؤدي في النهاية إلى تساقط األوراق المصابة وخاصة في فترات الحرارة العالية 

كروي الشكل  بيضًا ى(. تضع األنث2001وآخرون  El-Halawanyلنوع )والتي يفضلها هذا ا

تتغذى وتسكن وتنسلخ  ىتتغذى وتنسلخ معطية حورية أول يرقًة أحمر اللون والذي يفقس معطيًا

يوما على درجة  28، تستغرق دورة الحياة من البيضة حتى الحيوان الكامل كاماًل ًامعطية حيوان

 .27حرارة 

  المكافحة:

 باستخدام أحد المبيدات اآلتية: هذا النوعتتم مكافحة 

 لتر ماء.  100سم /  75بمعدل   EC % 1ميلبكنوك  -1

 لتر ماء.  100سم/  25بمعدل    SC  %10باروك  -2

 لتر ماء. 100سم /  50بمعدل SC   %5أورتس  -3

  :Brown Miteاألكاروس البني  -6

    Eutetranychus orientalis(Klein)االسم العلمي 

      

     Eutetranychus orientalisألكاروس البني ا
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يصبب األكاروس األوراق من السطح العلوي حيث يمتد على طول المحور الوسطي لألوراق 

ويشاهد البيض واألطوار المتحركة وجلود االنسالخ في هذه المنطقة من الورقة، حيث يمتص 

 Necroticدها اللون ويتحلل النسيج الحي العصارة النباتية مما يؤثر على أنسجة الورقة ويفق

areas   األخضر ويتحول لون الورقة إلى اللون األصفر الباهت، ويحدث تجعد واضح في

ويظهر هذا اللون في صورة أشرطة طولية على امتداد المحور الوسطي لألوراق،  ،األوراق

لورقة في حاالت اإلصابة باإلضافة إلى الخيوط العنكبوتية التي يفرزها والتي تغطي أجزاء من ا

خاصة يوليو  ،والتي تبدأ من شهر مارس وتبلغ ذروتها في أشهر الصيف الحارة ،الشديدة

وأغسطس وتستمر حتى فبراير، وينتج عنها انحناء حافة الورقة ناحية األعلى وموتها وسقوطها. 

 حيث ،اقلألور يصيب هذا النوع أوراق أشجار نخيل التمر وال يصيب الثمار ويسبب أضرارًا

يتغذى على السطح العلوي لألوراق، وينتج عن اإلصابة الكثير من البقع الرمادية. وتؤدي 

(. وقد وجد 2001وآخرون  El-Halawanyاإلصابة إلى ضعف األوراق الحديثة وسقوطها )

  Eutetranychus banksiأكاروس أوراق النخيل البني  خر هوآلنوع  هذا النوع مصاحبًا

Pritc &Baker لذي تم تسجيله بالفعل في المملكة العربية السعودية  )الزيات واخرون وا

2002.) 

 تاريخ الحياة:

وتضع   ،تضع األنثى بيضها على السطح العلوي لألوراق على امتداد العرق الوسطي للورقة

بيضة في الصيف، تبلغ  32بيضة في الشتاء و 22البيض منفردًا  أو في مجاميع،  حيث تضع 

بينما كانت فترة  أيام 2,9و  3,7أما اليرقة  فتبلغ فترتها  أيام 4,3و  5,7البيض فترة حضانة 

يوم شتاًء وصيفا على التوالي ، أما  2,2و 2,7والحورية الثانية أيام  2,2و 2,4الحورية األولي 

يوما  10,4و 12,2   وبلغت فترة وضع البيض  أيام 1و 2,4فبلغت  فترة ما قبل وضع البيض 

على التوالي ، ولهذا النوع  يوما شتاء و صيفًا 2,4و  3  غت فترة ما بعد وضع البيضبينما بل

 .)1975وآخرون  ( Jeppson    في السنة جياًل 27

 المكافحة:

وفي  ،أفراد على وريقة النخيل الريشية الواحدة 5الحد االقتصادي الحرج لهذا النوع هو وجود 

تم  ،في مكافحة هذا األكاروس على أشجار الموالح دراسة أجريت لمعرفة أكثر المبيدات فاعلية
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حيث أعطى نسبة  ،لتر ماء 100سم لكل  40بمعدل   EC%1,8استخدام المبيد الحيوي فيرتيمك 

  EC %24,5، بينما كان مبيد التيديفول الزيتي %85,49خفض في تعداد األكاروس بلغت 

مبيد نسبة خفض في تعداد هذا حيث أعطى هذا ال ،ما لتر ماء أفضل نوعًا 100سم / 250بمعدل 

 100سم /  150بمعدل    EC %50، بينما أعطى مركب النيرون %89,84النوع وصلت إلى 

كما كان المبيد  ، %93,53حيث بلغت نسبة الخفض في تعداد هذا النوع  ،أفضل لتر ماء نسبًة

ى لتر ماء هو األفضل على اإلطالق حيث أعط 100جرام /  100بمعدل   WP %20سانميت 

   (2006%96,23هذا المبيد أعلى نسبة خفض في تعداد هذا النوع من األكاروس وصلت إلى 

(Abd El-Maksoud 

 :Attiah  Eutetranychus palmatusاألكاروس   -7

يشبه هذا األكاروس أكاروس الموالح البني في الشكل واللون إال انه يختلف عنه في أن الشعرات 

ويسبب خسائر بالغة  ،على نخيل التمر هذا النوع ت. تم تسجيلالظهرية غير محمولة على نتوءا

أغسطس شهر يونيه وحتى نهاية شهر ألوراق النخيل خاصة في أشهر الصيف الحارة ابتداء من 

Abd El-Maksoud, 2006) .) 

 لتر ماء.  100سم لكل  40بمعدل  EC%1,8بالفيرتيمك  ة هذا النوع تتم مكافح

 :Enany)-and El(Zaher,Gomaa  Neopetrobia summersiالنوع  -8

أكاروس بيضاوي الشكل بني اللون تم تسجيل هذا النوع على أشجار النخيل ذو شعرات ظهرية 

عريضة يصل إلى أعلى تعداد له في شهور الصيف الحارة وخاصة يوليو وأغسطس. وتتم 

 مكافحة هذا النوع بأحد المبيدات التالية:

 لتر ماء مع استخدام مادة ناشرة مناسبة. 100سم لكل  40بمعدل  EC%1,8فيرتيمك  -1

 لتر ماء. 100سم لكل  45بمعدل  SC %36شالنجر -2

  : Oligonychus simplex = Paratetranychus simplexالنوع  -9

 (.2002سجل هذا النوع على أشجار نخيل التمر بالمملكة العربية السعودية )الزيات واخرون 

حاالت  ييسبب خسائر على األوراق ف ،لحجم بيضاوي مائل لالستدارةوهو أكاروس متوسط ا
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اإلصابة الشديدة حيث يمتص عصارتها ويضعفها حيث يحول لون األوراق إلى اللون األسود 

نتيجة لإلفرازات اللعابية الخاصة بهذا النوع من األكاروس. وتتم مكافحة هذا النوع بالفيرتيمك 

1,8%EC  ر ماء. لت 100سم لكل  40بمعدل 

 

 الحظ إسوداد األوراق Paratetranychus simplexمظهر اإلصابة باألكاروس 

  :Date Palm Bud Miteأكاروس براعم النخيل  -10

  Keifer Mackiella phoenicisاالسم العلمي 

يوجد على أشجار نخيل البلح بين ثنايا السعف  ،الدودي مجموعة األكاروس النوع يتبعهذا 

وتتسبب اإلصابة في تشوه سعف النخيل القديم  .حيث يصيب البراعم واألوراق، والبراعم الناشئة

وآخرون  Halawany-El)ثم تجف األوراق وتسقط. تم تسجيل هذا النوع على أشجار النخيل 

لتر ماء. كما تم  100سم لكل  40بمعدل  EC%1,8(. وتتم مكافحة هذا النوع بالفيرتيمك 2001

ملكة العربية السعودية )الزيات تسجيل هذا النوع من األكاروس على أشجار نخيل التمر بالم

 (.2002خرون آو
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  المكافحة:

أفراد على البوصة المربعة، وتتم  8الحد االقتصادي الحرج لهذا النوع من األكاروس هو وجود  

  -حد المبيدات اآلتية:المكافحة باستخدام أ

 لتر ماء مع استخدام مادة ناشرة مناسبة. 100سم ل/  40بمعدل  %1,8فيرتيمك  -1

لتر  100سم /  30بمعدل   EC % 75كبريت  -3لتر ماء.   100سم /  45شالنجر بمعدل  -2

 ماء. 

 :Tumescoptes trachycarpi  أكاروس تجعد أوراق النخيل    -11

ومن أهم مظاهر اإلصابة  ،ة األكاروس الدودي. يصيب أشجار النخيلهذا النوع يتبع مجموع

بهذا النوع هو وجود بقع سوداء اللون على السطح السفلي لسعف النخيل. يتميز هذا النوع بقدرته 

على البقع السوداء التي يسببها نتيجة  ًاعلى إفراز غطاء شمعي بكميات كبيرة ويكون مبعثر

  .قد تم تسجيل هذا النوع بأعداد كبيرة على أوراق النخيلامتصاص العصارة من األوراق. و

(El-Halawany  2001وآخرون). 

 المكافحة:

على الوريقة الواحدة وتتم المكافحة كما في  8الحد االقتصادي الحرج لهذا النوع هو وجود  

  . KeiferMackiella phoenicisالنوع السابق 
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 ي تصيب النخيلالمكافحة المتكاملة لألكاروسات الت

Integrated Pest Management 

هي عبارة عن نظام متكامل إلدارة التعامل مع اآلفات  (IPMالمكافحة المتكاملة لآلفات )

والزراعية  الحيويةوهي المكافحة  ،األمثل لجميع جوانب المكافحة المتكاملة االستخداممن خالل 

 الحرج االقتصادية دون مستوي الحد وذلك بهدف خفض كثافة اآلف ،والتشريعية والكيميائية

 والتحكم في التذبذب التعدادي لآلفة.  ،لإلصابة

هو زيادة أو نقص أعدادها نتيجة لظروف بيئية محددة فيما  ،والمقصود بالتذبذب التعدادي لآلفة

يعرف بمنحنيات النمو، وهناك مجموعة واسعة من التقلبات البيئية، مثل فصول الشتاء الباردة، 

عداء الحيوية، الطبيعة الفسيولوجية للنبات والمرض، ونقص الغذاء، تواجد األ ف،والجفا

اآلفة  حتياجاترد بعضها في تعداد اآلفة نظرًا الالمصاب، كل هذه العوامل تتحكم مجتمعة أو ينف

 وإنتاج أجيال جديدة. فر مدى حراري معين للنمو والتكاثرتوي مثلها مثل أي كائن ح

عند إجراء عمليات المكافحة المتكاملة وهي عالقة  عتباريجب أخذها في االوهناك عدة عوامل 

 :بعض العوامل بتعداد اآلفة كما يلي

 :تذبذب التعداد ودرجات الحرارة -1

رتباطًا وثيقًا بدرجات الحرارة وفي حالة إصابة أشجار النخيل بحلم ايرتبط تعداد اآلفات 

 نتصف شهر مارس وتزداد اإلصابة بمعدل ثابت معالغبار تبدأ اإلصابة في مرحلة مبكرة في م

على قمته في هذه الفترة أيصل التعداد إلى  ىايو ويونيو حترتفاع درجات الحرارة في إبريل وما

ر وهذا العدد يقضي على الثما ،على الثمرة الواحدة فردًا 100إلى  50ليصل تعداد الحلم من 

بخر عصارتها نتيجة الثقوب الموجودة بها كتمال نضجها وتاتمامًا ويؤدي إلى تشوهها وعدم 

متصاص العصارة من اتقع عليه مسئولية  يوالناتجة عن تغذية الحلم بالرمح الخاص به والذ

 .الثمار

 تذبذب التعداد والطبيعة الفسيولوجية للنبات المصاب -2

يقصد بذلك حساسية األصناف المختلفة لإلصابة باآلفات األكاروسية حيث تختلف 

اسة جدا لإلصابة مثل السكري ة الفسيولوجية للنخيل من صنف آلخر، هناك أنواع حسالطبيع
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ري وهناك أصناف مقاومة ضناف متوسطة الحساسية مثل الصنف خوهناك أص يالبرحو

 .لإلصابة مثل الصنف ساير والصنف سبكي

 :تذبذب التعداد وتوافر األعداء الحيوية -3

ء عليها اآلفات األكاروسية والقضا انتشارلحد من تلعب األعداء الحيوية دورًا هامًا في ا

ما بين نسبة تواجد األعداء الحيوية ونسبة تواجد اآلفات،  عكسي فهناك تناسب ،بنسبة كبيرة

 فكلما ذادت نسبة األعداء الحيوية قلت نسبة اآلفات والعكس. 

 :أشجار النخيل ألهم جوانب المكافحة المتكاملة لآلفات األكاروسية على وفيما يلي عرض

 : Cultural controlالمكافحة الزراعية  -أواًل:

يقصد بالمكافحة الزراعية إجراء جميع المعامالت الزراعية والتي من شأنها خفض 

أعداد األكاروسات أو ربما القضاء عليها.  ويتمثل ذلك في تهيئة الظروف البيئية حتى تبدو 

ل في قدرتها التناسلية أو بالتخلص من عوائلها بشكل غير مالئم لآلفة، وذلك إما بإحداث خل

أو بتهيئة الظروف المناسبة ألعدائها الحيوية حتى تقضي عليها.  ،البديلة مثل الحشائشالغذائية 

وتعتبر هذه الوسيلة خط الدفاع األول لمكافحة اآلفات، والكثير من هذه الطرق الزراعية اكتشفها 

توارثتها األجيال بعد ذلك. خاصة في الخضروات المزارعون بالمالحظة وطول الممارسة و

وما زال  ،كثير من هذه الطرق بالتجريب في مراكز البحوث توالنباتات الحولية. وقد استنبط

الكثير منها قيد البحث. ومن أهم وسائل المكافحة الزراعية خدمة األرض من حيث )الحرث 

 ومسافات الزراعة   Fertilizationوالتسميد المتوازن Ploughing and hoeingوالعزيق( 

Plant spacing  وإقامة الحواجز أو العوائقBarriers  وتنظيم الريWater 

management  ومقاومة العائل النباتي لآلفةHost plant resistance to pest  . 

 األكاروسية هي: اآلفاتمن  ةومن الطرق الزراعية الوقائي

 ة:االكتشاف المبكر لآلف -1

 .الوقت والجهد والمواد المستخدمة أهم خطوات نجاح المكافحة حيث يوفر يعتبر من 
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 :الري والتسميد المتوازن -2

التسميد األزوتي إلى زيادة حلم الغبار وكذلك األكاروسات  فيحيث يؤدي اإلسراف 

، حيث تؤدي زيادة نسبة لعنكبوتي الكاذبااألخرى التابعة لمجموعة األكاروس الدودي و

األزوت إلى وجود نموات خضرية زائدة وكثيرة والتي يفضلها معظم أنواع األكاروسات 

الضارة بالنبات، حيث أثبتت الدراسات وجود ارتباط موجب بين نسبة النيتروجين في التربة 

  س العنكبوتيواألكارو  Tetranychus urticaeوزيادة تعداد األكاروس العنكبوتي 

T.pacificus  فقد وجد أن تركيز النيتروجين في التربة بنسب عالية يؤدي إلى زيادة التعداد

1972) (Van de Vrie, حدوث أعلى نسبة  في. أيضا يتسبب التسميد الزائد بنترات األمونيوم

 (.El-Komy, 2006إصابة بالعنكبوت األحمر )

  :إختيار أصناف مقاومة لإلصابة  -3

عبارة عن صفات أو خصائص وراثية في العائل " :مقاومة النبات لآلفة بأنها تعرف

. وتعتبر األصناف المقاومة من البدائل الفعالة لمقاومة "النباتي تؤدي إلى خفض تأثير التطفل

اآلفات األكاروسية التي تصيب المحاصيل المختلفة، حيث أن بعض النباتات تمتلك مقاومة 

عض المسببات المرضية حتى ولو توفرت الظروف المناسبة وراثية ضد بعض اآلفات وب

عة من حيث قدرتها على تحمل اإلصابة أو وزرصابة. وتختلف أصناف النباتات المإلحداث اإل

ذلك يعتبر اختيار األصناف المقاومة أو التي  وعلىحساسيتها لإلصابة باألكاروسات النباتية، 

لإلصابة من أهم اإلستراتيجيات في برنامج  تتحمل اإلصابة والبعد عن األصناف الحساسة

 اإلدارة المتكاملة لآلفات.

 :إزالة الثمار المتساقطة بأحواض النخيل وحرقها -4

والتي تنقل اإلصابة للحشائش المتاخمة ألشجار النخيل حيث تعتبر عائاًل بدياًل في الشتاء 

نظافة الحقول هي خط  ونظافة األحواض من األعشاب حتى ال تكون مصدرًا للعدوى، حيث أن

تنظيف الدفاع األول ضد اإلصابة باألكاروسات المختلفة على النخيل وخاصة حلم الغبار، أيضا 

قطع وحرق األشجار باستمرار من بقايا العراجين واألغاريض الزهرية والجريد والليف و

   . العذوق المصابة
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 :المسافات المناسبة لزراعة النخيلمراعاة  -5

أمتار بين الشجرة واألخرى للسماح بالتهوية الجيدة ودخول الشمس 10عن بحيث ال تقل 

 لقتل الكثير من الحلم. 

 :يء المخلوط بالكبريت الميكرونالمارش النسيج العنكبوتي ب -6

، حيث للمفترسات الطبيعية وال ينصح مطلقا رش الماء منفردًا إلزالته وتعريض الحلم

من نسبة  كاروس وتزيدنسبة الرطوبة والتي يفضلها األ بارتفاعيؤدي إلى حدوث تأثير سلبي 

تكاثره ونمو األطوار اليرقية بصورة أسرع، كما يؤدي رش الماء إلى ظهور نموات فطرية على 

العصارة منها عن طريق الرمح  امتصاصالجروح التي يسببها األكاروس على الثمار  نتيجة 

 الخاص به.

 :إيقاف الحرث بمجرد عقد الثمار -7

  دم تطاير الغبار وتعلقه بالغزل العنكبوتي لحلم الغبار.لع

 :التقليم بعد جمع المحصول والتخلص من العراجين المصابة -8

    Biological controlالمكافحة البيولوجية -ثانيًا

 :ويمكن تقسيم المكافحة البيولوجية إلى ما يلي

 األعداء الطبيعية -أ

  ( :Predacious)المفترسات   

وهي الكائنات التي  ،لقاعدة األساسية في المكافحة البيولوجية الناجحة وتحقيق الهدفوهي ا

. وسوف يتم سرد ألهم المفترسات األكاروسية في تتغذى وتقتل فرائسها خالل فترة حياتها

 ىم قواعد المكافحة البيولوجية وعلمن أه والمفترسات األكاروسيةمكافحة حلم الغبير.

ي التابعة لذوات الثغر المتوسط وهذه العائلة من أكبر العائالت رأسها عائلة فيتوسيد

 ًاجنس 70نوع تتبع  1600 في العالم حيث تحتوي على أكثر من  األكاروسية انتشارًا

على نطاق تجاري  ايمكن استخدامهم ًانوع 30ولكن يوجد من هذه العائلة ما يقرب من 

 .وشامل لتطبيق أفضل طريقة للمكافحة البيولوجية
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 :هم تلك المفترسات التي يمكن إستخدامها في المكافحة الحيوية لحلم الغبيرومن أ

    Euseius scutalisالمفترس األكاروسي  -1

   Typhlodrompis  swirskiiالمفترس األكاروسي  -2

في مجال المكافحة الحيوية لحلم  استخدامهاوهي مفترسات متواجدة بالبيئة السعودية ويمكن 

 كاروسات االخرى التي تصيب النخيل.وكذلك األ ،الغبير

 الكائنات الممرضة -ب

  :Microbial control))المكافحة الميكروبية  

جة العائل )اآلفة( وتتسبب في وتشوهات لخاليا أنس الكائنات المجهرية التي تسبب أمراضًا وهي

 ريا والفيروسات والبروتوزوا. يوتشتمل على الفطريات والبكت هقتل

 التشريعية: ثالثًا المكافحة

والقرارات من قبل والتشريعات المقصود بالمكافحة التشريعية، هو سن بعض القوانين 

الجهات المسؤولة بالدولة لحماية الثروة الزراعية، وذلك لوقاية المزروعات من اإلصابة باآلفات 

  خرى.ومنع انتشارها داخل حدود الدولة أو لمنع دخول آفات غير مسجلة بالدولة من الدول األ

وتساعد جهود الحجر الزراعي سواء في المطارات أو الموانئ أو المنافذ الحدودية البرية على 

منع دخول اآلفات واألمراض الجديدة غير المعروفة بالمنطقة، أو على األقل تأخير دخولها إلى 

رجي. أن تتم دراستها وتعد العدة لمكافحتها إذا تسربت، وهذا ما يعرف بالحجر الزراعي الخا

يتم فحص فسائل النخيل المستوردة ورفض المصاب  وفي مجال مكافحة آفات النخيل والتمور

منها وإعدامها في الموانئ والمطارات من قبل موظفي الحجر الزراعي المؤهلين علميًا في 

منع دخول اآلفات منعًا باتًا، وذلك  يصعبوجدير بالذكر أنه  .التعرف على اآلفات المختلفة

ادة حجم التبادل التجاري بين الدول، واستعمال الطائرات في نقل المواد والشحنات بسبب زي

الزراعية وأيضًا حرية حركة األفراد بالسيارات بين الدول الحدودية وسهولة انتقال اآلفات 

بهذه الطريقة. ومن أهم األمثلة على ذلك انتشار حشرة سوسة النخيل الحمراء  األكاروسية خاصة

إلى العديد من دول الشرق األوسط خالل العقد األخير وعدم نجاح الحجر الزراعي في وانتقالها 

 اآلثار أهمية عن االجتماعية األوساط بين الوعي نشر منع انتشار هذه اآلفة الخطيرة. وعليه فإن



26
 

 مكافحتها وطرق النخيل تصيب التي األكاروسية اآلفات                                                  

مكتسباتنا  لحماية والداخلي الخارجي الزراعي بشقيها الحجر أنظمة المتعلقة بتطبيق اإليجابية

 .ة هو من دعائم مكافحة اآلفاتالمختلف اعيةالزر

 :Chemical control   رابعًا المكافحة الكيميائية

المكافحة الكيميائية هي تلك الوسيلة من المكافحة التي تستخدم فيها الكيميائيات أو ما 

في تسمي مبيدات اآلفات عند فشل العوامل الطبيعية أو وسائل المكافحة التطبيقية غير الكيميائية 

ولقد احتلت المبيدات الكيميائية مكانة هامة لفترات طويلة من  تحقيق مكافحة فعالة وناجحة.

الزمن في مكافحة اآلفات الزراعية. وتتميز المبيدات الكيميائية بسهولة استخدامها وتأثيرها 

ب السريع والمؤقت من خالل قدرتها على إبادة أعداد كبيرة من أفراد اآلفة الزراعية المرغو

من أكثر الطرق فاعلية في برامج  (Chemical control)وتعتبر المكافحة الكيميائية  مكافحتها.

المكافحة المتكاملة لآلفات األكاروسية، غير أن استخدام هذا الوسيلة يجب أن يكون ضمن 

لحدوث حاالت تسمم أو تلوث للبيئة. ومن هذه الضوابط أال تستخدم  ضوابط ومعايير دقيقة تجنبًا

لمبيدات إال في حاالت الضرورة القصوى وخاصة في حالة فشل أو عدم كفاءة البدائل التي تم ا

وغير وارد ضمن قائمة منظمة  ذكرها آنفا. كما يجب أن يكون المبيد المستخدم غير محرم دوليًا

المتعلقة بالمبيدات الخطرة والممنوع استخدامها، والبد من  (FAO)األغذية والزراعة الدولية 

تأكد من أن المبيد ليس له تأثير ضار على اإلنسان والحيوان وأنه فعال ضد اآلفة المستهدفة، ال

ويفضل أن يكون  ،كما يجب أن يستخدم المبيد ضمن التركيزات الموصى بها وعدم تجاوزها

كما يفضل  ،على األعداء الحيوية ضد اآلفة المستهدفة فقط حفاظًا ((Selective ًاالمبيد انتخابي

لنفس السبب. ويجب عدم استخدام المبيد لعدة سنوات  (Systemic)من النوع الجهازي أن يكون 

لحدوث تطور للمقاومة عند اآلفة، وقبل البدء في المكافحة الكيميائية البد أواًل من  متتالية تجنبًا

  حساب الحد االقتصادي الحرج للحلم.

 حساب تعداد اآلفات األكاروسية:  -

في مكافحة اآلفات األكاروسية إال بعد التأكد من وجودها  يجب عدم اتخاذ أي قرار

حيث أن التشخيص الصحيح لآلفة هو الخطوة األولى على طريق نجاح المكافحة  ،وتشخيصها

. ومن هنا تظهر أهمية حساب أعداد اآلفات (، ومعرفة ضررها اقتصاديًاIPMالمتكاملة )

رة دورية من الحقول وإجراء العد المباشر االكاروسية والتنبؤ بها ويتم ذلك بجمع العينات بصو

البدء  أو كل نبات. وال ينبغي لألكاروسات وتقدير الضرر الناتج عنها على أساس كل وحدة
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بإجراء المكافحة الكيميائية إال إذا تحدد تمامًا أن أعداد اآلفات كافية إلحداث خسائر اقتصادية 

فاعلية عالية فقط إذا أخذت العينات بشكل علمي  تستوجب المكافحة. وتعتبر هذه الطريقة ذات

في  لمجموع اآلفات االكاروسية، وهي مفيدة جدًا صحيحًا وقابل للتطبيق بحيث تعطي تقييمًا

هذا الغرض البد من استخدام أشخاص إلى تحديد الحاجة إلتباع وسائل المكافحة. وللوصول 

، وعادة ما تكون أوقات محددة سلفًا مدربين للقيام بمثل هذه األعمال، حيث يتم أخذ العينات في

وذلك ألن غالبية األكاروسات النباتية ال تفضل التعرض للحرارة  ،في الصباح أو قبل الغروب

المرتفعة في الظهيرة فتلجأ إلى قلف األشجار أو تتوقف عن التغذية في مثل هذه األوقات تجنبًا 

ك أن تكون طريقة حساب تعداد اآلفة لحرارة الشمس. وفي هذه الحالة ال يتم عدها وينتج عن ذل

غير ممثلة للحقيقة، كما يجب أن يتم أخذ العينات بدون تحيز )أي ال يتم اختيار األوراق المصابة 

 فقط( حيث يتم أخذ عدد معين من األوراق بحيث يكون ممثال لجميع أجزاء الشجرة.

  :Economic Threshold الحد االقتصادي الحرج

اآلفة التي يجب عندها استخدام وسائل المكافحة، لمنع زيادة تعداد وهو عبارة عن كثافة 

 (.1959وآخرون  (Stemاآلفة من الوصول إلى مستوى الضرر االقتصادي للنباتات المصابة 

  :Economic Injury Levelمستوى الضرر االقتصادي 

) بمعنى أن تكلفة يعرف بأنه تعداد اآلفة الذي يحدث زيادة في الضرر تماثل تكلفة هذا الضرر 

(، ويمكن حدوث زيادة Headley, 1972aعملية المكافحة أعلى من الفائدة المتوقعة منها( )

مدمرة في التعداد نتيجة لزيادة الكثافة )عدد األفراد( ، أو زيادة في الكتلة الحيوية )حجم األفراد( 

Biomassر االقتصادي للسماح ، ويمثل الحد االقتصادي الحرج الكثافة األقل من مستوى الضر

ببدء استخدام وسائل المكافحة، حتى تحدث تأثيرها قبل أن تتعدى كثافة اآلفة مستوى الضرر 

وهناك عوامل تؤثر في درجة اإلصابة ومستوى الضرر وبالتالي تحديد الحد  االقتصادي.

 االقتصادي الحرج، ومن هذه العوامل: 

  .الكثافة العددية لآلفة -1

 .ريةالقدرة التكاث -2

 .القدرة على االنتشار -3
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 درجة الضرر لآلفة وفاعلية األعداء الحيوية.  -4 

و هناك عوامل مناخية مثل الحرارة والرياح والرطوبة، وعوامل متعلقة بالنبات كنوع النبات 

 وعمره والتسميد والري. 

أو عائلة    Tetranychidaeالحد االقتصادي الحرج لألكاروسات التابعة للعائلة العنكبوتية 

والمتواجدة بالفعل على أشجار النخيل في المملكة العربية  Tenuipalpidaeالعنكبوت الكاذب 

أو ثالثة على أفراد فأكثر على وريقة النخيل الواحدة أو وجود فردين  5السعودية هو وجود 

هو  Eriophyidaeعلى الثمرة في حالة حلم الغبار، أما في حالة عائلة الحلم الدودي  األكثر

والمتخصصة  وللوقاية تستخدم المبيدات اآلمنة. أو على البوصة أفراد على الوريقة 10-8وجود 

( 3-2لمكافحة هذه اآلفات األكاروسية وذلك ابتداء من شهر أبريل ويكرر الرش مرتين كل )

أسابيع أما أصناف النخيل المتأخرة فيتم رشها من منتصف شهر مايو بأحد المبيدات األكاروسية 

ويفضل استخدام المركبات الحيوية ذات المنشأ العضوي والتي ليس لها تأثير سمي  ،المتخصصة

سم  40بمعدل   EC%1,8فيرتيمك على اإلنسان أو الحيوان وتساهم في الحفاظ على البيئة مثل ال

لتر ماء كما يعطي الكبريت الميكروني نتائج  100سم /  45لتر ماء والشالنجر بمعدل  100لكل 

لتر ماء. ولقد أدي الكالثين  100جرام /  250في مكافحة حلم الغبار وذلك بمعدل  جيدة

 ,Al Doghairi) مكافحة حلم الغبير في منطقة القصيم فيوالنيرون والكبريت نتائج جيدة 

2004.) 

وفي دراسة ميدانية أجراها فريق بحثي متخصص في األحساء، قّدرت شدة إصابة نخيل في واحة 

مزرعة،  75، كما أوضحتها نتائج االستبيانات التي تمثل %30الغبار بحوالي  األحساء بحلم

، كما تضمنت هذه الدراسة إجراء المسح الميداني لواحة األحساء لحصر موقعا   15موزعة على 

أنواع االكاروسات التي تصيب النخيل )صنف خالص(، وكذلك تقدير شدة اإلصابة باالكاروسات 

في مختلف أنحاء الواحة، في حين شهدت تمور األحساء  موقعا   15 في الواحة بواسطة تحديد

  .جودة عالية بسبب انخفاض اإلصابة بهذا المرض والذي أدى إلى وفرة في محصول التمور

وجاءت هذه النتائج من خالل المسح الميداني لحلم الغبار، وتقدير شدة إصابتها للنخيل في الواحة، 

لطبيعية والحيوية ضد حلم الغبار، والتي أجراها مجموعة من وتقييم فعالية بعض المبيدات ا

 الباحثين في المركز الوطني ألبحاث النخيل والتمور باألحساء.
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أو الزيوت  (Matrin 0.36% WS) وعلى ضوء نتائج الدراسة، فانه ينصح باستخدام مبيد

عاليتهما في القضاء ثبتا فأوذلك للحاالت العالجية، حيث   (Petroleum oil 90% EC) المعدنية

المواد تنافس كفاءة المبيدات  كاروسات وكفاءتهما في مكافحة حلم الغبار، لذلك فان هذهعلى األ

كاروسية الكيماوية باإلضافة إلى تميزها بأنها آمنة على اإلنسان وبيئته، ولها ثبات بيئي قصير األ

 .وفترة األمان أو التحريم ال تتجاوز األيام الثالثة

 :Pest Management:  ة اآلفةإدار

وهي  ،يجب االنتباه اليها اآلفات األكاروسة وخاصة حلم الغبيرهناك نقطة أساسية في سلوك  -

حيث أن عدد  (High Genetic Plasticity) أن الحلم يمتلك مطاطية وراثية عالية

جينات الكروموسومات لديه ال يزيد على أربعة أزواج ولذلك فإنه يستطيع أن يغير مواقع ال

ظهار صفة إمكانية إعطته أن غيره من الحيوانات وهذه الصفة م أسرععلى الكروموسومات 

المقاومة للمبيدات بسرعة ولهذا السبب فإن البقاء على مادة كيمياوية واحدة في مكافحته ال 

  .تحقق الهدف بشكل متكامل

مالحظة الدقة كون مختصين في هذا المجال يمل فراح مكافحة هذه اآلفات البد من تولنج -

خاصة عندما يكون  ،حيث أن اكتشاف اإلصابة في بدايتها يحقق حماية للشجرة ،خبرةالو

بالكبريت الميكروني ذ قد يكفي الغسل بالماء الممزوج إلنسيج الحريري الكثيف غير موجود ا

على شرط أن يكون الرش في الصباح الباكر أو مع غروب الشمس ويتم تجنب الرش وقت 

  .تمامًا الظهيرة

يحتم عليك  ،إن وجود إصابة في النخيل القريب من دارك أو بستانك في الموسم المنصرم -

 . الجديد إليك عند بداية الموسم االنتقالسهل أكثر لكون الحلم  االنتباه

استخدم المبيدات الخفيفة أواًل مثل الكبريت المسحوق أو زهر الكبريت أو الكبريت السائل  -

صابة إظهور اإلصابة أو إذا كانت هناك  مكنك رشه في قلب النخلة قبل)= كيموكب( الذي ي

لقتل اإلناث المشتية ويتميز الكبريت بكونه  شتويًة عليك برش النخيل رشًة ،في الموسم الماضي

كسيد الكبريت باألكسدة أو كبريتيد طريق بخاره أو تحوله إلى ثنائي أيقتل مباشرة عن 

  .إلى حامض شديد السميةالهيدروجين باالختزال أو يتحول 

فمثاًل يصاب  ،صابتهاإإال أن هناك تدرج في درجة  ،صناف النخيلأغلب أبالرغم من إصابة  -

بدرجة عالية ويصاب والسكري الزهدي والخضراوي والحالوي والديري والخستاوي والبريم 

  .بدرجة أقل. وبشكل عام فإن النخيل المخدوم جيدًا تكون اصابته أقل يالبرح
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خذ بالحسبان بأن هناك مبيدات حلم تقتل يجب األ ،ختيار مبيد لمكافحة عنكبوت الغبارعند ا -

 .طوار األخرىأو مبيدات تقتل األ (Ovicides) البيوض فقط

  .إلى أشجار الحمضيات والرمان المزروعة تحت النخيل االنتباهعلى أصحاب البساتين  -

عة من المفترسات من الحشرات تمكنا من جمع مجمو ،من خالل دراستنا لعنكبوت الغبار -

الحيوية عند اختيار المبيدات.  األعداءلذلك يجب األخذ بالحسبان هذه  ،والحلم التي تتغذى عليه

 (1999)الجبوري 
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