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 شكر وتقدير
لين الحمد هلل حمدا كثيرا والصالة والسالم على سيدنا محمد خاتم االنبياء والمرس

 وعلى ال بيته الطيبين الطاهرين وصحبة أجمعين .                                                                        

هذا العمل اال ان نتقدم بوافر الشكر  إلتمامال يسعنا ونحن نضع اللمسات االخيرة 
ين في مطبعة هذه والتقدير الى السيد عميد كلية الكوت الجامعة والى كافة العامل

الكلية لمساعدتهم في طبع هذا الكتاب وعلى نفقة كلية الكوت الجامعة ، كما نتقدم 
بوافر الشكر واالمتنان الى االخ الدكتور جوادين طالب عبد لمساهمته في تنسيق 
صفحات الكتاب ومساهمته في تذليل الصعوبات التي واجهتنا اثناء طبعه. وختاما 

ة التي سهرت معنا ووفرت لنا الوقت في انجاز هذا الكتاب ، نشكر عوائلنا الكريم
كما نشكر كل من اسدى لنا النصيحة والمشورة او ساهم في ارسال بعض الصور. 
 وختاما نسأل هللا ان يمن على الجميع بالصحة والعافية.                 
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                                                                                         مقدمة الكتاب

تعد نخلة التمر أهم شجرة فاكهه تزرع في العراق وفي دول الخليج العربي 
 وإنماليس لما تمتلكه ثمارها من قيمة غذائية عالية حسب وغيرها من دول المنطقه 

كشجرة أمن غذائي أذ يمكن ان يعيش االنسان فترة طويله على قدح من  ألهميتها
اللبن وقليل من التمر، فضال عن أن ثمارها يمكن ان تخزن داخل المنازل لمدة عام 

 أو اكثر دون الحاجه الى وسائل خزن معقده.    

أهمية بالغة حيث يستخدم رطبها وتمرها كغذاء وسعفها وكربها  ولشجرة النخيل
كحطب وتستخدم جذوعها في بناء المنازل أضافة الى استخدامات أخرى متعددة 
كصناعة الحالوى والمعجنات والسكر السائل وصناعة االقفاص والسالل وفي الوقت 

ا من الحاضر استخدمت في صناعات متعددة كصناعة االلواح والورق وغيره
 الصناعات.                                              

 30تعرض قطاع النخيل في العراق الى مشاكل عدة أدت الى تراجع اعداده من 
مليون نخلة كما تراجع موقع العراق بين اكثر الدول  15مليون نخلة الى اقل من 

كل عام يمكن تحديد أهم المصدرة للتمور من المركز االول الى المركز الثالث ، وبش
مشاكل قطاع النخيل في العراق الى مشاكل قانونية تتعلق بعائدية بساتين النخيل 
حيث ان معظمها وخاصة في مناطق البصرة تعود الى عوائل هاجرت خارج العراق 
منذ عشرات السنيين وبالتالي يصعب أعادة تأهيلها من قبل من يقوم بفالحتها، 

ق باسعار التمور وانعكاساتها على االهتمام بهذه الشجرة ومشاكل اقتصادية تتعل
ومشاكل اجتماعية تتعلق بنقص االيدي العاملة في مجال النخيل خاصة ان فالحة 
هذه الشجرة تحتاج الى خبرة خاصة ، ومشاكل بيئية تتعلق بارتفاع نسبة االمالح في 

ي صحتها فضال عن ومياه الري مما اثر بشكل واضح في انتاجية النخلة وف ةالترب
ل فيها لتحويلها الى أهمال بعض البساتين خاصة القريبة من المدن وتجريف النخي
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أدت جميع العوامل التي اثرت في صحة النخيل الى ارتفاع واضح أراضي سكنيه، 
كحفارات السيقان وحلم الغبار ومرض تعفن  اآلفاتفي اصابة هذه الشجرة ببعض 

هدت السنوات االخيرة دخول سوسة النخيل الحمراء الى القمة النامية وغيرها، كما ش
بساتين النخيل في منطقة سفوان مما يشكل تهديدا جديا لزراعة النخيل في العراق. 
حاولنا في هذا الكتاب ان نقدم بعض االضافات لما قدمه االوائل في مجال أفات 

 بناء وعلى ماالنخيل أمثال  عبد الجبار البكر وعلي عبد الحسين رحمهما هللا  
توصلت اليه بعض الدراسات الحديثة في هذا المجال فأن كنا قد وفقنا هللف الحمد اوال 

 وأخير وانا كنا قد اخفقنا فيكفينا شرف المحاولة.                                                                     

راض النخيل لفصل االول أمتضمن هذا الكتاب ثمانية فصول، تضمن ا
عن البكتريا  يل المتسببةعن الفطريات وتضمن الفصل الثاني أمراض النخ المتسببة

والفايتوبالزما في حين تضمن الفصل الثالث امراض النخيل الفسيولوجية، وتضمن 
الفصل الرابع حشرات غمدية االجنحة) حفارات النخيل(  والفصل الخامس حشرات 

ة االجنحة ومتساوية االجنحة اما الفصل السابع النخيل التابعة الى رتبة حرشفي
فتناول حشرات التمور المخزونه اما الفصل الثامن فخصص لألفات غير الحشرية 
كالعناكب )الحلم( والقوارض والطيور.  وختاما نأمل ان يكون هذا الكتاب نافعا لكل 

                             المهتمين بزراعة وأدارة النخيل.                                   

 ومن هللا التوفيق

المؤلفون                                          
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 الفصل االول
 أمراض النخيل

 مقدمةال

نخيل التمر وخالل مراحل نموها المختلفة وفي جميع مناطق  تتكشف على أشجار     
والفايتوبالزما والنيماتودا  تواجدها أعراض مرضية مختلفة تسببها عوامل حية كالفطريات

وقسم أخر يتسبب عن عوامل غير حية ناتجة اغلبها عن التطرف في عدد من العوامل 
البيئية او نقص اوزيادة في عدد العناصر المعدنية عرفت باالمراض الفسيولوجية أو 

ية المرضية لنفس المسبب تبعا  لألختالفات البيئ ألعراضاألمراض الغير معدية . تتباين ا
 ألعراضالسائدة بين مناطق زراعة النخيل،  ولذلك قدال نجد تطابقا تاما في شكل ا

المرضية  التي تتكشف  على أشجار النخيل النامية في  جميع مناطق زراعته، وقد تختفي 
أعراض مرضية في منطقة معينة بينما تكون سائدة في مناطق أخرى ،ألن تكشف 

لى توفر األركان األربعة لحدوث المرض ، عائل المرضية عادة ما يعتمد ع ألعراضا
 ألعراضحساس ومسبب فعال وظرف بيئي مناسب مع الوقت المناسب لتكشف ا

المرضية تبعا للمناطق ، فعلى سبيل المثال  ألعراضالمرضية. تتباين كذلك تسميات ا
المتسبب عن أحد أنواع الفايتوبالزما   Lethal Yellowingيعرف العرض المرضي 

صفرار المميت في العراق ودول أخرى في حين يسمى  الوجام في المملكة العربية باإل
السعودية ، كما يطلق على تعفن النورة الزهرية بخياس طلع النخيل في العراق وبالخامج 

المرضية التي تتكشف في  أشجار نخيل التمر حسب  ألعراضفي المغرب العربي. توزع ا
       مسبباتها على مجموعتين

المتسببة  عن عوامل حية  (Infectious Diseases)رئيسيتين وهما أمراض معدية    
 غير معدية متسببة عن عوامل غير حية)أمراض فسيولوجية(.وأمراض 
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                                                                                                            (Infectious Diseases)المجموعة األولى: أمراض معدية 

 Date Palm diseases caused byأمراض النخيل المتسببة عن الفطريات 
Fungi   

الفطريات كائنات حقيقية النواة )المادة الوراثية محاطة بغشاء ثنائي الطبقة يفصلها عن 
اما بالترمم على  السايتوبالزم(، خالية من الكلوروفيل)اليخضور( لذلك تحصل على غذائها

مواد عضوية ميتة او تتطفل على كائنات حية أخرى ، تتباين في الحجم والشكل واللون 
فقسم منها مكون من خلية واحدة اما اغلبيتها  فيتكون الجسم من خيوط دقيقية تعرف 

Hyphae تكون في مجموعها جسم الفطرMycelium   وجدار خالياها مكون من مادة ،
تنتج الفطريات وحداتها اللقاحية )األبواغ بمختلف أنواعها ( لوكان او كليهما. الكايتين أو الك

ضمن  تراكيب تكاثرية جنسية كاألجسام الثمرية في فطريات القبيلة الكيسية أو العراهين أو 
تراكيب البازيديا في الفطريات البازيدية ، كما تنتج وحدات لقاحية غير جنسية إما بشكل 

أو (Pycnidia)ب ثمرية الجنسية  متعدده منها األجسام البكنيدية حر أو داخل تراكي
أو تكون أبواغها على حوامل  (Sporodochia)أو السبورودوكيا (Acervuli)األسيرفوالي

كما   (Pustules)أو في بثرات مرتفعة عن سطح العائل (Synemata)كونيدية متراصفة 
  (Fragmentation)الخيوط الفطريةفي الفطريات المسببة لألصداء أو من خالل تجزؤ 

 كما يحدث في الفطريات البازيدية المسببة ألمراض التفحم . تعد األبواغ الالجنسية 
(Asexual spores) أغلب الفطريات الوسيلة  في                               

االساسية النتشار معظم الفطريات المسببة ألمراض النبات . تضم مملكة الفطريات 
خمسة شعب اساسية تعود لها معظم الفطريات   King dom fungi(Mycota)الحقيقية 

  -المسببة ألمراض النبات وهي :

Phylum:- Chytridiomycota  

Phylum:- Zygomycota 

Phylum:- Ascomycota  

Phylum:- Basidiomycota  

Phylum:- Deuteromycota 
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فقط، لذلك وحسب التصنيف الحديث  تضم الشعبة االخيرة فطريات تتكاثر الجنسيا
وضعت الفطريات العائده لها اما ضمن الفطريات الكيسية او البازيدية وذلك اما بسبب 
اكتشاف الطور الجنسي لها او حسب العالقة الوراثية المعتمدة على مؤشرات الحامض 

ما كان (.ومن الجدير بالذكر االشارة الى ان DNAالنووي الرايبوزي منقوص االوكسجين )
وضعت االن ضمن مملكة خاصة تعرف    Oomycetesيعرف بالفطريات البيضية 

Straminipilia  اما ما كان يعرف بالفطريات الهالمية فقد وضعت ضمن مملكة
Protozoa. 

 وهي تهاجم الفطريات العوائل النباتية وتتطفل عليها من خالل طرق معيشة مختلفة 

 . (Obligate Parasitism)تطفل إجباري 

 .(Facultative Saprophytes)ترمم اختياري 

 .(Facultative Parasites)تطفل اختياري 

 . (Obligate Saprophytes)ترمم إجباري 

 -كما يمكن تقسيمها الى مجموعتين رئيسيتين حسب طبيعة تطفلها هما:

ية التي تكمل دورة حياتها على أنسجة ح (Biotrophs)أوال: مجموعة التطفل األحيائي 
 ،بغض النظر عن امكانية تنميتها على اوساط زرعية خاصة في المختبر

 (Nectrotrophs)ثأنيا: مجموعة تقتل األنسجة لتتغذى عليها 

 -وحسب طول دورة حياتها تقسم الفطريات الى مجموعتين هما:

وهي   (Multiple Cycle Fungi)أوال: فطريات ذات دورات متضاعفة او متعددة 
تكون عدة أجيال من الوحدات التكاثرية خالل السنه وينتج عنها اصابات  الفطريات التي

 كمسببات أمراض الصداء وتبقعات اوراق النخيل  واللفحات والبياض الدقيقي .  متكرره 

كمسبات  (Single Cycle Fungi)ثانيا: فطريات ذات دورة حياة بسيطة او وحيدة الدوره 
 غيرها.التفحم والذبول وخياس طلع النخيل و 

 :وفي أدناه أهم امراض النخيل المتسببه عن الفطريات
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 Inflorescence Rot (Khamedj) مرض خياس طلع النخيل )الخامج( 
Disease 

يعد مرض خياس طلع النخيل من األمراض المهمة التي تصيب أشجار النخيل في 
والجزائر والبحرين العديد من مناطق العالم التي تشتهر بزراعة النخيل مثل ليبيا والمغرب 

واإلمارات العربية والسعودية ومصر والكويت وغيرها. وقدرت الخسائر في اإلنتاج الناجمة 
%. وفي العراق 40-5عن هذا المرض في بعض الدول مثل الجزائر وتونس ومصربين 

يعد من اهم أمراض النخيل سيما في البساتين المهملة قليلة الخدمة، ظهر المرض بشكل 
وفي  ،%80النخيل في البصرة وبلغت نسبة اإلصابة به  في بساتين 1949ام وبائي  ع

وفي عام ، % في بساتين النخيل في الفاو67بالمرضة بلغت نسبة اإلصاب 1977عام 
% 29.3-22.8قدرت نسبة اإلصابة في بساتين النخيل في محافظة بابل بحدود  2005

%. يعتمد 16.4-10.9ة بحدود قدرت نسبة اإلصابة بالمرض في البصر  2007وفي عام 
ظهور المرض على توفر الظروف البيئية المالئمة المتمثلة بانخفاض درجات الحرارة 

والرطوبة النسبية العالية فقد لوحظ انتشار المرض بشكل كبير في المواسم التي يتميز فيها  
حد سواء موسم النمو بشتاء بارد وممطر. يصيب المرض األزهار الذكرية واألنثوية على 

ويسبب تلف نسبة كبيرة من الطلع المصاب ممايسسب فقد كبير في  حاصل الثمار ، 
وتتفاوت أصناف النخيل في حساسيتها لإلصابة بمرض خياس طلع النخيل إذ تعد فحول 

النخيل)األصناف المذكرة  كالصنف غنامي( واألصناف خضراوي وساير وبريم وخصاب  
األصناف برحي وحالوي وزهدي من االصناف االقل  من األصناف الحساسة في حين تعد

 حساسية لألصابة.                                                               

                                                                                       
    ألعراضأ

لفتها قبل التفتح بألوان مختلفة ، وعند متابعة تطور تبدو النورات الزهرية التي هوجمت أغ 
هذا النوع من التعفن ، فإن بداياته عادة ما تكون على شكل بقع بنية اللون على السطح 
الظهري ألغلفة النورات الزهرية .  حيث تتكشف  مايشبه بقع صغيرة كما يالحظ على 

قة  او بلون كريمي عادة ما تكون  النورات الزهرية المتفتحة تعفنات بألوان  قد تكون غام
 Fusariumالفطر وأحيانا بلون وردي عزل منها  Mauginiella scaettaeبسبب الفطر 
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moniliforme   بينما يسبب الفطر ،Thielaviopsis paradoxa  تعفن غامق أو مسود
ار على مكونات النورة الزهرية .  تنعكس إصابة النورات الزهرية على كمية ونوعية الثم

المتكونة. يمكن عزل الفطريات المشتركة بتعفن النورات الزهرية في بداية حدوث التعفن 
وقبل تفتح النورة ألن هناك فرص كبيرة في حدوث إصابات ثانوية قد تخفي اإلصابات 

 األولية . 

تتميز أعراض المرض االكثر شيوعا بظهور بقع صغيرة مسمرة أوصدئية اللون على  
سع البقع ببطء لتشمل مساحة اكبر من غالف الطلع ثم تمتد اإلصابة غالف الطلع، وتت

إلى األجزاء الداخلية للنورات الزهرية حيث تصاب األزهار والشماريخ الزهرية وقد تصاب 
العراجين)حوامل الشماريخ الزهرية(، وعند تفتح الطلع المصاب أوإزالة غالف الطلع 

طاة بمسحوق طحيني ابيض او كريمي هو المصاب باليد تالحظ الشماريخ الزهرية مغ
عبارة عن األبواغ الكونيدية والغزل الفطري للفطر المسبب.وفي حاالت اإلصابة الشديدة 

 (1-يفشل الطلع المصاب بالتفتح.صورة)أ

 .Mauginiella scaettae Cavالمسبب:

 Mauginiella scaettaeيتسبب مرض خياس طلع النخيل بشكل أساسي عن الفطر 
Cav. ، يصيب هذا الفطر أزهار النخيل المؤنثة والمذكرة، ويتميز بتكوين أبواغ مفصلية

Arthrospores  شفافة مستطيلة الشكل تتكون من خلية واحدة في اغلب األحيان أو اكثر
من ذلك.تتكون األبواغ في سلسلة على أطراف حوامل كونيدية ال تختلف كثيرا عن الغزل 

يتميز بسرعة نموه  Black typeهما الضرب األسود  الفطري، وللفطر ضربان مختلفان
على األوساط الزرعية ، يكون لون المستعمرة لهذا الضرب ابيض دقيقي المظهر ثم يتحول 

فيتميز بكونه بطيء النمو ويكون  White typeإلى اللون األسود، أما الضرب األبيض
لون المستعمرة ابيض مصفر طوال فترة حياة الفطر. شخص 

في ليبيا، وفي العراق سجل أول مرة عام  Cavaraمن قبل 1925عامM.scaettaeالفطر
. وأشارت دراسات عدة إلى وجود مسببات أخرى مرافقة للطلع Hansfordمن قبل  1949

المصاب وعلى الرغم من كونها أقل أهمية من الفطر أعاله اال ان وجود قد يزيد من ضرر 
كمسبب لخياس  Fusarium moniliforme،  فقد سجل الفطر M.scaettaeالفطر 

 A.chlamydosporaو Alternaria alternataطلع النخيل في النجف وسجل الفطر
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كمسبب لخياس طلع النخيل في منطقة جازان والقصيم في السعودية كما سجل 
  كمسبب لخياس طلع النخيل في البصرة وسجلت Thielaviopsis  paradoxaالفطر

                             F.solaniفطريات أخرى مثل 

 Memmoniella و Acremonium strictumو Trichothecium roseumو 
spوBotrytis aclada  كما سجلت البكترياSerratia marcescens كمسبب للمرض

 في الكويت والسعودية واطلق على المرض اسم العفن الوردي.

 

 Disease Cycleدورة المرض 

الفترة بين موسمين على هيئة غزل فطري في قواعد سعف  M.scaettaeيبقى الفطر 
النخيل المصاب او في بقايا العراجين المصابة،  وتعد أبواغ الفطر قليلة األهمية في 
إحداث اإلصابة بسبب قصر فترة حياتها. تحدث اإلصابةألزهار النخيل وهي ال تزال في 

ي بداية تكوينها وقبل خروجها من آباط األوراق)السعف(، إذ يخترق الفطر أنسجة الطلع ف
آباط األوراق.ينمو الفطر في األنسجة البرانكيمية لغالف الطلع ثم يتقدم باتجاه الشماريخ 
الزهرية حيث يحدث اإلصابة لها ويسبب تعفنها. وينتشر المرض بشكل أساسي عن طريق 

لقيح. تعد درجة نقل حبوب لقاح من أفحل نخيل مصابة إلى النخيل اإلناث إثناء عملية الت
هي المثلى لحدوث االصابة خاصة عندما تتزامن مع أرتفاع  ◦م 20-15الحرارة  بين 

نسبة الرطوبة  لذلك فان أصناف النخيل التي يظهر فيها الطلع بشكل مبكر أو متأخر قد 
تهرب من االصابة، ومن الجدير بالذكر ان خياس طلع النخيل من االمراض 

اي ان مستويات االصابة تعتمد على  Simple cycle diseaseبسيطة)وحيدة( الدورة 
كمية اللقاح المتوفرة عند بزوغ الطلع. ينتج الفطر عدة انزيمات مثل االنزيمات المؤكسدة 

يمات محللة ز وان  Polyphenol oxidaseللفينوالت) أنزيم البولي فينول اوكسديز( 
أال ان قدرة الفطر على أنتاج  Proteases وأنزيمات محللة للبروتينات  Lipasesللدهون 

كانت ضعيفة . وفق التصنيف الحيث يصنف الفطر  Cellulasesانزيمات محللة للسليلوز
Mauginiella scaettae  ضمن شعبة الفطريات الكيسيةAscomycota وصف 

Ascomycetes. 
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 لة البيااء ويمينا الساللة السوداء  للفطرمن االعلى يسارا السال  (1-)أ صورة

Mauginella scattae  ، من االسفل يمينا ابواغ الفطر المسبب  (.  2011)البدران
 (.Djerbi،1983ويسارا اعراض المرض على الطلع )عن 

 مكافحة المرض:

جمع وحرق الطلع المصاب لتقليل كمية لقاح الفطر التي تبقى من موسم ألخر، خاصة -1
 البساتين التي يظهر فيها المرض سنويا.في 

 تجنب أستخدام طلع أفحل مصابة ألغراض التلقيح.-2

 Thiophantesرش النخيل المصاب بالمبيدات الفطرية المناسبة خاصة من مجموعة -3
رشتين خالل الموسم على ان تكون الرشة االولى نهاية تشرين  Benzimidazoleاو

 كانون االول او بداية كانون الثاني .الثاني والرشة الثانية  منتصف 

والبكتريا   Trichoderma harzianumأظهرت بعض الدراسات أن استخدام الفطر-4
Pseudomonas fluorescence .قللت بشكل واضح من األصابة 
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  Terminal bud Rotمرض تعفن القمة النامية )المجنونة(

رض في معظم مناطق زراعة النخيل في العالم مثل الجزائر والمغرب ينتشر هذا الم
 واإلمارات وسلطنة عمان ومصر والسعودية وموريتانيا والكويت والواليات المتحدة األميركية

والسودان وغيرها. ويعد في الوقت الحاضر من أمراض النخيل المهمة في العراق سيما  
الدراسات المحلية إن نسبة اإلصابة بالمرض في البساتين المهملة، وقد أظهرت بعض 

% في بعض محافظات العراق مثل البصرة. ويزداد انتشار المرض في 34.6تصل إلى 
البساتين المهملة  رديئة الصرف ذات الملوحة العالية سيما في النخيل المصاب بحفارات 

يطلق شهرا . قد  24-6السيقان، يؤدي المرض إلى موت النخيل المصاب في غضون 
 على المرض اسم متالزمة تهور اشجار النخيل

 أعراض المرض:

يتسبب عن هذا المرض أعراض متعددة  قد تختلف باختالف جزء النخلة المصاب ،من  
وتحصل هذه الحالة عند إصابة البرعم الطرفي Terminal rotأهمها تعفن القمة النامية

حفز برعم أبطي قريب من القمة مما يؤدي في اغلب األحيان إلى موت النخلة أو قد يت
النامية للنمو فيتكون رأس جديد يظهر بشكل مائل وهو ما يعرف 

فتظهر بشكل مناطق  خشنة  ألعراض(.إما الحالة الثانية من اMedjnoonبالمجنونة)
سوداء على احد جانبي السعف كما يحدث التواء وتشوه واحتراق الوريقات وهو ما يعرف 

 .Black scorchباللفحة السوداء

فتظهر عند إصابة العرجون حيث تظهر على العراجين  ألعراضأما الحالة الثالثة من ا
 ألعراضالمصابة مناطق خشنه سوداء متشققة كما قد تصاب الشماريخ الزهرية فتظهر ا

خياس طلع النخيل.أما الحالة الرابعة  فتظهر بشكل تعفن في قاعدة رأس  ألعراضمشابهة 
ى شحوب لون األدوار السفلى من السعف وبتقدم اإلصابة يعم النخلة مما يؤدي إل

االصفرار وضعف النمو معظم السعف ينتهي بموت النخلة  وهو ما يعرف بتعفن القلب 
Heart rot،  كما سجلت أعراض أنحناء الرأسHead Bending   ناجمة عن حصول

ريات المسببة فراغ في منطقة جذع النخلة تحت الراس مباشرة وعزلت منها نفس الفط
تعفن القمة النامية او اعراض اللفحة السوداء ، كما اشارت تقارير اخرى ان  ألعراض

ترتبط   Date Palm Decline syndromeظاهرة متالزمة  تدهور اشجار النخيل
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                                      المرضية المشار اليها،  كماقد  ألعراضبوجود الفطريات نفسها المسببة ل
تصاب ثمار النخيل فتظهر عليهابقع سوداء مختلفة األحجام سيما في مرحلة الجمري 

 Leaf Blackوالخالل. كما سجلت اعراض مرضية اخرى مثل تبقع االوراق االسود 
Spot  وتعفن القاعده الجافDray basal Rot  عزلت منها الفطريات نفسها المسببة

 لمرض تعفن القمة النامية.

 
عل أجزاء مختلفة من  Thielaviopsis paradoxa( أعراض مختلفة للفطر 2-)أ صورة

 .نخلة التمر

  Chalaropsis radicicola المسبب:

Thielaviopsis paradoxa (DeSeynes) Hohn  

تعفن القمة النامية واللفحة  طران من اهم الفطريات المرافقة ألعراضيعد هذان الف
التي تمت االشارة اليها. يعود الفطرين الى  ألعراضن االسوداء على نخيل التمر وغيرها م

، تجدر  Dematiaceaeوعائلة Monilialesورتبة  Deteromycotaالفطريات الناقصة 
االشارة الى ان تصنيف الفطرين مر بتغيرات كثيرة من أهمها دمج الجنسين في جنس واحد 

ولكال    C.radicicolaو   Chalara paradoxaفاصبحت تسميتهما  Chalaraهو 
.يصنف Ceratocystis paradoxa (Dade)C.Morean الفطرين طور كامل يعرف

وصف   Ascomycotaالفطريات الكيسية الفطر حاليا ضمن شعبة
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Sordariomycetes  ورتبةMicroascales  وعائلةCeratocystidaceae    الجنس
Ceratocystis  كما سجل الفطر .T. punctulata  للفحة السوداء ا ألعراضكمسبب

         في قطر.

بتكوين نوعين من األبواغ النوع األول داخلية شفافة T.paradoxa يتميز الفطر 
تشبهه القارورة تعرف بالـ  Conidiogenous cellتتكون داخل خلية مولدة لألبواغ 

Phiallide  تتصف األبواغ الداخلية بكونها صغيرة الحجم شفافة اسطوانية الشكل تتكون
 .Phialosporesى هيئة سلسلة يطلق على هذه االبواغ عل

أما النوع الثاني من األبواغ  تكون سوداء بيضوية الشكل سميكة الجدار تتكون في 
سالسل على قمة بعض التفرعات الجانبية للهايفات وتتكون بأعداد كبيرة على األجزاء 

ه االبواغ بصورة مفردة في تتكون هذ ،Aleuriosporeالمصابة للنخلة، وتسمى هذه االبواغ 
الى أشجار نخيل التمر أنواعا  أخرى من  .يصيب الفطر إضافة C.radicicolaالفطر 

النخيل مثل نخيل الزيت والنارجيل وجوز الهند والكناري ونخيل واشنتونيا كما يصيب 
 عوائل أخرى مثل األناناس وقصب السكر والجزر والتبغ  والمانكو وغيرها.

 Disease cycleدورة المرض 

يبقى الفطر في أنسجة النخيل المصاب إما على هيئة غزل فطري نشط أو على 
هيئة أبواغ كونيدية من كال النوعين، وينتشر الفطر من النخيل المصاب إلى السليم إما 

بواسطة الحشرات أو عن طريق أدوات التكريب أوعن طريق نقل فسائل من أمهات مصابة  
تساعد الجروح الميكانيكية أوالتي تحدثها حفارات السيقان على أو غيرها من الوسائل و 

دخول الفطر أنسجة النخلة. ويسبب الفطر تعفن األنسجة المصابة كما يتميز بمقدرته على 
إفراز عدد من اإلنزيمات المحللة لجدران خاليا النبات والتي تساعد في إحداث التعفن 

في األنسجة المصابة ويتطور ببطء ومع  وتحلل ألنسجة النخيل المصاب. وينمو الفطر
 تقدم اإلصابة يكون الفطر أعداد كبيرة من األبواغ التي تنتشر إلى أشجار نخيل أخرى.

 مكافحة المرض:

أالعتناء بنظافة النخيل من تكريب وقطع السعف اليابس والمصاب وازالة أغلفة الطلع  -1
 والعراجين المتبقية  وحرقه خارج البستان.
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 حة حفارات السيقان .مكاف -2

االعتناء بخدمة النخيل من ري وتسميد وأزالة االدغال وغيرها من العمليات التي  -3
 تحسن من نمو النخلة.

 رش النخيل المصاب او حقنه بخليط من المبيدات الفطرية والحشرية . -4
 

  Leaf spot disease of date palmتبقع أوراق النخيل 

نخيل من االمراض الشائعة على أشجار النخيل في معظم تعد أمراض تبقع أوراق ال
انحاء العالم ،تظهر اعراض المرض على السعف المتقدم بالعمر وتزداد أهمية هذه 
االمراض في المناطق الدافئة الرطبة إذ تؤدي الى تيبس عدد كبير من السعف وقد 

% في 37.2-32.6أظهرت دراسة داخل العراق ان شدة االصابة بالمرض تراوحت بين 
بساتين نخيل محافظة البصرة، وأن شدة االصابة تزداد بتقدم عمر النخلة وعمر السعف 
كما تكون االصابة على السطح العلوي للورقة اكبر من السطح السفلي لها وأن االصابة 

 تتناسب عكسيا مع محتوى االوراق من الشمع والتانينات.

    راض المرض:أع

أشجار نخيل التمر وعلى العروق الوسطية للسعف تتكشف على وريقات سعف    
أعراض تبقع تختلف ألوانه وأشكاله تبعا للفطر المسبب والظروف البيئية . وعلى الرغم من 
إحتمالية وجود عدد من الفطريات المسببة للتبقعات ، إال أن الفطريات الرئيسية التي يتكرر 

                                   ن أعراض التبقع هي:عزلها م

Cladosporium herbarium ;C. cladosporioides; Alternaria 
alternata ;Drechslera  australiensis;Helminthosporium 
sp;Pestalotiopsis palmarum;Pestalotia  palmarum; 

Botryodiplodia theobromae; Thielaviopsis paradoxa  

في النخيل باختالف الفطر المسبب  اال انها بشكل  تختلف أعراض تبقع االوراق )الخوص(
 عام تظهر بهيئة بقع مختلفة االشكال واالحجام على الوريقات )الخوص( والعرق الوسطي
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للسعف يتباين لونها بين البني الفاتح الى البني الداكن وبشكل عام يمكن تميز  )الجريد(
يظهرعلى الوريقات بشكل  اضألعر ،النمط االول من ا ألعراضثالث انماط اساسية من ا

محاطة بهالة صفراء وقد تتحد البقع مع بعضها بهيئة  بقع بنية فاتحة اللون الى رمادية
 Alternaria sppمتسببه عن انواع من الفطر  ألعراضلطخ وغالبا ما تكون هذه ا

فيظهر بشكل بقع بنية  ألعراض. اما النمط الثاني من ا A.alternataوخاصة النوع
تتميز باحتواءها على حواف حمراء  داكنة على جانبي العرق الوسطي  مستطيلة

 Cladosporiumمتسببه عن الفطر  ألعراضللسعف)الجريد(،غالبا ماتكون هذه ا
herbarum  والذي له طور جنسي يعرفMycosphaerella tassiana. 

 فتظهر بشكل لطخ رمادية فاتحة الى بيضاء على ألعراضاما النمط الثالث من ا
تتخللها مناطق  سوداء عبارة عن ابواغ الفطر المسبب  الجزء السفلي من السعف )الجريد(

 Alternaria sppمتسببة عن انواع من الفطر  ألعراضوغالبا ماتكون هذه ا ألعراضل
ة كما تظهر انماط اخرى من التبقع مثل التبقع البني المحمر )تكون البقع عادة محدد

كما وجدت انواع اخرى   Dreshslera sppمن الفطر نواع بحواف محمرة( متسببة عن أ
 Phomopsisو Chaetosphaeria sp  sp التبقع مثل  ألعراضمن الفطريات مرافقة 

sp وPhoma sp وStemphylium sp 

 وغيرها.

 

 

 

 

 

 

 (2005( أعراض تبقع أوراق النخيل ) الزبيدي،   3-)أ صورة
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اوراق النخيل على هيئة ابواغ الجنسية تبقى معظم الفطريات المسببة لمرض تبقع 
او ابواغ جنسية في الليف وقواعد السعف والكرب وبتوفر الحرارة وارطوبة المناسبة تنشط 
هذه الفطريات وتكون اعداد كبيرة من االبواغ التي تنتشر من اماكن وجودها الى سعف 

 النخيل حيث تحدث االصابة على االدوار االولى من السعف عادة.

 حة المرض:مكاف

قطع وأزالة السعف المصاب وحرقه خارج البستان، للتقليل من كمية اللقاح االولي  -1
 .للفطريات المسببة للمرض 

رش النخيل المصاب في حاالت االصابة الشديدة ببعض المبيدات الفطرية مثل المبيد -2
Score  اوDiethene M-45  أوRevous Top. 

 

 .Date palms offshoot death مرض موت فسائل النخيل 

 ألعراضسنة(، وتتمثل ا 2-1يظهر المرض على الفسائل حديثة الغرس بعمر )
بتوقف نمو الفسائل واصفرار السعف وظهور بقع بنية إلى سوداء بأحجام مختلفة غير 
منتظمة الشكل على قواعد السعف أو بشكل تعفن جاف، وعند قلع الفسائل يالحظ تلون 

بني مسود كما تظهر األنسجة الداخلية للفسائل متعفنة وبتقدم  المجموع الجذري بلون 
 .(4-) أ صورة شهرا 12-6اإلصابة تموت الفسائل في غضون 

ينتشر المرض في معظم بساتين النخيل سيما تلك المزروعة في ترب عالية 
الملوحة أو التي تسقى بماء مرتفع الملوحة، وتناولت دراسات محلية جوانب متعددة من 

عن وسائل مكافحته، الم رض تضمنت تحديد مسبباته والعوامل المؤثرة في تطورها فضال  
-19وقد بينت إحدى الدراسات إن نسبة الفسائل الميتة في بساتين البصرة تراوحت بين 

71.% 

 



16 
 

 
الى  –على الفسائل والكرب  ألعراض(أعراض موت فسائل النخيل )الى اليمين ا4-)أ صورة

االبوغ الكالميدية للفطر  -Thielaviopsis  2كالميدية للفطر االبواغ ال-1اليسار 
Chalaropsis). 

 

  Chalaropsis radicicola (Bliss)C.Morean المسبب:

إال إن األبواغ Thielaviopsis ( للفطرsynonymsيعد هذا الفطر اسم رديف )
 الكالميدية التي يكونها تكون مفردة في حين تكون على شكل سلسلة في الجنس

Thielaviopsis وكال الفطرين لهما طور جنسي يعرف .Ceratocystis paradoxa. 
 .Chalara وحديثا تم دمجهما ضمن جنس واحد يسمى

م، ويعد القلع غير  25º-20ينمو الفطر بشكل جيد في درجات حرارة تتراوح بين 
مهيأة الجيد للفسائل والزراعة في ترب مرتفعة الملوحة رديئة الصرف من العوامل ال

 لإلصابة بالمرض، ينتقل المرض من األمهات إلى الفسائل. كما سجل حديثا  الفطر 
Fusarium solani.كمسبب لهذا المرض خاصة في الفسائل النسيجية 

 مكافحة المرض:

 تجنب زراعة فسائل مفصولة من أمهات مصابة واالعتناء بها أثناء القلع.-1

أم او نقعها -ات الفطرية مثل كاربندازيم او توبسنمعاملة الفسائل قبل الزراعة بالمبيد-2
 P.fulorescenseاو البكتريا  T.harzianumبمعلق ابوغ الفطر 
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   Diplodia  rot of offshoot مرض عفن الفسائل الدبلودي
يعد مرض عفن الفسائل الدبلودي من االمراض محدودة االنتشار، شوهد المرض 

العراق. يسبب المرض موت الفسائل سواء كانت مصر والمغرب والبحرين وتونس و   في
متصلة باالمهات او مزروعة حديثا فضال عن اصابتة للنخيل باعمار صغيرة او مايعرف 

 بالنشو كما يسبب المرض جفاف السعف قبل اوانه في النخيل المتقدم بالعمر.

 :ألعراضا

سعف تظهر اعراض المرض على الفسائل بطريقتين، الطريقة االولى يصاب ال
الخارجي للفسيلة ويموت بشكل تدريجي تاركا السعف الحديث والبرعم سليما لفترة معينه 

فيظهر عند  ألعراضبموت الفسيلة اما النمط )الطريقة( الثانية من ا ألعراضتنتهي بعدها ا
اصابة السعف في قلب الفسيلة حيث يموت تاركا السعف الخارجي اخضرا لفترة وجيزة ثم 

الفسائل المتصلة باالمهات فقد تصاب من منطقة اتصال الفسيلة مع االم يجف بعدها.اما 
مما يسسب موت الفسيلة بعد فترة وجيزة نتيجة لعدم وصول الماء والمغذيات اليها او قد 
يصاب السعف الخارجي للفسيلة بعد ذلك يتقدم المرض باتجاه البرعم الطرفي للفسيلة 

 ألعراضما على النخيل الكبير بالعمر فتظهر أ(. ا5-)أ مسببا موت تدريجي لها، صورة
الخارجي  بشكل تلون بني مصفر على الجزء الظهري من العرق الوسطي للسعف)الجريد(

متر كما يالحظ بقاء الجزء الطرفي من السعف المصاب 1سم الى 15يمتد لمسافة بين 
ى لون بني داكن محتفظا بلونه االخضر، بعد ذلك يتحول لون البقع الممتدة على الجريد ال

يمتد الى داخل االنسجة الداخلية للجريد وهو مايميزة عن مرض التبقع البني الذي تبقى فيه 
مقتصرة على منطقة البشرة وال تمتد الى االنسجة الداخلية للجريد.يدخل الفطر  ألعراضا

المسبب للمرض انسجة الفسيلة اما من خالل الجروح التي تحدث اثناء قطع السعف او 
ناء قلع الفسائل و كما قد يسبب الري الزائد تعفن للجذوروقلب الفسيلة خاصة عند دفنها اث

 الى عمق زائد مما يساهم في تفاقم المرض.
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 cوbأعراض المرض على الجزء البطني من الجريد -aأعراض عفن الفسائل الدبلودي ) (5-)أ صورة

 ألعراضا-e لى الفسائل حديثة الغرسع ألعراضا-d اعراض المرض على الفسائل متوسطة العمر
 (2020ابواغ الفطر الناضجة.)فياض،-f على الفسائل المتصلة باالمهات

 Diplodia phoenicum (Sacc.)Fawc.and Klotz-المسبب:

يكون الفطر في االوساط الزرعية او في االنسجة المصابة اجسام ثمرية الجنسية 
وداء اللون تحوي بداخلها على ابواغ تكون في دورقية الشكل س Pycnidiaتعرف بالبكنيديا 

بداية تكوينها وحيدة الخلية شفافة اللون تتحول عند نضجها الى ثنائية الخلية داكنة اللون 
مايكرون .يمكن تحفيز الفطر على تكوين أالجسام  12-10×24-22تبلغ ابعادها 

يف الحديث للفطر البكنيدية بوضع االنسجة المصاب  للنخيل في وعاء رطب. وفق التصن
(  صنف الفطر ضمن DNAالنووي منقوص االوكسجين)  المعتمد عللى تقانات الحامض

 .Neodeightonia phoenicum A. S. Lالفطريات الكيسية وأعطي اسما جديدا هو 
Phillips &Crous 
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 Dothideomycetesوصف  Ascomycotaيعود الفطر الى شعبة الفطريات الكيسية 
يضم هذا الجنس اكثر  Botryosphaeriaceaeوعائلة  Botryosphaerialesورتبة 

 نوع يسبب قسم كبير منها امراض مهمة على النباتات االقتصادية. 300من 

   False Bayoudالبيوض الكاذب  مرض

تتشابه أعراض هذا المرض مع مرض البيوض من حيث تغير لون السعف 
ة االمر على سعفة اوسعفتين فقط بداي ألعراضالمصاب الى لون رمادي مبيض وظهور ا

تختلف عن البيوض حيث  ألعراضموجود في وسط رأس النخلة ،اال أن طبيعة تطور ا
بتلون الوريقات على احد جانبي السعفة المصابة الى لون رمادي مبيض  ألعراضتظهر ا

على  ألعراضتبدأ من قمة السعفة باتجاه القاعدة وبعد اكتمال ظهور ا ألعراضكما ان ا
الى الجهة المقابلة حيث يبداء التغير في تلون  ألعراضانب السعفة المصابه تتحول اج

على سعفة مقابلة او مجاوره  ألعراضالوريقات من القاعدة باتجاه القمة. بعد ذلك تظهر ا
باصابة عدد قليل وفي  ألعراضاول مرة.قد تتوقف ا ألعراضللسعفة التي ظهرت عليها ا

 المصابة. نخلة )الفسيلة(حاالت نادرة قد تموت ال

 Fusarium solani (Martius.)Snyder&Hansen  المسبب:

مرافقا لمعظم حاالت اعراض البيوض الكاذب.للفطر طور  F.solaniلوحظ الفطر
يعود الفطر الى شعبة الفطريات الكيسية   Nectria haematococcaجنسي يعرف 

Ascomycota                    وصفSordariomycetes   ورتبةHypocrealse 
مثل    Fusariumوتجدر االشارة الى ان انواع اخرى من الفطر  .Nectriaceaeوعائلة 

F. proliferatum   أشير الى عزلها من اشجار نخيل تعاني من ظاهرة اصفرار وجفاف
 في االردن.  السعف
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 ( أعراض مرض البيوض الكاذب على فسائل النخيل.6-)أ صورة

 المكافحة:

في أغلب االحيان اليحتاج هذا المرض الى مكافحة كونه يظهر على حاالت مفردة 
ومتفرقه من النخيل ، وفي الحاالت التي يظهر بها المرض على عدد من النخيل ينصح 
باالعتناء في صحة النخلة بشكل عام عن طريق التسميد المتوازن وعدم تعريض النخيل 

م بعض المبيدات الفطرية الجهازية اوقف تطور الى العطش الشديد كما وجد ان استخدا
                                 المرض.

 False Smut (Graphiola leaf spot)التفحم الكاذب )التبقع الكرافيولي( 

يعد من االمراض قليلة االهمية ، يظهر المرض في بعض المواسم التي تتميز 
التفحم الكاذب في بعض بساتين نخيل  بارتفاع نسبة الرطوبة  أشير الى وجود مرض 

التمر في المنطقة الجنوبية من العراق مثل أبو الخصيب وشط العرب وبساتين غرب القرنة 
حيث ترتفع الرطوبة النسبية. في حالة اإلصابة الشديدة يسبب المرض تيبس السعف. كما 

على  ألعراضتظهر ا شوهد المرض على بعض فسائل النخيل الناتجة من زراعة األنسجة.
الوريقات بهيئة بثرات دائرية سوداء ذات قمة صفراء وقد تتحد البثرات مع بعضها مسببه 
اصفرار األنسجة المجاورة للبثرات وقد تجف الوريقات مسببة ضعف النخلة. تجدر االشارة 

                                                                        .( 7-صورة)أ، الى ان الدراسات حول هذا المرض محدودة جدا
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 = Bبداية تكون البثرات على الوريقات. = Aأعراض التفحم الكاذب. (7-أ) صورة
 تشقق البثرات وخروج االبواغ التيلية منها.

                                               

 Graphiola phoenicis Poit             :ببالمس

 Basidiomycotaالتابعة لشعبة الفطريات البازيدية فطرياتوهو من ال 
ويكون الفطر اجساما  ثمرية بازيدية محاطة  Graphiolaceaeوعائلة Ustilaginalesرتبة

كروية  Teliosporesتحوي األجسام الثمرية ابواغ تيلية  Peridiumبجدار سميك يعرف
ة مقسمة. تنبت األبواغ التيلية الشكل صفراء اللون محمولة بهيئة سلسلة على خيوط قصير 

وحيدة الخلية  Sporidiaوهي داخل البثرة)الثمرة البازيدية( أو بعد انتشارها وتعطي سبوريديا
وأحادية المجموعة الكروموسومية. وتنبت السبوريديات وينشأ عنها غزل فطري يخترق 

الموسم يكون  أنسجة العائل وينتشر تحت بشرة الوريقات منتجا  بثرات جديدة في نهاية
الفطر ابواغ تيلية تحوي نواتين .تندمج النواتين داخل البوغ التيلي لتعطي نواة ثنائية 
المجموعة الكروموسومية ثم يحصل انقسام اختزالي ينجم عنه تكوين أربعةانوية كل منه 

 ينتقل إلى السبوريديات الحديثة.
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 المكافحة:
لشديدة يمكن استخدام المبيدات قطع وحرق السعف المصاب وفي حاالت االصابة ا

الفطرية الوقائية او العالجية خاصة عند انتشار المرض في المزارع النسيجة اثناء وجود 
 الفسائل في اوعية الزرع)االصص واالوعية البالستيكية( .   

  Fungal Rot of date palm fruitsأعفان ثمار النخيل الفطرية 

مراض المهمة في العراق والمغرب وتونس تعد أمراض تعفن ثمار النخيل من اال
والجزائر والواليات المتحدة االمريكية وغيرها من مناطق زراعة النخيل  والتي تسبب خسائر 

% اعتمادا على الظروف البيئية المالئمة وعلى الصنف المزروع 40-5تتراوح  بين 
عد عدة ظروف وعمليات الخدمة، تتسبب أعفان ثمار النخيل عن عدة فطريات، وقد تسا

 ألعراضكاالصابة بالحشرات وارتفاع الرطوبة وتزاحم الثمار على تفاقم االصابة. تظهر ا
في مرحلة الحبوبوك خاصة  ألعراضعلى الثمار في جميع مراحل النمو ، فقد تظهر ا

المالحظة تكون في  ألعراضعندما تكون الثمار مصابة بحشرة الحميرة أال ان اكثر ا
الثمار في مرحلة الجمري والخالل وبداية تكون الرطب،وتنخفض أهمية  مرحلة اكتمال نمو

المرض في مرحلة التمر بسبب محتواها العالي من السكر الذي يسبب تثبيط لنمو 
حسب نوع المسبب اال انه في جميعها تتميز   ألعراضالفطريات المسببة للمرض.تختلف ا

ثمرة او عند قاعدتها  ، تتميز الثمار المصابة بظهور عفن بني على احد جوانب ال
المناطق المصابة بليونتها وقد تخرج منها رائحة االنسجة المتخمرة. وعند وضع الثمار 

 .(8-صورة)أ، المصابة في وعاء رطب يالحظ ظهور نمو فطري فوق االنسجة المصابة

 -تتسبب أعفان ثمار النخيل عن مجموعة من الفطريات من أهمها: المسبب:

Alternaria spp ; Aspergillus niger ;A.phoenicis ; A. flavus; 
Cladosporium spp;Penicillium spp ;Macrosporium spp ; Phomopsis 
diospyri.                                  

كما يمكن ان تتواجد بعض الخمائر مرافقة للثمار المتعفنة. ال يقتصر ضرر هذه الفطريات 
وبعض انواع   A.flavusعفن على الثمار بل ان بعضها خاصة على أحداث أضرار الت
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تنتج سموم فطرية خطرة على صحة االنسان تتلوث بها  ممكن ان  Penicillium الفطر
 .الثمار مثل سموم االفالتوكسين

 

 
 أعراض مرض تعفن ثمار النخيل (8-)أ صورة

 المكافحة:

كما وجد  ول اشجار النخيل،ألدارة هكذا نوع من االمراض ينصح بتقليل الرطوبة ح
ان تقليل عدد العذوق او عدد الشماريخ في العذق او وضع حلقات معدنيه بين العذوق 

او Thymol يقلل من مقدار االصابة بتعفن الثمار . كما وجد ان استخدام زيت الثايمول 
المغلفة بالكيتوسان خفضت من اصابة ثمار النخيل بالفطرين   Citralالسترال

Aspergillus flavus و A.niger.   
 

   Wilt and drying of date palm leavesمرض ذبول وجفاف سعف النخيل

تطلق على هذا المرض تسميات متعددة منها مرض الذبول الفيوزارمي او الوعائي 
ومتالزمة التدهور المفاجيء. لم يكن هذا المرض معروفا او ذو أهمية كبيرة قبل عشر 

سنوات االخيرة بداءت تتواتر عدة تقارير عن وجوده في عدة دول سنوات اال أنه في ال
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تشتهر بزراعة النخيل منها السودان والعراق واالمارات العربية السعودية واالردن وأيران. 
وقد يكون للتغيرات المناخية تاثيرا على انتشار هذا المرض وقد يكتسب اهمية كبيرة 

الوعائي التي تمتاز بصعوبة مكافحتها وبقدرتها  مستقبال سيما وان مسبباته  تسبب الذبول
 العالية على البقاء بهيئة ابواغ كالميدية مقاومة للظروف غير المالئمة.

 :ألعراضا

في بداية  ألعراضيصاب نخيل التمر بهذا المرض في جميع االعمار، تظهر ا
 وراقاالصابة على االدوار الخارجية من سعف النخيل، حيث تذبل وتجف وتتقوس اال

ثم تمتد االصابة الى االدوار االخرى من السعف وفي  وتتدلى على الجذع. )السعف(
حاالت االصابة الشديدة قد تموت االشجار في غضون عدة أشهر.في أغلب االحيان 

 )الخوص( على احد جانبي السعفه على هيئة موت االشواك والوريقات ألعراضتظهر ا
خطوط بنية على طول العرق  ظنب الثاني، كما تالحالى الجا ألعراض)الورقه( ثم تمتد ا

الوسطي )الجريد( وعند عمل مقطع عرضي في جريد سعفه مصابة يالحظ تلون االوعية 
ساعة يالحظ ظهور  72- 48الناقله بلون بني محمر،  وعند ترك الجزء المقطوع لمدة 

مقطع طولي في نمو أبيض على الجزء المقطوع يمثل أبواغ الفطر المسبب اما عند عمل 
 (.9-) أ الجزء المصاب فيالحظ تلون االوعية الناقلة بلون بني محمر. صورة
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 = Bعلى السعف الخارجي. ألعراض=اA ( أعراض مرض جفاف وذبول السعف.9-)أ صورة

تلون االوعية الناقلة بلون  =D أالبواغ نامية على المقطع العرضي. = Cعلى سعفه مفردة. ألعراضأ
 بيانات لم تنشر بعد( 2021بني.)عن الزبيدي ومهدي ،

 Fusarium spp المسبب:

مالزمة لهذه الظاهرة )المرض( ففي   Fusariumسجلت عدة أنواع من الفطر 
 F.oxysporum (Altafالسودان والمملكة العربية السعودية ذكر ان المسبب هو 

وأيران وجد ان  ( وفي العراق واالمارات العربية 2015والمليجي،2007وأخرون، 
و   2018 مالزما لظاهرة جفاف وذبول السعف)السعد وأخرون،  F.solaniالفطر

Alwashi ،و   2019 وأخرونMansoori وKord،2006 وفي االردن سجل )
 جفاف وذبول السعف ألعراضمالزما  F.proliferatumالفطر

(ِAlananbeh،2021،وأخرون  .) 

قى أغلب انواع الفطر اعاله على هيئة أبواغ كالميدية في التربة مقاومة للظروف تب
غير المالئمة ، وبتوفر الظروف المالئمة تنبت االبواغ الكالميدية وتخترق انسجة الجذور 
من خالل الجروح التي تحدثها التفرعات الجانبية للجذور او التي تحدثها الديدان الثعبانية 

عل العمليات الزراعية. وبتقدم االصابة يغزو الفطر معظم انسجة الجذور او التي تحدث بف
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والجذع الرئيسي ويسبب غلق االوعية الناقلة كما يفرز سموم تسبب قتل خاليا االوعية 
الناقلة او تفرز انزيمات تسبب تحلل جدران خاليا االوعية الناقلة مما يسبب تكون مواد 

 .ومن الجدير بالذكر ان جميع انوع انواع الفطرهالمية تسبب غلق لالوعية الناقلة
Fusarium هي أنواع غير متخصصة ممكن ات تصيب عدة عوائل نباتية  المسجلة

خاصة محاصيل الخضر التي تزرع بين أشجار النخيل ويالتالي فمن المتوقع ان يزيد هذا 
 ان ذلك يحتاج الى الزراعي من كثافة الوحدات التكاثرية لهذه الفطريات، اال النمط )النظام(

دراسات معمقة اضافة الى دراسة العالقة بين هذه الفطريات وبعض المتغيرات البيئية 
 كملوحة ونسجة التربة واالصابة بالديدان الثعبانية وغيرها من العوامل.

 المكافحة:

ينصح باالعتناء بصحة النخيل وادارة العمليات الزراعية من ري وتسميد وازالة االدغال  -1
بشكل منتظم أذ من المعروف ان معظم أمراض الذبول الوعائي تتفاقم عند تعرض النباتات 

 الى عوامل االجهاد .

 عدم زراعة فسائل مفصولة من أمهات مصابة. -2

 Trichodermaمن الممكن استخدام المكافحة البيولوجية باستخدام الفطر -3
harzianum  ااو بعض انواع المايكورايزا او البكترياPseudomonas 

fluorescence. 

في حاالت االصابة الشديدة او وجود بؤر لالصابة يمكن استخدام المبيدات الفطرية  -4
               لخفض اعداد الوحدات التكاثرية للفطريات المسببة للمرض.

 Omphaila Root rotتعفن جذور النخيل أالومفالي 

هد المرض أول مرة في وادي يسمى أحيانا بمرض تدهور أشجار النخيل .شو 
واعتبر من االمراض التي تهدد زراعة النخيل في تلك المنطقة وكما  كوجوال في كليفورنيا.

لوحظ المرض بعد ذلك في موريتانيا. يعد تشخيص مرض تعفن الجذور االومفالي صعبا 
بسبب تداخلة مع عدة اعراض مرضية تتسبب عن عوامل مختلفة .تظهر أعراض المرض 

هيئة جفاف السعف قبل اوانه اال ان النخليل المصاب يستمر بتكوين سعف جديد على 
أنخفاض واضح في كمية ونوعية االنتاج وفي المراحل المتقدمة من  ألعراضويرافق هذه ا
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عند قلع االشجار المصابة  االصابة يتوقف النخيل المصاب عن االثمار بشكل كامل.
( كما 10-)أ جذري مصحوبا بتلف للجذور، صورةيالحظ تلون بني على معظم المجموع ال

تظهر مناطق الجذور المصابة مشبعة بالماء كما يالحظ ايضا تلون معظم قمم الشعيرات 
ة مناطق بيضاء في مناطق ئالجذرية بلون بني، كما يمكن مالحظة نمو الفطر بهي

 تزداد أهمية المرض في البساتين قليلة الخدمة. االصابة.

 

 
 (2020)الحمداني ، أعراض مرض عفن الجذور االومفيلي. (10-)أ صورة

                                        

 O.tralucidaوهما   Omphaliaيتسبب المرض عن نوعين من الفطر  : المسبب
Bliss وO .pigmentata Bliss  يعود الفطر الى شعبة الفطريات البازيدية

Basidiomycota  وصفAgaricomycetes  رتبة وAgaricalse  وعائلة
Agaricaceae عند زراعة الفطر في مزارع نقية يكون غزل فطري غزير وشفاف يحوي .

كما يكون أجسام ثمرية صغيرة  Clamp connectionالعديد من الوصالت الكالبية 
 على قاعدة فسائل النخيل الملقحة اصطناعيا بالفطر.   toadstoolرفية  الحجم،
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  Richs blight of date palmsريد( النخيل مرض لفحة سعف)ج

)جريد( النخيل من األمراض غير المألوفة على النخيل،  يعد مرض لفحة سعف
، ولوحظ انتشار المرض بشكل 2007سجل المرض أول مرة على النخيل في البصرة عام 

عود ملفت للنظر في السنوات األخيرة في بساتين نخيل التمر سيما في شمال البصرة وقد ي
ذلك إلى ارتفاع نسبة الرطوبة في هذه البساتين إذ يتميز نمط الزراعة بوجود سواقي 
عريضة داخل البستان يستغلها المزارعون لتربية األسماك كما يستفاد من األدغال النامية 

 فيها كعلف للمواشي.

تظهر أعراض المرض بشكل لفحة ذات لون بني فاتح أو غامق تبدأ من حواف 
سطي للسعفة)الجريد( وتمتد نحو مركز العرق الوسطي، وعند عمل مقطع العرق الو 

عرضي في الجريد يالحظ موت جزء من األنسجة بتقدم اإلصابة يتيبس السعف ويتدلى 
بيضوية الشكل مدببة  نحو االسفل اال إن العالمة المميزة للمرض هي ظهور بثرات

بيرة من األبواغ الكيسية الى سعف النهايتين تنفجر بتوفر الرطوبة وتتحرر منه أعداد ك
تجدر االشارة الى ضرورة  (.11-)أ صورة جديد على النخلة نفسها أو على نخيل أخر،

وجفاف   Black Scorchالتميز بين مرض لفحة سعف النخيل و مرض اللفحة السوداء 
وذبول السعف والذي يسمى احيانا لفحة السعف حيث لكل واحد من هذه االمراض  

 وأعراض مختلفة عن االخر.مسببات 

 بعض المالحظات المسجلة عن المرض:

ينتشر المرض على النخيل صغير العمر)النشو( أكثر من انتشاره على النخيل المتقدم -1
 في العمر.

                                       تزداد أعداد البثرات على الجزء السفلى للسعف الموجهة لألرض أكثر من الجزء العلوي.-2

 تزداد انتشار البثرات في الجزء الوسطي من الجريد قياسا بطرف السعفة أو القاعدة.-3

لم تسجل إصابات على الوريقات )الخوص( سوى طبيعيا  أو عند التلقيح االصطناعي -4
 بالفطر، إال انه يتواجد على الشوك خاصة في منطقة اتصال الشوكة بالعرق الوسطي.
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بداية اصفرار وتيبس الوريقات  ج -األنسجة وتلونها على العرق الوسطي ب موت-أ( 11-)أ صورة
 .Serenomycesأبواغ الفطر  -البثرات على األشواك و -البثرات على العرق الوسطي ه –و د 

 (2013 )العوفي،

 .Serenomyces  phoenicis Petr    -المسبب:

 .Serenomyces sppيتسبب مرض لفحة سعف النخيل عن عدة فطريات أهمها
 ، ويتميز الفطران بتخصصهما على العائلة النخيلية .Cocoicola sppو

Arecaceae كما توجد فطريات أخرى تسبب لفحة السعف مثلDiplodia وPhoma  أال
نباتية أخرى غير العائلة النخيلية.                                   انها تصيب عوائل 

اهمية كمسبب للمرض ويعود لشعبة الفطريات  االكثر Serenomycesيعد الفطر 
وعائلة  Phyllachoralesورتبة  Sordariomycetesوصف  Ascomycotaالكيسية 

Phaeochoraceaeتوجد منه ستة أنواع هي ،. S.californicus  و S.mauritiae  
 S.virginiae و S.shearii و    S.phoenicisو S.palmaeو

 .P.D.Aاألنسجة النباتية  إذ يكون على الوسط الزرعي يتميز الفطر بصعوبة عزلة من 
 غزال  فطريا  ضعيف النمو سرعان ما يتحلل بعد بضعة أيام من بداية النمو.
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 -المكافحة:

أظهرت دراسة أجريت في كلية الزراعة /جامعة البصرة ان قطع وحرق السعف المصاب 
او بالمبيد ريفوس  Pseudomonas fluorescensومن ثم رش النخيل بمعلق البكتريا 

  توب خفض بشكل كبير من شدجة االصابة بهذا المرض.

 Wilt of fruit bunch )ذبول الثمار( مرض ذبول العذوق 

م في المملكة 2000يعد من امراض نخيل التمر المهمة ، لوحظ المرض منذ عام 
ان الدراسات  العربية السعودية كما يعد من االمراض المهمة في كل من العراق وأيران .اال

االولى للمرض على هيئة ذبول وجفاف  ألعراضحول هذا المرض ال تزال محدودة .تبدأ ا
وابيضاض لبعض او جميع الشماريخ الزهرية الحاملة للثمار كما تنكمش الثمار وتظهر 
عليها اعراض الذبول. وتظهر على العراجين المصابة خطوط صفراء تتحول الى لون بني 

ة بهالة صفراء .كما قد يالحظ عفن بني في قاعدة العذق.يسبب داكن وتكون محاط
 المرض ايضا تساقط الثمار.
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 ( أعراض عذوق الثمار12-) أ صورة

 

  Fusarium moniliforme Nelsonالمسبب:

  Sordariomycetesصف Ascomycotaيعود الفطر الىشعبة الفطريات الكيسية 
ممكن ان ينتقل الفطر من التربة الى  .Nectriaceaeوعائلة   Hypocrealseورتبة

النخيل عبر االوعية الناقلة او ربما يبقى الفطر على هيئة ابواغ كالميدية بين الكرب 
والليف اال انه ال توجد دراسات وافية حول وبائية هذا المرض وأليات حدوث االصابة 

 وطرق مكافحته.

ال توجد دراسات وافية حول المرض اال انه ينصح بتقليل عدد العذوق او عدد   المكافحة:
الشماريخ في العذق كما ان بعض االجراءات مثل قطع الشماريخ في منتصف العذق 
ووضع حلقه معدنية قد يخفف من هذه الظاهرة ن ينصح ايضا بانتظام الري والتسميد 

 لفطرية الجهازية قبل او في بداية التزهير .المتوازن، كما يمكن استخدام بعض المبيدات ا
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 .Belaat diseaseمرض بلعات على النخيل 

من أالمراض النادرة وقليلة االهمية على النخيل ولوحظ المرض في الجزائر 
من قلب النخلة  بتلون السعف القريب ألعراضوالمغرب والمملكة العربية السعودية. تبدأ ا

الى لون مبيض ثم يظهر تعفن رطب في قلب النخلة يؤدي الى موت السعف حديث 
الى االنسجة تحت البرعم الطرفي مما يؤدي الى ظهور  ألعراضالنمو،  قد يتوقف امتداد ا

جاءت تسمية  ألعراضراس النخلة وكانها بدون قلب ومحاطا بالسعف القديم ومن هذه ا
الظروف  مالئمة لتطور المرض تحصل اصابات بفطريات ثانوية عندما تكون  المرض.

مما يؤدي الى ظهور رائحة من االنسجة المتخمرة تشبه رائحة حامض الخليك وحامض 
 البيوترك.

، يعتقد انه قريب من  Phytophthora spيتسبب المرض عن شبه الفطر -:المسبب
لمسببات ضمن مملكة تصنف هذه ا  P.palmivoraالناحية التصنيفية من النوع 

Sraminipila وشعبةOomycota  وصفOomycetes   ورتبةPythialse  وعائلة
Pythiaceae. 

                                       

 
 (2020)الحمداني، أعراض مرض بلعات على النخيل (13-) أ صورة
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صارمة في يعد المرض نادر الظهور لذلك في الغالب ال تتخذ اجراءات    :المكافحة
مكافحة ، ينصح بالتخلص من النخيل المصاب  او معاملة النخيل بالمبيدات الفعالة ضد 
أشباه الفطريات خاصة المبيدات المحتوية على عنصر النحاس مثل ميتاالكسيل 

Metalaxyl. 
 

 Bayoud Diseaseمرض البيوض 

شمولة يعد مرض البيوض من االمراض المحجورة  وغير المسجلة في العراق)الم
 Phoenix dactyliferaبقانون الحجر الزراعي (.  وهو من أهم امراض اشجار النخيل 

اذ يشكل تهديدا حقيقيا لزراعة النخيل خاصة في شمال افريقيا. لوحظ المرة اول مرة عام 
م في وادي درعة في المغرب ومنها انتشر الى المناطق االخرى في المغرب وخالل 1870

انتقل الى الجزائروتتواجد حاليا بؤر االصابة به في كل من  1900-1898الفترة من عام 
 10المغرب والجزائر وموريتانيا .سبب هذا المرض  وخالل قرن من الزمن موت أكثر من 

مليون شجرة نخيل والتي تعادل ثلثي اشجار النخيل في المغرب وحدها كما سبب موت 
الك لمعظم االصناف التجارية عالية مليون نخلة في الجزائر. كما سبب ه 3.5أكثر من 

و  Jihelوجهل  Boo Feggooseوبوفقوس Medjoolالجودة مثل االصناف مجهول 
 ودقلة نور وغيرها.  Booskriبوسكري 

يهاجم الفطر المسبب للمرض أشجار النخيل البالغة  والفسائل حديثة الغرس او 
متصلة باالمهات.كما يصيب  النخيل متوسط العمر )النشو( وكذلك الفسائل التي ال تزال

الفطر المسبب لمرض البيوض شجيرات الحناء دون ظهور اعراض عليها في حين يسبب 
 Phoenix canariensisظهور اعراض على انواع اخرى من النخيل مثل نخيل الكناري  

 . Washintonia robusta و نخيل واشنطونيا 
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 أعراض المرض:

ى واحدة او اكثر من السعف الموجود في تبدا اول اعراض المرض بالظهور عل
منتصف رأس النخلة حيث يكتسب الشوك و الخوص الموجود على احد جوانب السعفة  
ومن قاعدتها  لون ابيض او رصاصي مبيض ويستمر تغير لون الخوص )الوريقات( من 

الى الجهة االخرى من السعفة ومن  ألعراضاسفل السعفة باتجاه االعلى ومن ثم تمتد ا
االعلى الى االسفل تظهر السعفة المصابة وكانها ريشة مبتلة .وقد يستغرق اكتمال  

 ألعراضبعد ذلك تظهر ا على السعفة االولى بضعة ايام الى عدة اسابيع. ألعراضا
خالل . اول مرة ألعراضظهرت عليها ا نفسها على سعفة مجاورة او مقابلة للسعفة التي 

قع بنية على الجزء الظهري من ساق السعفة على الخوص تظهر ب ألعراضتطور ا
وعند  )الجريد( وبتقدم االصابة تتسع هذه البقع حتى تشمل معظم ساق)جريد( السعفة.

عمل مقطع عرضي في الجريد المصاب يالحظ تلون االوعية الناقلة بلون بني محمر. 
عند وبتطور المرض يموت  دور او دورين من السعف، ويتوقف ظهور السعف الجديد و 

من بداية  ألعراضوصول الفطر الى البرعم الطرفي تموت النخلة . قد تستغرق هذه ا
بشكل  ألعراضشهرا. في بعض االحيان تظهر ا 24-6ظهورها حتى موت النخلة 

)الجريد( تبدا البقع  مختلف حيث تظهر بقع بنية على الجزء الظهري من ساق السعفة
 ألعراضفة متحوال الى لون ابيض بعد ذلك تمتد اباالتساع ثم يموت الجزء العلوي من السع

 من الجزء العلوي للسعفة الى الجزء السفلي لها .

وعند قلع النخيل المصاب يالحظ تلون عدد قليل من الجذور بلون بني محمر قد 
الظاهرة على الشجرة اال انه عند عمل مقطع عرضي في جذع  ألعراضال يتناسب مع ا

ي جذعها يالحظ تلون الحزم الوعائية بلون بني محمر، ويمتد النخلة او عمل شق طولي ف
 .(14-)أ هذا التلون الى االنسجة البرانكيمية والسكلرانكيمية.صورة

التي تظهر على  ألعراضومن الجدير بالذكر القول ان اسم المرض اشتق من ا
سعف النخيل المصاب. ومن الجدير بالذكر التميز بين هذا المرض ومرض البيوض 
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لكاذب والذي تبدا اعراضه من قمة السعفه وتمتد نحو قاعدتها كما انه يتسبب عن انواع ا
غير متخصصة على النخيل وأغلب االحيان تتوقف أعراضه بعد  Fusariumمن الفطر 

                                  اصابة عدد قليل من السعف.

 Fusarium oxysporum f.spيتسبب مرض البيوض عن الفطر  المسبب:
albedinis   يكون الفطر في االوساط الزرعية مستعمرات شفافة،  ناعمة ويتميز الغزل

برتقالية الى  Sporodochiaالفطري له بكونه مجعد تتكون بداخلة كويمات كونيدية تعرف 
قرمزية الشكل وفي بعض االحيان يكون الفطر اجسام حجرية بنية متناثرة او متجمعة 

ري. يكون الفطر ثالث أنواع من االبواغ الالجنسية أالولى تكون صغيرة داخل الغزل الفط
تتكون داخل حوامل كونيدية قصيرة  Microconidiaالحجم تعرف بالكونيدات الصغيرة 

وتظهر بشكل راس صغير في قمة الحوامل المكونه لها، تكون  Phialidesتعرف 
ول الى متطاولة الشكل بتقدم العمر الكونيدات الصغيرة في بداية االمر دائرية الشكل تتح

مايكرون وفي أغلب االحيان تتكون الكونيدات الصغيرة  3.5× 15-3تتراوح ابعادها بين 
من خلية واحدة وفي بعض االحيان من خليتين وفي حاالت نادرة يظهر فيها ثالث 

على  وتتكون  Macroconidia اما النوع الثاني من أالبواغ فتسمى كونيدات كبيرة حواجز.
حوامل كونيدية كبيرة  وتمميز بكونها اكبر حجما من الكونيدات الصغيرة الخلية القاعدية 
فيها تكون منحنية قليال في حين تكون الخلية القمية مستدقة، غالبا ما تحتوي الكونيدات 

حواجز، تتراوح  5-4الكبيرة على ثالث حواجز وفي بعض االحيان النادرة قد تحتوي على 
مايكرون، تتكون االبواغ الكونيدية الكبيرة باعداد قليلة في  3.5×35-20ين ابعادها ب

االوساط الزرعية، اما النوع الثالث من االبواغ والتي تعرف باالبواغ الكالميدية 
Chlamydospores  فتتكون عادة في االوساط الزرعية القديمة او عند تغطية الوسط

ميدية طرفيا على الغزل الفطري او في داخله او قد الزرعي برمل معقم، تتكون االبواغ الكال
                                         تتكون داخل االبواغ الكونيدية الكبيرة وتكون هذه االبواغ مفردة او على هيئة سلسلة.
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يبقى الفطر على هيئة ابواغ كالميدية في انسجة جذور النباتات المصابة وقد 
تربة عند تحلل الجذور،  تتميز االبواغ الكالميدية بقدرتها على البقاء تحرر االبواغ الى ال

لفترات طويلة تصل اكثر من ثالث سنوات في حين تشير بعض الدراسات الى قدرتها على 
 تعد االبواغ الكالميدة المصدر االساسي لالصابة االولية، سنة.20البقاء لفترة تصل الى 

بت االبواغ الكالميدية وتخترق انسجة الجذور ومن ثم حيث عند توفر الظروف المالئمة تن
يتطور الفطر حتى يصل الى االوعية الناقلة والتي يتكاثر فيها بسرعة مكونا ابواغ كونيدية 
صغير تتحرك الى االعلى مع النسغ الصاعد عند التصاق الكونيدات الصغيرة على جدران 

نبات جدران االوعية الناقلة وتنتقل الى خاليا االوعية الناقلة تنبت وقد تخترق انابيب اال
اوعية مجاورة لها وهكذا يستمر تطور الفطر داخل االوعية الناقلة. يعد نقل الفسائل 
المصابة وزراعتها من اهم وسائل انتقال المرض من منطقة الى اخرى كما ينتقل بواسطة 

انتقال مسبب جميع أجزاء النخل المصاب عدا الثمار كما تشير بعض الدراسات الى 
المرض من خالل مياه الري او االالت واالدوات الزراعية الملوثة او من خالل االسمدة 
الزراعية التي تنقل من بساتين موبؤه الى اخرى خالية من المرض وقد تسبب الرياح 
والعواصف القوية انتقال حبيبات التربة الحاملة البواغ الفطر من منطقة ملوثة الى اخرى 

             ها.خالية من
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 (Djerbi، 1983) أعراض مرض البيوض على النخيل ( 14-)أ صورة

  مكافحة المرض:

تعتمد مكافحة المرض في العراق على تطبيق تعليمات الحجر الزراعي بشكل صارم والتي 
تمنع دخول فسائل النخيل او اي مواد مصنعة من النخيل او التمور الى العراق اما 

رض في البلدان التي ينتشر بها كالمغرب العربي فتعتمد على عدة وسائل مكافحة هذا الم
منها كيمياوية وزراعية واحيائية )بيولوجية( ووراثية وفي السنوات االخيرة بدأ البحث العلمي 

 يتجه نحو استخدام تقنات الهندسة الوراثية اليجاد اصناف مقاومة لهذا المرض الفتاك.
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 الفصل الثاني                                          

 أمراض النخيل المتسببة عن البكتريا ، الفايروسات، النيماتودا           

 Date Palm Diseases caused byأمراض النخيل المتسببة عن البكتريا  -أوال:
Bacteria 

دة الوراثية غير محاطة بغشاء البكتريا كائنات وحيدة الخلية ، بدائية النواة )الما
وال تحتوي على  70Sيفصلها عن السايتوبالزم (، تحوي رايبوسومات من نوع 

مايتوكوندريا. أغلب انواع البكتريا الموجودة في الطبيعية تعيش مترممة على المواد 
العضوية الميتة ، اال أن بعضها يسبب أمراض خطرة للنباتات خاصة في المناطق الباردة 

الرطوبة العالية . تتميز البكتريا الممرضة للنبات بكونها عصوية الشكل عدا الجنس ذات 
Streptomyces  جميعها سالبة لصبغة كرام عدا الجنس ،Cornybacterium  وال ،

، وجميعها متطفالت أختيارية . تسبب البكتريا أمراض  Endosporeتكون أبواغ داخلية 
االهمية أال ان بعضها يعد من االمراض الخطرة  محدودة الشجار النخيل معظمها قليل

 جدا كمرض االصفرار القاتل . وفي ادناه اهم االمراض المتسببة عن البكتريا.
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 Pink Rot of Dateمرض التعفن الوردي البكتيري للنورة الزهرية في نخيل التمر. 
Palm Inflorscence. 

دي البكتيري. سجل المرض أول يعرف هذا المرض ايضا بأسم خياس الطلع الور 
(. لم يسجل أنتشار للمرض في 2009، وأخرون،  Riaz) 2009مرة في الكويت عام 

 السنوات الالحقه اال انه كمسبب بكتيري قد ينتشر متى ما توفرة الظروف المالئمة.
  

 :ألعراضأ

على السطح الخارجي لغالف الطلع )النورات الزهرية( بهيئة بقع  ألعراضتظهر ا
نية فاتحة الى داكنة مختلفة االحجام، اما على الشماريخ الزهرية الذكرية فيالحظ تلون ب

صورة  وردي مع ظهور أفرازات هالمية وردية تمتد الى السطح الداخلي لغالف الطلع.
 (1-)ب

 Serratia marcescensالبكتريا  :المسبب

ركة . على الوسط وهي بكتريا سالبة لصبغة كرام ، تمتلك اسواط تساعدها على الح 
الزرعي تكون البكتريا مستعمرات وردية ملساء . أظهرت دراسات أختبارات القدرة 
االمراضية لهذه البكتريا عدم قدرتها على اصابة الطلع غير المتفتح في حين ظهرت 

، وأخرون  Riazعلى الطلع المتفتح بعد اسبوع من العدوى االصطناعية ) ألعراضا
ن البكتريا تدخل الى الطلع من خالل الجروح التي تحدثها ( مما يشير الى ا2009

 الحشرات او من خالل الجروح الميكانيكية.
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= أعراض التعفن B(. Wikipedia=مستعمرات البكتريا على الوسط الزرعي)A( 1-صورة )ب

 (.2009، وأخرون  Riazالوردي على النورة الزهرية الذكرية )

 المكافحة.

لى أجراءات مكافحة نظرا لمحدودية انتشاره ، اال انه ربما يحتاج الى اليحتاج هذا المرض ا
الرصد والمراقبة من قبل المختصين خاصة في السنوات التي تتميز بهطول االمطار 
وانخفاض في درجة الحرارة. في تجارب خراج الجسم الحي وجد ان البكتريا حساسه لبعض 

 .Kasugamycinو   Streptomycinالمضادات الحياتية مثل 
 

 lethal yellowingمرض االصفرار القاتل 

يصيب هذا المرض معظم انواع النخيل  اال انه ينتشر بشكل اساسي على اشجار 
أشهر سجل المرض  6-3نخيل جوز الهند ويسبب موت االشجار المصابة في غضون 

ند وسبب موت ثالثة ارباع اشجار جوز اله 1955عام   Key Westالول مرة في والية 
شجرة جوز الهند في والية فلوريدا خالل  40000في هذه الوالية كما سبب المرض هالك 

، اشارت بعض التقارير الى تسجيل المرض في كل من المملكة  1974-1971الفترة من 
العربية السعودية والكويت االمر الذي يستدعي أخذ االحتياطات الالزمة لمنع دخوله 

عودية بمرض الوجام )كون االشجار المصابة تتوقف عن للعراق. يسمى المرض في الس
 النمو (.
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  أعراض المرض:

تبدأ أعراض المرض بتساقط الثمار قبل النضج وفي الموسم التالي تظهر 
على النورات الزهرية بشكل بقع سوداء على الطرف العلوي للنورات الزهرية ،  ألعراضا

جار المصابة ، بعد ذلك تظهر أعراض وبعد فترة تموت معظم النورات الذكرية في االش
األصفرار على االوراق السفلى ثم يمتد االصفرار الى االوراق العليا للشجرة وبتقدم االصابة 
يتحول لون االوراق الى اللون البني ثم تموت قبل النضج وبتقدم االصابة يموت رأس 

هر أعمدة التلفون النخلة بالكامل ويسقط تراكا جذع الشجرة فقط مما يعطي األشجار مظ
بهيئة تقزم السعف)االوراق( وظهور خطوط  ألعراض.اما على اشجار النخيل فتظهر ا

 (.2-صفراء على الوريقات كما تسبب انخفاض كبير في حجم الذوق والثمار.صورة )ب

 

 

(الى اليمين اعراض مرض االصفرار القاتل على نخيل جوز الهند 2-صورة ) ب
(hamburg.de-www.biologie.uniالى اليسار ا )على نخيل  ألعراض

 (.2007وأخرون ، Alhudaibالتمر)

 

http://www.biologie.uni-hamburg.de/
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تتشابه الفايتوبالزما المعزولة من نخيل  Phytoplasma asteris groupالمسبب: 
ما في خاليا لحاء التمر مع الفايتوبالزما المسببة لمرض اصفرار االستر. توجد الفايتوبالز 

األشجار خاصة صغيرة العمر، وال يوجد للمسبب ناقل معروف بشكل أكيد لكن يعتقد ان 
المسبب ينتقل بواسطة قفاز االوراق.حيث عزلت الفايتوبالزما من النخيل وقفازات االوراق 

Cicadulina bipunctata . والفايتوبالزما هي كائنات بداية النواة تعود الى مملكة
وجماعته  Doiريا اال انه تختلف عنها بعدم امتالكها جدار خلوي ، اكتشفت من قبل البكت
عندما كان يعمل على مرض أصفرار االستر وسمية في وقتها كائنات شبيهه  1967عام 

وخالل مؤتمر عقد  1994وفي عام  Mycoplasm –like organismsبالمايكوبالزما 
 .Phytoplasmaالفايتوبالزما  في كندا اعيدت تسميتها واطلق عليها اسم

 المكافحة:

تعتمد إجراءات المكافحة على تطبيق قوانين الحجر الزراعي سيما ان المسبب يتواجد -1
 في الدول المجاورة .

 في الدول التي يتواجد بها المرض تزال االشجار المصابة وتحرق .                                      -2
اال ان تعد   Tetracyclineلمصابة بالمضادات الحياتية مثل يمكن حقن االشجار ا-3

 مكلفة في حالة البساتين الموبؤة.
 

 Brittle leaf  مرض السعفة الريشية او الورقة الهشة

لوحظ هذا المرض أول مرة في بعض بساتين النخيل في كل من تونس والجزائر 
على النخيل فقط وقد أزدادت في ثمانينيات القرن العشرين ، وهو من أالمراض المسجلة 

 1991عام  4700أهمية المرض مع االرتفاع الملحوظ في عدد االشجار المصابة من 
خالل جميع مراحل نمو اشجار  ألعراض. تتكشف ا2002شجرة عام  36000الى 

في بداية االصابة  ألعراضالنخيل بدأ بالفسائل الى االشجار المتقدمة في العمر. تظهر أ
ة مصفرة وشاحبة تتركز في أطراف الوريقات )الخوص( يتبعه جفاف على شكل أشرط
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أطراف السعف كما تبدو  وريقات السعف هشه ومجعده ، يسبب المرض فقد حاد في 
الحاصل يتناسب مع شدة االصابة ، كمل لوحظ تأخر واضح في نمو البرعم الطرفي 

Apical Bud ان الوريقات من كما يعد تقزم وقصر الوريقات والسعف وتشوهها وفقد
 (.3-الشائعة لهذا المرض.صورة )ب ألعراضالسعف من أ

أظهرت أحد الدراسات التي أجريت في تونس حول المرض عدم وجود فطريات او بكتريا 
معروفه مرافقه لهذا المرض كما وجد عدم وجود فروقات في محتوى السعف من العناصر 

صر المنغنيزحيث لوحظ انخفاض واضح الغذائية بين النخيل المصاب والسليم عدا في عن
 في محتوى هذا العنصر في النخيل المصاب مقارنة بالنخيل السليم.

أن مسبب المرض قد يكون نوع من أنواع  PCRأظهرت الدراسات المعتمدة على تقانة 
 الفايتوبالزما.

 
 (2021( أعراض السعفه الهشه )عن الحمداني،3-صورة )ب

 White tip or  Die back of Dateرف أالبيض .الموت الرجعي للسعف أو الط
Palm 

بشكل  ألعراضشوهدت أعراض هذا المرض أول مرة في شمال السودان ، تظهر ا
موت رجعي ألطراف السعف يبدأ بابيضاض طرف السعفه ولذلك سمي هذا المرض 
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سنوات ،  8-5على أشجار النخيل حديثة العمر بين  ألعراضبالطرف االبيض . تظهر ا
شهرا. أظهرت دراسة علمية أن أعراض  12-6وت االشجار المصابة في غضون وتم

 (.2000، ،اخرون Cronjeالمرض ترتبط بوجود أحد أنواع الفايتوبالزما )

 

 Date palm diseaseأمراض النخيل المتسبب عن النيماتودا)الديدان الثعبانية( -ثانيا:

caused by Nematodes. 

ات حية دقيقة الحجم أغلبها مجهرية ،سميت بهذا االسم الديدان الثعبانية هي كائن
كون شكلها يشبه شكل ديدان االرض وحركتها تشبه حركة الثعابين .كما ان كلمة 

Nematodes  هي كلمة مشتقه من مقطعين هماNema وتعني شبيه وtodes  وتعني
ر في خيط. تعد النماتودا  من مسببا ت أمراض النبات المهمة التي تسبب خفض كبي

الحاصل. تسبب النماتودا الممرضة للنبات أعراض مختلفة على العوائل التي تصيبها  
التفرعات الجذرية وموت أطراف  كالعقد واالورام الجذرية والتقزم وتقرح الجذور وزيادة

الجذور وغيرها، ويتفاقم ضررها عندما تشترك مع بعض فطريات التربة خاصة مسببات 
.على الرغم Disease complexمسببه مايعرف بالمعقد المرض أمراض الذبول الوعائي 

عام حيث سجلت 90من معرفة النيماتودا كممرضات الشجار النخيل يعود الى أكثر من 
في والية  Coachellaم في وادي 1925نيماتودا تعقد الجذور على النخيل عام 

تودا التي تصيب محاصيل كاليفورنيا، اال انها لم تنل االهتمام الكافي مقارنة مع النيما
المرضية التي تسببها على  ألعراضالخضر وقد يكون ذلك ناجما عن عدم وضوح ا

مع اعراض مسببات أخرى ولصعوبة الدراسات على اشجار  ألعراضالنخيل او لتداخل ا
النخيل حيث تحتاج الى وقت وجهد أكبر مقارنة مع الدراسات التي تجرى على الخضر 

ة الدراسات التي اهتمت بدور النيماتودا في تدهور اشجار النخيل ،وقد انعكس ذلك بقل
وتاثيرها في انتاجيته أو المتعلقة باستجابة أصناف النخيل المختلفة لألصابة بها. تركزت 
معظم الدراسات التي اهتمت بالنيماتودا الممرضة للنخيل على دراسات مسحية ألت الى 
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 Rhizosphereدا التي تتواجد في منطقة الجذورتسجيل أعداد من انواع وأجناس النيماتو 
ن النيماتودا الممرضة من ففي العراق وغيره من بلدان المنطقه سجلت عدة أجناس م

 :اهمها

Meloidogyne spp ; Tylenchorhynchus spp ; Paratylenchus spp ; 

Tylencchus spp ; Psilenchus spp ; Xiphinema  spp ; Longidorus spp ; 

Helicotylenchus spp ; Trichodorus spp. 

نوعا من النيماتودا تعود  32وفي دراسة مسحية أجريت في سلطنة عمان سجل 
 Redجنسا عزلت من منطة جذور النخيل .كما سجلت نيماتودا الحلقة الحمراء 17الى 

ring Nematode (Rhadinaphelenchus cocophilus).  تسبب هذه النيماتودا
عائية بهيئة حلقات حمراء، كما تسبب اصفرار للسعف يبداء من االطراف تلون الحزم الو 

 ألعراضنحو القاعدة. تعد أعراض تعقد الجذور وتقرح الجذور والحلقات الحمراء من أهم ا
 (.4-التي تتسبب عن النيماتودا الممرضة للنخيل صورة)ب

 
=تقرح bجذور.=تعقد الa( أعراض مختلفة للنيماتودا الممرضة للنخيل.4-صورة )ب

 =اعراض نيماتودا الحلقة الحمراء.d=يرقات نيماتودا تقرح الجذور.cالجذور.
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ال توجد دراسات كافية حول أدارة أمراض النيماتودا على النخيل لذلك هناك حاجة لبذل 
جهود في هذا المجال.مع ذلك ينصح بعدم استخدام فسائل من مناطق موبؤه وضرورة 

زراعية قبل استعمالها خاصة اذا كانت تعمل في حقل مصاب كما تعقيم االدوات واالالت ال
 ينصح بعدم نقل التربة من حقل مصاب الى أخر سليم.

 Date palm diseases caused byأمراض النخيل المتسببه عن الفايروسات -ثالثا

Viruses 

لم يشار في المراجع العلمية الى وجود فايروسات  مسجلة على أشجار النخيل  
 Lozanoعلى نخيل الزيت االفريقي ) Ring spot virusفايروس التبقع الحلقي عدا 

( وباستخدام 2020وأخرون) Maachiتمكن 2020(.اال انه في عام 2010وأخرون ،
تم تسجيل فايروس جديد على  High-throughput Sequencingتقانة جديدة تعرف 

 Betaflexiviridaeى عائلة أشجار نخيل التمر في اسبانيا ،ينتمي هذا الفايروس ال
كما انه قريب الصلة مع   ssRNAويمتلك حامض نووي نوع )ر.ن.أ( مفرد الشريط

 . garlic yellow mosaicفايروس الموزائيك االصفر على الثوم
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 الفصل الثالث                                     
 أمراض النخيل المتسببة عن عوامل غير حية                     

 ( Physiological Diseases)أالمراض الفسيولوجية                  
 

 المقدمة

يقصد باالمراض الفسيولوجية او االمراض المتسببه عن عوامل غير  
بب عن أنخفاض او ارتفاع بانها تلك االمراض التي تتس Abiotic diseasesحية

في بعض العوامل الضرورية لحياة النبات  كالحرارة والرطوبة والضؤ او العناصر 
المغذية او تلك الناتجة عن الملوثات البيئية )كاالكاسيد والمبيدات وغيرها ( او قد 
تكون غير معروفة المسبب بشكل دقيق . تتصف االمراض الفسيولوجية بكونها غير 

ال يمكن نقل المرض من النبات المصاب الى النبات السليم .تسبب  معدية ، اي
بعض االمراض الفسيولوجية ظهور أعراض مميزة يمكن من خاللها تشخيص المرض 
بسهوله في حين تتداخل بعض أعراضها مع تلك المتسببه عن الفايروسات او 

بشكل عام يعد  الفايرويدات او الفايتوبالزما مما يشكل صعوبة في تشخيصها اال انه
 غياب اي عامل حيوي مرافق لالصابة احد الدالئل على هذا النوع من االمراض.

تصاب نخلة التمر بمجموعة من االمراض الفسيولوجية قسم منها له اهمية 
اقتصادية نتيجة لالضرار التي يسببها كمرض ابو خشيم وقسم منها يعد ثانويا او 

ره بشكل كبير على انتاج النخلة مثل ظاهرة قليل االهمية لندرة حدوثه وعدم تاثي
القطع الثلمي. وفي ادناه وصفا ألهم الظواهر او االمراض الفسيولوجية في نخيل 

 التمر.

 

 



54 
 

 Barhee Disorder رأس البرحي )ميالن ( شذوذ

يظهر هذا المرض بشكل ملحوظ على البرحي المزروع في الحدائق المنزلية 
سنه  15ن وخاصة على النخيل التي يزيد عمرها عن مقارنة مع المزروع في البساتي

 ألعراضتظهر ا سنوات. 7لكنه اليظهر على النخيل النشو والتي يقل عمرها عن 
-)ج صورة الجهات عدا الجهة الشمالية بشكل ميالن سعف قلب النخلة الى جميع

ه درجة. معظم المعلومات المتوفرة عن هذ 90-5(، كما تتراوح درجة الميالن بين 1
الظاهرة هي عبارة عن مالحظات شخصية حيث ان ارتفاع اسعار نخيل البرحي 

( ان 1972يجعل من الصعب اجراء دراسات تشريحية مع ذلك فقد أشار البكر)
ال توجد عليه اعراض تشير الى اصابة البرعم  ألعراضالنخيل المصاب بهذه ا

ان اسباب هذه الظاهرة الطرفي للنخلة كما ان قواعد سعف القلب كان سليما. يعتقد 
تعود الى خلل فسيولوجي في الصنف برحي. او قد يعود الى سرعة نمو نخيل 

والذي  Indol acetic acid (IAA)البرحي التي يرافقها زيادة في منظم النمو 
سرعان ما يتحطم في الجهه المقابله للشمس مسببا ارتفاع مستوى هذا الهرمون على 

ا سرعة نمو االنسجه في هذه الجهه مقارنة  مع الجهه الجهه المعاكسه للشمس مسبب
االخرى وهو مايفسرحصول الميالن باتجاه الجنوب والجنوب الشرقي او الجنوب 
الغربي وعدم حصول الميالن باتجاه الشمال اال ان ذلك يحتاج الى دراسات 
معمقه)كاتب هذه السطور(. كما يعتقد البعض ان هذه الظاهرة ناجمة عن عدم 

ظام وضع العذوق في راس النخلة لذلك يلجأ المزارعون في مناطق شط العرب انت
)التدليه(. كما  وغيرها الى تنظيم وضع العذوق حول راس النخلة اثناء عملية التذليل

يمكن ان تستعيد النخلة وضعها الطبيعي عند ربط سعف القلب بحبل وشده الى وتد 
ن راس النخله ، تجدر االشارة الى ان او جذع نخلة اخرى في الجهه المقابله لميال

 هذه الظاهرة نادرا ما تؤثر على حمل )انتاج ( النخله  المصابه.
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 Bastard offshoot of date palms الفسيلة الغريبة في نخيل التمر

تعد من الظواهر الشائعة خاصة في أصناف النخيل الذي يتميز باعطاء 
سطح التربة .تظهر الفسيلة على شكل  فسائل عديدة وفي أماكن مرتفعة نسبيا عن

سعفة واحدة أو عدد قليل جدا من السعف ، يتميز سعف  الفسيلة بكونه قصير 
-)ج وسميك ومسطح ومتموج )ملتوي( كما تكون الوريقات متراصة ومجعدة ،صورة

التوجد دراسات وافيه حول هذه الظاهره اال ان البعض يعتقد أنها ناشئة عن  (.1
اال انه لم يشاهد  Makiella phoenicisيعرف  Mitesمن الحلم  االصابة  بنوع

اي نوع من انواع الحلم عند فحص هكذا نوع من الفسائل، كما يعتقد البعض ان 
سبب هذه الظاهرة ناتج عن خلل في توزيع منظمات النمو،تطلق عدة تسميات على 

عراق او تسمى الفسائل التي تظهر عليها هكذا اعراض فقد تسمى )نغل( في وسط ال
 )فطامة( في جنوب العراق.                                        

ال تعد هذه الظاهرة مقلقة كونها التؤثر على نمو او انتاج النخلة ، يقوم بعض  
 المزارعون بقطع هكذا نوع من الفسائل.

 
 الغريبة( )الفسيلة =أعراض تشوه الفسيلةBأعراض ميالن راس البرحي  = A (1-)ج صورة
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   Blacknoseالذنب االسود 

والمغرب والجزائر  ياينتشر هذا المرض في العراق ومصر وموريتانيا وليب
يعد الصنف ساير من اكثر االصناف التي يظهر عليها المرض في العراق  .وتونس

%  في المواسم التي تتميز بارتفاع كبير في نسبة 85اذ تصل نسبة االصابة الى 
تقد ان االصابة بهذا المرض تحث بسبب ارتفاع نسبة الرطوبة الناجمة الرطوبة . يع

عن الري الزائد او سقوط االمطار او تشكل الندى في الصباح الباكر خاصة عندما 
تاتي هذه الظروف في االطوار المتاخرة من مرحلة الجمري )قبل تحول الثمار من 

بداية تحول الثمار الى تظهر في  ألعراضاللون االخضر الى االصفر( اال ان ا
 اللون االصفر.

قد تظهر على الثمار في مرحلة الجمري اعراض تعفن  وتشقق على احد 
جوانب الثمرة خاصة على االصناف ساير وديري وجبجاب وتسمى الثمار المصابة 

في البصرة  )مخنن(، تظهر على الثمار المصابة تشققات عرضية  ألعراضبهذه ا
( نتيجة لموت انسجة 2-)ج صورة اللون االسود، الوقت الىصغيرة يتغير لونها مع 

الثمرة تحت البشرة وقد تؤدي االصابة الشديدة الى تحشف الثمار ، قد تتداخل 
ينصح بتقليل الري  اعراض هذا المرض مع اصابات فطرية تؤدي الى تعفن الثمار.

 وازالة االدغال الكثيفة للتقليل من هذه الظاهرة.
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 عراض مرض الذنيب االسود )عن كعكه(( ا2-)ج صورة

 

     Black Scaldالسفعة السوداء على ثمار النخيل 

يعد هذا المرض من االمراض قليلية االهمية بسبب قلة عدد الثمار التي تتاثر 
به ، تظهر على جوانب الثمار بقع سوداء غائرة عن سطح الثمرة تتميز بكونها ذات 

ون الثمار نحو اللون االسود وكانها عرضت لحرارة طعم مر.مع تقدم االصابة يتغير ل
 عالية .

 Checkingظاهرة التشطيب أو الوشم 

من الظواهر الشائعة على ثمار بعض اصناف النخيل مثل الجبجاب 
والشويثي كما يسمى أحد اصناف النخيل في وسط العراق بصنف الموشم لكثرة 

ان هذه الظاهرة تظهر على ( الى 1972اصابته بهذه الظاهرة كما اشار البكر )
الصنف خالص في منطقة القطيف بالمللكة العربية السعودية وعلى الصنف حياني 
في مصر . في وسط العراق يتميز أحد االصناف بوجود خطوط طولية خفيفية على 
 الثمار تظفي جماال على الثمرة  خاصة في مرحلة الرطب وقد اطلق على هذا

بشكل خطوط  طولية او عرضية رفيعة على  عراضألالصنف أسم الموشم . تظهر ا
او خدوش جافه متقرنة على  فاتح وقد يكون الوشم بهيئة مناطقالثمار ذات لون بني 
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الثمار يختلف عددها حسب الصنف ،ويقتصر وجودها على قشرة الثمرة فقط صورة 
(، يعتمد مقدار الضرر على عدد الخطوط التي تظهر على الثمرة  حيث ال 3-)ج

سبب اضرار في حالة قلة عددها اما زيادتها فتسبب جفاف انسجة الثمرة تحت ت
القشرة مما يسبب انخفاض في نوعية الثمار. يعتقد ان هذه الظاهرة ناجمة عن زيادة 
الرطوبة الجوية التي تسبب توقف  عملية التبخر من الثمار في حين تستمر حركة 

اخ  خاليا نسيج الثمرة الواقع تحت الماء من الجذور نحو الثمار مما يسبب انتف
القشرة  مما يسبب ظهور التشققات البسيطة. يمكن التقليل من اضرار هذه الظاهرة 

بتقليل الرطوبة الجوية حول النخيل او حول العذوق باتباع عدة اجراءات مثل قطع  
الى  الشماريخ وسط العذوق لزيادة التهوية وتقليل عدد العذوق بالنخلة الواحدة اضافة

تقليل الري وقطع السعف اليابس وازالة الفسائل المحيطة بالنخلة ان وجدت او عدم 
 زراعة المحاصيل الصيفية بين النخيل .

 

)مناطق  =نوع أخر من الوشمB = أعراض ظاهرة الوشم )صنف الموشم(.A( 3-)ج صورة
 (.ةمتقرن
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  Crosscuts or V cut الثلمي او انقصاف العراجين عاهة القطع

تنتشر هذه العاهة في نخيل امريكا وباكستان وفلسطين وقد شوهدت عدة 
بشكل قطع فجائي  ألعراضحاالت في بساتين نخيل البصرة ووسط العراق .تظهر ا

باللغة  Vفي انسجة الجزء السفلي من السعف او العرجون يظهر بشكل حرف 
عادة على السعف الموجود في  ألعراض(.  تظهر هذه ا 4-)ج ورةاالنكليزية ص

وسط راس النخلة وقد اليسبب اظرار كبيرة للنخلة اال ان ظهوره على العراجين يسبب 
عادة ذبول العذوق بشكل كامل ، وقد قدرت الخسارة الناجمة عن هذه االفة في والية 

هذه العاهة تظهر على % على الصنف الساير. يعتقد ان 25كاليفورنيا بحدود 
العراجين منذ بداية استطالتها داخل غالف الطلعة ويعتقد انها تحصل بسبب نمو 
العراجين بشكل سريع خالل اشهر شباط وحتى مايس وانها تحدث بسبب خلل 
تشريحي حيث تتكون فراغات او كسور في االنسجة الداخلية للعراجين او 

ناف بشكل اكبر من غيرها كصنف السعف.لوحظت هذه الظاهرة على بعض االص
 الساير والخضراوي والبريم .

  Constriction of date palm fruitظاهرة تخصر الثمار 

تظهر بشكل نمو غير طبيعي للثمار ، يعتقد ان هذه الظاهرة تنشأ عن بطء 
او توقف نمو طرف الثمرة القريب من العنق نتيجة التعرض لظروف بيئية غير 

سريع مما يسبب في ظهور حلقه غائره حول الثمرة تظهر بشكل  مالئمة يتبعه نمو
تخصر يحيط بها، وعادة تكون المنطقة المتخصرة داكنة اللون متقرنه . تظهر هذه 

على الثمار في مرحلة الجمري  وال يعرف لها مسبب واضح كما تعد  ألعراضا
ان هذه الظاهرة  ظاهرة قليلية االهمية كونها نادرة الحدوث. الحظ كاتب هذه السطور

تكثر في النخيل متوسط العمر المزروع في الحدائق المنزلية كما نها تزداد في 
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العذوق المكتظة بالثمار وقد يكون لزيادة الري في الحدائق المنزلية او وجود الظل 
 (.4-)ج عالقة باسباب هذه الظاهرةن ، صورة

 

 
=أعراض تخصر B  البصرة(ظاهرة القطع الثلمي )من احد بساتين  = A(4-)ج صورة

 (2020الثمار)كعكه،

 

 Desquamation of date palm fruitsظاهرة تقشر ثمار نخيل التمر

يقصد بهذه الظاهرة انفصال قشرة الثمرة عن اللب في مرحلة التمر صورة) 
( . لهذه الظاهرة عدة أسباب منها وراثية أذ تالحظ على بعض االصناف مثل 5-ج

ساير أكثر من الزهدي والديري والحالوي )مالحظات شخصية الخضراوي والشكر وال
لكاتب السطور( كما تساعد بعض العوامل البيئية على شدة هذه الظاهرة مثل أرتفاع 
درجة الحرارة والرطوبة  العالية ، كما يعتقد ان هذه الظاهرة تزداد  في الترب الكلسية 

 والرملية مقارنة مع غيرها من الترب.   
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                      (2015( ظاهرة تقشر ثمار النخيل )التمر( )عن أبراهيم ،5-)ج صورة

 Draught stress of date palmأجهاد الجفاف في نخيل التمر

تظهر هذه الظاهرة بوضوح في البساتين المهمله والبعيده عن شط العرب 
ات االخيرة الى حيث أدى ارتفاع نسبة االمالح في التربة ومياه شط العرب في السنو 

ظهور أعراض االجهاد الملحي والجفاف على معظم اشجار النخيل خاصة في 
البساتين المهملة ذات الملوحة العالية والتي تعرضت قيها االنهر الرئيسية والفرعية 
الى عمليات ردم او اتالف .تسبب الملوحة العالية زيادة الضغط االزموزي لمحلول 

الجذور في امتصاص الماء او حصول البلزمة في خاليا الترب مما يقلل من كفاءة 
على النخيل في جميع االعمار بهيئة أصفرار عام على  ألعراضالجذور. تظهر أ

سعف النخيل وقد يكون مصحوبا بجفاف اعداد كبيرة من السعف في االدوار االولى 
او منه.يسبب الجفاف ضعف عام الشجار النخيل وأنخفاض كبيرة في كمية الحاصل 

فشل االشجار في تكوين الطلع، وفي االشجار التي تتكون فيها ثمار تتميز الثمار 
 (. 6-)ج بصغر حجمها وجفاف قشرتها .صورة
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 ( اعراض التعرض للجفاف على نخيل التمر) أحد بساتين البصرة(6-)ج صورة

 

 Dry boneالعظم الجاف 

متحدة االمريكية كما يظهر هذا المرض في مصر وتونس والجزائر والواليات ال
شوهدت عدة حاالت في بساتين نخيل البصرة، من اهم المالحظات حول هذا 

تتميز اعراض المرض  المرض كونه يظهر على النخيل متوسط العمر)النشو(.
بظهور بقع بيضاء غير منتظمة على الجريد تبلغ مساحتها عدة سنتمترات مربعة  

قد تمتد البقع  الى الخوص خاصة في   وتكون ملساء وبيضاء تشبه العظم الجاف.
قد يكون للبقع حواف حمراء او سمراء وقد يمتد تاثير البقع  الجزء السلفي من السعفة.

الى االنسجة تحت البشرة. يعدهذا المرض من االمراض قليلة االهمية كونه يظهر 
 على عدد محدود جدا من النخيل وعلى عدد محدود جدا من سعف النخيل المصاب.

 (. 7-)ج ورةص
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 Dwarf and deformation of dateتقزم وتشوه أوراق الفسائل النسيجية 
palm offsets. 

تظهر أعراض التشوه والتقزم على فسائل النخيل الناتجة عن زراعة االنسجة 
بشكل تشوه  ألعراضبعد نقلها من المختبر الى االصص او التربة الدائمة. تبدأ ا

وفي  وتظهر االوراق المصابة مضغوطة ومنتفخة وقصيرة االوراق وبطء نمو الفسائل
 (. 7-)ج صورة الحاالت الشديده يسبب المرض عدم تفتح االوراق.

 

=أعراض تشوه اوراق  B=أعراض العظم الجاف )من بساتين البصرة(.A(.7-)ج صورة
 (.2020الفسائل النسيجية )عن كعكه،

 Unfertile flower)الصيص( الشيص

تتميز معظم  )غير المخصبه(. ار النخيل غير العاقدهيقصد بالشيص ثم
الثمار المسماة شيص بكونها مسطحة الجانبين، توجد على شكل ثمرتين او ثالث 
متصلة في نفس العنق، خالية من البذور ، تبقى في مرحلة الخالل فترة طويلة دون 

لظاهرة (. تنتج هذه ا8-)ج ان تتحول الى رطب وعادة تكتسب طعم مر نسبيا صورة
اما بسبب عدم تلقيح اناث النخيل )بسبب االهمال او عدم القدرة على الوصول الى 
رأس النخلة بسبب االرتفاع الشاهق( او بسبب فشل عملية التلقيح. لوحظت هذه 
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الظاهرة بشكل واضح في  العراق على الصنف برحي الناتج عن زراعة فسائل 
شيص في العذق الواحد على الصنف  نسيجية. يعتمد عدد الثمار التي تتحول الى

والعوامل الجوية ونوع اللقاح المستخدم  ووقت اجراء عملية التلقيح وكفاءة الشخص 
 -القائم بعملية التلقيح. يتسبب فشل التلقيح عن عدة عوامل من اهمها:

 عدم قدرة حبوب اللقاح على االنبات لنقص في تكوينها او ضمورها.-أ

لقاح الفحل وصنف النخيل االناث ،ومن المعروف ان  عدم التوافق بين حبوب-ب
بعض المزارعين يفضلون أفحل على غيرها ففي السودان عادة تنتج االفحل عن 
طريق زراعة البذور لذلك تسمى تبعا لصنف النخلة التي أخذت البذور منها فيقال 

حياني ذكر الجونديال وذكر البتامودا وذكر البراكاوي  وفي مصر يقال فحل سيوي و 
 وفي العراق يفضل المزارعون استخدام طلع فحل الغنامي على طلع الخكري.

الظروف الجوية غير المالئمة خاصة ارتفاع درجات الحرارة والجفاف أثناء عملية -ج
 التلقيح.

 التاخر في تلقيح طلع االناث الى مابعد انفالق الطلع لعدة أيام.-د

خليط من لقاح أفحل مختلفة او أعادة التلقيح يمكن التقليل من هذه الظاهرة باستخدام 
ألكثر من مرة بنفس اللقاح او بلقاح فحل أخر كما أظهرت بعض الدراسات أن 
تكيس طلع االناث) االزهار االنثوية( أو لفها بواسطة الليف لعدة اسابيع يقلل من 

 هذه الظاهرة.
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 (2021( ثمار شيص على الصنف برحي ) فياض، 8-)ج صورة

 

 Effect of salinityير الملوحة تاث

تعد أشجار النخيل من اكثر أشجار النخيل تحمال للملوحة اال ان ارتفاع نسبة 
% يسبب أضرار واضحة للنخيل تتباين شدتها 6االمالح في محلول التربة عن 

بجفاف أطراف الوريقات )الخوص( ثم يتبع  ألعراضحسب عمر الشجرة، تتمثل ا
من السعف تبعا لمستوى االمالح في التربة. ينجم عن ذلك اصفرار وتيبس عدد 

ارتفاع الملوحة في تربة بساتين النخيل ضعف عام لنمو االشجار وانخفاض في 
 .(9-انتاجيتها وتتميز الثمار الناتجة بصغر حجمها وجفاف قشرتها. صورة) ج
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 راض ارتفاع ملوحة التربة على نخيل التمر )من احد بساتين البصرة(( أع9-)ج صورة

  

 Faroun disease of date palmمرض فارون على اشجار النخيل 

 انياـي مورتــــف Sachsو Lavilleن قبل ـــم 1967ام ــــاكتشف هذا المرض ع
) Dierbi، 1983.) ط تظهر أعراض المرض بشكل أنتظام السعف القديم والمتوس

بما يشبه المظله في حين يظهر السعف الحديث قصير وتكون الوريقات واالشواك 
غير منتظمة على السعف. تبقى االوراق والسعف في بداية االمر خضراء اللون 
لكنها بتقدم االصابة  تتحول الى اللون االصفر. كما يتوقف البرعم الطرفي عن النمو 

على رأس النخلة،  Rosetteالتورد ويتحول الى شكل قمع في حين تظهر أعراض 
قد يستغرق  ألعراضفي بداية االصابة تفشل االشجار في التزهير. وبعد ظهور ا

على  ألعراضموت النخلة المصابة من سنتين الى اربعة سنوات. لوحظت هذه ا
 معظم أصناف النخيل.

 



67 
 

 Fruit decay near the funnelتعفن الثمار قرب القمع 

ر نخيل التمر في المراحل المتقدمة من نمو الثمرة يصيب هذا المرض ثما
)الجمري ، الخالل ،الرطب( اال انه ال يظهر على الثمار في مرحلة التمر. تظهر 
االصابة بشكل حلقة داكنه مائية المظهر تمتد من اسفل عنق الثمرة نحو منتصفها 

م التي ترتفع دون وجود حدود واضحة للحلقة الداكنه. تزداد هذه الظاهرة في المواس
بعض االصناف  %  كما انها تالحظ على70فيها النسبه المئوية للرطوبه عن 

 (. 10-كالخضراوي والخستاوي  اكثر من االصناف االخرى ، صورة)ج

 

 
 أعراض تعفن الثمار قرب القمع (10-)ج صورة
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 Multichotomous branching ofتعدد الرؤؤس في  التبرزل   
Altabarzal cultivar. 

تالحظ هذه الظاهرة بشكل خاص على صنف التبرزل الذي تكثر زراعته في 
المنطقه الوسطى من العراق )بدرة وجصان في محافظة واسط(. يظهر بعض نخيل 

رؤؤس  كما يالحظ ايضا انشطار نصل  4-2صنف التبرزل متعدد الرؤؤس من 
المتشعب يكون السعفه الى نصلين متشابهين ومتقاربين ويالحظ ان جريد السعف 

غير منتظم الحواف ، تجدر االشارة الى ان ظاهرة تعدد )انشطار( الرؤؤس توجد 
ايضا في  بعض انواع نخيل الزينه. تعد هذه الظاهرة غير طبيعية كون معظم نخيل 
هذا الصنف ينمو براس واحدة . يعتقد ان سبب تعدد الرؤؤس في هذا الصنف ناتجة 

مي ( وتشجيع نمو البراعم الجانبية ، وقد يكون سبب عن تثبيط البرعم الطرفي) الق
 (. 11-ذلك ناجم عن خلل هرموني يحصل اثناء نمو وتطور هذا الصنف. صورة)ج

                                                   

 
 ( ظاهرة تعدد الرؤؤس في الصنف تبرزل11-صورة)ج
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 Nutrition deficiencyأعراض نقص العناصر

أعراض نقص العناصر الغذائية من  االمراض غير المعدية الشائعة على تعد 
 ألعراضعدة نباتات اقتصادية  اال انه في حالة اشجار النخيل يصعب تحديد هذه ا

بسبب طبيعة زراعة هذه االشجار وصعوبة التحكم في كمية او تركيز هذه العناصر 
يها ، كما ان مالم تكن االشجار مزروعة في اصص وفي ظروف مسيطر عل

الدراسات المتوفرة حول اعراض نقص العناصر الغذائية على اشجار النخيل محدودة 
جدا، مع ذلك توجد بعض الدراسات التي اشير فيها الى اعراض نقص بعض 
العناصر، فمثال تظهر اعراض نقص عنصر النتروجين على النخيل بشكل أصفرار 

شمل جميع السعف او عدد قليل منه عام وشحوب يبداء بالسعف االقدم عمرا،ثم ي
وتظهر اعراض نقص المنغنيز على الوريقات) الخوص( وخاصة المتقدمة في العمر 
بهيئة مساحات ميته متطاولة الشكل موازية للعرق الوسطي ثم تتيبس المناطق 
المتاثرة وتصبح هشه سهلة الكسر، وتظهر أعراض نقص المغنيسيوم على هيئة 

من الوريقات وعلى جانبي السعفه مع بقاء الجزء القريب من  اصفرار الجزء الطرفي
العرق الوسطي للوريقات أخضر اللون كما يجف الجزء الطرفي من السعفه.اما 
أعراض نقص البوتاسيوم فتتشابهه الى حد ما مع أعراض نقص المغنيسيوم وقد 

الجزء  تظهر أعراض كال العنصرين على الشجرة نفسها اال انه بشكل عام ال يموت
الطرفي من السعفه في حالة اعراض نقص البوتاسيوم كما تكون المناطق الصفراء 

 تظهر على الوريقات اوسع من تلك التي تظهر في حالة نقص المغنيسيوم. التي
 (. 12-)ج صورة
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نقص المنغنيز والمغنيسيوم  CوB و Aأعراض نقص بعض العناصر (12-)ج صورة

أعراض نقص النتروجين )من بساتين  -D( 2015 ن المليجي،)ع والبوتاسيوم على التوالي
 البصرة(.

 

 Pesticide Damage أضرار رش المبيدات

تظهر أعراض أضرار المبيدات عن استخدامها بتراكيز عالية أو في اوقات 
غير مناسبة كوقت الظهيرة او اثناء هبوب رياح حارة وجافة ، تظهر أضرار 

ر في مرحلة الجمري بعد فترة قصيرة من مكافحة حلم المبيدات على العذوق او الثما
غبار النخيل )عنكبوت الغبار( خاصة عند استخدام مسحوق الكبريت بكميات كبيرة 
حيث يعتقد ان بلورات الكبريت تعمل كعدسه المه ألشعة الشمس مما يسبب ظهور 

حظت بقع جافه فاتحة اللون او محمرة  تشبه الى حد ما اعراض لفحة الشمس . لو 
هذه الظاهرة  في السنوات االخيرة على بعض النخيل في قضاء المدينة والقرنه 
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)شمال البصرة( بعد استخدام  بعض المبيدات التابعة لمجموعة البنزاميدازول للوقاية 
بشكل لطخ محمرة واسعة على  ألعراضمن مرض خياس طلع النخيل حيث ظهرت ا

 (. 13-)ج ن قلب النخلة، صورةجريد  وريقات)خوص( النخيل خاصة القريب م

 
 )أحد بساتين البصرة( ( أعراض التعرض للمبيدات13-)ج صورة

 

 Rapid decline or Rhizosisاالنهيار السريع 

يظهر المرض في معظم مناطق زراعة النخيل، يعد من االمراض النادرة اال 
ي تساقط انه يسبب موت النخيل المصاب.من اهم العالمات المميزة لهذا المرض ه

الثمار بشكل مفاجيء خالل فصل الربيع والصيف من النخيل الذي يبدو بحالة جيدة 
،في بعض مناطق البصرة يقال على هكذا نخيل) يهر الثمار( ثم يبدا خوص النخيل 
بالشحوب والذبول ويتباطيء نمو النخيل المصاب مقارنة بالسليم ، وعادة تتوقف 

ول السعف والخوص المصاب ،كما يسبب القمة النامية عن النمو ويتقصف ط
 (.14-) ج صورة % من السعف االخضر.90الى  80المرض موت 
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( أعراض التدهور السريع .الى اليمن توقف نمو القمة النامية الى  14-)ج صورة

 )بساتين البصرة(. اليسار تساقط الثمار.
 

 Sun blight on date palm fruitلفحة الشمس 

الثمار في مرحلة الجمري على هيئة مناطق بنية جافه  على  ألعراضتظهر أ
على احد جانبي  ألعراضجلدية المظهر غائرة عن سطح النسيج ، تظهر هذه ا

الثمرة او على الجزء الطرفي منها وخاصة على العذوق المواجهه الشعة الشمس ، 
 (.15-) ج تكيس العذوق يخفف من أعراض التعرض ألشعة الشمس. صورة
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 ( أعراض لفحة الشمس على ثمار النخيل 15-)ج صورة
 

 Whitenose أبو خشيم )أبيااض الذنب( 

يسمى هذا المرض في البصرة ابو خشيم وفي بغداد يسمى التمر المصاب 
ينتشر المرض في  )صلب او قوي( اما في امريكا فيسمى ابيضاض الذنب. كسب

لسعودية وغيرها. في العراق العديد من مناطق زراعة النخيل كالعراق وليبياوالمغرب وا
 يعد صنف الزهدي والحالوي من اكثر االصناف التي يظهر عليها هذا المرض،

 (16-)ج بظهور حلقة بيضاء )فاتحة اللون( قرب قمع الثمار صورة ألعراضتتميز ا
اال ان لون الحلقة يختلف باختالف الصنف فعلى ثمار الساير والديري يكون لون 

ان هذا المرض ناجما عن هبوب رياح جافه أثناء تحول الثمار  الحلقة داكنا، يعتقد
من مرحلة الرطب الى مرحلة التمر، في بساتين البصرة لوحظ ان االصابة بهذا 
المرض تتاثر بعدة عوامل من اهمها موقع البستان بالنسبة الى شط العرب اذ تزداد 
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ابة في تمور الشماريخ االصابة في البساتين البعيدة عن شط العرب، كما تزداد االص
الخارجية من العذوق مقارنة مع تمور الشماريخ الداخلية ،كما وجد ان االصابة تزداد 

( .يسبب المرض انخفاض 1985كلما قل عدد الثمار في العذوق)عبد الحسين،
القيمة التسويقية للتمر بشكل كبير حيث تصنف تمور الحالوي المصابة ضمن 

سعرها سبعة اضعاف عن تمور الدرجة االولى من نفس الدرجة الثالثة والتي يقل 
الصنف ،كما يؤثر هذا المرض على محتوى الثمار من السكريات أذ تحتوي الثمار 

% سكريات 88-81% سكريات منها 88-84السليمة في الصنف حالوي على 
% 86% سكريات ثنائية في حين تحتوي الثمار المصابة على 3احادية و صفر الى 

% سكريات ثنائية. تتخذ عدة اجراءات 13% سكريات احادية و73ها سكريات من
للتخفيف من هذا المرض فقد وجد ان تغطية العذوق باالكياس اثناء مرحلة تكون 
الرطب يقلل من االصابة كما وجد ان معاملة العذوق بمنظم النمو نفثالين حامض 

ثم تعريضها لمد  الخليك خفض االصابة وهناك اجراءات اخرى مثل تجميد الثمار 
درجة مئوية يقلل من أعراض  75-60ساعة الى درجة حرارة مرتفعة تتراوح بين  72

 المرض على الثمار.
 

 
 (2015 )أبراهيم، ( أعراض ابو خشيم على الصنف حالوي 16-صورة ) ج
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 فصل  الرابعال

 الحشرات التي تصيب النخيل

 )الحفارات التي تصيب النخيل(
 

  :مقدمة

واحدا  من أهم أشجار الفاكهة ذات  Phoenix dactyliferaيعد نخيل التمر   
األهمية االقتصادية في بلدان العالم العربي ودول العالم االخرى. تتعرض أشجار 

فات الحشرية مثل الحفارات وغيرها ، نخيل التمر وثمارها لمهاجمة العديد من اآل
وبشكل عام يمكن تقسيم الحشرات التي تصيب النخيل كغيرها من الحشرات 

 وحسب اهميتها الى ثالث فئات هي :االقتصادية 
                                              

وهي الحشرات التي تصيب      Key Insectsالحشرات الرئيسية       -1
وتتواجد عليه بكثافات سكانية عالية وتسبب فيه ضررا وتتطلب المحصول 

المراقبة  والرصد المستمرة واجراء اعمال المكافحة. ومن أهمها حفار ساق 
النخيل ذو القرون الطويلة وحفار العذوق وسوسة النخيل الحمرا وحشرة الحميرة 

ة حلم ودودة التمر)فراشة او عثة التين وسوسوسة طلع النخيل فضال عن أف
 .(غبار النخيل  وغيرها

   Occasional (Miner)  pestsالحشرات عرضية الظهور او الثانوية   -2

وهي الحشرات التي تتواجد على المحصول بكثافات سكانية واطئة كل سنة      
ولكن نتيجة ضروف معين كاالخالل بالنظام البيئي الزراعي أو بسبب عوامل 

تسبب خسائر اقتصادية وعندها تتطلب اعمال اخرى تتزايد كثافتها السكانية و 
مكافحة، هذا النوع من االفات يتطلب أعمال رصد ومراقبة  وتظهر في فترات 

 غير منتظمة تمتد الى ثالث سنوات أحيانا. 
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ومن اهمها خنفساء الطلع والحشرة القشرية الخضراء المستطيلة وحفار فسائل النخيل 
الصفر وخنفساء الثمار الجافه ذات النقطتين الجريد والزنبور االحمر وا وخنفساء

 .وغيرها

 Infrequent pestsالحشرات نادرة الظهور 

هي الحشرات التي تتواجد بكثافة سكانية واطئة وتكون غير مؤثرة في نمو وانتاج 
المحصول اغلب االحيان، يصنف هذا النوع من االفات ضمن االنواع الكامنة  

Potential   ل الى أفة مهمة عند توفر الظروف المناسبة لها، التي يمكن أن تتحو
 مثل خنفساء القلف وحفار النخيل العمالق وحشرة السيكادا وجراد الشجر وغيرها.

 الحفارات التي تهاجم النخيل واألضرار التي تسببها
تعد حفارات النخيل إحدى أهم اآلفات الحشرية التي تسبب ضررا  بالغا  بأشجار      

لى ضعفها وقلة إنتاجها وموتها أحيانا ، وناقال  لبعض المسببات النخيل تؤدي إ
 Phonapateالممرضة. تهاجم نخيل التمر ثالث حفارات هي حفار سعف النخيل 

frontalis  و حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلةJebusaea sp.   ويتبعه
رن وحفارات النخيل ذات الق J. persecaو  J. hammerschmidtiiالنوعين 

ويتبعها عدة أنواع منها حفار عذوق  .Oryctes sppالوحيد ألتي تتبع الجنس 
الذي يتبعه تحت  O.agamemnon و  O.sinaicusو  O.elegansالنخيل 

 .O.aوحفار الجذور  O.a. arabicusالنوعين: خنفساء وحيدة القرن العربية 
matthiesseniخيل.. وفي ادناه أهم أنواع الحفارات التي تصيب الن 

  Frond Borer Phonapate frontalis Fahraeusحفار سعف النخيل 
(Bostrychidae : Coleoptera) 

 

 :اإلصابة والارر
تنتشر حشرة حفار سعف النخيل في بالد عديدة، منها العراق، البحرين، اليمن، 
مصر، ليبيا، تونس والجزائر، كما توجد أيضا  في بعض مناطق سلطنة عمان 

النخيل كال  سعف تصيب هذه اآلفة بجانب  .التي تهتم بزراعة النخيلوبعض الدول 
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من أشجار الرمان والعنب، وتعتبر اليرقات والخنافس هي األطوار الضارة لهذه اآلفة، 
في منطقة العرق  حيث تهاجم خنافس حفار سعف النخيل جريد السعف األخضر

ً مائلة صابة خروج مادة صمغية (. وتسبب هذه اإل1-)د الوسطي وتحفر فيه أنفاقا
 عند فتحة دخول الخنافس، وتؤدي اإلصابة بهذه اآلفة إلى كسر 

السعف المصاب أو جفافه تدريجيا  باإلضافة إلى ذلك تصيب حشرة حفار سعف 
النخيل الجريد الجاف الذي يستخدم في عمل األسقف أو غيرها من الصناعات التي 

إلى تحول الجريد من الداخل إلى ما يشبه يدخل فيها، كما تؤدي اإلصابة بهذه اآلفة 
المسحوق وهو نواتج حفر الخنافس واليرقات، حيث أنها تتكدس نواتج الحفر 

وتحفر حشرة حفار سعف النخيل أيضا  في عراجين عذوق  ومخلفاته في األنفاق،
التمر وتسبب جفافها تدريجيا  مما يؤدي إلي جفاف وتحشف الثمار وبالتالي قلة 

ومن أهم مظاهر اإلصابة بحشرة حفار سعف النخيل وجود نقطة  سويقيةقيمتها الت
صمغية عند أماكن دخول وتغذية الخنافس على جريد وعذوق النخيل، وكذلك وجود 

 (. 1ثقوب خروج الخنافس على السعف والجريد وهي ثقوب مستديرة الشكل )صورة 
أو أي صناعات أخرى أما في حالة إصابة هذه الحشرة للجريد المستخدم في األسقف 

فيستدل على وجود هذه اآلفة عند تساقط مسحوق أبيض من الجريد وهذا المسحوق 
ولوحظ أن هناك أختالف في حساسية  .هو نواتج مخلفات حفر الخنافس واليرقات

أصناف النخيل المختلفة لإلصابة بحفار سعف النخيل، ولكن هذه المالحظات تحتاج 
ات لتحديد مدى مقاومة أصناف النخيل المختلفة إلى اجراء المزيد من الدراس

 لإلصابة بحشرة حفار سعف النخيل.
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(. أعراض اإلصابة واالضرار الناجمة عن حفار سعف النخيل 1-صورة)د
Phonapate frontalis. 

 
 :الحياة الوصف ودورة

الحشرة الكاملة لحفار سعف النخيل عبارة عن خنفساء متوسطة الحجم ذات لون 
م أو أسود وجسمها أسطواني مستطيل الشكل وتغطي الحلقة الصدرية األولى بني قات

الرأس. الجزء األمامي العلوي من ترجة الحلقة الصدرية األولى مسنن، أما الجزء 
الخلفي فأملس والمع والسطح السفلي للبطن ذو لون فاتح ويوجد عليه زغب واضح. 

ديمة األرجل وشبه مقوسة أما يرقات حفار سعف النخيل فلونها كريمي وهي ع
 (.                                 2 -)د صورة وتعيش مثل الخنافس في أنفاق بداخل الجريد
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 . Phonapate frontalis(. الوجه البطني والظهري لبالغة حفار سعف النخيل 2-صورة)د
 

 Long Horn Palm Stem ( Trunk)حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة 
Borer 

   Jebusaea hammerschmidtii  Reiche (Cerambycidae: Coleoptera) 

                                                                                            :االصابة والارر
ينتشر حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة في المملكة العربية السعودية ودولة     

اإلمارات العربية المتحدة والكويت والعراق، ويختلف تواجده بين مناطق زراعة النخيل 
وتكون السيادة ألحدهما أويتواجد أحد  Oryctesويتداخل أحيانا  مع حفارات الجنس 

 الجنسين دون االخر. تكمن                                               خطورة
 في الخشب أوعية إصابتها وقتلها في لقرون الطويلةا حفار ساق النخيل ذو يرقات

 كان إذا خفيفة تعد التي اإلصابة شدة يحدد جذع النخلة في الثقوب عدد أن النخيل،
 من العدد هذا وما زاد عن ا  ثقب 30 إلى وصل إذا ومتوسطة ثقوب 10 من فيها أقل

 خروج أماكن ىإل تشير الدائرية الثقوب أن إذ عالية، اإلصابة شدة الثقوب تكون 
إلصابة  تعد الثقوب عامال مساعدا   اليرقات أحدثتها ألتي الثقوب من الحشرات البالغة

 النخلة أجهاد في والبكتريا المسببة لتحلل الخشب مما يسبب النخلة بالفطريات
الماء والمغذيات فيها.كما يمكن ان تساعد هذه الحشرة في نقل الفطريات  وعرقلةحركة

 فن القمة النامية  من النخيل المصاب الى السليم .المسببة لمرض تع
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تفضل الحشرة إصابة األشجار المتقدمة في العمر كما تتباين أصناف النخيل في   
 أكثر النخلة جذع من األسفل الثلث الحشرة تصيب شدة أصابتها بهذه الحشرة ، كما 

عف اليابس( )قص الكرب و الس تكريبه يتم لم الذي المهمل وأن النخيل غيره من
 البالغة الحشرات ضرر المكرب. يقتصر النخيل من لإلصابة عرضة أكثر يكون 
 ذات الرطوبة المناطق في وخاصة منها خروجها عند األنسجة بعض تمزيق على

 لقواعد الليفية األنسجة على حديث ا   الفاقسة اليرقات. تتغذى (3 -العالية صورة)د
 اإلصابة وعند الجذع تخترق  أو لسعفا لقواعد صعودا   تتحرك أن قبل السعف
اإلصابة  تكون  إذ الجذع ، في لتكون فجوات كبيرة التغذية أماكن تندمج الشديدة
 تدهور(النخلة  موت إلى تؤدي وعند تكرر اإلصابة النخلة تاج من بالقرب األكثر
 مواقع في الساق على اإلفرازات وجود من اإلصابة تمييز أعراض ويمكن .)سريع
 النخلة جذع في مختلف موضع اللون ووجود بنية خشب نشارة ووجود يضالب وضع
 عدد الليف، وأن على المتشتية البالغات وجود وكذلك أماكن التعذر لوجود كدليل

 ونسبة الضرر لحساب األساسية القياس وحدات هي والمغلقة المفتوحة الفتحات
ووجد في  النخلة، عجذ من الطولي المتر في إذ تحسب أشجار النخيل في اإلصابة

ثقب في متر واحد طولي من  265 دبعض مناطق زراعة النخيل في العراق وجو 
 جذع النخلة.

  
 الوصف:

يتراوح سم،  4الحشرة الكاملة خنفساء متطاولة بنية محمرة قاتمة اللون على      
سم ، يكون لون  2.4 – 2.1سم و طول الذكر بين  3.6 – 2.7طول االنثى بين 

ي محمروذو عيون كبيرة وبلون الجسم، قرون األستشعار)اللوامس( أطول من الذكر بن
 النوع من للجسم الطولي المحور عمودية   على فم أجزاء ذات البالغةالجسم بقليل، 

 منتصف إلى تمتد عقلة 11 – 12 عقلها الشكل عدد خيطية واللوامس القارض
 دائري  نصف األنثى بطن نهاية شكل ،الذكر في األغماد وِلقاعدة األنثى في الغمدين

سم لونها أبيض  5اليرقة طولها عند أكتمال نموها  .الذكر عند دائرية تكون  حين في
ورأسها أسود صغير غائر في الصدر وحلقات جسمها واضحة وهي عديمة الألرجل 
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(، العذراء لونها أبيض سمني وعند التقدم بالعمر تصبح ذات لون بني 3)صورة،
 (.3-)د محمر صورة

 

 
مظاهر أالصابة بحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة . من  ( من االعلى.3-صورة)د

 )حشرة كاملة، يرقة، عذراء(. أالسفل ، أالطوار المختلفة للحشرة
 

  دورة الحياة
تقضي هذه الحشرة فصل الشتاء بشكل يرقة داخل جذع النخلة وعند أرتفاع 

  ءحفرة في نهاية النفق تتحول فيها الى عذرادرجات الحرارة في الربيع تعمل اليرقة 
ويستغرق الطور العذري حوالي ثالثة أسابيع تتحول بعده إلى كاملة وتحفر طريقها 

الساق،  تظهر الحشرات الكاملة في بداية  إلى الخارج صانعة نفق وفتحه دائرية في
 يصل نحزيرا شهر من الثالث األسبوع في البيض البالغة األناث شهر مايس وتضع

 مجاميع بشكل بيضة 150 – 30 حوالي الواحدة تضعها األنثى التي البيض عدد
 – 4.3 بين طولها متطاولة السيقان. البيضه وشقوق  السعف قواعد عند متصلة غير

 تغادر قواعد اليرقات الحديثة الفقس أسبوعين، بعد وتفقس ملم 2 هاوعرض ملم 3.5
 شهر 11 - 10 من اليرقي الدور تبلغ مدةالنخلة.  داخل جذع إلى تتجه  ثم السعف
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 فصل في اليرقية األطوار جميع أن اطوار، إال 5- 4او  4 -3بين  خالله وتمر
 لجذع الخارجي السطح إلى تتجه فترة تطورها أكتمال وعند سبات بفترة التمر الشتاء
 الطور في الشتاء فترة الحشرة تمضي. (3-)د صورة التعذر غرف وبناء لحفر النخلة
 اليرقي االول. الطور في قليلة ونسبة والثالث الثاني اليرقي

 
 Oryctesفارات النخيل التي تتبع الجنس ح

(Scarabaeidae: Dynastinae: Coleoptera)                           
 

نوع من حفارات النخيل التي تتبع الجنس  44ينتشر عالميا بحدود 
Oryctes  (Coleoptera: Scarabaeidae ) (منها بحدود أربعة 1جدول ،)

أنواع تنتشر في المنطقة العربية ألتي يطلق عليها خنافس وحيدة القرن 
Rhinoceros   وهي حفار عذوق النخيلOryctes elegans و خنفساء وحيدة 
والحفار O.sahariensis  و الحفار O. agamemnon arabicusالقرن العربية 
O.sinaicus . 

هما اآلكثر أنتشارا  في بلدان  O. agamemnonو   O .elegansأن النوعين    
الخليج العربي مثل المملكة العربية السعودية و العراق و اإلمارات العربية المتحدة و 

 O. agamemnon arabicusسلطنة عمان وباقي البلدان االخرى. سجل النوع 
المسجل  O. elegans والذي كان يعتقد سابقا  بانه النوع 2013في العراق سنة 

. أرتبط وجود هذه O. elegans، بالغات هذا النوع التشبه بالغات النوع 1911سنة 
الحشرة بشكل خاص بنخيل التمر وأن المراجع العلمية المهتمة بشأن حياتية هذا النوع 
قليلة جدا في العالم. تصيب هذه الحشرة شجرة نخلة التمر من األسفل إلى القمة 

من الساق واألجزاء الخضراء من النخلة وأن مرحلة اليرقة هي واألجزاء الخارجية 
أضرارا   Oryctesالضرر الرئيس على النخيل. تسبب حفارات الجنس   ببالتي تس

شديدة في السعف و العذوق والجذع وذلك بحفر شبكة أنفاق في الجذع تسبب كسر 
وقد وجدت  الجذع عند هبوب رياح عالية ومكانا  لإلصابة بالمسببات الممرضية
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أختالفات بين أصناف النخيل في درجة حساسيتها لإلصابة بهذا الجنس من 
 الحفارات.

تتداخل أنواع هذا الجنس من الحفارات مع حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة      
J. hammerschmditii   المصابة البساتين في السكانية للكثافة النسبي الوجود أنو 

الوحيدة  نشاطهما ذروة رغم عكسيا يكون  Oryctes و  Jebusaea بأنواع الجنسين
 ألنواع السكانية الكثافة تكون  إذ التوالي حزيران و تموز على شهري  في تكون  التي

األحساء  جنوب منطقة في J. hammerschmditii من أعلى Oryctes الجنس
 آب شهر ايةولغ آذار شهر من للفترة فيها ينشط في المملكة العربية السعودية الذي

 تواجده وفترة وآب تموز شهري  في العراق فيOryctes الجنس  أنواع تنشط حين في
 ذو ساق  النخيل بحفار اإلصابة أن. آيلول شهر نهاية وحتى نيسان شهر من تمتد

 الجنس حفارات حشرات جذب على يساعد مما ببطء وتتطور مزمنة الطويلة القرون 
Oryctes  نخلة.لل ثانوية إصابة وأحداث 

 
 

 المسجلة في العالم Oryctes( انواع الجنس1) جدول
Oryctes mayottensisDechambre, 1982  

Oryctes minorWaterhouse, 1876  

Oryctes monardiBeck, 1942  

Oryctes monoceros -(Olivier, 1789)  
African rhinoceros beetle 

Oryctes nasicornis-(Linnaeus, 1758)  
 type species (as Scarabaeus 

European rhinoceros  L.: the nasicornis
)beetle 

Oryctes nudicaudaArrow, 1910  

Oryctes ohausiMinck, 1913  

Oryctes agamemnonBurmeister, 1847  

es amberiensisOryctSternberg, 1910  

Oryctes angulicepsFairmaire, 1901  

Oryctes ataSemenov & Medvedev, 1932  

Oryctes augias(Olivier, 1789)  

Oryctes boas(Fabricius, 1775)  

Oryctes borbonicusDechambre, 1986  

Oryctes capucinusArrow, 1937  

Oryctes centaurusSternberg, 1910  

Oryctes cherlonneixiDechambre, 1996  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_mayottensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_mayottensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_minor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_minor&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_monardi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_monardi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_monoceros&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_monoceros&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Oryctes_nasicornis
https://en.wikipedia.org/wiki/Oryctes_nasicornis
https://en.wikipedia.org/wiki/European_rhinoceros_beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/European_rhinoceros_beetle
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_nudicauda&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_nudicauda&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ohausi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ohausi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_agamemnon&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_agamemnon&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_amberiensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_amberiensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_anguliceps&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_anguliceps&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ata&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ata&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_augias&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_augias&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_boas&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_boas&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_borbonicus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_borbonicus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_capucinus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_capucinus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_centaurus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_centaurus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_cherlonneixi&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_cherlonneixi&action=edit&redlink=1
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Oryctes owariensisBeavois, 1807  

Oryctes politusFairmaire, 1901  

Oryctes proxilusWollaston 1864  

Oryctes pyrrhusBurmeister, 1847  

Oryctes ranavaloCoquerel, 1852  

Oryctes rhinoceros -(Linnaeus, 1758)  
Asiatic rhinoceros beetle 

Oryctes richteriPetrovitz, 1958  

Oryctes sahariensis960de Miré, 1  

Oryctes simiarCoquerel, 1852  

Oryctes sjoestedtiKolbe, 1905  

Oryctes tarandusvier, 1789)(Oli  

Oryctes vicinusGahan, 1900  

 

Oryctes chevrolatiiMéneville, 1844-Guérin  

Oryctes colonicusuerel, 1852Coq  

Oryctes comoriensisFairmaire, 1893  

Oryctes congonisEndrödi, 1969  

Oryctes curvicornisSternberg, 1910  

Oryctes dolleiFairmaire, 1897  

Oryctes elegansPrell, 1914  

Oryctes erebusBurmeister, 1847  

Oryctes forcepsDechambre, 1980  

Oryctes gigasLaporte de Castelnau, 1840  

Oryctes gnuMalaysian  -Mohnike, 1874  
rhinoceros beetle 

Oryctes gracilisPrell, 1934  

 

                                                    

 .Oryctesاإلصابة والارر التي تسببها حفارات الجنس 
أشجار نخيل التمر في العديد من  Oryctesتصيب الحفارات التابعة للجنس 

مناطق زراعتة في الدول العربية. تعمل البالغات أنفاق في الجذع والعراجين 
مما يؤدي لكسرها وسقوطها عند وتعمل شبكة أنفاق تسبب فجوة في جذع النخلة 

(، يبدء ظهور البالغات خالل نيسان وتصل 4 -)د هبوب رياح عالية صورة
ألعلى كثافة سكانية خالل شهري حزيران وتموز تحت ظروف العراق، أما 
اليرقات تتواجد خالل الفترة من حزيران وحتى نهاية آذار للموسم الالحق، سجل 

بية في بساتين بغداد وسجل في  محافظة واسط تواجد خنفساء وحيدة القرن العر 
تواجد أثنان من هذه الحفارات هي خنفساء وحيدة القرن العربية وحفار عذوق 
النخيل وقد سجل تواجد األنواع األربعة في بساتين البصرة. تؤدي اإلصابة بهذه 

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_owariensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_owariensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_politus&action=edit&redlink=1
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https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_proxilus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_pyrrhus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_pyrrhus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ranavalo&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_ranavalo&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Asiatic_rhinoceros_beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/Asiatic_rhinoceros_beetle
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_richteri&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_richteri&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_sahariensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_sahariensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_simiar&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_simiar&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_sjoestedti&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_sjoestedti&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_tarandus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_tarandus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_vicinus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_vicinus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_chevrolatii&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_chevrolatii&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_colonicus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_colonicus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_comoriensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_comoriensis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_congonis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_congonis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_curvicornis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_curvicornis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_dollei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_dollei&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_elegans&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_elegans&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_erebus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_erebus&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_forceps&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_forceps&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gigas&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gigas&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gnu&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gnu&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gracilis&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Oryctes_gracilis&action=edit&redlink=1
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الحفارات إلى ضعف النخلة وتعمل مداخل للفطريات والبكتريا التي تحدث تعفنات 
نسجة النخلة ، إن اإلصابة الشديدة بالحفارات تؤدي أحيانا  ألى كسر جذع ال

وفي السنوات األخيره سجل أن يرقات وكامالت هذا النخلة وسقوطها وموتها، 
 ألنوع من الحفار تنقل مسببات مرضية تسبب تدهور وموت النخيل. 

تركز أما اليرقة فأنها توجد عادة بداخل سيقان النخيل وتحت الكرب وي 
تواجدها في رأس النخلة في الصفوف السفلى من قواعد السعف. أن وجود عدد 
من اليرقات تتغذى من محل واحد داخل ساق نخلة ضعيفة تسبب حفرة كبيرة 
بداخل الساق)الجذع(، وتنكسر مثل هذه السيقان أما بسبب وجود الحفرة الكبيرة 

بة كما توجد اليرقات كذلك أو بسبب الرياح  وتفضل اليرقات أنسجة النخلة الرط
مابين الكرب والليف في رأس النخلة ومابين الفسيل عندما يكون حول النخلة 
األم. وبينت الدراسات إن أصناف النخيل تختلف في درجة حساسيتها لإلصابة 
بهذا النوع من الحفار وتختلف كثافته العددية بين مناطق زراعة النخيل في العراق 

 .ده لهذا النوع وأحيانا ألنواع أخرى أو ينعدم تواجد أحد  األنواعفأحيانا تكون السيا

 
(. كسر جذع النخلة بسبب  الفجوة التي تسببها اإلصابة الشديدة بحفارات 4-شكل )د
 Oryctesالجنس 

 
                                              

 .O. agamemnon arabicusحياتية خنفساء وحيدة القرن العربية 
 .وصف الحشرة 

ملم وعرضها  2.9ذات شكل بيضوي ولونها أبيض، يبلغ معدل طولها  -البيضة 
 يوما . 13.2ملم،معدل فترة حضانتها  2.15
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مقوسة الشكل لونها أبيض كريمي ويحتوي جسمها شعيرات لونها بني،  -اليرقة 
ية الرأس ذو فكوك قوية جدا  لها القابلية على طحن قطع انسجة الكرب الطر 

( ، ولها ثالثة 5-خالل ساعات وتحويلها إلى مسحوق يشبه البتموس صورة)د
أزواج  9أزواج من األرجل تختلف بالطول، ، ويحتوي جانبي جسم اليرقة على 

من البقع الدائرية لونها بني فاتح )يعتقد انها فتحات تنفسية( زوج واحد منها على 
ت البطنية، تطرح اليرقة برازا  أسود أزواج على الحلقا 8الحلقة الصدرية األولى و 

اللون بشكل كتل شكلها بيضوي وأكبر من حجم حبة القمح . تمر اليرقة بثالثة 
أطوار وعند تمام نموها تسكن بداخل عش تعمله من نسيج النخيل وفتات الكرب 

ملم  76.8المحيط بها وذلك ألغراض التعذر، اليرقة التامة النمو طولها 
غرام، ومعدل مدة تطورها  7.80ملم ووزنها  16.1الجسم وعرضها من منتصف 

 يوما  . 196إلى عذراء 
تتشكل العذراء في بداية مرحلتها داخل جلد اليرقة وتعمل شق بشكل  -العذراء
للخروج من جلد اليرقة ، العذراء مكبلة لونها أبيض في الساعات  Tحرف 

 39.2كل تدريجي، طولها األولى من تشكلها وتتحول إلى اللون البني الفاتح بش
ملم ووزنها في اليومين االول والثاني  27.4ملم وعرضها من منتصف الجسم 

 يوما . 29غرام، ومدة تطورها إلى بالغة  3.24من تعذرها 
تخرج البالغة من جلد العذراء ويكون لونها في بداية خروجها مائل  -البالغة   

أثناء اليوم االول للبزوغ، جسمها لإلحمرار يتحول تدريجيا  إلى البني األسود 
 13.4،  16.4ملم وعرضها من منتصف الجسم  33.6، 39.4متطاول طوله 

غرام لكل من الذكر واالنثى على التوالي.  2.00،  2.79ملم ومعدل وزنها 
ملم  4.75يتميز الذكر عن األنثى بوجود قرن طويل في منتصف الرأس طوله 

ملم. أما األنثى فالقرن قصير  1.05لنهاية ملم ومن ا 1.4وقطره من القاعدة 
(. تحتوي البالغة على 5-ملم  صورة)د 1.30جدا  أو أثري ويبلغ معدل طوله 

تقعر في أعلى الحلقة الصدرية األولى ويتميز هذا التقعر بوجود نتوئين في 
نهايته في الذكر أما في األنثى فيحتوي نتوء واحد ، ومساحة هذه البقعة في 

 7.13،  4.51ملم  و  10.05،  7.4ر من االنثى  ومعدل أبعادها الذكر أكب
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ملم في الذكر واالنثى على التوالي. األجنحة في الذكر أكبر من االنثى، ومن 
الصفات التصنيفية لهذا النوع أن ساق الرجل األمامية في البالغات تحتوي ثالث 

 .Oلنوع زوائد جانبية. أن مدة تطور البيضة واليرقة والعذراء في ا
agamemnon arabicus عن مدة التطور للمراحل الثالثة المذكورة  تختلف

يوما ،  329 – 293الذي بلغت فيه مجموع مدتها من  O. elegansالنوع  في
 .O. rhinocerosوتختلف أيضا عن مدة التطور في النوع 

 

 

 
المجهه =c=اليرقه،b=البياة،Oryctes :a ( االطوار المختلفة للحفار5-)د صورة

= االختالف بين االنثى)اليمين( والذكر f=االنثى،e=الذكر،dالبطني والظهري للعذاء، 
 )اليسار( في عدد البروزات .

 O. agamemnonمستوى إصابة النخيل بخنفساء وحيدة القرن العربية 
arabicus  

تتعرض أشجار النخيل بمختلف األعمار لإلصابة بخنفساء وحيدة القرن     
سنة( تكون أشد إصابة من  30وأن األشجار المتقدمة بالعمر )أكثر من  العربية،
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األشجار المتوسطة والحديثة العمر، كما يتختلف شدة االصابة من منطقة الى 
  .أخرى 

تهاجم خنفساء وحيدة القرن العربية أغلب أجزاء شجرة نخلة التمر، فتصيب     
ح التربة في النخيل حديث العمر الجذور الهوائية القريبة من قاعدة الجذع عند سط

سنة( بسبب وجود طبقات من الكرب قرب سطح التربة ، ولكن التحدث  10 - 4)
سنة(  والمتقدم العمر )أكثر  20 – 10مثل هكذا إصابة في النخيل المتوسط العمر )

سنة( ، وتصيب الحشرة منتصف جذع النخلة المتوسطة والمتقدمة العمر  20من 
مثل هذه الحالة في األشجار حديثة العمر لعدم وجود جذع  والتحدث إصابة في

طويل يتعرض لإلصابة، أما أعلى الجذع )المنطقة التي فيها الكرب القديم( وتاج 
النخلة من األسفل فلم تسجل فيها إصابة في النخيل الحديث العمر، ولكن سجلت 

ا تاج النخلة من فيها إصابة شديدة في النخيل المتوسط العمر والمتقدم العمر، أم
األعلى والسعف والعراجين فلم تسجل فيها اصابة ولجميع االعمار. تهاجم هذه اآلفة 
أجزاء النخلة من األسفل قرب الجذور عند سطح التربة وحتى تاج النخلة وتعمل فيها 
شبكة متداخلة من االنفاق التي تضعف النخلة كافة وتؤدي لكسر الجذع وسقوطها 

ية  وكذلك تضعف  االشجارحديثة العمر بمنطقة إتصال الجذع عند هبوب رياح عال
بالتربة أو حدوث إصفرار وتيبس في تاج النخلة. أن أشجار النخيل هي المضيف 
الوحيد لهذه اآلفة وتشكل هجماتها على النخلة شبكة من أالنفاق اليرقية تتداخل 

إلى أنهيارها الم فاجئ بسبب الرياح لتكون حفرة واسعة في الجذع مما يؤدي الحقا  
                                                                                                    العالية. 

 

 .Oحساسية أصناف نخيل التمر لإلصابة بخنفساء وحيدة القرن العربية 
agamemnon arabicus 

فضيلها ألصناف نخيل التمر، تختلف خنفساء وحيدة القرن العربية في درجة ت     
فاألصناف بريم وعمراني من أكثراالصناف المفضله للحشرة أذ بلغ معدل عدد 
اليرقات  في جزء النخلة الخاضع ألعمال الخدمة السنوية )التكريب وقص السعف 
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يرقة في الصنفين عمراني وبريم على التوالي أما باقي  13الى  12اليابس( 
عويدي، زهدي، برحي و خستاوي( فقد أظهرت  األصناف )تبرزل، خضراوي،

درجات أقل من التفضيل لإلصابة بهذه االفة. أظهرت دراسات مسحيه للحشرة 
أستخدم فيها  المنشار اآللي لتشريح وتقطيع عشرات أشجارالنخيل التي ظهرت عليه 
أعراض إصابة شديده )تيبس وضعف في تاج النخلة ووجود حفر اإلصابة أو 

 أشجار سقط 

 200حديثا ، لوحظ وجود أعداد كبيرة من اليرقات في جذع النخلة تجاوز عددها  
 يرقة وذلك في

            بساتين النخيل في العراق المصابة بشدة بهذه اآلفة.                                                                              

 Oryctesالنخيل التي تتبع الجنس  أالختالقات المورفولوجية بين حفارات
 والخنافس االرضية.

التي تعيش حصرا   Oryctesللتشابه الكبير في مرحلة اليرقة بين حفارات الجنس    
التي  Pentodon pispinosusوتتغذى على أنسجة النخيل والخنافس االرضية 

في البساتين  تعيش داخل التربة وتتغذى على المخلفات النباتية والحيوانية الموجودة
فقد يحصل ألتباس لدى البعض بأن هذه الخنافس االرضية تعود لحفارات الجنس 

Oryctes  علما أنهما يختلفان كثيرا  في مرحلة البالغة فحجم  جسم بالغات حفار
النخيل أكبر حجما  من الخنافس االرضية وعدم وجود قرن في رأس الخنافس 

للخنافس االرضية خالية من التقعر  االرضية وكذلك الحلقة الصدرية االولى
 (.6-)د صورة Oryctesكالموجود في حفار الجنس 
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والخنافس أالرضية  Oryctes( أالختالفات المظهرية بين الجنس 6-)د ةصور

.a الحشرة الكاملة ويرقة الجنس=Oryctes.bة واليرقة للخنافس = الحشرة الكامل
 االرضية

   

 Survey & Control برنامج تطبيقي للمسح الحقلي ومكافحة حفارات النخيل
Program to Palm Borers 

 

 الخالصة
تهدف مشاريع المكافحة المتكاملة لحفارات النخيل الى أيجاد طرائق جديده أو 

ات النخيل مقبولة تحسين الطرائق الموجودة بحيث تؤدي إلى تطوير نظم إدارة لحفار 
من الناحيتين األقتصادية والبيئية ومقبولة في نظام إدارة هذه اآلفات. نفذ برنامج 

وحفار سعف النخيل  Oryctesتطبيقي لمكافحة الحفارات التي تتبع الجنس 
Phonapate frontalis وحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة  Jebusaea 
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hammerschmidtii  البرنامج  التمر جنوب بغداد، أستخدم فيفي بساتين نخيل
أربعة من عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفات، العنصر األول تضمن أجراء أعمال 
الجمع اليدوي لليرقات من جزء النخلة الخاضع ألعمال الخدمة السنوية للنخيل التي 
تتضمن )تكريب، قص السعف القديم وتنظيف جزء النخلة العلوي( وذلك خالل 

: كانون ثاني، شباط وآذار كوسيلة لمكافحة اليرقات، العنصر الثاني أستخدام االشهر
المصايد الضوئية التي تعمل بالطاقة الشمسية نوع ماكنا )أنتاج شركة روسيل لإلدارة 

 420 -350المتكاملة لالفات( المزودة بمصابيح ذات طول موجي 
رصد الكثافة السكانية و  Mass Trapping( وذلك للصيد الواسع 7-نانومتر،صورة)د

والحفارات األخرى وكوسيلة للرصد ومراقبة  Oryctesللحشرات البالغة لحفار الجنس 
  PH-671-1PEالبالغات، العنصر الثالث أجري بأستخدام الفرمون الجاذب 

بالتداخل مع عوامل المكافحة األحيائية ألتي تضمنت النيماتودا الممرضة للحفارات 
Entomopathogenic nematodes  وهيMetarhabditis blumi  وM. 

adenobia    والفطر الممرض للحشراتMetarhizium anisopliaea  وذلك
لجذب بالغات الحفار إلى موقع المصيدة )دون مسكها وقتلها( ونقل عوامل المكافحة 
األحيائية الى أشجار النخيل لغرض أحداث اإلصابة بباقي أطوار الحفارات الموجودة 

خيل كوسيلة مكافحة أحيائية، أما العنصر الرابع أستخدم فيه بعض المبيدات في الن
 (Acetamiprid, Imidacloprid, Thiamethoxam)الكيميائية المسجلة  

 الغراض المقارنة مع العوامل االحيائية ودراسة تأثيرها في حفارات النخيل.
ثناء فترة الخدمة أوضحت نتائج البرنامج أن أعمال الجمع اليدوي لليرقات أ   

% كما بينت 70الدورية للنخيل قد أدت الى خفض الكثافة العددية لليرقات بنسبة 
متزامن وجوده مع فترة أجراء  Oryctesالنتائج أن الدور اليرقي لحفارات الجنس 

أعمال الخدمة السنوية الشجار النخيل، كما أشارت نتائج البرنامج إلى أن أستخدام 
اني في البرنامج أدى الى خفض الكثافة العددية للبالغت إلى العنصر االول والث

بالغة/ مصيدة/ اسبوع في البستان الذي جمعت منه اليرقات بشكل شبه تام  1.4
بالغة / مصيدة / أسبوع في البساتين التي جمعت منها  14.0و  3.3مقارنة ب 

المقارنة( على اليرقات بشكل جزئي والبستان الذي لم يطبق فيه برنامج المكافحة )
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% 53%  و 90التوالي وقد أدى ذلك إلى خفض الكثافة العددية للبالغات بنسبة 
وحفار سعف النخيل على التوالي كما أشارت النتائج  Oryctesلحفارات الجنس 

إلى وجود عالقة بين صفات الكرب )قواعد السعف( والتفضيل العائلي إلصابة 
ستخدام الفرمون وعناصر المكافحة ، أما أOryctesالنخيل بحفارات الجنس 

االحيائية )النيماتودا الممرضة والفطر( فأشارت النتائج إلى جذب البالغات الى 
ثانية إلى  موقع المصيده التي يتواجد فيها مستحضر النيماتودا والفطر والطيران

األشجار وسجلت النيماتودا الممرضة و الفطرالممرض خفظا  في الكثافة العددية 
 % لكل منها على التوالي.55% ، 42ات بنسبة لليرق

أما أستعمال المبيدات الكيميائية لم يسجل تاثيرا  يذكر على الحفارات عند  
% عند 100 -% 85إستعمالها بطريقة الرش المباشر على رأس النخلة مقارنة ب 

أستخدامها حقنا في الجذع بعد فترة جني الحاصل بالتزامن مع وجود الدور اليرقي. 
أن تطبيق البرنامج أنعكس على أنتاجية حاصل النخلة فقد أدى الى زيادة في 

% فيما لم تحصل زيادة في عدد العذوق للنخلة الواحدة وذلك 31الحاصل بنسبة 
في الصنف برحي  فضال عن تحسن الحالة الصحية ألشجار النخيل وذلك عن 

الكثافة طريق خفض ضرر الحفارات على األشجار مما يؤشر تأثير خفض 
السكانية للحفارات، لذلك يمكن أستعمال هذا البرنامج  لإلدارة المتكاملة لحفارات 
النخيل. وقد أثبت دراسات اجريت في العراق ان مكافحة الحفارات ادت الى زيادة 

 %.32-28حاصل النخيل صنف برحي بنسبة 
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ستخدمة في برنامج االدارة ( المصيده الاوئية)المعتمدة على الطاقه الشمسية( الم7-صورة)د

 .المتكاملة لحفارات ساق النخيل
 

 
 المواعيد المناسبة لتطبيق عناصر برنامج المكافحة المتكاملة لحفارات النخيل 

 . الجمع اليدوي لليرقات: خالل األشهر كانون ثاني وشباط 
  قص الكرب والسعف اليابس: خالل األشهر كانون ثاني ويفضل بعد تساقط

 األمطار.
   استعمال المصايد الضوئية ألتي تعمل بالطاقة الشمسية المزودة بمصابيح

نانومتر )للرصد والمراقبة أو للصيد الواسع  420 -350ذات طول موجي 
 : خالل الفترة من آيار وحتى بداية أيلول .(Mass Trapping)للبالغات 

   اقبة أو استعمال أشباه الكيميائيات )الفرمونات( سواء ألغراض ألرصد والمر
 للصيد الواسع للبالغات خالل الفترة من آيار وحتى بداية .

  أستعمال العناصر األحيائية )النيماتودا والفطريات الممرضة للحشرات(: خالل
شهر تشرين ثاني تزامنا  مع وجود الحفارات في مرحلة اليرقات باألعمار 

 اليرقية االخيرة. 
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 ني الحاصل بالتزامن مع وجود أستعمال المبيدات الجهازية: بعد نهاية ج
 الحفارات في مرحلة اليرقات.

مالحظة: المواعيد المشار أليها في أعاله هي تحت الضروف البيئية في العراق 
ويجب أن تتغير وفقا  للضروف البيئية لكل بلد مع مراعاة تواجد الحفارات بحسب 

                                                                                           مراحلها المناسبة لكل عنصر من  عناصر المكافحة المتكاملة.   
                                                                             

                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

 Indian Red Palm Weevil سوسة النخيل الهندية الحمراء    
Rhynchophorus ferrugineus (Oliver) 

(Curculionidae: Coleoptera) 
 

 :المقدمة
مــن اكثر االفات  Rhynchophorus ferrugineus تعد سوسة النخيل الحمراء    

من دول العالم، تتغــذى  الحشرية ضررا بأشــجار النخيــل بجميــع أنواعــه في العديد
اليرقات علــى أنسجة النخلة الداخليــة وتحفــر  فيها انفاقــا وعنــد اشتداد إالصابــة 

. تحــدث تجويفــا داخــل الجــذع النخلــة يسبب سقوطها عند هبوب عواصف هوائية 
 مثل الموطن االصلي لهذه الحشرة هو الهند ومنه انتشرت الى العديد من دول العالم

اإلمارات العربية  البحرين، الكويت ، ،تايلند ،فلبينال ،سياأندوني ،سيريالنكا ،باكستان 
المملكة األردنية  ،ليبيا، رية مصر العربيةجمهو  ،سلطنة عمان ،قطر ،المتحدة

ودول الخليج العربي وافريقيا وغيرها وسجلت عام   اليابان ،إيران ،إسبانيا ،الهاشمية
في في منطقة سفوان جنوب العراق.  ومن اسباب انتشار هذه الحشرة وسرعة  2015

 تكاثرها الجوانب التالية:
 بيضة. 400 – 200*تضع االنثى 

 لنخلة.*تقضي الحشرة معظم اطوارها داخل انفاق في انسجة ا

 *تتكاثر على مدار السنة دون التاثر بموسم معين او عمر نخيل معين.

 *قابلية الطيران العالية لمسافات طويلة .

 *صعوبة الكشف المبكر لإلصابة والتي تحتاج لمعرفة جيدة وخبرة عملية طويلة.

 *تصيب بشدة جذع النخلة.

 *لها عدة اجيال متداخلة خالل السنة.

 وية التي تجعلها في حالة توازن *قلة االعداء الحي

 *تمتلك اليرقات  اجزاء فم قوية جدا تساعدها في قضم انسجة النخلة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%83%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86
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 :دورة الحياة
 والعذراء واليرقة سوسة النخيل من الحشرات كاملة التطور تمر بالمراحل: البيضة  

 3( والطور اليرقي هو الضار ولها 1والحشرة الكاملة ) السوسة( )شكل  )الخادرة(
 اجيال  متداخلة في السنة.

 
 . دورة حياة سوسة النخيل الحمراء1شكل 

 :البيض

بيضة لونها ابيض كريمي بيضوية الشكل  300 - 200 تضع أالنثى حوالي
ملم  طرفها القاعدي عريض بشكل نسبي ،تضع  1ملم و عرضها  3–2طولها 

االنثى البيض بشكل منفرد في الثقوب التي تحفرها أو في الجروح في تاج النخلة أو 
اق اباط  قواعد السعف او تضعها في الثقوب التي تعملها حفارات النخيل ) حفار س

( فضال عن الفتحات او Oryctesالنخيل ذو القرون الطويلة و حفارات الجنس 
الجروح التي تحدثها الحشرات االخرى او في االماكن الناتجة من خالل   اجراء 

ايام تقريبا وبحسب  5– 2عمليات الخدمة الزراعية للنخيل، يفقس البيض بعد 
   الضروف المناخية ودرجات الحرارة.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B1%D9%82%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%A1
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 اليرقة
س البيض ليعطي يرقات لونها ابيض مصفر  رأسها أحمر لها اجزاء فم يفق

قارضة وفكوك قوية جدا وهي عديمة االرجل طولها وهي في الطور االخير بحدود 
حلقة،  12سم لها  2.5 – 1.8سم وعرضها من منتصف الجسم    5.5 -3.5

قية وفيها اعمار ير  9اعمار يرقية  واشار باحثين اخرين الى  6 – 5سجل لليرقة 
ظاهرة االفتراس الذاتي عندما تكون في حيز ضيق. اليرقة شرهة جدا وهي الطور 
الضار للحشرة  فكوكها القوية تجعلها تقرض انسجة النخلة الخشبية فتسبب أضرارا 
بالنخلة وتجعل من الساق إسطوانة فارغة تماما، إال من األنسجة المهترئة، يتراوح 

 م.يو  80 - 50عمر اليرقة بين 
 العذراء

تصنع اليرقة شرنقة ليفية  من ليف النخلة  ونواتج تغذيتها من انسجة النخلة 
(. 5سم )شكل  1.5سم وعرضها  4 – 3وتتعذر داخلها وهي عذراء مكبلة  طولها 

 يوم وبحسب الضروف المناخية ودرجات الحرارة  . 20 – 12مدتها داخل الشرنقة 
    

 الحشرة الكاملة. 
رة الكاملة من الشرانق التي صنعتها من ليف النخلة وذلك بعد تخرج الحش    

نقاط سوداء على  نضجها جنسيا ، الحشرة الكاملة سوسة ذات لون بني محمرعليه
سم، يمكن تمييز الذكر عن االنثى بوجود  1سم وعرضها  4المنطقة الصدرية طولها 

صر في الذكر خصلة شعيرات على الخطم وعدم وجودها في االنثى والخطم هو اق
 4حوالي  طولها. عنه في االنثى، االجنحة التصل الى نهاية البطن

شهر وتتواجد على مدار  3 – 2سم يبلغ معدل حياتها  1حوالي  وعرضها سم
فصول السنة وتبلغ اعلى ذروة لها في الربيع والصيف والتسبب ضررا على االشجار. 

 (.8-)د صورة
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%B6_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)


100 
 

 
 =حشرة كاملةd=عذراء،c=يرقة،b=بياة،a( اطوار سوسة النخيل الحمراء.8-)د صورة

 
 

 أعراض االصابة والارر
صنفت سوسة النخيل الحمراء  على انها من اكثر االفات خطرا على اشجار   

النخيل،وذلك بسبب صعوبة الكشف عن النخيل المصاب في اوقات مبكرة من 
االتية.  ألعراضاالصابة اال انه يمكن االستدالل على النخيل المصاب من ا

 (.9-صورة)د
  فصلها عن االم.                                   أصفرار السعف و وتهتك الكرب وموت الرواكيب وسهولة 
  ظهورنشارة خشبية متعفنة في منطقة االصابة                  . 
  خروج سائل صمغي سميك القوام لزج من الشقوق والكرب لونه ابيض يتحول

الى اللون االسود مع مرور الوقت رائحته كريهه نفاذه يسيل على جذع 
 .النخلة

  في موضع االصابة تخرج منه نشارة خشب متعفنه.تجويف وجود 
 أحيانا يسمع صوت قرض اليرقات داخل النخلة .  



101 
 

   في المراحل المتقدمة من االصابة تموت الفسائل والرواكيب في منطقة
  .االصابة  وينكسر جذع النخلة خاصة عند هبوب رياح قويه

 خروج سعف شكله غير طبيعي في منطقة االصابة 
    

 

 
 (أعراض االصابة بسوسة النخيل الحمراء9-)د صورة

 
 أدارة سوسة النخيل الحمراء.

تعتمد المكافحة الناجحة لسوسة النخيل الحمراء على برامج اإلدارة المتكاملة، والتي  
 يجب ان تتضمن على كل أو معظم الطرائق المتكاملة التالية

 المكافحة الزراعية والتثقيف
 .تي تكون مخبئا لحشرةتنظيف المزرعة من االدغال ال -1
استعمال تقنيات ري حديثة تقلل من الرطوبة الن الرطوبة الزائدة تساهم في  -2

 .إيجاد بيئة مالئمة لحشرة سوسة النخيل الحمراء
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تسميد النخيل بالعناصر السمادية التي تعطي النسجة النخله  صالبه تجعلها  -3
 غير مفضلة للحشرة.

ومعاملة أماكن إزالة الفسائل والرواكيب  غلق الفجوات والفتحات في النخلة  -4
 بالمبيد الالزم.

 .إجراءات الحفاظ على صحة النبات

تعتبر صحة النخلة والعمليات الزراعية مكونات هامة في برامج المكافحة المتكاملة 
 :لسوسة النخيل الحمراء ومن هذه العمليات

 *النظافة الدورية لتاج النخلة

 واماكن التكريب بالمبيدات المناسبة*معاملة اماكن فصل الفسائل 

 *مكافحة أي آفات أخرى مثل القوارض، القواقع وحفارات الساق التي تصيب النخلة

االكتشاف المبكر ألي إصابة بالسوسة واتخاذ اإلجراءات العالجية فورا  وفي أسرع *
 وقت ممكن.

الجذوع  *قلع األشجار المصابة مع حرقها خارج المحيط وتكريب النخيل وإزالة 
المقطوعة والقائمة المتروكة بالمزرعة وحرقها حتى التكون مأوى لسوسة النخيل 

 . وحفارات النخيل

 الحجر الزراعي.

تعتبر إجراءات الحجر الزراعي ضرورة حتمية في برامج مكافحة سوسة          
من النخيل الحمراء، فقد ثبت أن انتشار هذه اآلفة من مكان آلخر داخل بلد معين أو 

بلد معين إلى بلد آخر قد حدث بسبب غياب إجراءات الحجر الزراعي، لذلك البد 
 من اصدار التعليمات والتشريعات الالزمة حول ذلك ومنها.                                                                    

 الخالية  عدم نقل النخيل أو فسائل النخيل من المناطق المصابة الى المناطق
 .من االصابة
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 الحصول على شهادة خلو من السوسة من دوائر الزراعة وزارة الزراعة . 
  إبالغ أقرب دائرة للزراعة في حالة االشتباه في وجود إصابة بحشرة سوسة

 .النخيل الحمراء
 المكافحة االحيائية.

تم تجربة العديد من عوامل المكافحة االحيائية 
ضد سوسة النخيل الحمراء على األطوار  )فيروسات أو فطريات ،بكتريا )نيماتودا،

المختلفة من السوسة، اال ان فاعليتها لم تكن كافية للسيطرة على هذه االفة حقليا، 
وقد يعود ذلك لطبيعة هذه الحشرة التي تكون في معظم فترات حياتها مختفية 

 .فال يمكن إيصال أوصعوبة وصول هذه العوامل االحيائية اليها بسهولة النخلة داخل
 Pantoea agglomeransفقد استعمل المبيد االحيائي الذي يحتوي البكتريا 

 .M. anisopliaeت التي تحتوي الفطر والكبسوال

 .Sterile Insect Techniqueتقنية الحشرات العقيمة  

استعملت تقنية الذكور العقيمة في برامج االدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء  
وذلك باطالق ذكور عقيمة تم تعريضها لجرعات من اشعة كاما تسبب طفرات وراثية 

تزتوج مع االناث الحقلية كي يؤدي ذلك النتاج بيض غير تسبب عقما، هذه الذكور ت
حيوي ) عقيم(، واستعملت هذه التقنية في العديد من الدول  فضال عن كونها تقنية 

غير ملوثة للبيئة. هذه التقنية اساسها االنتاج الواسع للحشرة بتربيتها مختبريا  
                                   للحصول على اعداد عالية من الذكور.                    

 .مصايد سوسة النخيل الحمراء

تعتبر من أحد الطرائق الهامة في برامج المكافحة المتكاملة لهذه اآلفة، هناك نوعان 
   من المصايد يمكن استخدامهما في برامج المكافحة المتكاملة لآلفة ومنها.                                                

المصائد الغذائية. تستعمل فيها العديد من الطعوم الغذائية التي ثبتت فائدتها في -أ
 isoamyl مستخلص الشعير مع األيزوأميل أسيتات :جذب سوسة النخيل ومنها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D9%84_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
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acetate قطع من جذوع النخيل المعاملة بعصارة جوز الهند مع الخميرة وحمض .
 الخليك وقصب السكر والتمر المجفف.

 لمصائد الفرمونية.                                                 ا - ب

المصيدة الفرمونية الجافة، تلعب المصائد الفرمونية دورا  هاما  في برامج المكافحة     
المتكاملة للعديد من اآلفات ويتكون المخلوط التجارى لفرمون التجمع لسوسة النخيل 

 1:9نونانون بنسبة  -5-ميثيل-4نونانول + -5-ميثيل -4الحمراء من خليط من 
وأحيانا يضاف إلى هذا المخلوط االيثيل أسيتات الذي يحسن من كفاءة الصيد. إن 
معدل تحرر الفرمون ونوع المادة الغذائية المضافة معه في المصيدة لهما تأثير كبير 

حمراء في فاعلية هذه المصائد. وتستخدم هذه المصائد في حالة سوسة النخيل ال
لغرضين هما.    المكافحة وذلك بالصيد المكثف ألعداد كبيرة من السوسة وتتبع 

                                  ظهور االفه وتتبع كثافتها في منطقه معينه.                                                                                     

  . المكافحة الكيميائية

استعمال المبيدات الكيميائة المسجلة والمعتمدة في رش النخيل أو الحقن في الجذع  
 او معاملة الفسائل المنقولة حديثا وقد اثبت مبيد الفيبرونيل كفاءة عالية بذلك.
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 الفصل الخامس

 حشرات النخيل التابعة الى رتبة متشابهة األجنحة

   Dubas date Bug (Ommatissus lybicus, de Bergein)   دوباس النخيل

Tropiduchidae: Hemiptera 

 :المقدمة

من الحشرات االقتصادية التي تتبع  Ommatissus lybicusدوباس النخيل 
رتبة متشابهة االجنحة التي تهاجم أشجار النخيل وبصورة خاصة نخيل التمر وتسبب 

تصادية في مناطق أخرى فيه ضررا بالغا في مناطق معينة بينما تعتبر حشرة غير أق
من دول العالم التي تنتشر فيها أشجار النخيل وتعتبر أفة رئيسية على أشجار النخيل 
في الشرق االوسط، جنوب أفريقيا، العراق، أيران، عمان، باكستان، االمارات العربية 
المتحدة، اليمن، االردن، تونس، الكويت، قطر ، ليبيا، فلسطين، السعودية وكذلك 

غرب روسيا وأسبانيا. جائت تسمية حشرة  الدوباس من الدبس التي تعني جنوب 
و  RAO من قبل  1934الندوة العسلية، سجلت هذه الحشرة في البصرة/العراق عام 

Dutt  ،على أشجار النخيل بسبب أمتصاصها العصارة النباتية وأفرازها الندوة العسلية
 سائل المصابة في مرحلة البيض.تنتقل هذه الحشرة بين الدول من خالل نقل الف

 . الوصف

 تمر حشرة الدوباس بثالث مراحل تطورية هي البيضة و الحورية والكاملة                      

 – 0.10ملم وقطره  1.0 – 0.5بيض الدوباس ذو شكل بيضوي طوله  .البياة
ملم، لونه أخضر شفاف عند بداية وضعه ثم يتحول تدريجيا الى أبيض  0.29

 (.                                                                              1 -)ه صفر ثم أصفر شفاف قبل فقسه صورةم
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. لونها أصفر الى أصفر مخضر عيونها ذات لون أخضر الجسم يحتوي الحورية
(. تمر الحورية بخمس مراحل 1 -خطوط غامقة على الجهة الظهرية صورة)ه

جلود أنسالخها على الخوص ملتصقة  تصل مرحلة اليرقة التامة، وتبقى يرقية حتى
 1.25  - 0.8بالندوة العسلية. الطور الحوري االول لونه رمادي شاحب  طوله 

ملم مع وجود بقع داكنه مميزة على جوانب الصدر والبطن مع عدم وجود خطوط 
 – 1.3على السطح الظهري للبطن، الطور الحوري الثاني لونه بني شاحب طوله 

ط بنية داكنه بشكل سطرين على الجهة الظهرية للبطن، الطور ملم وفيه نقا 2.25
ملم يحتوي خطين طولية في الجهة الظهرية  2.68 – 1.6الحوري الثالث ذو طول 

ملم وفيه ثالث  4.0 – 2.18للصدر والبطن، الطور الحوري الرابع ذو طول 
خطوط طولية على على كل جانب من الصدر، الطور الخامس ذو لون بني 

ملم الجناح االول يغطي الجناح الثاني و الحلقة  3.64 – 2.5طوله  مصفر
 البطنية الثالثة.                                                                                                          

يتينية ملم  فيها منطقة كا 6 – 5لونها بني يميل لالخضرار، االنثى طولها  .الكاملة
قوية تحيط بالة وضع البيض تستعملها لغرز البيض في نسيج الخوصة، تعمل 
االنثى ثقب في الخوص والجريد واحيانا في االشواك والعراجين لوضع البيض وتضع 

ازواج من البقع الداكنة  10بيضة واحدة في كل ثقب.  يحتوي الجسم على أكثر من 
 – 3.0الحلقات البطنية، الذكر طوله  على 8 – 7و  او السوداء في منطقة الرأس

ملم وحلقاته البطنية السابعة والثامنة خالية من البقع وذو أجنحة أطول من  3.5
مرة ضعف طول الجسم بين أجزاء  12الجسم، الكامالت لها القابلية على القفز 

النخلة ويمكنها الطيران لمسافة قريبة عند الضرورة في حين ان الحوريات اليمكنها 
        لقفز اال لمسافة قريبة.                                                                                                       ا
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= اطوار مختلفة b=البيض على الخوص .a( أطوار حشرة الدوباس .1-)ه صورة

 باس=بالغات حشرة الدو d=البيض على الجريد واالشواك.cللحوريات.

. تتغذى حوريات وكامالت الدوباس على عصارة أنسجة مظهر االصابة والارر
الخوص والجريد عند أشتداد أالصابة ممكن أن تتغذى على العراجين والثمار  
تتفاوت أصناف النخيل في درجة إصابتها بحشرة الدوباس، التوجد تقديرات كمية 

هكتار من  800أصابة سجل  1934الضرار الدوباس في العالم ولكن قي عام 
النخيل في البصرة جنوب العراق، أن االصابة الشديدة بحشرة الدوباس تسبب خسارة 

% كما لم يعرف بانه ناقال المراض النخيل. تقسم 60 – 25في الحاصل تتراوح بين 
االصابة بحشرة الدوباس الى ثالث مستويات أعتمادا  على عدد البيض والحوريات 

                                                                                                                   -على السعف وهي:

 بيضة أو حورية على السعفة. 10أصابة خفيفة: اقل من 

 بيضة أو حورية على السعفة. 15 – 10أصابة متوسطة: من 

 سعفة.بيضة أو حورية على ال 15أصابة شديدة: اكثر من 
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تسبب الحشرة اصفرارو شحوب لون الخوص والجريد وأجزاء االخرى االي تتغذى 
الحشرة على عصارتها وفي حاالت االصابة الشديدة تسبب الحشرة تيبس السعف 
وضعف أشجار النخيل وأنخفاض الحاصل وردائة نوعيته وتعد الندوه العسلية التي 

م عالمات االصابة بهذه الحشرة ، تتجمع عليها االتربة وتسبب غلق الثغور من أه
كما يسبب سقوط الندوه العسلية على اوراق أشجار الحمضيات التي تزرع تحت 
النخيل)االشجار البينية( ما يعرف بمرض العفن السخامي نتيجة لنمو عدة فطريات 

 (.   2-.   صورة)هAspergillus  sppعلى الندوة العسلية من أهمها الفطر

 

  

                     

 
أعراض االصابة بحشرة الدوباس )النوه العسلية( على خوص النخيل واوراق  (2-)ه صورة

 الحمايات المزروعة تحت النخيل.
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 حياتية الحشرة

تختلف حياتية حشرة دوباس النخيل بين الذكور واالناث وكذلك بين الجيل 
 102 – 21 الربيعي والخريفي بحسب درجات الحرارة حيث يتراوح عمر الذكر بين

يوم في الجيل الربيعي أما في الجيل الخريفي فيبلغ عمر  95 – 17يوم واالنثى 
يوم. في الجيل الربيعي تضع االنثى  117 – 14يوم واالنثى  133 – 19الذكر 

بيضة على سطحي الخوص والسعف مغروزا في النسيج حيث تبلغ مدة  205 – 17
 18 - 1فترة وضع البيض و  يوم 69 - 5يوم و  18 – 5ماقبل وضع البيض 

 216 – 11يوم لفترة مابعد وضع البيض. أما في الجيل الخريفي فتضع االنثى 
يوم لفترة  97 – 3يوم لفترة ماقبل وضع البيض و  19 - 7بيضة وتبلغ مدة حياتها 

يوم لفترة مابعد وضع البيض. يفقس بيض الدوباس بعد  18 – 2وضع البيض و 
 81م و  35يوم عند درجة حرارة  99م و  27جة حرارة يوم من وضعه عند در  39

يوم شتاءا. بعد  170 – 140م، تبلغ مدة حضانة البيض  20يوم عند درجة حرارة 
 34يوم عند درجة حرارة  34فقس البيض تكمل  الحوريات مراحلها التطورية خالل 

يوم عند  84م وتبلغ مدة دورة حياة الحشرة  20يوم عند درجة حرارة  95م وخالل 
يوم عند درجة حرارة  175م و  35يوم عند درجة حرارة  100م ،  27درجة حرارة 

م. لحشرة دوباس النخيل جيلين في السنة الجيل الربيعي من شباط الى ايار  20
والجيل الخريفي من آب حتى تشرين ثاني. يبدأ فقس البيض من شباط حتى نيسان 

 6أسابيع أما البالغة فتعيش  7ستغرق ثم يتحول الى حوريات تمر بخمس مراحل ت
أسابيع من منتصف نيسان حتى ايار. بيض الجيل الربيعي يدخل سبات صيفي حتى 

اسابيع  6الجيل الخريفي ويفقس خالل االسبوع االخير من أب، تستغرق الحوريات 
اسبوع وتضع بيض الجيل الخريفي  12حتى تصل الى مرحلة الكاملة التي تعيش 

لة التشتية حتى يفقس في الربيع القادم. تبلغ النسبة الجنسية للدوباس الذي يدخل حا
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في كال الجيلين.  في دراسة أجريت من قبل كاتب هذه السطور في بغداد  1:  1
على الصنف برحي وجد ان االصابة بحشرة الدوباس تتركز في منتصف راس النخلة 

سعفة القلب المفرده هي الدور وتحديدا في الدور الثالث والرابع من السعف باعتبار  
للدورين الثالث والرابع  7035و   3417االول أذ بلغ معدل عدد الحوريات/سعفه 

للدورين الثالث والسابع في حين لم تسجل اي اعداد  402و 804مقارنة مع 
                                                                        للحوريات على الدور االول والثامن والتاسع والعاشر .                                        

 برنامج المكافحة
تعتبر حشرة دوباس النخيل من االفات صعبة المكافحة في كثير من االماكن وذلك 
نتيجة  سلوكها في االختباء وتواجدها خالل فترات محددة من السنة ويمكن السيطرة 

تطبيق برنامج للمكافحة يتضمن جميع أو أغلب عناصر  على هذه االفة من خالل
 المكافحة المتكاملة

: يمكن الحد من أضرارحشرة دوباس النخيل المكافحة الزراعية والتثقيف -أوال
                                                                                               -بتطبيق العمليات الزراعية االتية:

  زراعة النخيل على مسافات متباعدة: تفضل حشرة الدوباس االماكن التي يزداد
فيها الضل والرطوبة حيث تتواجد على السعف في االدوار الوسطى والتي 
تحميها من أشعة الشمس وتؤمن لها الرطوبة الجوية المالئمة لنشاطها وتفضل 

يجب زراعة النخيل على االماكن التي يزرع فيها النخيل بشكل كثيف لذا 
م بين الخطوط  لتامين دخول أشعة الشمس  10م بين الصفوف و  8مسافات 

والهواء التي تعيق من نشاط وتكاثر هذه االفة وتحدد المسافات بين النخيل 
 بحسب طبيعة االصناف.

  تقنين الري والتسميد: تعمل زيادة كمياة مياه الري على زيادة الرطوبة في اماكن
مما  يشجع االصابة بالحشرة، كما يعمل التسميد وخاصة النتروجيني  الزراعة
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على زيادة النمو الخضري ، حيث تشجع النموات الغضة التي تناسب الحشرة لذا 
 يجب تقنين الري واضافة االسمدة دون االفراط فيها للحد من االصابة.

 .أزالة االدغال والحشائش التي تكون مأوى للحشرة 
  من حول االمهات: تعمل الفسائل الموجوده حول االمهات على أزالة الفسائل

 زيادة الرطوبة وتهيئة االماكن المناسبة للحشرة.
  التخلص من السعف المصاب: تصيب الحشرة السعف االخضر الذي يقع في

االدوار الوسطى من النخلة لذا يفضل ازالة السعف المصاب في بداية االصابة 
 شرة.لخفض الكثافة السكانية للح

 .التنبوء وتحديد االصابة وشدتها -ثانيا
لتحديد نسبة االصابة، أما حساب عدد البيض في عدد  هناك عدة طرائق

% من السعف 5من خوص النخيل عشوائيا من ادوار السعف الوسطى، ثم يؤخذ 
% من الخوص لكل سعفة وذلك خالل فصل الشتاء. 5الموجود على النخلة و

 :التالية في تحديد مستوى االصابةويمكن استخدام المعادلة 
 ب*ج*د / )م.أ(= أ مستوى االصابة

حيث أ =عدد الحشرات المحسوبة ، ب=معدل عدد الوريقات )الخوص على الجريد(، 
ج= معدل عدد السعف على النخلة الواحدة، د=معدل عدد النخيل في البستان . تعد 

 .                                                    5= او أكبر من  االصابة عالية اذا كانت قيمة مستوى االصابة المحسوبة

 ثالثا: تحديد نسبة فقس البيض
تحسب نسبة فقس البيض دوريا وتبلغ الجهات المعنية عند وصول نسبة الفقس 

%، وان تحديد الحد الحرج االقتصادي ودرجات الحرارة اليومية 50% أو 25الى 
Degree Days أمر في غاية االهمية كونه مؤشر لبدء نشاط الحشرة. لهذه االفة 
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 رابعا : المكافحة الكيميائية
اليمكن االستغناء عن المبيدات الحشرية في برامج مكافحة دوباس النخيل 
ويجب توجيه المكافحة خالل فترات معينه من السنة التي تتواجد فيها الحشرة، وبعد 

مبيدات الحشرية للحد من أعداد الحشرة فقس البيض يمكن استخدام العديد من ال
ويمكن أستخدام الرش االرضي والجوي باستعمال الطائرات المروحية وذات الجناح 
الثابت والدرون لرش المبيدات بالحجم متناهي الصغر وهذه الطريقة هي االفضل 

وخاصة السطوح العلوية للخوص  كونها توصل ذرات المبيد الى معظم اجزاء النخلة
يتواجد عليها النسبة العالية من البيض والحوريات. كما استخدمت طيرقة حقن التي 

 5مل مع   Thimethoxam 10المبيدات في جذوع النخيل بتراكيز قليلة جدا مثل 
 مل/لتر ماء.  Imidacloprid  10ماء  أو  

                            خامسا: المكافحة االحيائية.                                                   
سجلت العديد من المتطفالت والفترسات والممرضات الحشرية على دوباس     

                                                                                               -مايلي:االنخيل ومن أهمه
Chrysoperla mutata ،Coccinella septempunctata ،C. 

undecimpunctata  Aprostocetus sp. (Hymenoptera: 
Eulophidae), Cheilomenes 

sexmaculata (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae), 
Chrysoperla carnea (Stephens) (Neuroptera: Chrysopidae), 
Runcinia sp. (Thomisidae: Araneae), Aphanogmus sp. 
(Hymenoptera: Ceraphronidae) and Bocchus hyalinus 

(Hymenoptera: Dryinidae). 
 
 



118 
 

 
 الحشرات القشرية

تتعرض أشجار النخيل لالصابة بالعديد من الحشرات القشرية وتختلف االهمية 
االقتصادية لهذه االفات بحسب الضرر الذي تحدثه على الفسائل الصغيرة او 

واع من الحشرات القشرية التي تصيب النخيل االشجار الكبيرة، غالبا هناك ثالث ان
واحدة منها أفة رئيسية هي حشرة النخيل القشرية البيضاء بارلتوريا واثنان ثانوية هما 

 حشرة نخيل التمر القشرية الخضراء و حشرة نخيل التمر القشرية الحمراء.                                          

 Parlatoria White Date Scaleء بارلتوريا  حشرة النخيل القشرية البياا
Parlatoria blanchardi ( Targioni-Tozzeti); Dispididae: 

Hemiptera 
 

 المقدمة

من أقدم  Parlatoria blanchardiتعد حشرة النخيل القشرية البيضاء 
آفات النخيل  وأصلها من واحات بالد الرافدين في العراق. تؤثرهذه الحشرة في 

جزاء الخضراء لنخلة التمر ، أنتشرت هذه الحشرة الى عدة بلدان عن جميع اال
طريق تجارة الفسائل المصابة مثل عمان و الكويت و االمارات و السعودية و اليمن 
و أيران و المغرب و سوريا و فلسطين و تركيا و تركمانستان و الهند و باكستان و 

العالم  كما انها مسجلة في أغلب  شمال أفريقيا و مصر و استراليا وغيرها من دول
مناطق زراعة النخيل في العراق ودخلت عن طريق الخطا الى امريكا في واليات 

وفي تكساس   1914اريزونا وكالفورنيا وتكساس وتم القضاء عليها في اريزونا سنة 
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 Oleaceae، ، كما تصيب نباتات العوائل 1930وفي كالفورنيا سنة  1919سنة 
 وبعض نباتات الزينة مثل الياسمين وااللنتاني. Apocynaceaeو

 الوصف

الكاملة شكلها بيضوي لونها رمادي مبيض مغطاة بقشرة شمعية ذات لون االنثى 
 – 1.2أبيض مع سواد في وسطها، طول قشرتها وهي مستقرة على خوص السعف 

ملم، الذكر مجنح وأصغر من االنثى ولونه يشبه لون  0.7ملم وعرضها  1.6
 1ثى ذو قشرة مستطيلة ضيقة بيضاء ذات بقعة داكنة في أحد نهايتيها طولها االن

ملم. الحورية قرمزية غامقة أو حمراء قاتمة قشرتها مستديرة لونها  0.4ملم وعرضها 
 0.6أبيض الى ترابي ذات بقعة داكنة في أحد نهايتيها طولها عند اكتمال نموها 

                                                    ملم.                                 

 حياتيةالحشرة

تظهر الحشرات الكاملة في نهاية شباط وبداية آذار حيث تطير الذكور بحثا عن 
االناث   المختفية تحت القشرة الغراض التزاوج ثم تموت، تبدأ دورة حياة قشرية 

شرة التي تحمي جسمها بيضة تحت الق 13 – 4النخيل البيضاء بوضع االنثى 
يوم، وبعد فقس البيض تظهر حوريات وردية اللون  25 – 5وتعيش االنثى  

 15 – 10وصغيرة جدا تبقى فترة قصيرة تحت قشرة أمهاتها ثم تبدأ بالتجول لمدة 
يوم في الصيف وتسمى بالزاحفات التي تتجول لمسافات  5 – 3يوم في الربيع و 

ل وذو رطوبة عالية وتبدا في إفراز مادة شمعية قصيرة بحثا عن مكان مناسب مظل
بيضاء حول جسمها والتغذية بامتصاص العصارة النباتية، تنسلخ حورية االنثى 
مرتين أما حورية الذكر فتنسلخ أربع مرات حتى تصل الى مرحلة الطور الكامل، 
لذكر قشرية نخيل التمر البيضاء أجنحة ويقتصر دوره في تخصيب االنثى، تختلف 
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دورة حياة االنثى بحسب الظروف  المناخية لكل بلد ففي ايران تستغرق مدة تطور 
يوم في  الجيل الشتوي،  150 – 120يوم في الجيل الربيعي و 100 – 85االنثى 

يوم  180 – 150يوم صيفا و  75بينما اشار أخرون بانها تكمل دورة حياتها في 
 – 5يوم في الربيع و  15 – 10لبيض شتاءا وبعد التزاوج يتبعها فترة ماقبل وضع ا

 45 – 30يوم في الصيف. تستغرق دورة حياة الذكر بما فيها مرحلة الحورية  7
أجيال  5 – 3يوم. لهذه الحشرة  4 – 2يوم اما الذكر  25- 5يوم. تعيش االنثى 

أجيال في السنة والنسبة الجنسية لالناث  4 – 3في السنة أما في ايران سجل لها 
 % من مجموع الكثافة السكانية.                                                                                  25للذكور أقل من  بالنسبة

 االصابة والارر

تنتشر حشرة النخيل القشرية البيضاء في أغلب مناطق زراعة النخيل في العالم 
يد والعراجين والثمار. تظهر وتهاجم جميع أجزاء النخلة فتصيب السعف والجر 

االصابة على شكل حراشف صغيرة منبسطة رمادية أو بيضاء الحواف ذات وسط 
(. توجد باعداد قليلة او كثيرة على سطح الخوص والجريد 3-)ه داكن صورة

االخضر وتغطي سطح السعف االخضر في حالة أشتداد االصابة مما يسبب نقص 
وتراجع عملية التمثيل الضوئي، وفي دراسات  في التغذية بسبب تحطم الكلوروفيل

من اجزاء الخوص  2انجزت تم حساب اعداد الحشرة القشرية البيضاء في كل سم
 15،  2قشرية/سم 8)القاعدي ،الوسطي والطرفي( فبلغ معدله على التوالي: 

عند االصابة المتوسطة والشديدة، تفضل الحشرة  2قشرية/سم 35و  2قشرية/سم
خيل الفتي اما النخيل المرتفع فيكون أقل اصابة. تمتص الحوريات الفسائل والن

والحشرة الكاملة االنثى العصارة النباتية من االجزاء الخضرية والثمرية للنخلة 
ويتحول مكان االصابة من االخضر الغامق الى االخضر الفاتح أو االصفر مع 

وبالتالي موت تبقع واضح يتحول بعدها الى لون أسمر يعقبه جفاف تدريجي 
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االنسجة المصابة وتسبب االصابة الشديدة جفاف وموت السعف قبل موعده مما 
يؤدي الى ضعف عام للنخلة وانخفاض في الحاصل كما ونوعا وتصل الخسارة 

( الى (Toxic salivaبسبب الضررالمباشرالناجم عن التغذية وحقن اللعاب السام  
70-80%. 

حشرة القشرية البيضاء من خالل القشور التي يمكن التعرف على االصابة بال  
تنتشر على السعف والخوص والثمار ويزداد ضرر هذه الحشرة على االشجار 

سنوات وتختلف شدة االصابة من منطقة الى أخرى  10 – 3بدءا من عمر 
بحسب ارتفاع الرطوبة ودرجات الحرارة وكذلك تختف حساسية اصناف النخيل 

ه الحشرة فوجد في السعودية ان االصناف مكتوم وسكري فيما بينها لالصابة بهذ
اكثرها تفضيال بينما الصنف مجباسي اكثرها مقاومة، أما في الجزائر وجد ان 
هذه الحشرة كانت اكثر انتشارا على الصنف دجلة نور مقارنة بالصنف دجال 

. أن 1920نخلة في الجزائر عام  100000بياد، وسببت دمارا دمرت لحوالي 
حشرة النخيل القشرية البيضاء يعتمد على عدة عوامل منها الموقع، ضرر 

 صنف النخيل، الظروف البيئية، العمليات الزراعية.                                                  

 
 Parlatoria(. أعراض أصابة النخيل بحشرة النخيل القشرية البيااء 3-)ه صورة

blanchardi 
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 يل القشرية االخرى )ثانوية في الوقت الحاضر(بعض حشرات النخ
 

 حشرة نخيل التمر القشرية الخاراء المستطيلة أو البنية المبططة
Green or Brown Soft Date Scale 

Fiorinia phoenicis Balachowsky 
Diaspididae: Hemiptera 

 
 المقدمة                             

عدة دول منها العراق، ألسعودية، عمان،  تصيب هذه الحشرة نخيل التمر في
، تتواجد هذه 2010ايران، باكستان، المغرب  وقد سجلت مؤخرا في مصر سنة 

الحشرة غالبا على السعف وخاصة القديم وبعد ارتفاع االصابة تتحرك نحو السعف 
                                                              الجديد والعراجين، تصيب هذه الحشرة الفسائل والثمار وتقلل من قيمتها التسويقية.   

 
                                                            النشاط الموسمي والحياتية.                      

 150 – 120يبدأ نشاط هذه الحشرة في أذار وتصل كثافتها السكانية الى 
ة على الخوصة الواحدة  ثم تزداد أعدادها تدريجيا في كامل 192 -130حورية و 

حورية على و  670نيسان وآيار. وفي بداية حزيران تصل لذروتها االولى لتبلغ  
% 60م ورطوبة نسبية  25كاملة على الخوصة الواحدة عند درجة حرارة  510

تصل  بعدها تنخفض كثافتها السكانية في تموز، ثم تزداد مرة ثانية خالل آب حتى
كاملة في  750حورية و  920الى ذروتها الثانية في ايلول لتصل اعدادها الى 

% بعدها 65م والرطوبة النسبية  28الخوصة الواحدة عندما تكون درجة الحرارة 
تزداد تدريجيا خالل ايلول وتشرين االول لتصل الى ذروتها الثالثة وتصل اعدادها 
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ة الواحدة عند منتصف تشرين االول، كاملة في الخوص 980حورية و  1240الى 
 – 115بعدها تنخفض كثافتها السكانية تدريجيا خالل كانون االول لتصل الى 

كاملة في الخوصة الواحدة ووجد لها نفس النشاط  254 – 225حورية و  160
الموسمي في المغرب و باكستان. الحشرة قشرتها شفافة يمكن مالحظة االطوار 

شكلها بيضوي متطاول محدب قليال لون قشرة الحشرة اخضر  المختلفة تحت القشرة
مشوب بصفرة فاتحة سطحها العلوي يحتوي بقعة سمراء حولها خيوط شمعية 

ملم اجزاء فمها ثاقبة ماصة طويلة  1.3بيضاء. الكاملة االنثى حمراء اللون طولها 
اعداد وهي عديمة االرجل، قشرة الذكر شمعية بيضاء مستطيلة وتتجمع الذكور ب

 كبيرة حول تجمعات االناث.                                      
 االصابة والارر.                                                                                          

االصابة في هذه الحشرة من مكان الخر ففي بعض البلدان تكون باعداد  تختلف
ة على الخوص وفي بلدان اخرى تشتد فيها االصابة وتصل العداد قليلة ومحدود

كبيرة، تمتص الحوريات واالناث الكاملة العصارة النباتية من الخوص والجريد 
 والعراجين.                                              
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 Green or Date Palm Pitحشرة نخيل التمر القشرية الخاراء الحافرة
Scale  

Asterolecanium (=Palmaspis) phoenicis (Ramachandra 
Rao) 

 (Asterolecaniidae: Hemiptera) 
  المقدمة

هذه الحشرة في أسيا الوسطى خصوصا في أيران و العراق و السعودية  سجلت
و قطر والسودان وفلسطين واغلب مناطق زراعة النخيل. وجدت هذه الحشرة في 

، كما وجدت في االمارات العربية المتحدة Palmaspis phoenicisمصر وسميت 
بسبب تشابه الظروف المناخية ومن المرجح وجودها في اغب دول الخليج العربي 

 والشرق االوسط وتعتبر من االفات الرئيسية في السودان .
  التواجد الموسمي  ودورة الحياة
يسي في يوم وثالثة أجيال في السنة وبشكل رئ 20لهذه الحشرة جيل واحد كل 

الخريف والشتاء والصيف. في السودان تتواجد هذه الحشرة على مدار السنة واعلى 
كثافة سكانية لها في آذار، حزيران وتشرين االول، تصيب هذه الحشرة الفسائل 
الصغيرة وعراجين النورات الذكرية وتكون الرياح الشمالية سببا بزيادة الكثافة 

أجيال  6بعض الباحثين أن لهذه الحشرة أكثر من  السكانية للحشرة وانتشارها وأشار
متداخلة في السنة عند الظروف المناخية في السودان. البيانات والتقارير المتوفرة 
عن هذه الحشرة قليلة وهي ماسة للمزيد من البحث حول هذه الحشرة مما سينعكس 

ملم  1.3بدوره على نجاح أدارتها. االنثى مستطيلة الشكل  لونها أحمر طولها 
ملم وقشرتها لونها أخضر محاطة بخيوط شمعية بيضاء، الذكور  0.7وعرضها 

مجنحة قشرتها بيضاوية الشكل مسطحة لونها أخضر، البيضة لونها أبيض 
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ملم، يفقس البيض المخصب داخل االنثى ويبقى اسبوع  0.3مستطيلة الشكل طولها 
لمدة يومين بحثا عن الغذاء ثم  تقريبا داخل القشرة، الحوريات سريعة الحركة وتتجول

يوم  75 – 60تغطي نفسها بقشرة بعد تركها قشرة االنثى وتبلغ مدة مرحلة الحورية  
يوم   95 – 85وتبقى الحوريات الخريفية ساكنة في الشتاء، تبلغ فترة حياة االنثى 

 – 50يوم في الخريف والشتاء، يعيش الذكر  250 – 180في الربيع والصيف و 
 % من الحشرات الكاملة.                                                                                      25وتمثل نسبتها  يوم 60

 االصابة والارر
تصيب الحشرة جميع اجزاء النخلة الخضراء كالسعف والنورات الزهرية والعراجين  

ب االصابة تشوه الثمار وتصبح االجزاء المصابة ذات لون أصفر شاحب وتسب
% من الحاصل وقد 90وانخفاض جودتها و تصل الخسائر في البلدان الموبؤة الى 

     تؤدي االصابة الشديدة الى موت الشجرة .                                                                                        
 

 Red Palm Scaleاء( حشرة النخيل القشرية الرخوة )الحمر 
Phoenicoccus marlatti (Cockerell) 

(Phoenicoccidae: Hemiptera) 
 

 المقدمة
حشرة النخيل القشرية الحمراء من الحشرات المستوطنة في الشرق االوسط 

وكذلك توجد في اسيا و أوروبا وامريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي والمدى 
 م انواع أشجار النخيل. العوائلي لهذه الحشرة هو معظ
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 التواجد الموسمي والحياتية
تتواجد االطوار المختلفة للحشرة على قواعد لسعف المغطى بالليف وكذلك 

ها، لهذه الحشرة اربعة الشقوق الموجودة في جريد السعف والعراجين وتتغذى علي
اجيال في السنة عند ظروف الواليات المتحدة االمريكية وتبلغ مدة دورة الحياة عند 

يوم بحسب درجات الحرارة. تمر الحوريات الذكور  150 – 60تلك الظروف 
بخمس مراحل تطورية بينما ثالثة مراحل في االناث، بعض البيض يفقس داخل 

والد عذري والبيض المتبقي خارج الجسم يتكاثر طبيعيا. االنثى مما يؤدي الى حالة ت
في مصر وصلت الحشرة العلى كثافة سكانية للبيض والبالغات في شهر آيار واقل 

 كثافة سكانية في شباط.                                                                                 
                                                                           الوصف ودورة الحياة.            

ملم لونها أحمر  1.25الحشرة  الكاملة االنثى  بيضاوية الشكل  طولها     
وردي وليس لها قشرة تقليدية وانما تحيط جسمها بالياف شمعية بيضاء، الذكر أحمر 

ه حالة شاذه بالنسبة لباقي الحشرات ملم وليس لها أجنحة وهذ 0.7اللون طوله 
القشرية. الحورية شكلها بيضاوي وردية اللون  أطوارها االولى لونها وردي فاتح اما 

 المتاخرة وردي غامق.                                          
 

 Oriental Date Yellow Scaleحشرة النخيل القشرية الشرقية الصفراء 
Aonidiella orientalis (Newstead) 

 (Diaspididae: Hemiptera) 
 المقدمة                                                                                                       

الحشرة القشرية الصفراء حشرة مدرعة متعددة االطوار تتغذى على أوراق  
حشرات االقتصادية على الحمضيات ، مجموعة متنوعة من النباتات وتعتبر من ال
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الشاي، النخيل، البابايا، المانكو ونباتات الزينة. موطنها اسيا ومنها انتشرت الى 
       العديد من البلدان االستوائية وشبه االستوائية وشمال امريكا.                                                                   

                          
 الوصف ودورة الحياة

الكاملة االنثى لونها اصفر فاتح مغطاة بقشرة مدورة محدبة الشكل لونها يميل 
الى الوردي، الذكر مجنح وله ثالثة ازواج من االرجل  وزوج واحد من االجنحة ، 
الحورية صغيرة الحجم لونها كريمي مصفر يصعب رؤيتها بالعين المجردة. تبدأ 

ا بعد التزاوج بين الذكور واالناث وتموت الذكور بعد التقيح مباشرة، دورة حياته
 أسابيع.                                                                                      4 -3االناث تضع الحوريات بعد اسبوعين من التزاوج ثم تموت بعد 

 
                                                                      االصابة.                      أعراض
تصيب هذه الحشرة سعف النخيل والثمار وتسبب ضررا بسبب امتصاص     

العصارة وتترك أثرا بشكل بقع داكنة اللون على االجزاء الخضرية والثمرية 
                                                                                      والتسبب ضررا أقتصاديا على النخيل.                      

 االدارة المتكاملة.                                                                                    

 النشاء أستراتيجية أدارة الحشرات القشرية على النخيل يجب أن تتضمن    
نظاما معرفيا بالمسح الحقلي للعاملين الميدانيين بهذه االفة وأعادة هيكلة أدارة 
استعمال المبيدات والحد منها واستعمال عناصر المكافحة المتكاملة في أدارة 

 هذه االفة التي تتضمن:                  
 

                                          الطرائق الزراعية.                                            -أوال
 .زراعة فسائل نخيل سليمة غير مصابة 
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  م( وذلك لمنع  10×  10زراعة أشجار النخيل على مسافات كافية ) المسافة
 أنتقال الحوريات الزاحفة من شجرة الى أخرى وتساعد في التقليل من الرطوبة. 

  التي تصلح كعوائل ثانوية لهذه عدم زراعة اشجار الحمضيات واالشجار االخرى
 الحشرة بالقرب من النخيل.

 .نظافة البستان من الحشائش واالوراق المتساقطة لتقيل الرطوبة 
  أجراء عمليات التكريب والتقليم وازالة السعف المصاب وحرق بقايا التقليم وذلك

 قبل أجراء أعمال المكافحة.
  وتحسين الصرف أو استعمال  العناية بالخدمة البستانية واالعتدال في الري

 تقنيات الري الحديثة التي من شانها تقلل الرطوبة. 
 الصيد المكثف والتنبوء.                                                                              -ثانيا

يمكن العثور على الحشرة القشرية البيضاء على الجريد او تحت اباط الكرب  
عل الكشف عن االصابة االولية صعبا ولكن من الممكن فحص طبقات مما يج

الخوص واالماكن المنقطة باستعمال العدسة، ومن الممكن استخدام المصايد 
                               الالصقة المزودة بالفرمونات الجنسية لمراقبة الذكور.                                                                           

  المكافحة االحيائية -ثالثا
تعتبر المكافحة االحيائية من أفضل الوسائل لمكافحة الحشرة القشرية على 
النخيل وقد طبقت بنجاح في امريكا، لقد استخدمت العديد من المفترسات التابعة 

عسوقة د 200( التي يمكن أطالقها بمعدل (Cocccinellidaeلحشرات ابو العيد 
لكل دونم من النخيل والتي يمكنها السيطرة على هذه االفة والحد من أضرارها، 

( من أهم المفترسات 4-صورة)ه Chilocorus bipustulatusويعتبر المفترس 
التي اثبتت كفاءة عالية في خفض الكثافة السكانية لهذه االفة،  في البيئة العراقية

اط عالي على هذه االفة في بساتين النخيل كما سجل نوعين من المفترسات لهما نش
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و المفترس  .Pharoscymnus setulosus Chevrفي محافظة بابل وهما 
Cybocephalus rufifrons  وفي فلسطين سجل خمس انواع من المفترسات .

. أما في Cybocephalus carneaومن أهمها  Cybocephalidaeتعود لعائلة 
وفي الهند وجد نشاط  .Cybocephalus spرس السعودية فسجل نشاط عالي للمفت

ضد هذه االفة وفي النيجر سجلت كفاءة  Pharoscymnus horniعالي للمفترس 
 كمفترس لهذه الحشرة. Hemisarcoptes coccophagus Meyerعالية للحلم 

 

 المكافحة الكيميائية -رابعا
لنخيل القشرية تعتبر المبيدات الكيميائية اقل الحلول تفضيال لمكافحة حشرة ا

البيضاء  وذلك لتاثيرها على االعداء الحيوية فضال عن وجود الحشرة تحت القشرة 
التي تحميها من تاثير المبيد ووجود الحشرة داخل السعف، وتعتبر الزيوت الزراعية 
وذات االصل النباتي فعالة في مكافحة هذه الحشرة حيث تغطي جسم الحشرة 

ح الخوص صعبا على التصاق الزاحفات عليه وتسبب اختناقها كما تجعل سط
فعال جدا في المكافحة على ان   Imidaclopridوبينت االبحاث أن مبيد ال 

% 2يستعمل بتراكيز عالية جدا ويستخدم مستحلب الزيوت المعدنية مع الماء بنسبة 
باالف مع الحذر من وصول  1.5خلطا مع أحد المبيدات الجهازية المسجلة بنسبة 

المعدني الى قلب النخلة أو الفسيلة تجنبا لتلف القمة النامية، وعند استعمال الزيت 
المبيدات الكيميائية المسجلة والمعتمدة أن تكون في رشتين االولى في الربيع عند 
بداية موسم االثمار والثانية عند نهاية جمع الحاصل بداية الشتاء. كما يمكن 

 ملة التربة او حقنا في الجذع:استعمال المبيدات االتية عن طريق معا
 معاملة التربة -1

  WG  25  Thiamethoxam) )18 .غم لكل نخلة 
 20 %SL (Imidacloprid) 35 .مل لكل نخلة 



130 
 

 حقن في الجذع -2
  WG  25  Thiamethoxam) )10 .غم لكل نخلة 
 20 %SL (Imidacloprid) 20 .مل لكل نخلة 

 

   
 ب                              ج    أ                                
، أ ) يرقة(، ب ) عذراء(، ج  Chilocorus bipustulatus(. المفترس 4-صورة)ه

 ) كاملة(.
 

 المصادر.                                                                                                

لدوباس و اضرار االصابة على اشجار حشرة ا(. 2016) باشميلة، سالم محمد

                           . الشبكة العراقية لنخلة التمر. نخيل التمر بساحل حضرموت . ا ليمن

( . دوباس النخيل. نشرة ارشادية صادرة عن كلية 2000)الجبوري، ابراهيم جدوع 

                                          جامعة بغداد.                                        الزراعة  

(، اعداد: عزيز صالح محمود العلي. وزارعة 2010) دليل مكافحة اآلفات الزراعية

 الزراعة، جمهورية العراق.
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 الفصل السادس

 االجنحة حشرات النخيل التابعة الى رتبة حرشفية االجنحة ومتساوية
 ,Lesser Date Moth)عثة التمر الصغرى(  لنخيلحميرة ا

Batrachedra amydraula (Meyrick) 
Cosmopterigidae (Batrachedridae): Lepidoptera) 

 

 

 :المقدمة
تصاب ثمار النخيل في جميع مراحل تطورها)الحبابوك، الجمري، الخالل، 

ة التي تسبب الرطب ، التمر( بالعديد من الحشرات التابعة الى حرشفية االجنح
حميرة النخيل )عثة التمر أضرار اقتصادية في حاصل نخيل التمر ، من أهمها  

وعثة الخروب )دودة ثمار الرمان  Batrachedra amydraulaالصغرى( 
Ectomyelois ceratoniae  و عثة الزبيبEphestia figulilella . 

 Batrachedra amydraula (Meyrick)حميرة النخيل )عثة التمر الصغرى( 
تعتبر حميرة النخيل من االفات الحشرية التي تسبب ضررا بالغا في حاصل     

نخيل التمر وتحد من أنتاجيته في بعض البلدان وبخاصة في المناطق الرطبة 
تنتشر هذه الحشرة في دول اسيا وافريقيا وسجلت اعلى خسائر سببتها في  .والساحلية

جزائر وفي دول اسيا مثل العراق و السعودية و دول افريقيا وخاصة ليبيا و مصر وال
االمارات العربية المتحدة و الهند وباكستان و عمان و اليمن وايران وغيرها تقدر 

% في بساتين البصرة خاصة في 100الى 70نسبة االصابة بهذه الحشرة بين 
لية السنوات التي تكون فيها الظروف مالئمة للحشرة  . تسمى هذه الحشرة بأسماء مح

عديدة فهي تسمى الحميرة أو الفحة الثمار أو الحميراء وقد جاءت تسميتها بالحميرة 
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نتيجة تحول الثمار المصابة بها في مرحلة الجمري الى اللون االحمر وفي البصرة 
تسمى الثمار المصابة بهذه الحشرة )حمرور( .  تعتبر نسبة االصابة بهذه الحشرة 

% من الثمار المتساقطة  20-1المصابة تشكلخفيفة اذا كانت نسبة الثمار 
% وشديدة اذا كانت نسبة االصابة تشكل اكثر 30—2ومتوسطة اذا كانت تشكل 

 % من الثمار المتساقطة.                                                     30من 

 :الوصف العام للحشرة

، يبلغ طول الجسم الحشرة الكاملة عثة من حرشفية األجنحة، صغيرة الحجم
ملم، لونها بني الى رمادي ، المسافة  14-11ملم والطول مع االجنحة   10- 8

ملم، االنثى جسمها فضي مائل  8بين طرفي الجناحين وهما منبسطين حوالي 
لألسود حلقاتها البطنية االخيرة لونها مصفر الجناحان االماميان عليها خطوط من 

يها بقع بنية اما الجناحان الخلفيان ضيقان لونهما الحراشف الطولية بلون ابيض عل
أسمر فاتح. االجنحة محاطة بشعيرات طويلة سمراء، عيونها مركبة بلون بني غامق، 
ولها قرون استشعارخيطية فضية اللون بطول الجسم او اطول قليال عليها بقع بنية، 

 البطن.                      بينما الذكر تغطي جسمه شعيرات ويحتوي احيانا بقعتين على نهاية

ملم لونها ابيض مصفر وسطها  0.7صغيرة الحجم كروية الشكل قطرها البياة. 
متعرج  تغمق تدريجيا كلما تقدمت بالعمر وتضعها بشكل منفرد قرب الثمار او على 

 العراجين.                

ي فاتح  و . يفقس البيض ويعطي يرقات صغيرة الراس، الصدر ذو لون بناليرقة
البطن لونها ابيض شفاف بلون وعند اكتمال تطورها يكون لونها ابيض كريمي طولها 

(، يوجد على جانب كل حلقة صدرية نتوءان متقاربان، ويخرج 1-ملم صورة)و 12
من كل منهما شعيرة صغيرة، يوجد على الظهر درنتان بجانب الخط الوسطي وعلى 
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تي تخرج من النتوءات الجانبية، كما يوجد كل درنة شعيرة أطول من الشعيرات ال
درنتان بعيدتان عن الخط الوسط يخرج من كل واحدة شعيرة صغيرة، وتصل اليرقة 

 . يوما ، تمر خاللها بخمسة أعمار يرقية 15 -12إلى طولها النهائي بعد حوالي 

 

 
 .Batrachedra amydraula(. يرقة حميرة النخيل 1 -)و صورة

 

لعذراء داخل شرنقة بيضاء اللون تميل لالصفرار مستدقة النهايتين تتكون ا العذراء
 ملم، العذراء شكلها متطاول رفيع لونها بني مصفر.                                               2ملم وعرضها  15طولها 

 :دورة الحياة

يبدء النشاط الموسمي لحشرة الحميرة في الربيع، تضع االناث بيضها بعد 
لتزاوج  بشكل منفرد على غالف الطلع وعلى الخوص والجريد او على الثمار وما ا

أيام، تظهر يرقات الجيل االول  من أواخر  5 – 4حولها ويفقس البيض بعد حوالي 
ملم، أما يرقات الجيل  20 – 18آذار حتى نهاية نيسان، طولها عند تمام نموها من 

ات الجيل الثالث من منتصف حزيران الثاني فتظهر بداية شهر مايس وتظهر يرق
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حتى نهايته والتالحظ اي يرقات في الحقل خالل شهر آب ثم تتحول إلى عذارى 
مكبلة داخل شرانق لونها ابيض فاتح ويتم التعذر في قواعد الكرب واالنسجة الميته 

 40 – 30في راس النخلة حول العذوق ثم تتحول الى بالغات. تبلغ مدة الجيل من 
( لهذه الحشرة ثالث أجيال 2 -تخرج الحشرات الكاملة لتعيد دورة حياتها )و يوما ثم

في السنة ما بين شهري آذار وحزيران ويرقات الجيل الثالث تقضي الشتاء على 
صورة يرقات كاملة داخل شرنقة تحت اباط الكرب وعلى ارتفاع متر واحد من سطح 

  التالي.                امالع األرض وتتحول إلى عذارى في بداية الربيع من

 
 (2013) البكر،Batrachedra amydraula(. دورة حياة حميرة النخيل  2-شكل )و

          :و األضرار ألعراضا

يعد وجود ثمار صغيرة جافة ذات بلون بني ومربوطة ببعضها أو بالشماريخ   
، تسبب الزهرية بواسطة نسيج حريري من أهم أعراض االصابة بحشرة الحميرة 

الحشرة تساقط الثمار كما يمكن مالحظة ثقب صغير بالقرب من عنق الثمرة مع 
مالحظة مخلفات الحشرة كما يمكن مشاهدة نسيج حريري قرب عنق الثمرة، 

(. ومن الجدير بالذكر التفريق بين االصابة بحشرة الحميرة وبين جفاف 3-صورة)و
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ر حيث تتميز االصابة بحشرة الحميرة الثمار الناجم عن كسر الشماريخ الحامله للثما
)مكرمشا( في الحالة  ببقاء غالف الثمرة سليما في حين يكون مجعدا

الثانية.                                                                           
                               

  

 
 النخيل.( أعراض االصابة بحشرة الحميرة على 3-)و صورة

 

                                                                                                : لاالدارة المتكاملة لحشرة الحميرة على النخي

 الصيد والمراقبة.                                                                           *

الضوئية و الالصقة في أعمال المراقبة والرصد للكشف  يدأستعملت المصا 
د التي من الممكن أستعمالها يالمبكر عن نشط الحشرة ،هناك العديد من انواع المصا

د الصقة تستعمل لمرة واحدةو يالغراض الرصد والمراقبة أوالمكافحة ومنها: مصا
 (.                                                                                            2ذبة )شكل فرمونيه جا يدد الصقة تستعمل لعدة مرات كما تستعمل مصايمصا
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 د الصقة متنوعة ومصيدة فرمونيةي( مصا2شكل)

 :الزراعية المكافحة

يراعى عند إنشاء بساتين النخيل أختيار  أختيار أصناف النخيل عند الزراعة: حيث
بة في مواعيد اإلزهار، لتسهيل مكافحة الحشرة والحد من أضرارها، األصناف المتقار 

  .كما تفضل األصناف التي تتعرض لنسب إصابة منخفضة

توجد اليرقات والعذارى لحميرة النخيل في بعض ثمار النخيل المتساقطة  التكريب:
على األشجار والتي تتجمع بين الكرب والجذع وتفيد عملية التكريب الصحيح في 

             ع تجميع هذه الثمار على الجذوع.                                                                                               من

تضع إناث الحميرة البيض على الشماريخ  .تكييس الشماريخ الزهرية بعد التلقيح
ذه المهمة عند تغطية األزهار الزهرية والعقد الحديث ويمكن منعها من القيام به

بأكياس ورقية مثقبة كما تفيد هذه العملية في زيادة كفاءة التلقيح فضال عن أنها تمنع 
تساقط الثمار المصابة على االرض وبالتالي تمنع الحشرة من اصابة ثمار جديدة  

 كما تمنع هذه الطريقة من أصابة الثمار باألفات بشكل عام.
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. تعد من االجراءات المهمة وتشمل إزالة الفسائل من حول نخلةاالهتمام بنظافة ال 
يؤدي وجود عدد من الفسائل حول أشجار النخيل إلى تجميع الثمار  األمهات.

المتساقطة وصعوبة جمعها وربما تحتوي هذه الثمار على يرقات أو عذارى الحشرة، 
الثمار المتساقطة  منها حول األم في تسهيل جمع 4 -2ويفيد إزالة الفسائل وإبقاء 

وإتالفها والتخلص من أطوار الحشرة الموجودة فيها.   وإزالة العراجين واألغاريض 
والسعف القديمم واتالفها  وحرقها .   كما يفضل أزالة الحشائش وخاصة الحلفا  من 
حول اشجار النخيل مما يسهل من عملية جمع الثمار المتساقطة ، كما يفضل هز 

ة التركيس للتخلص من الثمار المصابة وجمعها العذوق أثناء عمل
        واتالفها.                                                

                                                                          :أالصناف المقاومة

في ذلك تختلف حساسية أصناف النخيل لإلصابة بالحميرة وقد يعود السبب 
إلى اختالف مواعيد تفتح األزهار في كل صنف من هذه األصناف، فقد سجلت 
نسب إصابة عالية على األصناف المبكرة في اإلزهار تالها في هذه النسب 
األصناف المتوسطة في مواعيد اإلزهار، وسجلت أقل نسب لإلصابة على األصناف 

يل نسبة إصابة عالية بهذه التي تزهر في أوقات متأخرة من الموسم، وقد تم تسج
الحشرة على صنف المجدول في سلطنة عمان بينما سجلت نسب منخفضة على 
صنفي دقلة نور والجبري، وإصابات متوسطة على أصناف )العمراني، البرني( اما 
في العراق فلم تظهر الدراسات وجود فروقات معنويه احصائيا بين أصابة اصناف 

نسب اإلصابة بهذه الحشرة من سنة إلى أخرى ومن  النخيل بهذه الحشرة. وتختلف
 مكان إلى آخر، ويحصل لها فوران كل عدة سنوات في أماكن وجودها.    
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 المكافحة الكيمائية

استعمال المبيدات الكيميائية التي تستعمل أما تكافح هذه اآلفة بصورة رئيسة ب
بشكل تعفير بخلطها مع حبوب اللقاح على الرغم من السلبيات المرافقة لها أو 
بواسطة الرش الجوي وان االستعمال الواسع لهذه المبيدات خاصة التقليدية منها ذات 

المبيدات في المدى الواسع في القتل أثر سلبا في األعداء الحياتية فضال  عن دور 
التلوث البيئي وأثرها في صحة اإلنسان وحيواناته وارتفاع كلفتها االقتصادية وظهور 
صفة المقاومة عند الحشرات ضد فعل هذه المبيدات. وبما أن الوسائل الكيميائية 
مازالت هي األكثر شيوعا في معظم مناطق زراعة النخيل ولتجنب السلبيات المرافقة 

لى الوسائل البديلة الفعالة في مكافحة اآلفة لذلك البد من تبني لها وألجل التوصل إ
                     أو تطبيق برامج المكافحة المتكاملة .                                                                                          

 :المكافحة االحيائية

افحة االحيائية في مكافحة حشرة الحميرة أستعملت العديد من عوامل المك 
 Bacillusومنها المتطفالت والمفترسات والعناكب والعوامل الممرضة كالبكتريا 

thuringiensis :ومن هذه العوامل  المتطفالت 

Parasierola sp, Habrocytus  sp, Pediobius  sp, Bracon hebetor, 
Bracon spp, Phanerotoma sp., Pteromalus sp., Trichogramma 

sp.  

 Chrysopa sppومن المفترسات أسد المن 
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 Greater Date Mothعثة الطلع الكبرى او دودة الطلع 

Aphomia (=Arenepses)  sabella (Hampsn) 

Pyralidae:Lepidoptera 

 :التوزيع الجغرافي والمدى العائلي

يل  من شمال افريقيا، تنتشر عثة الطلع الكبرى في جميع مناطق زراعة النخ     
شمال الهند، الشرق االوسط ، العراق، السعودية ، عمان ، مصر، الجزائر، أيران ، 
فلسطين وكافة دول الخليج العربي. تشير التقارير القديمة الى ان الموطن االصلي 
لهذه الحشرة هو بالد مابين النهرين وسجل تواجدها في مناطق الخليج العربي 

الجزيرة العربية ووصلت الى انكلترا عن طريق التجارة وجمعت والجزائر و شبه 
يرقاتها من النخيل الموجود في الحدائق وربيت يرقاتها مختبريا وشخصت من قبل 
متحف التاريخ الطبيعي البريطاني. أن نخيل التمر وثمار النخيل هي العائل 

 .المعروف لهذه النوع   وتعتبر من أخطر االفات في السعودية ومصر
 :الوصف ودورة الحياة

الحشرة الكاملة فراشة متوسطة الحجم لونها رمادي او بني مصفر وقد يكون لون     
ملم الجناحان  22- 18الراس والصدر بني فاتح والبطن ابيض فضي، الجسم طوله 

ملم في االناث لونهما  35 – 33ملم في الذكور و  35 – 33االماميان طولهما 
د حراشف سوداء على العرق الوسطي، االجنحة الخلفية بنية بني فاتح جدا مع وجو 

بيضة كروية  400 – 200فاتحة مع وجود مناطق داكنة بين العروق. تضع االنثى 
ملم وتضعها بشكل منفرد او  0.3 – 0.2الشكل لونها ابيض كريمي طولها 

بمجموعات ويوضع في الغالب ليال على غالف الطلع و الخوص الجديد والجريد، 
م. اليرقة لونها وردي غامق مع 30أيام عند درجة حرارة  5- 4يفقس البيض بعد 
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ملم والراس لونه أسود  أو أحمر قاتم ،  32 – 28وجود شعر على الجسم طولها 
يوجد على السطح العلوي لكل حلقة بطنية أربع بقع بنية لكل منها شعيرة طويلة، 

ها بني فاتح وتستمر فترة تطور ملم لون 18العذراء داخل شرنقة حريرية طولها 
يوم  8 – 7م وتعيش الكاملة  27يوم عند درجة حرارة  40 – 34اليرقات والعذارى 

واشارت الدراسات الى ان عملية التزاوج لهذه الحشرة تحدث تحت الثمار او السعف 
 المقطوع.

احدة اجيال في الحقل تمتد بين نيسان وايلول مع وجود ذروتين و  4 – 3لهذه الحشرة 
في اوائل الربيع والثانية في بداية الخريف الن الظروف المناخية في الصيف غير 
مالئمة لتكاثرها . تقضي هذه الحشرة فترة الشتاء على شكل يرقات أو عذارى في تاج 
النخلة وتظهر في الربيع لبداية نشاط جديد.  ويتمثل نشاط اجيال الحشرة بخروج 

آذار وبعد التزاوج تضع االناث بيضها  في اغلفة كامالت الجيل االول في منتصف 
الطلع ويفقس البيض ويبدا في الحفر في أغلفة الطلع وتختبئ اليرقات داخل غالف 
الطلع أو تترك الطلع وتختبئ بين طيات الكرب وتبني شرنقة من ليف النخيل 

يوم على شكل عذراء ثم تخرج كامالت الجيل الثاني مدة  14 – 10وتقضي فترة 
يوم. تدخل هذه الحشرة الجيل الثاني في نهاية ايار وبداية  42 – 38ذا الجيل ه

حزيران وتضع بيضها على الشماريخ وبعد فقس البيض تخرج اليرقات وتحفر في 
العراجين وتعمل فيها انفاقا عند قواعد الشماريخ مسببة ذبول الثمار معدل مدة هذا 

ب حتى االسبوع االول من أيلول يوم. يظهر الجيل الثالث منتصف آ 33الجيل 
وتحفر اليرقات في خشب العذوق على شكل شق طولي ضيق يمتلئ بالبراز وتكون 

يوما.  يبدا  58الثمار مجعدة ومتعفنة من جراء االصابة ، يبلغ معدل مدة هذا الجيل 
الجيل الرابع من منتصف ايلول حتى نهايته وتصيب يرقاته الثمار وتتغذى على 

بة تساقطها، تتعذر يرقات هذا الجيل داخل الثمار او بقايا االنسجة محتواها مسب
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النباتية والقليل من اليرقات يبقى على النخلة بعدها تدخل السبات الشتوي وتقضي 
 يوم على شكل عذارى واحيانا يرقات حتى الربيع القادم. 217مدة 

 

 :أعراض االصابة والارر
ركتها سريعة وتتغذى على قمة الطلع قبل يرقات هذه لحشرة شرهة التغذية  ح     

تفتحه ثم على االزهار والثمار بعد التفتح والحقا على قواعد الشماريخ حتى تبقى 
الشماريخ جرداء خالية من الثمار وتتغذى اليرقات احيانا على العراجين والسعف 

ه الحديث وقواعد الكرب. تالحظ االصابة بوجود براز الحشرة ونسيج عنكبوتي تحيك
كي تختبئ فيه وعند تفاقم االصابة يالحظ نمو بعض الفطريات والبكتريا في مناطق 

% وفي ايران سببت هذه 70االصابة بالحشرة. سجل في العراق نسبة اصابة بلغت 
% وتعتبر من الحشرات المهمة في 15 – 5الحشرة اضرارا اقتصادية  تراوحت بين  

 (. 4-دول الخليج العربي.صورة)و
 

 
 

-Iraqiالحشرة الكاملة لدودة الطلع الكبرى وأضرار الحشرة على العذوق) ( 4-)و صورة
datepalms.net) 
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 :الوقاية والمكافحة
 أزالة الشماريخ  واالجزاء المصابة من النخلة وحرقها. -
حراثة االرض حراثة عميقة لدفن العذارى او االطوار السابتة او الساقطة على  -

 ات النباتية.التربة الموجودة بين المخلف
 أزالة اغلفة  الطلع يدويا قبل اكتمال الجيل االول وانتقال اليرقات الى الشماريخ. -
تغليف العذوق بالشاش  او االكياس الورقية وذلك لمنع االصابة بشكل عام  -

 ولمنع تساقط الثمار على االرض.
 استخدام نفس مبيدات مكافحة حشرة الحميرة الموصى بها. -
نمو بداية الموسم عندما تكون االصابة خفيفة او متوسطة استخدام مثبطات ال -

 حتى التكتمل دورة حياة الجيل االول.
 التعفير بالمبيدات حول قاعدة الطلع وبين طيات الكرب خالل الخريف. -
 Cheliferaاستخدام عوامل المكافحة االحيائية مثل العقارب الكاذبة  -

spinipalpis  والمتطفالتApantles sp.  وMacrocentrus sp.. 
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 Termitesالنمل االبيض )االرضة( 

Microtermes diversus (Termitidae), Odonatotermea 
smeathman (Termitidae), Pasmmotermes hybostoma 

(Rhinotermitidae), Microtermes najdensis 
(Microtermotidae), Anacanthotermes ochraceus ) 

Hodotermitidae 
Order: Isoptera 

 المقدمة                                                                                                     
أالرضة حشرات أجتماعية تعيش بشكل مستعمرات وتتغذى بشكل رئيسي على 

لوز والليكنوسليلوز ويمكن أن تسبب ضررا في النباتات الخشبية والزراعية يالسل
الغابات باالضافة الى مواد البناء واالثاث ولكنها تلعب دورا مهما في تحلل وأعادة و 

تدوير الليكنوسسليلوز في النظام البيئي. تنتشر هذه الحشرة في جميع انحاء العالم 
نوع  3000وبشكل خاصة في المناطق المدارية شبه القاحلة وشبه الرطبة . يوجد 

% منها يتبع 70عتبر أفات ذات أهمية أقتصادية منها ي 370من االرضة في العالم 
، Termitidaeلعائلة. يمكن أن يتضرر نخيل التمر من االنواع التي تتبع عوائل 

Hodotermitidae  وRhinotermitidae  وأن النوعMicrocerotermes 
diversus  .هو االكثر أنتشارا في العراق 

 
 االصابة والارر

من أشجار النخيل جوز الهند ونخيل التمر تسبب االرضة  أضرارا مختلفة 
واشجار النخيل االخرى وتصيب نباتات قصب السكر، االرز، الذرة، القمح، القطن، 
البن، الشاي، الكاكاو ونباتات المراعي. بشكل عام تهاجم االرضة نخيل التمر 
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بطريقتين رئيسيتين وتسبب فيهما ضررا خارجيا و داخليا، الضرر الخارجي  يتمثل 
ي أحاطة سطح الجذع بطبقة من التربة خارجيا ونادرا ماتمتد االصابة الى السعف ف

والعراجين وتتغذى خارجيا على الجذع وتسبب االصابة ضعفا فيه ويحصل فيها 
تقدم بطيء نسبيا وانهيار النخلة ياخذ وقت طويل، عالمات االصابة والضرر تكون 

أفراد االرضة ونادرا مايحصل  واضحة  فيه ويمكن قشط أماكن االصابة ومالحظة
(،أما الضرر 5-موت للنخيل وفرصة انقاذ النخلة من االصابة عالية جدا صورة)و

الداخلي فيتمثل بعدم وجود تغطية بطبقة تربة والتغذية داخل الجذع  ويحصل فيه 
ضرر مفاجئ وانفاق في داخله، تقدم االصابة يكون سريع يتبعه أنهيار النخلة، 

غير واضحة حيث يالحظ تشقق بسيط في الجذع وتضخم في  أعراض االصابة
االجزاء السطحية للمنطقة المصابة  ويحصل أنتشار موت لالشجار وفرصة أنقاذ 
النخيل المصاب قليلة. أن التجاويف والتشققات التي تعملها االرضة في جذع 

فرار النخلة  وقواعد السعف تعيق مرور المغذيات مما يؤدي في النهاية الى أالص
والذبول وفي النهاية موت اشجار النخيل، وقد تعيق طيقة التربة التي تعملها 
االرضة على جذع النخلة عمية التمثيل الضوئي. التوجد تقديرات  او تقارير عن 

            الخسائر التي تسببها االرضة في أشجار النخيل.                                                                 
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 ( أعراض االصابة بحشرة االرضه )النمل االبيض(  5-)و صورة

 
 دورة حياة االرضة.                                                                                       

االرضة حشرة ذات نظام اجتماعي طبقي متعدد االشكال ناقص التحول يمر 
الحورية و الكاملة، تعيش بشكل مستعمرات تعيش بشكل بمرحلة البيضة، 

تناسلي خصب )ملك وملكة( وشكل عقيم يظم الجنود والشغاالت، يتم تحديد كل 
طبقة أجتماعية من حشرة االرضة بشكل مبكر من التطور، الملكة لها بطن 
متضخمة ودورها الوحيد هو وضع ابيض وانتاج الفرمون الذي يميز الطوائف 

مستعمرة ودور الملك هو التلقيح فقط أما دور الشغاالت متعلق بجمع وتماسك ال
الطعام واطعام الملكة ورعاية الملكة غير الناضجة والحضنة وبناء العش 
والحفاض عليه، الذكور ذات فكوك كبيرة متضخمة واجبها الدفاع عن المستعمرة 

)ملوك  وحمايتها. خالل موسم االمطار تنضج االشكال الجنسية من االرضة
وملكات عذارى( في المستعمرة وتطير لمسافات قصيرة في رحلة للتزاوج قبل 
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الهبوط على االرض ثم تفقد أجنحتها  وتبحث عن مكان بناء العش للمستعمرة 
 (.                                                              3الجديدة ثم وضع البيض شكل) 

 

 رة االرضةدورة حياة حش  (3شكل)
 

 االدارة المتكاملة
من الصعوبة السيطرة على مستعمرة االرضة بعد استقرارها بسبب الطبيعة 

وكذلك بقاء االشكال التناسلية للمستعمرة االم داخل الجذع بعد  الخفية لهذه االفة
سقوط النخلة  بسبب العوامل الخارجية مما يشجع في انشاء مستعمرة اخرى جديدة. 
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ساسي  لبيولوجيا االرضة وتنوعها ضروري جدا لتصميم أستراتيجيات أن الفهم اال
التحكم والسيطرة عليها وبشكل عام هناك ثالث أسس الستراتيجيات االدارة المتكاملة 

تقليل الكثافة  -2منع االرضة من الوصول الى النباتات  -1لحشرة االرضة هي 
عرضة لالصابة باالرضة جعل النباتات اقل  -3السكانية لالرضة حول النباتات 

 وهذا يتحقق من خالل التكتيكات التالية:                                                         
التنبوء: الرصد والمراقبة جانبان مهمان في الكشف عن االرضة في مرحلة  -1

مبكرة قبل ان تصبح مستعمرة ويمكن رصد نشاط االرضة على النخيل من 
رق المقوى المموج ولفائف الورق بين أشجار النخيل بعمق خالل وضع الو 

سم في التربة، كما يمكن استخدام  النظر المباشر للكشف عن االصابة  10
 باالرضة مع مراعاة القشط  للتمييز بين االنفاق الجديدة والقديمة.

المكافحة الزراعية: المقصود بالممارسات الزراعية هو زيادة نشاط النبات  -2
أعداد االرضة أو تغيير سلوكها، وتعتبر فسائل النخيل الصغيرة وتقليل 

والمزروعة حديثا هي أكثر عرضة لالصابة وذلك بسبب عدم ترسخ جذورها 
بشكل جيد في التربة وعدم أستقرارها وهي التزال بأكملها في طور صدمة 

 الزرع لذلك تحتاج الى رعاية خاصة ومن أهم اساليب المكافحة الزراعية:
  اثة العميقة للتربة وقلبها كي تتعرض االرضة للشمس واالعداء الحر

 الحيوية.
  الري المنتطم والتسميد الجيد يحسن صحة االشجار ويساعد على

 المقاومة.
  أزالة الحشائش واالدغال التي تنافس النبات من جهة وتشجع على

 االصابة باالرضة من جهة أخرى.
 كي اليكون مصدر لالصابة . أزالة بقايا النخيل ونقله خارج البستان 
 .طالء او دهن جذوع النخيل بمواد  مقاومة لالرضة 
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المكافحة االحيائية: تخضع مستعمرات االرضة لمهاجمة العديد من االعداء  -3
الحيوية وخاصة عندما تكون خارج المستعمرة في مرحلة تكون مستعمرة 

عقارب، جديدة ومن هذه االعداء الحيوية: حشرات مفصليات االرجل، ال
العناكب، الدعاسيق، الصراصير، الخنافس، الذباب، الرعاشات، الزنابير 
،الحيوانات المفترسة االخرى و الزواحف والبرمائيات، كما وجد تأثير عالي 

في  Beauveria bassianaو  Metarhizium anisoplaleللفطرين 
جنس خفض الكثافة السكانية لالرضة فضال عن النيماتودا  التي تتبع ال

Steinernema .باالضلفة الى العديد من المسببات المرضية االخرى 
المكافحة الكيميائية: أستعملت مؤخرا العديد من المبيدات الكيميائية واثبتت  -4

فعاليتها على االرضة مبيد الفيبرونيل و الثياميثوكسام وادخلت في أدارة هذه 
 سم. 50 الحشرة وذلك بخدش االنفاق ورشها او عمل انفاق بعمق

 
                                                                                                                                 :المصادر
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 .266 – 247: 4قطر. مجلة نخيل التمر، 
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 الفصل السابع
 Stored Date Insectsحشرات التمور المخزونة  

 :المقدمة

تتعرض التمور بعد الجني لالصابة بالعديد من االفات الحشرية مسببة خسائر 
سب االصابة المرتفعة بهذه الحشرة الى اقتصادية جسيمة لتجارة التمور، حيث تؤدي ن

رفض الشحنة أو خصم نسبة كبيرة من ثمنها التسويقي، علما ان معدل نسبة التمور 
% تقريبا وترتفع بعد ستة أشهر في المخزن 4المصابة بعد الجني مباشرة تصل الى 

% اذا لم تكافح بصورة فعالة وان ارتفاع نسبة االصابة يقلل من 42الى حوالي 
يتها الغذائية واالقتصادية.  غالبا ما تكون الحشرات التي تصيب التمور المخزونة أهم

صغيرة الحجم ومختبئة داخل  التمور المصابة وتتغذى داخلها  وتعرضها للتلف وفقد 
في الوزن وتغيرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية وتشجع الحقا نمو الفطريات 

 نوعية التمور.   وتكاثرها بسرعة مما يؤدي لتردي 

تتبع معظم معظم حشرات التمور المخزونة الى رتبة الحشرات غمدية االجنحة 
)الخنافس والسوس( يتبعها الفراشات والعث بمختلف انواعها التي تتبع رتبة حرشفية 
االجنحة باالضافة الى ذبابة الفاكهة الصغيرة من رتبة ثنائية االجنحة  وأدناه أهم 

 تي تصيب التموربعد الجني.                                     االفات الحشرية ال
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  Fig Moth, Almond Mothعثة التين، فراشة التين ، عثة اللوز 

Cadra(= Ephestia) cautella Walker (Pyralidae: 
Lepidoptera)  

 :التوزيع والمدى العائلي

مما في البساتين والحقول يكثر تواجد هذه الحشرة في المنتجات المخزونة اكثر 
وتعتبر من أهم آفات التمور المخزونه وهي اكثر أرتباطا بالتمور وقت الجني 
ومابعد الجني. تعتبر عثة التين حشرة عالمية االنتشار ويكثر تواجدها في المناطق 
االستوائية والمخازن الحارة وينتشرهذا النوع في العراق ، السودان ، ليبيا، الجزائر، 

 قطر، البحرين، الكويت، ،المغرب، تونس، الصومال، السعوية، اليمنمصر، 

 المتحدة المملكة في الحلويات بتجارة ترتبط  كما عمان و المتحدة العربية االمارات

لهذه الحشرة مدى عائلي واسع وان تعديل مستوى الرطوبة الى  اللوز. عثة وتسمى
ل عثة الطحين وعثة البحر % جعلها تتطور اكثر من باقي حشرات المخازن مث13

المتوسط ووجد في دراسات اخرى ان تزويد عثة التين وعثة الطحين الهندية بوسط 
% وتكون نسبة بقاء 70غذائي من الحبوب يجعل من تطورهما اسرع عند رطوبة 

%. تختلف 30عثة الطحين اكثر من نسبة بقاء عثة التين عند رطوبة نسبية 
جة اصابتها بعثة التين وتكثر االصابة في السطح اصناف التمور فيما بينها بدر 

العلوي الكوام التمور مقارنة في العمق وتكون التمور الجافة ونصف الجافة اكثر 
اصابة من غيرها حيث تعمل اليرقة ثقب عند قاعدة الثمرة بالقرب من القمع وتفرز 

ة. تشير خيوطا حريرية  يلتصق بها براز الحشرة مما يقلل من قيمتها التسويقي
 الدراسات ان طعوم الفرمونات الجنسية متوافقة مع هذه الحشرة.         
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 الوصف والتواجد الموسمي 

ملم ولون  20ملم ويتسع الجناحين الى  20 – 13الحشرة الكاملة عثة طولها 
 اجنحتها االمامية عند بداية ظهورها بني وعليها بقع غامقة متناثرة واالجنحة

االمامية والخلفية تحتوي شعيرات قصيرة على حوافها. البيضة بيضاوية الشكل 
صغيرة الحجم لونها ابيض عند بداية وضعها ثم يتحول تدريجيا الى أالصفر ثم 

ملم. اليرقة لونها ابيض كريمي ويتحول الى قرمزي عند  0.4 – 0.3برتقالي طولها 
ة مرتبة بشكل صفوف على ظهرها أكتمال نموها مع وجود نقاط بنية أو ارجواني

سم لونها بني توجد داخل شرنقة  1ملم. العذراء مكبلة طولها  12.5 – 9.5طولها 
(. تضع االنثى البيض بشكل منفرد أو مجموعات  على عثوق 1-حريرية صورة)و

التمر وخصوصا المتاخرة النضج والتمور المتساقطة او التمور الموجودة في 
ايام  ويصل طول اليرقة أحيانا الى  4 – 3قس البيض بعد المخازن والمصانع، يف

أسابيع تمر خاللها بخمس اعمار يرقية.  3ملم تستمر مرحلة الدور اليرقي  15
أجيال في السنة بحسب الظروف  5 – 4العذراء مدتها اسبوع واحد لهذه الحشرة  

طول فترة هي يوم بحسب الجيل وان ا 150 – 36البيئية السائدة وتتراوح مدة الجيل 
يوم. للكاملة فترة ماقبل وضع البيض تبلغ  150في الجيل االول  الذي تصل مدته 

أقل من يوم وتكون قابلة للتزاوج مباشرة وسجلت اعلى خصوبة لهذه الحشرة على 
بيضة اال ان الحشرة تفضل تمور الصنف ديري  245الصنف زهدي فوضعت 

م الكمل جيل واحد  35 – 15للتغذية، تتطلب هذه الحشرة مدى حراري من 
 م.    30 – 20وتطورها االمثل بين درجة حرارة 
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 =Ephestia cautella .aمراحل مختلفة لحشرة عثة التين  ( 1-)و صورة
 اليرقة. = cالعذراء. =bالحشرة الكاملة .

 

 Raisin Mothفراشة الزبيب أو عثة الزبيب  

Cadra(= Ephestia) figulilella Gregson (Pyralidae: Lepidoptera)  

 التوزيع والمدى العائلي

تنتشر عثة الزبيب في عدة مناطق من العالم منها دول البحر المتوسط 
والدول التي تشبهها في المناخ  مثل االمريكيتين واستراليا، وهي آفة على التمور في 

لدرجة نصفي الكرة االرضية  الشرقي والغربي وفي استراليا ترتبط عثة الزبيب با
االولى مع منتجات الزبيب. وفي كالفورنيا تمت مالحظتها على العنب الناضج 
والزبيب والتين والفاكهة المتساقطة على االرض مثل المشمش والخوخ والنكتارين، 
ومايشبه هذه العوائل في الشرق االوسط وكذلك تنوع مداها العائلي فيها وتعتبر أفة 
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ات المخزنة االخرى فأن هذا النوع أقل شيوعا في حقلية. وبالمقارنه مع عث المنتج
 المخازن وقنوات التسويق االخرى.                                                                     

  التواجد الموسمي والحياتية.                                                                                     

حقليا تنتشر عثة الزبيب في التمور المتساقطه والمتحلله على مدار السنة 
ولكن االصابة على االشجار التبدا اال بعد حصول نضج  الثمار. الحشرة الكاملة 

( مرقطة 2-ملم لونها رمادي مخططة بخطوط داكنه صورة)ز 10فراشة طولها 
الليل وتسكن نهارا في االماكن تعيش لمدة اسبوعين في االجواء الدافئة تنشط بداية 

بيضة على سطح التمر، البيض صغير الحجم  700 – 350المظلمة وتضع بحدود 
ايام،  4مستدير الشكل ولزج وعموما اليلتصق على مواد العائل وتبلغ مدة حضانته 

ملم لونها أبيض عليها ستة خطوط مرقطة أرجوانية فاتحة .تحتاج 16اليرقة طولها 
رطوبة عالية لتطورها مقارنة بأفات المخازن االخرى التي تشبهها  هذه الحشرة الى

وتتغذى اليرقات على محتويات التمر لمدة شهر تقريبا، العذراء مكبلة لونها رمادي 
غامق تتعلق بشرنقة حريرية  تنسجها اليرقة في شقوق جذع النخلة او سطح التربة او 

يوم  60 - 40الحشرة مدة  تحت االخشاب والصناديق في المخازن. تحتاج هذه
م وتدخل هذه الحشرة  30الكمال تطورها من البيضة الى الكاملة عند درجة حرارة 

مرحلة سبات في مرحلة الطور اليرقي االخيرعندما تقل الفترة الضوئية او تنخفض 
درجات الحرارة. يبدأ نشاط البالغات من نيسان حتى تشرين ثاني حيث ترتفع درجة 

م. تشترك عثة الزبيب في فرمون مركب مع عثة التبغ او دودة 15الحرارة فوق 
هذا الفرمون يشار اليه باسماء كيميائية وتركيبات    Ephestia elutellaالشكوالته 

 9,12-tetradecadien-1-ol acetate or-(Z,E)في االدبيات العلمية 
(Z,E)-9,12- tetradecadien-1-yl acetate  واختصارات كيميائية

Z9,E12-14:Ac أو  ZETA   أو TDA مع ذلك وعلى  عكس االنواع االخرى .
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يحصل في هذه الحشرة  تجاذب متبادل بين  .Ephestia sppمن عث التمور 
الجنسين والتتحرك ذكورها نحو االناث بعكس أتجاه الريح ويحتاج هذا النوع الى 

ا أقتصادية عندما التطبع المسبق في المخازن قبل انتشاره. تسبب عثة الزبيب اضرار 
تطول فترات جني التمور و تتغذى اليرقات على التمر المخزون عن طريق الحفر 

 في لحم التمره وتترك فيها البراز والخيوط الحريرية.

 

 
 

= B=)الكاملة(.  Cadra(= Ephestia) figulilella  /a( عثة الزبيب 2-)ز صورة
 ) اليرقة(
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  Mediterranean Flour Mothعثة طحين البحر المتوسط 
Ephestia (= Anagasta) kuehniella Zeller (Pyralidae: 

Lepidoptera) 

  :العائلي التوزيع والمدى
عثة طحين البحر المتوسط افة عالمية االنتشار على منتجات المواد المخزونة      

 ويكثر أنتشارها في البلدان التي مناخها معتدل وهي أقل تحمال الرتفاع درجات
الحرارة. تصيب هذه الحشرة التمور في أغلب الدول التي تنتجها، وفي العراق استمر 

سنوات في بساتين النخيل باستعمال المصايد الفرمونية مع انواع  5متابعتها لمدة 
العث الالخرى التي تصيب التمور فكانت الكثافة السكانية لعثة طحين البحر 

اع العث االخرى التي تشبهها. تعتبر عثة المتوسط اكثر من عثة التين وباقي انو 
طحين البحر المتوسط آفة رئيسية على الحبوب المطحونه وفول الصويا والمكسرات 
المطحونة ومكسرات االشجار االخرى وغيرها من المنتجات االخرى فضال عن 

 التمور.                        

                                                                                        :التواجد الموسمي والحياتية
تنشط عثة عثة طحين البحر المتوسط من بداية نيسان حتى منتصف تشرين     

ثاني تحت ظروف العراق وذلك من خالل متابعتها باستعمال المصايد الفرمونية. 
عثة الزبيب وعثة اللوز تتميز الحشرة الكاملة لعثة الطحين بكبر حجمها مقارنة ب

 – 2سم والمسافة بين طرفي الجناحين وهما منبسطين 1والعثة الهندية ويبلغ طولها 
سم االجنحة العلوية رمادية عليهما خطان لونهما أسمر أما االجنحة الخلفية  2.5

 150لونها ابيض وتوجد اهداب طويلة على االجنحة االمامية والخلفية ،تضع االنثى 
 0.3عندما يتم تربيتها على الحبوب. البيضة بيضاوية الشكل ابعادها  بيضة 250 –
سم قشرتها تحتوي بروزات خارجية صغيرة تشبه الدوائر المتجاورة. اليرقات  0.5 –
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 1.5لونها أصفر أو برتقالي فاتح وراسها اسود قاتم اللون طولها وهي مكتملة النمو 
ا شعر طويل نسبيا . تدخل سم جسمها يحتوي درنات صغيرة سوداء يظهر منه

اليرقات سباتا شتويا تبعا للظروف المناخية السادة في كل مكان وتتحمل هذه الحشرة 
معدالت أنخفاض الرطوبة. تضع االنثى البيض بشكل انفرادي على التمور او 

ايام ثم تخرج يرقات تبدا  6 -3الشقوق الموجودة في المخزن  يفقس البيض بعد 
اسابيع  5 – 3عندما تصل الى الطور الثالث وتقضي فترة بنسج شبكة حريرية 

( داخل شرنقة حريرية  ثم تتحول الى 3-داخلها بعدها تدخل مرحلة العذراء صورة)ز
أجيال في السنة. تتميز  6 – 4أسابيع ولها   9 - 6بالغة مدة جيل هذه الحشرة 

اركان المخزن، عثة طحين البحر المتوسط ببطئ حركتها ويكثر تواجدها في زوايا و 
تصنع يرقاتها انفاقا في التمور التي تصيبها وتفرز عليها خيوطا حريرية كثيفة 
تلتصق عليها فتات المواد الغذائية ببعضها وتحولها الى كتل متجاورة تجعل تنظيفها 
صعبا وان نسبة التمور المصابة بهذه الحشرة تعتبر قليلة مقارنة بانواع ال 

Ephestia .االخرى 
 

 
. Ephestia (= Anagasta) kuehniella(. عثة طحين البحر المتوسط 3-)ز رةصو 

A= )اليرقة( .b .العذراء  =Cالكاملة =  
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 دودة التمر المخزون أو فراشة التبغ أو دودة الشكوالته
Stored Date Worm or Tobacco Moth or Chocolate Moth 

Cadra (=Ephestia) elutella Hubner (Pyralidae:Lepidoptera) 
 التوزيع والمدى العائلي

تنتشر هذه الحشرة في اوروبا، اسيا، الشرق االوسط، شمال افريقيا، جنوب 
امريكا ويطلق عليها فراشة الكشمش أو دودة التمر المخزن أو دودة  افريقيا وشمال

الشوكوالته. لهذه الحشرة مدى عائلي واسع فتصيب التمر، الذرة، التبغ، الككاو، البن، 
لفواكه المجففة، الفلفل، البهارات، الحبوب المجروشة و منتجات الحبوب والمواد ا

المخزونة االخرى. تتواجد هذه الحشرة باعداد قليلة وتصيب التمر والمواد المخزونة 
االخرى. تحفر يرقات هذه الحشرة في المنتجات المخزونة وتتغذى داخل محتوياتها 

 از والنسيج الحريري.                                      حتى تصبح شبه فارغة وممتلئة بالبر 
 التواجد الموسمي ودورة الحياة.                                                                                   

ملم، الجناح  19 – 14البالغة عثة صغيرة يصل فيها امتداد الجناح الى       
اللون مرقط ببقع بيضاء وحمراء اللون مع وجود خطين طويين االمامي رمادي 

لونهما فاتح اما الجناح الخلفي لونه رمادي فاتح والجناح االمامي في االنثى اطول 
بيضه بشكل منفرد او مجاميع على سطح  200- 150منه في الذكر. تضع االنثى 

ويصبح غامق عند  الغذاء او بالقرب منه، شكل البيضة أهليليجي محبب لونها رملي
ملم، اليرقة لونها ابيض  0.35ملم وعرضها  0.5التقدم بالعمر سطحه مخدد وطولها 

ملم مع وجود نقاط داكنة اللون يخرج من كل واحدة  15 – 13الى وردي طولها 
(، العذراء سمراء مصفرة عيونها قهوائية فاتحة اللون حلقاتها 4-منها شعيرة صورة)ز
امسة والسادسة غامقة اللون. لهذه الحشرة عدة أجيال في السنة البطنية الرابعة والخ

 .E.cautellaوهي تقاوم البرودة أكثر من عثة التين 
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الى االعلى Cadra (=Ephestia) elutella(. دودة التمر المخزون 4-)ز صورة
 اليرقة والى االسفل الحشرة الكاملة.  
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  Date Moth or Dried Fruit Mothعثة التمر أو عثة الثمار الجافة 
Cadra (= Ephestia) calidella Guenee (Pyralidae: 

Lepidoptera) 
                                                                                           :التوزيع والمدى العائلي

هي   Cadra (= Ephestia) calidellaعثة التمر أو عثة الفاكهة المجففة     
وغالبا مايتم الخلط بينها وبين النوع  Cadraاحد أنواع عث الخطم الذي يتبع الجنس 

. ينتشر هذا النوع غالبا في Cadra(= Ephestia) figulilellaعث الزبيب 
المناطق الدافئة وبشكل اساسي دول حوض البحر المتوسط ويمكن العثور عليه في 

تان والقوقاز والجزء الغربي من روسيا، يتغذى هذا النوع دول اسيا الوسطى وكازاخس
على الفواكه المجففه والمكسرات والتمور المجففة والبذور ومن هذا اكتسب اسمه العام 
ويسبب اظرارا في صناعة االغذية وتعد من آفات المخازن الشائعة ونطاق عوائلها 

التمر المتساقط في محدود بسبب حساسيتها لدرجات الحرارة. يصيب هذا النوع 
 البساتين والتمر المخزون في المكابس والمخازن.

 :النشاط الموسمي ودورة الحياة
م أما الحرارة المثلى  14تنشط عثة التمر عندما ترتفع درجات الحرارة فوق 

م  وتدخل اليرقة سبات عندما تنخفض الحرارة دون  29 – 25لنشاطها تتراوح بين 
في سبات، العثة البالغة فراشة صغيرة لونها رمادي طولها م وتقضي فترة الشتاء  24

ملم الجزء العلوي من  21 - 17ملم وفي الذكر  23 – 19مع امتداد جناحيها 
جناحها االمامي مصفر غامق وجزئه السفلي رمادي فاتح وعند طي االجنحة الى 

ومجزئه الداخل ويكون الجزء الخلفي مخفيا تظهر العثة بلون غامق، البطن رقيقة 
بيضة بطريقة غير  300 – 150(. تضع االنثى 5-ملم صورة)ز 10طولها حوالي 

ايام اما  4ملم وفترة حظانتها  0.34ملم وعرضها  0.4منتظمة، البيضة طولها 
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 20اليرقة بيضاء مشوبة بحمرة مع وجود خط أحمر على الظهر تستمر فترة تغذيها 
 5يوم ولليرقة  6 – 2ثمار مدة يوم بعدها تدخل فترة تجول على سطح ال 21 –

اعمار  وتمتد فترتها ثالثة اسابيع الى شهرين بحسب الظروف المناخية بعدها تحيط 
 - 5نفسها بشرنقة بعد ان تجد مكان للسكون ثم تدخل مرحلة العذراء التي تستمر 

ايام وتختلف هذه المدة تبعا لدرجات الحرارة ويزداد موت العذارى عندما ترتفع  10
م وتسبت العذارى عند حلول فصل الشتاء وغالبا ماتدخل  30ات الحرارة فوق درج

اليرقات فترة السبات بين ايلول ونيسان او بحسب الظروف المناخية لكل بلد ولهذه 
الحشرة جيل او جيلين في السنة وفي مصر سجل لها اربعة اجيال في السنة ومدة 

                                                                               اسابيع.  8 – 6الجيل الواحد في المخزن تبلغ 
 

 :االهمية االقتصادية واالضرار
تتغذى يرقات هذه الحشرة على قرون الخروب الناضجة والفواكه المجففة 
وتتغذى على المكسرات والبذور وتتغذى على التمور ولذلك سميت بعثة التمور 

المخازن في دول البحر المتوسط وتسبب خسائر اقتصادية لصناعة وتعتبرمن افات 
االغذية في بعض الدول مثل قبرص، دخل هذا النوع الى دول البحر المتوسط من 
خالل استيراد صناديق الفواكه المجففة من اوروبا. تضع الفراشة بيضها  على الثمار 

را قرب قمع الثمار وهي مازالت على النخيل ويفقس عنه يرقات تحفر مكانا صغي
تتغذى داخل الثمار ويمكن مشاهدة براز اليرقة عند مدخل الحفرة ويمكن لليرقة ان 
تتغذى على الغشاء االبيض المحيط بنواة التمرة، تسبب هذه االصابة صغر في حجم 
الثمار وتغير الوانها من االخضر الى الرمادي المائل للبني وبعد انتهاء اليرقة من 

الثمرة تخرج من انفاق التغذية وتتجول على سطح الثمرة قبل التحول  التغذية داخل
 الى مرحلة التشرنق والتعذر.                                       
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 =) Cadra(.   الحشرة الكاملة لعثة التمر أو عثة الفواكه المجففه 5-)ز صورة

Ephestia) calidella  
 

  
 Sawtoothed Grainاري)سورينام( خنفساء الدقيق ذات الصدر المنش

Beetle  
Oryzaephilus surinamensis (L.) (Silvanidae:Coleoptera) 

 
 :التوزيع والمدى العائلي

حشرة عالمية  Oryzaephilus surinamensisخنفساء الحبوب المنشارية 
االنتشار تنتشر في  العراق، مصر، السودان، تونس، الجزائر، ليبيا، المغرب، 

ال، ايران، باكستان، السعودية، أمريكا وعمان وغيرها من دول العالم  وهي الصوم
ذات مدى عائلي واسع تتغذى على مجموعة واسعة من المنتجات المخزونة بما في 
ذلك الحبوب المخزونة ومنتجاتها والفواكه المجففة والبذور الزيتية وكذلك تعتبر آفة 

ن المعتدلة الظروف المناخية وشائعة على الحبوب ومنتجاتها المصنعة في البلدا
ايضا في المناطق االستوائية. تصيب هذه الحشرة التمور في جميع مناطق العالم  
ونادارا ماتصيب التمور الطازجه وتعد من افات التعبئة والتخزين ومن االفات المهمة 
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القماع للتمور المخزونة والفواكه المجففة االخرى وتفضل هذه الحشرة التمور مزالة ا
والمكسرة وتتغذى يرقاتها على محتوى التمور وتعمل فيه انفاقا وفي حالة االصابة 

( من محتواها 6-الشديدة تستهلك جميع محتوى التمور وتترك جلدها فارغة صورة)ز
وتفضل هذه الحشرة  االطعمة الجافة كما وجد لها تكاثر تحت لحاء االشجار في 

 ئية.المناطق االستوائية وشبه االستوا
 

 :النشاط الموسمي ودورة الحياة
تقضي الحشرة الكاملة البيات)السبات( الشتوي على المواد المخزونة أو في 

م والدرجة  24شقوق جدران المخازن  والتضع بيضها عندما تكون دون درجة الحرارة 
 – 5بيضة تستمر مدة حضانتها  285 – 45م. تضع االنثى  30المثلى لنشاطها 

اسابيع  10 – 2س عنها يرقات تتغذى على المواد المخزونة لمدة يوم وتفق 15
مرات ثم تتعذر اليرقة في نفس مكان التغذية ثم تتحول الى  4 – 2تنسلخ خاللها 

 – 3اسبوع لهذه الحشرة عدة اجيال في السنة ومدة الجيل الواحد  2 -1عذراء مدتها 
( 6-ملم صورة)ز 3.5 – 2.5اسابيع.  الحشرة البالغة لونها بني محمر طولها  4

أجنحتها متطورة بشكل جيد ولكنها نادرا ماتطير ومن السهولة التمييز بين الذكر 
واالنثى من خالل ست نتوئات موجودة على الصدر ويتميز الذكر بوجود سن واحد 
على كل فخذ خلفي وغير موجود في االنثى، تضع االنثى بيضها بشكل منفرد وفي 

ق المواد الغذائية وبشكل مخفي أو مكان في االطعمة مجموعات صغيرة في شقو 
المغلقة ولها سلوك بالبحث عن التشققات في الحبوب لوضع البيض وتدفع الة وضع 

ايام اما فترة  7- 5البيض الى داخل المادة الغذائية. تبلغ فترة ماقبل وضع البيض 
شكها مستدير شهور. البيضة  5  - 2وضع البيض فتكون طويلة جدا تتراوح مابين 

ملم يتحول  0.25ملم وعرضها  0.88 – 0.83بيضاوي لونها ابيض المع طولها 
ايام  5 – 3شكل البيض الى مجعد عند اكتمال تطور الجنين، يفقس البيض بعد 



175 
 

عند بداية فقسها ويصل الى  0.90 – 0.80بحسب درجات الحرارة، اليرقة طولها 
بيض مصفر، وهي نشطة وتتحرك كثيرا ملم عند أكتمال نموها لونها ا 2.8 – 2.5

اسابيع  7 – 4يوم في منتصف الصيف ويمكن ان تستمر  14 – 12وتبلغ مدتها 
في الربيع، تعمل اليرقة شرنقة من حبيبات البذور او المواد الغذائية تلتصق فيها 

 7 – 1اليرقة من الطرف الشرجي ثم تتشكل العذراء حيث تبلغ مدة ماقبل العذراء 
يوم ويحصل التعذر احيانا بدون شرنقة فتتعذر بين  12 – 6مدة العذراء يوم اما 

 315 – 27جزيئات المواد الغذائية. قد تتراوح دورة حياة خنفساء الحبوب المنشارية 
 5 – 4% لهذه الحشرة 90م ورطوبة نسبية  37.5 – 17.5يوما عند درجة حرارة 

ر التكاثر في المناطق االستوائية أجيال في السنة في المناطق المعتدلة بينما يستم
م وهي اقل  34- 31وشبه االستوائية، درجة الحرارة المثلى لنشاط هذه الحشرة 

تحمال النخفاض درجات الحرارة والرطوبة ويتوقف تكاثرها بداية الخريف ويبدء بداية 
 الربيع.                                                        
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(الى االعلى أضرار الحشرة على التمور ، الى االسفل الحشرة الكاملة ويرقات  6-)ز صورة

 خنفساء الدقيق ذات الصدر المنشاري.
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 Indian Mealفراشة الطحين الهندية أو فراشة جريش الذرة أو الفراشة الهندية 
Moth 

Plodia interpunctella (Hubner) (Pyralidae: Coleoptera) 
 

                                                                                            :ع والمدى العائلييالتوز 
في اغلب دول العالم منها  Plodia interpunctellaتنتشرعثة الطحين الهندية      

باكستان، العراق، لبنان، مصر، تونس، السعودية ، الجزائر، المغرب، ليبيا، 
لسطين، الصومال، السعودية، ايران والعديد من دول العالم وهي أحدى حشرات ف

المخازن االكثر أنتشارا في العالم واكثر اهمية اقتصادية وتسبب تلفا في المنتجات 
المخزونة وعلى الرغم من ان بالغاتها ليست قوية لكنها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالغذاء 

ها العالية على أيجاد ثقوب واستغالل ثقوب صغيرة البشري في المخازن ومقدرة يرقات
في مواد التعبئة والتغليف تجعلها تتطبع مع المواد الغذائية لالنسان. تعتبر هذه 
الحشرة متغذي خارجي يتطور على مجموعة واسعة من المواد الغذائية بما في ذلك 

اب والنباتات الحبوب ومنتجاتها والجوز المطحون والخضار المجففة بما فيها االعش
وتعتبر من االفات المهمة للفواكه المجففة بما فيها التمور حيث تصيبها على العذوق 
في البساتين او التمور في المخازن فتدخل الى داخل التمور وتتغذى على محتواها 
وتفرز خيوط حريرية كثيرة اثناء التغذية يتعلق عليها براز الحشرة ،كما وجد الحشرة 

المخازن ومحال التسويق. وتختلف كثافتها السكانية تبعا للظروف  على الزبيب في
المناخية السادة في مكان تواجدها جغرافيا كما تصيب الثوم اثناء الخزن . لدرجات 
الحرارة المنخفضة والرطوبة النسبية تاثير قليل على بالغات عثة الطحين الهندية 

الرطوبة العالية لزيادة الخصوبة  ولكن في درجات الحرارة العالية تفضل هذه الحشرة
 وطول العمر.
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                                                                                 :النشاط الموسمي ودورة الحياة

تفضل عثة الطحين الهندية المناخ االكثر دفئا  بالغاتها قصيرة العمر ويبلغ      
 65 – 50م ورطوبة نسبية  30 – 27رجة حرارة يوم عند د 8 – 6متوسط عمرها 

م   34 – 18% وتستطيع الالستمرار على نشاطها السكاني بين درجتي حرارة 
% تستقبل الذكور االشارات الحسية للتزاوج 40ويتطلب نمو اليرقات رطوبة نسبية 

وتفضل زوايا الجدران ذات االرضية والسقوف الغراض التزاوج، ينجذب الجنسين 
لضوء االزرق وتستجيب الذكور لالنجذاب نحو مصدر الفرمون االنثوي. تتنوع نحو ا

اليات وضع البيض عند االناث وتفضل وضعه بين الجزيئات الصغيرة التي هي 
بحجم الحبوب كما تفضل الزيوت ذات المحتوى العالي من الزيت. ،يمكن لليرقات ان 

من موقع وضع البيض. سم  34تعثر على مصدر المواد الغذائية من على بعد 
وعلى الرغم من ان الفكوك السفلى لليرقات ضعيفة اليرقات لكنها قادرة على الدخول 

ملم وتعتمد الزيادة في الكثافة السكانية بشكل كبير  0.298من فتحات صغيرة قطرها 
% في الفستق والجوز 80 -75على النظام الغذائي لليرقات وبلغت نسبة البقاء فيها 

أجيال في السنة  5 – 4% على النخالة، لهذه الحشرة 30- 20رنة ب واللوز مقا
اسابيع في المناطق الدافئة وتدخل سباتا عند نهاية الخريف  7 – 3ومدة الجيل 

بطور يرقات تامة النمو ويمتد نشاطها من نيسان حتى ايلول ثم تنخفض ابتداءا من 
القاعدي من اجنحتها رمادي  ملم الثلث 10 - 7تشرين االول. الحشرة البالغة طولها 

اللون والباقي نحاسي محمر اما االجنحة الخلفية لونها رمادي عليها شعيرات كثيفة 
 0.5بيضة لونها ابيض الى كريمي مستدير الشكل طوله   350تضع االنثى بحدود 

يوم تبعا لظروف المناخية، اليرقات  12 – 3ملم مدة حضانته  0.3ملم وعرضه 
 – 4ملم وتحتاج الى  13 – 9كن عموما ابيض الى كريمي طولها متغيرة اللون ول

اسبوع شتاءا ويمكن تمييز يرقات هذا النوع  20اسابيع الكمال تطورها صيفا و  6
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عن يرقات االنواع االخرى مثل )عثة الزبيب، عثة اللوز وعثة البحر المتوسط( بوجود 
( في شرانق بين 7-زبقع داكنه على جسمها، تتحول اليرقات الى عذارى صورة)

الثمار على العذوق في الحقل او على جذوع النخيل او جدران المخازن او اقفاص 
تعبئة التمور،تتحمل اليرقات التامة النمو درجات الحرارة المنخفضة عند دخولها 
مرحلة السبات أما باقي االطوار فتكون أقل تحمال منها .العذراء مكبلة لونها بني 

 م.                                                                                                     31ايام عند حرارة   4م و 16حرارة  يوم عند 26مدتها 
 

 
               C                          B                        A          

           
،  Plodia interpunctellaهندية ) فراشة جريش الذرة( (. فراشة الطحين ال7-)ز صورة

A ،)اليرقة ( =B )العذراء ( =C)البالغة (= 
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  ذبابة الفاكهة الصغيرة، ذبابة الخل أو ذبابة الدروسوفال
Lesser Fruit fly, Vinegar Fly or Drosophila Fly 

Drosophila melanogaster Meigen (Drosophilidae: Diptera) 
 :وزيع والمدى العائليالت

في جميع أنحاء العالم مثل  Drosophila melanogasterتنتشر ذبابة الخل 
العراق، مصر لبنان، ليبيا، الجزائر، تونس، السودان، المغرب وسلطنة عمان واغلب 

دول العالم ويكثر تواجدها في المواد المتخمرة، تهاجم هذه الحشرة التمور المتخمرة 
لية ونادرا ماتصيب التمور السليمة وتتواجد على الفواكه والخضر ذات الرطوبة العا

التي رطوبتها عالية. تكمن أهمية هذه الحشرة في الدراسات الوراثية الحتوائها عدد 
 قليل من الكروموسومات وقصر دورة حياتها. 

                                                                            :التواجد الموسمي ودورة الحياة
تتاثر أطوار هذه الحشرة بالظروف البيئية المحيطة بها مثل درجات الحرارة 
والرياح وسطوع الشمس فهي تقضي الشتاء في المناطق الباردة بمرحلة اليرقات 
والعذارى في مرحلة سبات أما في المناطق المعتدلة والدافئة فال تدخل في سبات. 

ماقبل وضع البيض ثم تضع االنثى بيضها في الشقوق الحديثة  لالنثى فترة يومين
بيضة خالل حياتها  2000على الثمار الناضجة أو المتعفنه وتضع االنثى بحدود 

يوما تقريبا، يفقس البيض بعد يوم واحد من وضعه  21وتستمر فترة وضع البيض 
ايام وتستغرق  5ليخرج منه يرقات ثم تتعذر بعد اربعة ايام ويستغرق طور العذراء 

ايام .الحشرة الكاملة ذبابة صغيرة  10دورة الحياة من البيضة حتى البالغة حوالي 
ملم لونها أصفر وبطنها صفراء ويوجد شريط أصفر على  2.5 – 2الحجم طولها 

الحلقات البطنية االولى والثانية والثالثة وتختلف الوان الحلقات البطنية في الذكر 
(، البيضة بيضاوية الشكل لونها 8-ود اشرطة سوداء صورة)زعنها في االنثى بوج
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ملم على قشرتها اشكال سداسية الشكل  وعليها زوج من  0.5ابيض لماع طولها 
الزوائد في طرفها االمامي، اليرقة دودية الشكل خالية من االرجل والعيون مدببة من 

عليه الموجود  ملم ولونها يتغير بحسب الغذاء الذي تغذت 5جهة الرأس طولها 
ملم  لونها اصفر ويتحول تدريجيا الى  3داخل جهازها الهظمي ، العذراء طولها 

 البني.                                              
 

 
=الى اليمن ذكر والى b= يرقة وعذرى وحشرات كاملة للدروسوفال ،a(  8-)ز صورة

 اليسار انثى
 

                                                        

 Flour Beetlesخنافس الطحين  
Tribolium spp.(Tenebrionidae: Coleoptera) 

 

 :التوزيع والمدى
 Tribolium castaneum (Herbst)تنتشر خنفساء الطحين الحمراء 

في  T. confusum (Jacquelin du Val)وخنفساء الطحين المتشابهة 
ق ، مصر، تونس ، باكستان، امريكا وغيرها من معظم دول العالم  مثل العرا

الدول ولكن خنفساء الطحين الحمراء هي االكثر شيوعا في المناطق االستوائية 
والمناطق المعتدلة الحارة في حين ان خنفساء الطحين المتشابهة غير شائعة في 

ائل المناطق االستوائية ولكنها منتشرة في المناطق المعتدلة وكالهما متعدد العو 
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وعلى مجموعة من المواد الغذائية الصلبة بما في ذلك الحبوب والمعكرونة 
والبسكويت وخليط الكيك والفاصوليا واغذية الحيوانات االليفة المجففة والشكوالته 
والزهور المجففه والتوابل والمكسرات والبذور والعينات الموجودة في المتاحف 

هما على التمور قليلة التستوجب الطبيعية فضال عن  التمور، تعد  اضرار 
المكافحة. هذين النوعين لهما قابلية االفتراس الذاتي وعند التغذية على المنتجات 

 الغذائية يتركان رائحة كيميائية اليمكن ان تزال في الطبخ.
 

  :النشاط الموسمي ودورة الحياة
م والدرجة المثلى  40- 22تنشط خنافس الطحين بين درجتي حرارة  

ويعيشان في ظروف الرطوبة المنخفظة ولكن يزداد   35 – 32اطها لنش
تكاثرهما عند ارتفاع الرطوبة، كال النوعين لهما نفس الحجم والشكل ومتشابهان 
في دورة الحياة مع بعض االختالفات المورفولوجية، البالغات بيضاوية طويلة 

 8 – 5لمدة  ( وتعيش8-ملم صورة)ز 3.5صغيرة لونها احمر بني المع طولها 
بيضه لونها ابيض مجهرية فيها مادة لزجة  400- 300أشهر تضع خاللها 

يوم تفقس عنها  12 – 5تلصقها على سطح المواد الغذائية، فترة حظانتها 
اعمار بحسب مصدر  7- 6يرقات صفراء او بنية بيضاء تمر خاللها ب 

التشكل الى شرانق الغذاء والظروف البيئية السائدة ثم تتحول اليرقات التامة 
ايام تتراوح دورة الحياة من البيضة الى  8بيضاء ثم خنافس بالغة بعد حوالي 

يوم وتكون اقصر في خنفساء الطحين الحمراء عنها في  90 – 40البالغة من 
م  29 – 18يوم عند درجة حرارة   200 - 130المتشابهة وتعيش البالغات 

افس تكون خالل شهري تموز وآب في .ووجد ان اكثر كثافة سكانية لهذه الخن
 بعض الدول مثل  ايطاليا.                                                   
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 البالغة واليرقة .Tribolium spp( خنافس الطحين  9-)ز صورة
 

 Rusty Grain Beetleخنفساء الحبوب الصدئية  
Cryptolestes ferrugineus (Stephenus) (Cucujidae: 

Coleoptera) 
 

 :التوزيع والمدى العائلي
افة حشرية  Cryptolestes ferrugineus خنفساء الحبوب الصدئية 

على المنتجات المخزونة وتعيش تحت لحاء االشجار والشجيرات  عالمية االنتشار
هوة والمواد المخزونة مثل الذرة واالرز ولب جوز الهند والذرة الرفيعة والشعير والق

وبذور القطن والقمح وجوز الطيب والفول السوداني والبذور الزيتية والفواكه المجففة 
والتمور المخزونة وتصيب الزبيب في الحقل والمخزن. تنتشر هذه الحشرة في 
 المناطق االستوائية ولها القابلية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة والبرودة العالية.
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 ة الحياة النشاط الموسمي ودور 

خنفساء الحبوب الصدئية من الحشرات القوية فتنشط بين درجتي حرارة  تعتبر
م وكانت ذروة نشاطها من حزيران حتى اب واكثرنشاطها اليومي يكون  38 – 27

عند الغسق. وهي خنفساء صغيرة الحجم لونها بني فاتح الى أحمر غامق طولها 
 – 130الل حياتها وتعيش بيضة خ 500 – 200ملم تضع االنثى   2 – 1.5

م، البيضة صغيرة جدا مفلطحة بيضاوية  30 – 21يوم عند درجة حرارة  180
م ورطوبة  30ايام عند درجة حرارة  5 – 3الشكل بيضاء اللون فترة حضانتها 

ملم لونها  3% تفقس عنها يرقات اسطوانية الشكل تشبه السيكارة طولها 65نسبية 
ود، السطح العلوي لحلقات الجسم داكن اللون وتوجد ابيض مشوب بصفرة والراس اس

يوم  37- 32بقعتان محمرتان عند منطقة الشرج، تكمل اليرقات حياتها خالل 
وينتج الطور االخير قليال من الحريرتلتصق بواسطته العذراء باسطح المواد الغذائية 

ج البالغة ايام وتحتاج دورة الحياة من البيضة حتى خرو  5ويستمر الطور العذري 
 (.                                                                    10-)ز م صورة 40 – 20مدى حرارة من 

 
 Cryptolestes( اطوار مختلفة  لحشرة خنفساء الحبوب الصدئية 10-) ز صورة       

ferrugineus. 
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 Cigarette Beetleخنفساء السكاير )التبغ( 
Lasioderma serricorne (F.) (Ptinidae:Coleoptera) 

 

                                           :التوزيع والمدى العائلي
حشرة ذات انتشار واسع في  Lasioderma serricorneالسجائر  خنافس     

العديد من دول العالم منها العراق ، مصر، الصومال، ليبيا، ايران والعديد من دول 
خرى وتسبب أضرار جسيمة  في التبغ المخزون سواءا الخام أو المنتجات العالم اال

المصنعة وتتغذى على العديد من المنتجات سواءا من اصل نباتي او حيواني مثل 
البذور والحبوب والكاكاو والتين واالدوية والتمور والمنتجات الغذائية المعباة التي 

الغة لها القابلية على أختراق العلب مضى عليها فترة طويلة من الزمن. الحشرة الب
البالستيكية والكارتونية مما يشكل خطورة في المواد الغذائية المعبأة، هذه الحشرة 
التسبب ضررا اقتصاديا في التمور المخزونة ولكنها تصيب التمور الى تخزن في 

لتمر مخازن قريبة من مخازن التبغ أو مخازن تم خزن تبغ فيها سابقا وعند اصابتها ا
 المخزون  تتغذى عليه وتصنع فيه اخاديد عديدة.  

  

                                                             :النشاط الموسمي ودورة الحياة

ا العقلة الصدرية االولى  L. serricorneخنافس السجائر       حشرات صغيرة جد 
مم، لونها بني  3 - 2ي ،طولها من تغطي الرأس قرنا االستشعار من النوع المنشار 

أحمر شكلها دائري وبيضاوي مغطاة بشعر ناعم ، تفضل الشقوق المظلمة او 
بشكل خافت، لكنها تصبح نشطيه وتطير بسهولة في االماكن المضيئه، و   المضاءه

 .تواصل النشاط طوال الليل. الطور البالغ في الغالب ال ياكل ولكنه يمتص السوائل
ها متطاول يشبه السكاير لونها أبيض، اليرقة لونها ابيض عند بداية البيضة شكل
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ملم  6 – 3.5الفقس ويتحول لونها الى ابيض مصفر عند التقدم بالعمر طولها 
مقوسة الشكل كثيرة التجاعيد  يغطي جسمها شعيرات قصيرة يحتوي جانبي الرأس 

لعذراء لونها ابيض عند أشرطة فاتحة اللون لها قرن استشعار غير مقسم الى عقل ، ا
-ملم صورة)ز 2.5بداية التعذر ثم يتحول الى لون أسمر لها عيون حمراء وطولها 

بيضة طيلة مدة حياتها على المواد الغذائية المخزونة او  50( تضع االناث 11
ايام، اليرقات حديثة الفقس تكون اكثر ضررا من  10 – 6التمور، يفقس البيض بعد 

اعمار يرقية بحسب درجات الحرارة ونوع  6 - 4تمر اليرقة بالمتقدمة بالعمر و 
أيام وعند  7الغذاء بعدها تتعذر داخل شرنقة بيضاء وتبلغ مدة دور العذراء حوالي 

خروج البالغة من العذراء تبقى لعدة ايام داخل غالف العذراء قبل خروجها، مدة حياة 
 السنه.الحشرة ثالث أجيال في  اسابيع ولهذه 6 – 3البالغة 

 
= ) b=) اليرقة(،Lasioderma serricorne a(. خنفساء السكاير  11-)ز صورة

 =أضرار اليرقات على الحبوبd=العذراء،cالبالغة(، 
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 Hairy Fungus Beetleخنفساء الفطر الشعرية 
Typhaea stercorea (L.) (Mycetophagidae: Coleoptera) 

 
  :التوزيع والمدى العائلي

في عدة دول من   Typhaea stercoreaنفساء الفطر الشعريةتنتشر خ      
العالم خاصة االستوائية منها مثل العراق، ايران،  باكستان، السودان والصومال و 
بلدان أخرى من العالم. تتغذى اليرقات والحشرات الكاملة على التمر المخزون لفترة 

ليرقات والبالغات طويلة في مخازن رطبة وخاصة المصاب بالفطريات وتتغذى ا
على التمر والفطريات معا ولكنها التسبب ضررا كبيرا على التمور في المخزن كما 
تصيب انواع من المنتجات المخزونه مثل الحبوب المتعفنة والفول السوداني والتبغ 

بان هذه الحشرة يمكن ان تحمل احد  1994والرز والذرة في المخازن. ووجد عام 
التي يمكن ان تنتقل الى الدواجن  Salmonella entericونيال انواع بكتريا السالم

 .عن طريق الغذاء المصاب

                                                                              :النشاط الموسمي ودورة الحياة
ملم ذات لون بني، جسمها مغطى  3البالغة شكلها بيضوي مسطح  طولها 

االستشعار صولجاني، عقله الثالث االخيرة كبيرة تشبه نهاية مضرب بزغب قرن 
التنس،   للحشرة القابلية على الحركة السريعة والطيران، تضع االنثى بيضها بشكل 
غير محكم على الحبوب والمواد الغذائية ثم يفقس البيض الى يرقات فاتحة اللون 

كثيرة واضحة ارجلها  عيونها البسيطة واضحة جسمها مستقيم وعليه شعيرات
( تصنع اليرقات اخاديد متعددة داخل التمر ولها 12-الصدرية نامية صورة)ز

                                  القابلية على الحركة بسرعة وتتحول اليرقات الى عذارى خارج التمر.                                                               
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= b= اليرقةTyphaea stercorea a(. خنفساء الفطر الشعرية  12-)ز صورة
 البالغة.
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 Khapra Beetleخنفساء الخابرة 
Trogoderma granarium Everts (Dermestidae: 

Coleoptera) 
                                                                               :ى العائليالتوزيع والمد

واحدة من اهم االفات  Trogoderma granariumتعد خنفساء الخابرا  
نوع غازي في  100في العالم وواحدة من اسوء  المدمرة لمنتجات الحبوب والبذور

العالم ولم يعرف موطنها االصلي بالضبط على وجه التحديد ولكن يعتقد بانه شبه 
هذه الحشرة في المناطق الحارة الجافة  القارة الهندية أو جنوب اسيا. يكثر انتشار

م ورطوية نسبية  20ومتوقع تواجدها في المناطق التي درجات حرارتها اكثر من 
% لمدة اربعة أشهر على االقل في السنة وتنتشرهذه الحشرة في مناطق 50اقل من 

معينة من الشرق االوسط وافريقيا وجنوب اسيا وحوض البحر المتوسط وامريكا 
دان من العالم مثل الجزائر، تونس، ليبيا، المغرب، مصر، فلسطين، الهند، وعدة بل

باكستان، العراق، السودان وغيرها من الدول وسجلت الول مرة في سريالنكا عام 
. تصيب هذه الحشرة الحبوب والتمور 2020وسجلت في  استراليا عام   2017

كبيرا في التمور المخزونة  والمواد النباتية والحيوانية المخزونة، والتسبب ضررا
وتوجد بالغات ويرقات الحشرة على أكياس الجوت والتمور وتبدأ اصابة التمور عند 
خزنها في مخازن الحبوب او بالقرب منها ويتسبب ضررها عن الطور اليرقي الذي 
يتغذى على الحبوب والتمور. يصعب السيطرة على االصابات التي تسببها هذه 

ا العالية على البقاء بدون غذاء لفترة طويلة ومقاومتها العالية الحشرة بسبب قدرته
للمبيدات وتسبب هذه الحشرة خسائر اقتصادية كبيرة عندما تدخل الى منطقة الول 

مرة، كما ان التعامل  مع الحبوب المصابة والملوثة بهذه الحشرة أو استهالكها  
 هضمي.يسبب مشاكل صحية مثل تهيج الجلد وأضطراب الجهاز ال
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 :النشاط الموسمي ودورة الحياة
ملم لونها بني محمر  3 – 1.6الحشرة البالغة االنثى صغيرة الحجم طولها 

جسمها بيضاوي الشكل مغطى بزغب ناعم ، مما يساعدها على التغلغل بين 
عقلة، الذكور لونها بني  11الحبوب، قرن االستشعار صولجاني اصفر اللون  له 

يوم. البيضة اسطوانية الشكل أحدى  25 – 12البالغة بين غامق أو اسود تعيش 
ملم لونه ابيض  0.25ملم وعرضها  0.5نهايتيها  مدببة اكثر من االخرى، طولها 

ويتحول تدريجيا الى حليبي ثم أصفر باهت.  اليرقة التامة النمو صغيرة الحجم  
ارجل صدرية  ملم مغطاة بشعر كثيف لونه بني محمر مائل لالصفرار لها 5طولها 

 – 4( ، تنسلخ 13-نامية سريعة الحركة لها شعر طويل في مؤخرة البطن صورة)ز
اسابيع وقد يمتد الى سبع سنوات عند عدم توفر  6- 4مرة تمتد فترتها من  15

 5 -2الغذاء، العذراء بنية تشبه اليرقة وتبقى داخل جلد اليرقة ومدة الطور العذري 
 100 – 50الى تسع أجيال في السنة. تضع االنثى  يوم، لهذه الحشرة جيل واحد 

بيضة بشكل فردي في شقوق الحبوب أو التمور والفجوات يحتوي البيض مادة 
يوم من  11 – 4صمغية تساعد على لصقه في المادة الغذائية، يفقس البيض بعد 

يوم  40م وخالل  40يوم عند درجة حرارة  20وضعه يكتمل تطور اليرقة خالل 
 م.                                                                            25رة عند حرا

 
 اليرقة والحشرة الكاملة. Trogoderma granarium(. خنفساء الخابرا 13-) ز صورة
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                                               مور اثناء عمليات التعبئة والخزن برنامج أدارة آفات الت

تتطلب أدارة االفات في بيئة مابعد الجني وضع سياق وفق معايير وقيود  
مختلفة منها تحمل االفات لعوامل المكافحة، االحتفاض بعوامل المكافحة االحيائية 
الطبيعية الموجودة قي بيئة االفة، مراعاة الجانب الصحي للمنتوجات المخزونة، 

د االفات هو أول خطوة في برنامج الحفاض على جودة المنتج وقد أصبح استبعا
المكافحة اي نستبق االفة للحد من انتشارها وال نسير خلفها ويتضمن برنامج ادارة 

 التمور المخزونة الجوانب االتية:                                         

                                                                                       المكافحة الميكانيكية

أن التصميم الجيد وحسن االدارة لمكان التعبئة والخزن له اكبر االثر في هذا 
الجانب الذي يشمل أفضل الممارسات لعدد من العناصر خارج وداخل الموقع مثل 
االسطح الخارجية للمعمل، تنظيف اماكن حفظ القمامة، معالجة حاويات القمامة 

حشرية، التقليل من نباتات المناظر الطبيعية والفاكهة والزهور التي بالمبيدات ال
تجذب الذباب والحشرات  والمزروعات التي تساعد على أختباء القوارض واالفات 

امتار  5االخرى فضال عن االضاءة الخارجية للمبنى التي يجب ان تكون على بعد 
تكون مباشرة نحو خارج وأحكام االبواب والشبابيك والمداخل  والتي يجب ان ال

المبنى. اما داخل المصنع يجب استعمال افضل الممارسات التي التسمح بحدوث 
االصابة وذلك باغالق فتحات الجدران، استعمال المصايد الضوئية والفرمونية 
ووضعها عند االبواب، استعمال اقل عدد من النوافذ ان كانت الحاجة اليها ضرورية 

مال شاش او مشبك  اليسمح بدخول الحشرات، تجنب الغراض التهوية واستع
استعمال السقوف الثانوية المعلقة وذلك لصعوبة تنظيفها ويمكن ان تكون مكان 
لتجمع واختباء الحشرات، تصميم المعدات والمسالك الكهربائية بطريقة يسهل 

                                                                                 الوصول اليها وتنظيفها باستمرار كي التكون ماوى للحشرات في المخزن.        



192 
 

 المكافحة المحدثة او الثقافية
تعد هذه المكافحة من االستراتيجيات المهمة التي لها تاثير عالي في خفض 
الكثافة السكانية لعثة الخروب على التمور، واغلب هذه التقنيات استعملت بوقت 

ء موسم التمر وعندما التوجد تمور على اشجار النخيل، حيث يقوم المنتجون انتها
بجمع لتمور المتساقطة وازالتها من البستان، وكذلك ازالة التمور المتبقية على 

% من هذه التمور تؤدي 94العثوق حيث ينتج عنها خفض اعداد الحشرة، وان ازالة 
ظيف العثوق يخفض من نسبة % ، كما ان تن99الى خفض اصابة التمور بنسبة 

%. كما ان جمع واتالف التمور التي تتساقط من العثوق لها 69االصابة بمقدار 
من االهمية في خفض نسبة االصابة. ان جميع هذه العمليات لها من االهمية في 

   .                                                   % عند الحصاد81خفض نسبة االصابة بمقدار 

 المكافحة الفيزيائية

يعتبر التسخين للقضاء على االفات الحشرية الموجودة في االماكن التي يتعذر 
الوصول اليها ممارسة مهمة في المحافظة على المنتجات المخزونة من االصابات 

ساعة مع التسخين  36 – 24الحشرية وتعتبر المعالجة الحرارية النموذجية لمدة 
م باالعتماد على قاعدتين  50ساعة حتى اعلى درجة حرارة م في ال 5 – 3بمعدل 

اساسية هي تدوير الهواء باستعمال هيترات داخلية أو عن طيرق هيترات خارجية 
وأن اعادة تدوير الهواء يكون اكثر كفاءة ولكن هناك صعوبة في الحصول على 
تدفئة متساوية خاصة بشكل بشكل عمودي ، وقد انجزت تجارب علمية حول 

مكانية استعمال الموجات الدقيقة )ميكروويف( بطاقات وزمن محدد لقتل االدوار ا
التي تصيب التمر المخزون، الهدف من هذه  Ephestia المختلفة لحشرات االفستيا

التجارب هو استعمال ميكروويف متحرك لالغراض التجارية كطريقة واعدة بديال 
 16واط ولمدة  1000ويف بقوة عن غاز بروميد المثيل وقد وجد ان طاقة ميكرو 
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ثانية كافية للقضاء على كافة ادوار حشرة االفستيا الموجودة داخل التمور المصابة 
مع عدم حدوث اي تغييرات في الصفات الفيزيائية والكيميائية للتمور. أن من أحدث 
االسايب غير الملوثة في قتل الحشرات ومكافحتها هو أسلوب تقنية استخدام االشعة 

أو االلكترونات  137-والسيزيوم  60مؤينة مثل أشعة كاما من مصدر موبلت ال
من معجالت ذوات طاقة التتجاوز عشرة ميغا الكترون فولت )ماف( واشعة أكس 
من حزمة طاقتها التزيد على خمسة ماليين الكترون فولت )ماف(، تستخدم االشعة 

راثي واالستفادة منه في قتل المؤينة لتحقيق غرضين اولهما استحداث التاثير الالو 
الحشرات الفوري أو التاثير المباشر وحفظ المواد الغذائية كالتمر المخزون المعبأ او 
المواد غير الغذائية مثل السجاد والجلود والتحف الخشبية والمطبوعات والسيما 
الكتب القديمة وذلك بقتل ادوار نمو الحشرات واالحياء الضارة أو جعلها عقيمة 

ا تاما مع مراعاة المحافظة على المادة المشععة صالحة لالستهالك او عقم
االغراض االخرى وبخصوص ذلك اجازت لجنة  هيئة دساتير االغذية الدولية 
)الكودكس( التابعة لهيئة االمم المتحدة حفظ االغذية بالتشعيع باستخدام جرعة 

ي هو التاثير الوراثي في التزيد عن عشرة كيلو غري )مليون راد(. اما الجانب الثان
أنتاج تبدالت في المادة الوراثيه )الكروموسومات( لنوع ما من الحشرات الضارة 
وانتخاب مايالئم منها لتحقيق غرض ما انتخابا صناعيا ثم استعمال هذه التبدالت 
الكروموسومية التركيبية )الطفرات( باستخدامها لوحدها او ضمن برنامج مكافحة 

 الفة ضارة.
 صيد والمراقبة.                                                                                           ال

تعتمد  معظم برامج االدارة المتكاملة لالفات على عتبات الحدود الحرجة  
والمقبولة للكثافة السكانية لالفة، أن برامج أالدارة المتكاملة في صناعة االغذية 

ا عدم وجود االفة وعددها يكون صفر وان عدم بذل جهد كافي للكشف عن اي هدفه
اصابة سيؤدي الى خسائر مادية كبيرة كما أن برامج المراقبة في منشاءات االغذية 
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هدفها الكشف عن االفة في المكان والزمان المناسبين خاصة عند وجود مصايد عند 
تعمال المصايد الالصقة التي تحوي مداخل منشاءات العمل او الخزن فمثال يمكن اس

في جذب عثة الطحين الهندية وعثة البحر المتوسط وعثة اللوز  Zetaاللوز الجاذب 
كما يمكن استعمال مصايد الطعوم الجاذبة في الكشف عن خنافس الحبوب 
والخنفساء الصدئية. ومن اكثر الستراتيجيات الواعدة في مكافحة عثة الخروب هي 

باستعمال الفرمونات المربكة او المشوشة للتزاوج، وقد سجلت هذه المواد ارباك التزاوج 
  .كمنتجات عضوية وسجلت ضمن وكالة حماية البيئة ومسجلة حاليا بعالمة  

SPLAT EC- 

 المكافحة االحيائية
استعملت العديد من المتطفالت للسيطرة على بعض افات المخازن فقد استعمل 

Trichogramma evanescens و Habrobracon hebetor  وVenturia 
canescens  ،في السيطرة على عثة الطحين الهندية وعثة طحين البحر المتوسط

يعد طفيلي الترايكوكراما طفيلي بيض متعدد العوائل من الممكن تربيته اقتصاديا 
واطالقه بسهولة لذلك استخدم في العديد من برامج المكافحة، كما استخدم الطفيليين 

كوكراما والهابروبراكون معا للسيطرة على عثة الطحين الهندية وقد يكون اطالق تراي
طفيلي البيض وطفيلي اليرقات معا له اكبر االثر في السيطرة على بعض افات 

 المخازن.                                                                                    
 التحكم في التكاثر

عملية التحكم في التكاثر واضطراب التزاوج باستعمال المصايد المربكة داخل أن 
منشات االنتاج والتخزين هي طريقة ناجحة للسيطرة على عثة الطحين الهندية وعثة 
اللوز وعثة البحر المتوسط كما ان استعمال طريقة الجذب والقتل يمكن ان يعمل 
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ا على النوع والطريقة المستخدمة  الضطراب التزاوج عن طريق عدة اليات اعتماد
                      واستعملت العديد من توليفات الجذب والقتل للسيطرة على العديد من االفات.                                                        

 المكافحة الكيميائية 

ات الحشرية ذات تشمل اعمال المكافحة الكيميائية المعالجات السطحية بالمبيد
االصل النباتي ومثبطات النمو الحشرية ، المعالجة بمبيدات التدخين و التبخير 

مايكرومتر رشا بواسطة االت  50- 5للهيكل. يمكن استخدام رذاذ المبيد بحجم 
خاصة، واستخدم فلوريد السلفوريل في تبخير الهياكل لمعامل والمخازن ،اما 

عله مع النحاس واتالف المكونات التي تحتويه الفوسفين فله بعض المخاطر بتفا
كما استخدم التبخير ببرومية المثيل وتم ايقافه مؤخرا لتاثيره في طبقة االوزون واثره 

 .  المتبقي
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 الفصل الثامن
 أألفات غير الحشرية

 

تتعرض التمور سوى كانت في الحقل او المخزن لمهاجمة حيوانات متعدده 
 و في مرحل تطورها المختلفة  وتسبب لها أضرار تتفاوت حسب المنطقة وحسب

نوع االفه المهاجمة وبشكل عام يمكن تقسيم أالفات غير الحشرية التي تهاجم 
     -التمور واالجزاء االخرى من النخيل الى:

 

 حلم )عنكبوت ( الغبار   اوال:

 المقدمة 

يتعرض نخيل التمر الى مهاجمة العديد من الحلم التي تسبب غالبا ضررا 
وحلم تمر العالم  Oligonychus pratensis (Banks)كبيرا فيه ومن أهمها الحلم 

اللذين يتبعان عائلة  Oligonychus afrasiaticus (Mc Gregor)القديم 
(Tetranychidae)  والتي تعتبر من االفات الرئيسية على نخيل التمر، أما الحلم

Eutetranychus palmatus Attiah    الذي يتبع عائلة(Tetranychidae) 
والحلم االحمر أو االسود المسطح  Raoiella indica Hirstوحلم النخيل االحمر 

Brevipalpus phoenicis (Geijskes)  اللذين يتبعان عائلة
Tenuipalpidae).تعتبر من االفات الثانوية من حيث االهمية على نخيل التمر ) 
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 Old World Date Mite orحلم تمر العالم القديم او حلم)عنكبوت( الغبار 
Dust Mite  

 Oligonychus (=Paratetranychus)يعتبر حلم الغبار  
afrasiaticus   من االفات الرئيسية على نخيل التمر في شمال أفريقيا والشرق

االوسط وبلدان أفريقيا االستوائية، تشاد، مالي، موريتانيا، النيجر ، السودان، 
، عمان، الجزائر، البحرين، مصر، ايران، العراق، فلسطين، ليبيا ، المغرب

السعودية، تونس، االمارات العربية المتحدة واليمن وتختلف كثافته السكانية من بلد 
 الى أخر بحسب الظروف المناخية.

 
 الوصف ودورة الحياة.                                                                                        

جسمه  Tetranychidaeوعائلة   Prostigmataيتبع حلم الغبار رتبة 
مفصلي فيه ثالث اجزاء رأس و صدر وبطن، الراس مندمج مع الصدر )راس 

 – 0.17ملم والذكر  0.5 – 0.2صدري( وله اربع ازواج من االرجل االنثى طولها 
ملم نهاية البطن مستديرة في االنثى ومستدقة في الذكر لون الجسم كريمي أو  0.2

(، البيضة شكلها مستديرشفافة اللون عند بداية وضعها 1-أبيض مصفر صورة)ح
 0.12ثم تتحول تدريجيا ألى الوان متعدده من االصفر الى الوردي واالحمر وقطرها 

أزواج من االرجل طولها  3ملم، اليرقة بيضاوية الشكل لونها أخضر فاتح  ولها 
عدا الشكل فيها في الشكل  Deutonymphsملم  تتشابه االشكال أألوليه  0.15

 4مم  ولها 0.2 – 0.15االخير )الكامالت( تكون أصغر حجما، الحورية طولها 
أزواج من االرجل لونها أصفر فاتح أو برتقالي وعيونها حمراء اللون. النسبة 

لصالح االناث على ثمار صنفي النخيل برحي و دقلة  0.85الجنسية أكثر من 
كل على الشماريخ والثمار، يفقس بيضة مستديرة الش 25- 15نور. تضع االنثى 

البيض بعد ثالثة ايام الى يرقات خضراء فاتحة تتغذى لمدة يومين قبل انسالخها 
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م  35أيام عند درجة حرارة  6(، مدة جيل حلم الغبار 2-الى حورية صورة)ح
اجيال في السنة   6م وله  20يوم عند درجة حرارة  14% و 50ورطوبة نسبية 

جيل في ايران ويعتمد ذلك غالبا على درجات  12- 10عند ظروف العراق و
الحرارة، يقضي الحلم فترة مابين جني المحصول الى المحصول التالي  بين قواعد 
الكرب والليف ولكن باعداد قليلة  وتزداد اعداده من بداية آيار  حتى بداية ظهور 

 الرطب.

 
 (.(Oligonychus afrasiaticus Springer link(. حلم غبار النخيل 1 -)ح صورة

 
 االصابة والارر.                                                                                           

تحدث االصابة في موسم الصيف الحار والجاف وتختلف االصابة بحسب   
زيران. الصنف فهناك أصناف مثل البرحي تبدأ فيها االصابة في شهر ايار وبداية ح

ففي السعودية واليمن وتونس وصلت كثافته السكانية العلى ذروتها من منتصف 
حزيران حتى بداية آب وتتناقص الكثافة السكانية تدريجيا خالل آب و ايلول، أما 
في العراق  فوصل العلى كثافة سكانية في بداية تموز ، ونادرا مايتم العثور عليه 

لك تزداد كثافته السكانية سريعا في الصيف  خالل فصلي الخريف و الشتاء مع ذ
 ويشاهد على العثوق والسعف.                                  
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تظهر االصابة بشكل رئيسي على العثوق في مرحلة الخالل االخضر وتمتص   
اليرقات والحوريات واالطوار البالغة العصارة النباتية من الثمار في طور الجمري  

الرطب والتمر مسببة تشققات عديدة في الثمار وانتاج أفرازات تشبه والخالل  ثم 
م  45الصمغ على سطح الثمار. يبقى حلم الغبار نشطا حتى عند درجة حرارة 

ويكون حزم كثيفة من النسيج يتراكم عليها الغبار وفي حالة االصابة الشديدة تغطي 
حيث تضع االناث بيضها الثمار بأكملها وتتركز اعدادالحوريات قرب قمع الثمرة 

(، يسبب تفشي االصابة الشديدة خسائر اقتصادية كبيرة حتى تجعل 2-صورة)ح
عملية مكافحة الثمار غير ذات جدوى فضال عن التاثيرات السلبية في الصفات 
الفيزيائية والكيميائية للثمار ومحتواها المائي والمواد الصلبة الذائبة وخاصة 

ملحوظ وتكون الثمار احيانا أصغر حجما و مشوهة  السكريات التي تنخفض بشكل
 وغير ناضجة.                          

يسبب حلم الغبار أضرار مباشرة على الثماروأضرار غير مباشرة على السعف 
السعف وغيرها من أجزاء النخلة وعند أصابة الثمار قد تصل الخسارة في الحاصل 

ة باالضافة الى تكاليف اعمال % عند االصابة الشديد100% او 70الى 
 المكافحة.                                                  
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 Oligonychus(. أعراض االصابة واالضرار التي يسببها حلم غبار النخيل   2-)ح صورة

afrasiaticus 

 
                                                    االدارة المتكاملة.                                         

الرصد ومراقبة الكثافة السكانية: يعتبر تصنيف انواع الحلم وحساب عدده  -أوال
بشكل صحيح أمرا ضروريا في المراقبة وأستراتيجيات االدارة  ولحساب اعداد الحلم 

                                                                                                            -يمكن استعمال المواد التالية: 
 أكياس ورقية لجمع العينات من الحقل. -1
 4حاوية معزولة او صندوق فلين فيه ثلج لنقل وتخزين العينات على درجة  -2

م قبل الفحص، هذه الصناديق المبردة تمنع حركة الزاحفات وخروجها من 
 االكياس.

راق االشجار الزالة الحلم من طيات الخوص ) عبارة عن الة ماكنة تفريش أو  -3
تحتوي بكرات دوارة مغطاة بشعيرات ناعمة( هذه الفرشاة تجعل الحلم يتساقط 

 على صفيحة زجاجية مطلية بمادة الصقة. 
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شبكة او ورقة الحلم المخططة توضع تحت الصفيحة الزجاجية التي تحتوي  -4
سب معدل عدد الحلم في ثالث عينات الحلم لتتبع حركته اثناء العد. يح

بشكل مثلث عشوائي من خالل جمع اعداد الحلم في العينات الثالثة 
 واستخراج معدلها. 

قمع استخراج الحلم من الثمار، يستعمل هذا القمع عادة في جمع الحيوانات   -5
الصغيرة مثل الحشرات والحلم  من عينات التربة واوراق االشجار، يحتوي 

 100منخل ثابت عند نهايته العريضة ، يوضع فوقه مصباح القمع  على 
سم  فوق القمع مطلي بمادة عاكسة تعمل الحرارة  25واط على ارتفاع 

الناتجة من المصباح  على تسخين العينات وسقوطها الى االسفل من خالل 
المنخل الموجود في القمع  وفي النهاية تسقط في أنبوب يحتوي كحول 

70 .% 
ة من شعر االبل الزالة الحلم من الثمار والخوص وذلك في حالة فرشاة ناعم -6

 عدم توفر معدات أخرى لجمع الحلم. 
 % لخزن عينات الحلم.70فياالت)قناني( زجاجية تحتوي كحول  -7
)مجهر( لتشخيص أنواع الحلم أو تحديد االختالفات  ستيروا مايكرسكوب -8

 المورفولوجية في مراحلها التطورية لنفس النوع.
 ئح زجاجية  متوسطة لعمل نماذج ثابتة لعينات الحلم.شرا -9

من كل  2نخالت في المزرعة ) 10ولرصد ومراقبة حلم نخيل التمر تفحص 
في وسط موقع اخذ  2مكان من أتجاه  الشمال ، الجنوب، الشرق ، الغرب و

 100خوصات من كل مكان  ليصبح العدد )  10ثمار و 10العينات( تجمع 
وبشكل اسبوعي من بداية عقد الثمار حتى جني خوصة(  100ثمرة و 

الحاصل.  تجمع عينات الثمار من االتجاهات االربعة لتواجد العثق  وذلك في 
حالة االصابة موزعة بانتظام ومتساوية على النخلة، أما أذا كانت االصابة 
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بشكل مجموعات قليلة فيمكن تصنيفها الى عدة مستويات اي تصنف االصابة 
شدة اصابة العثوق ثم تؤخذ عينات عشوائية من كل عثق ومن بحسب مستوى 

ذلك يمكن أستخراج النسبة المئوية للثمار المصابة وكذلك أعداد النخيل 
المصاب بالحلم ) عدد النخيل المصاب/ مجموع عدد النخيل( وتحسب لكل 

 عينة ولكل موعد.
ر ديناميكية الكثافة يمكن ان يستخدم العدد التراكمي لكامالت الحلم/ أاليام لتقدي 

السكانية الموسمية للحلم  ويمكن ان تعرف الحلم / ايام بانها حلم واحد موجود 
لكل شمراخ في اليوم ويتم حسابه على اساس عدتين متتاليتين مضروبا في عدد 
االيام الفاصلة، ولصغر حجم الحلم وصعوبة العد يمكن رصدها من خالل 

العالقة بين تطور خيوط نسيج الحلم خيوط نسيج  الحلم ويمكن استخدام 
كمؤشر للتنبوء بالكثافة السكانية  Days Degreeوالتجميع الحراري اليومي 

للحلم ويجب ان تكون خطة أخذ عينات حلم الغبار مبنية على اساس الحد 
 االقتصادي الحرج لغرض البدء بأعمال المكافحة. 

جوانب منها فحص خوص  : تتضمن هذه الطريقة عدةالطرائق الوقائية -ثانيا
أشجار النخيل قبل موسم االثمار ورشها بالمبيدات في حالة وجود الحلم، أزالة 
الثمار المتساقطة واالعشاب تجنبا من أن تكون مصدر لالصابة في السنة التالية، 
زراعة أشجار النخيل على مسافات متباعدة لتقليل حالة انتقال االصابة فضال عن 

مس، استعمال االكياس الورقية في تغليق العثوق،رش العثوق التهوية واشعة الش
م، الري المنتظم والتسميد المناسب الن نقص  4المصابة بالماء البارد بدرجة حرارة  

 مياه الري يساعد في زيادة االصابة.                                                
خيل التمر في درجة حساسيتها : تختلف اصناف نمقاومة النبات لالفات -ثالثا

لالصابة بحلم الغبار فوجد  في السعودية أن الصنف ساير اكثرها مقاومة اما 
الصنف سكري فهو حساس للغاية أما الصنف خضراوي فهو متوسط المقاومة، أما 
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في العراق فوجد ان االصناف بريم و زهدي ومكتوم أكثرها حساسية لالصابة أما 
دت مقاومة متوسطة  وأظهرت االصناف برحي وعمراني اكثر الخضراوي والتبرزل أب

                                                             .           من خالل االعداد في مرحلتي البيض والكامالت   2016مقاومة خالل موسم 
افحة بذلت الكثير من الجهود حول أيجاد عوامل مكالمكافحة االحيائية:  -رابعا

 Amblyseiusأحيائية لحلم الغبار ففي العراق جمع نوعين من الحلم المفترس هما 
sp.  وEuseius sp  وفي تونس تم اطالق اعداد من الساللة االوربية لحلم

للسيطرة على حلم الغبار وهذا المفترس  Neoseiulus californicusالمفترس 
ودية تم اطالق المفترسات متوفر بشكل تجاري في العديد من الدول وفي السع

Cydoseius negevi   وNeoseiuius barkeri ووجد ان يرقات الدعاسيق 
Stethorus spp و  Parastethorus sppأفتراسي على حلم الغبار. لها نشاط 

: يمكن ان تنجح المكافحة الكيميائية لحلم الغبار المكافحة الكيميائية -خامسا
ر قبل ان يبدأ الحلم بمهاجمة الثمار السيما وتكون مؤثرة أذا تمت في وقت مبك

 .االشجار التي تعرضت لالصابة في الموسم السابق
من المرجح ان يستمر العمل بالطرائق الشائعة في مكافحة حلم الغبار مالم يجد 
المختصين طرائق بديلة تتضمن كافة وسائل المكافحة المتكاملة للسيطرة على هذه 

 .Oفي مكافحة حلم الغبار  hexythiazoxناكبي االفة. أستخدم المبيد الع
pratensis  وأظهر فعالية جيدة على الحلمO. afrasiaticus  كما أستخدمت

ويعد استخدام  Salocideو Amitraz  ،Vertimec  ، Perolpمبيدات العناكب  
زهر الكبريت امرا روتينا لمكافحة الحلم على النخيل في كثير من مزارع النخيل في 

اق، كما أستعملت العديد من المستخلصات النباتية واثبتت كفاءة جيدة في العر 
 .مكافحة الحلم على المستوى التجريبي
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 الطيور -ثانيا:

تتعرض التمور لمهاجمة عدة انواع من الطيور خاصة في مرحلتي الرطب 
والتمر ونادر ما تهاجم الخالل، ينجم ضرر الطيور اما عن تغذيتها على جزء من 

ر مما يسبب تشوهها وانخفاض قيمتها التسويقية او تكون تغذيتها على كامل الثم
الجزء اللحمي من الثمرة تركتا النوى وجزء قليل من لحم الثمرة معلقا على 
الشماريخ.اغلب االحيان تهاجم الطيور االصناف متاخرة النضج حيث يقل الغذاء في 

م التمور بعد الجني خاصة تلك هذه المرحلة نتيجة لبداية دخول الشتاء كما تهاج
المخزنه في اماكن مفتوحة كمكابس التمو او ما الجواخين ) جزء من البستان يستخدم 
عادة لجمع وكبس التمور حسب اصنافها(. وفي ادناه وصف مختصر الهم الطيور 

 التي تهاجم ثمار النخيل.

 Passer                                      العصفور المنزلي أو الدوري 
domesticus (L.) 

وهو من اكثر انواع الطيور انتشارا في البساتين والحدائق المنزلية ، يتواجد 
هذا الطير في كل من العراق وايران والسعودية والبحرين والكويت ومصر وفي بعض 

 الدول االسيوية االخرى.

لونه بني الذكر ذو ظهر كستنائي وذقن اسود وخذ ابيض اما بقية اجزاء الجسم ف
مخطط باالسود واالجزاء السفلى من الطير تكون ذات لون رمادي مشوب باالبيض ، 
اما االنثى فتكون اصغر من الذكر ، بنية اللون وخالية من اللون االسود في الذقن 
،المنقار في كال الجنسين اسود او رصاصي وذو قاعة مصفرة ، يبلغ طول الطير 

 .(3-)ح صورة، سم 14-12حوالي 
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تواجد العصفور المنزلي او البيتي في البيوت او يبني اعشاشه بين سعف ي
النخيل في البساتين او الحدائق المنزلية  ، يتكاثر في الربيع مرتين او ثالث مرات 

 وتضع االنثى بين ثالثة الى اربعة بيضات في كل مرة.

 

 

 
 ى تطعم صغارها.=االنثd=البيض.c=االنثى.b=الذكر.a( العصفور المنزلي. 3-)ح صورة

 

  Pycnonotus                                     ل البلب
leucotis(Gould)  

ينتشر البلبل في العراق وأيران والمملكة العربية السعودية ، وقد توجد منه 
سالالت تختلف قليال في اللون بعض اجزاء الجسم وقد يسمى في بعض المناطق 

خاصة في الصباح الباكر ويتواجد عادة في بساتين  بلبل مندلي ،يتميز بجمال صوته
الفاكهه ويتغذى على التمر وانواع اخرى من الفاكهه كالتين والعنب ، يبني اعشاشه 
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من ليف النخيل وبعض االعواد النباتية كاغصان الشوك وبعض االدغال االخرى 
يل عالي عادة بين قواعد سعف النخيل )الدور الثالث او الرابع ( وخاصة في النخ

 االرتفاع 

يتميز هذا الطير براس اسود مع بقعه بيضاء على الخدين وحلقة صفراء حول العين 
،االجزاء العليا للجسم بنية اللون والسفلى رمادية في حين يكون الذقن وازور اسود 
،الذنب بني قاتم مع وجود بقع بيضاء على اطراف الريش ،يكون لون المنقار 

سم.يصعب تميز االنثى عن الذكر اال ان 19ول الطير حوالي واالرجل اسود، يبلغ ط
االخير يكون راسه اكبر واكثر انتصابا عند الوقوف كما يكون منقار االنثى اطول 

بيضه في العش  3-2ومستدق بشكل اكبر.يتم التزواج في الربيع وتضع االناث من 
يفقس البيض بعد ( . 4-يتميز البيض بكونه مبرقشا بللون االسود والنفسجيصورة)ح

 يوم من الحضانه التي يتناوب عليها الذكر واالنثى. 15

 
 (  الى اليمين بيض البلبل والى اليسار ذكر وانثى البلبل 4-)ح صورة

 

 

 



215 
 

 Streptopelia                                            الفاختة 
decaocto (L.) 

سطين وايران واليمن ينتشر هذا الطير في كل من العراق وسوريا وفل
والصومال ومصر والسودان  وفي  بعض الدول االسوية واالوربية جميع دول الخليج 

 العربي.

يعشش هذا الطير في المدن والقرى والحدائق العامة كما يتواجد بكثرة في بساتين 
النخيل ويتغذى على التمور والثمار االخرى كما يتغذى على حبوب بعض 

بين النخيل كالباميا والماش واللوبيا وغيرها ، يتميز طير المحاصيل التي تزرع 
الفاخته بلونه الترابي مع وجود طوق اسود يحيط بالجزء الظهري من الرقبه وجانبيها 
اما االجزاء السفلى للجسم فتكون رمادية بنية اللون، المنقار اسود واالرجل حمراء 

واعد سعف النخيل باستخدام (، تبني طيور الفاخته اعشاشها بين ق5-داكنهصورة)ح
بيضة ( وتتكاثر مرتين  3-2الليف واالعواد االخرى وتضع عدد قليل من البيض )

 .Sالى ثالث مرات في السنه، يوجد نوع أخر يسمى فاختة النخيل يسمى 
senegalensis محمر او  يكون اصغر حجما ويتميز الراس والصدر بلون بني

 زهري.

 
=الفاختة )تتميز بوجود طوق اسود على الجزء b يل ،=فاختة النخa( 5-) ح صورة

 الظهري من الرقبه(
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                                                طائر الزرزور )البعيجي(
Sturnus vulgaris 

الزرزور من الطيور االجتماعية التي تعيش في قطعان بأحجام مختلفة على 
التي تاتي العراق باسراب في بداية الخريف  مدار السنه وهو يعد من الطيور المهاجرة

وتحديدا خالل موسم جني الثمار أو يبعدها بقليل ، كما يتواجد في اسيا واوربا 
واستراليا وغيرها. يتغذى طائر الزرزور على ثمار النخيل الناضجة وثمار الفاكهه 

لنخيل االخرى وبعض انواع الحبوب كما يتغذى على الحشرات ، وعادة يهاجم ثمار ا
طير  50خاصة الموجودة في مكابس التمور بهيئة اسراب او مجموعات قد تتعدى 

او اكثر .يتميز الطير بلونه االسود المرقط باالبيض ويمتاز بكون االرجل رباعية 
 23غرام وطوله  75االصبع وتنتهي بمخالب قوية ومقوسه ،يبلغ وزن الطير حوالي 

ى ذات اللوان اخرى. يسمى طائر الزرزور ( ، كما توجد اللوان أخر 6-سم صورة)ح
 في العراق )بعيجي(

 
 ( طائر الزرزور6-) ح صورة

 .Corvus eorax L                                            الغراب األسود

ينتشر هذا الطير في العديد من دول العالم منها العراق وايران وافغانستان  
السعودية وقطر والبحرين وغيرها ، يبني الغراب ومصر وفلسطين والكويت والعربية 
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االسود اعشاشه في الكهوف وعلى االشجار ويتغذى على ثمار الفاكهه كالتمر والتين 
وعلى حبوب الذرة الصفراء والبيضاء وغيرها من الحبوب وهو من الطيور التي تنتشر 

ن اسود بشكل مجموعات)اسراب( خالل موسم نضج وجمع التمور. يتميز الطير بلو 
-سم صورة)ح 65ذو لمعان أزرق ، المنقار واالرجل سوداء اللون يبلغ طوله حوالي 

(، كما يتواجد في بساتين النخيل وبشكل دائم تقريبا نوع أخر من الغربان يسمى 7
يتميز بكون الراس والرقبه والجناحان والذنب اسود   Corvus eoraxالغراب المبقع 

أجزاء الجسم أبيض او رمادي ، ويتغذى ايضا على اللون في حين يكون لون بقية 
 ثمار التمر وغيرها من المنتجات الزراعية. 

تجدر االشارة الى وجود انواع اخرى من الطيور التي تتغذى على ثمار النخيل وثمار 
الفواكهه االخرى وتسبب خسائر يتفاوت مقدارها حسب شراهة الطير ومن موسم 

هاجمه ومنها على سبيل المثل طائر الطبان و العقعق  الخر تبعا العداد الطيور الم
والشقراق الهندي  وغيرها.تعتمد مكافحة الطيور بشكل اساسي على استخدام الطرق 
الطارده كاستخدام المفرقعات وااللعاب النارية التي تطلق من بنادق خاصة او 

وقيتات زمنيه استخدام مدافع البروبان االوتوماتيكية والتي تحدث فرقعه قوية في ت
 محددة.
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 =الغراب المبقعb=الغراب االسود ،a( 7-)ح صورة

 

 القوارض -ثالثا:

وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات  Mammaliaتعود القوارض الى شبة الثديات 
تسبب القوارض اضرار بليغة  Muridaeاهمها الجرذان والفئران التي تعود الى عائلة 

كالذرة الصفراء وحبوب النجيليات والقطن وزهرة الشمس  بالمحاصيل الزراعية المختلفة
كما تهاجم التمور وانواع الفاكهه االخرى كالحمضيات والرمان وغيرها ، كما تحلق 
اضرار بليغة بالمباني واالثاث المنزلي وتلوث االغذية المخزونه فضال عن كونها 

لتهاب الكبد المعدي ناقل للعديد من مسببات امراض االنسان كالطاعون والتيفوس وا
وداء الكلب وغيرها وف ادناه نبذه مختصرة عن أهم القوارض التي تهاجم التمور في 

 -البيئة العراقية:

 Rattus norvegicus      (Norway Ratالجرذ النرويجي)

يتواجد في المدن واالرياف وعلى ضفاف االنهر والسواقي يهاجم ثمار النخيل 
سبب قرض للشماريخ الزهرية كما يهاجم احيانا فسائل في جميع مراحلها واحيانا ي

النخيل حديثة الغرس مسببا فشل زراعتها نتيجة التغذية على جذورها او الحفر في 
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وهو أكبر انواع الجرذان  ، يسمى احيانا فأر السفن او جرذ المنازل، ةقاعدة الفسيل
مرات في  4 ( ، تلد االناث8-صورة)ح سم40حجما أذ يبلغ طول الجسم مع الذيل 

 افراد في كل مرة. 9-8السنه ويبلغ معدل الوالدات 
 

 Rattus rattus (Black Ratالجرذ االسود)

سم 38وهو أصغر حجما من الجرذ النرويجي أذ يبلغ طول الجسم مع الذيل 
(، وهو عادة ال يتواجد 8-وعادة يكون الذيل في هذا الجرذ اطول من الجسم صورة)ح

د بها الجرذ النرويجي . يسمى احيانا بالجرذ الرمادي او جرذ في االماكن التي يتواج
الرفوف أو جرذ البواخر لهذا الجرذ القابلية على التسلق حيث يتسلق أشجار النخيل 
وقمريات العنب ويهاجم ثمارها كما يفضل االمان العالية من االبنية وله قابلية عالية 

 على السباحة.
 

  Mus musculus    (House Mouseالفأر المنزلي أو البيتي)

ينتشر هذا الحيوان في كافة المناطق المأهولة بالسكان ويتواجد بكثافه قرب 
مخازن الحبوب والمواد الغذائية االخرى ، له القدرة على التسلق والمرور من الفتحات 

مرات في السنه .  6-5الضيقه  ويتميز بقدرة تناسلية عالية حيث تلد االناث من 
الحيوان التمور في البساتين وفي المخازن ويترك رائحة كريهه على المواد  يهاجم هذا

 (8-التي يتغذى عليها.صورة)ح

كما توجد انواع اخرى من القوارض تهاجم ثمار وجذور النخيل مثل ابو العرس والجرذ 
 الهندي والجرذ البري والجرذ القافر والخلد)ابو عميه ( وغيرها.
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الجرذ  = bالجرذ النرويجي، =aرض المنتشرة في بساتين النخيل ( بعض القوا8-) حة صور 

 =ابو العرسd = الفار المنزلي،cاالسود،
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