
  حشرات بساتٌنمحاضرات"االهمٌة االقتصادٌة للحشرات   المحاضرة االولى

 د.خمٌس عبود المحمدي

وعند ظهوره ‘االنسان بمالٌٌن السنٌن ظهرت الحشرات على وجه االرض قبل ظهور

التنافس بٌنهما كان قلٌال فً بادي االمرنظرا لصغر رقعة  صراع بٌنه وبٌن الحشرات،ولكنالبدا

تقدم بو‘تطلبات المعاشٌةمرة حاجاته من الراعٌةووفرة الغذاء وقلة السكان ونذاالرض الز

بٌنه وبٌن  غذاءوالمعٌشة والسكن زاد التزاحموزٌادة حاجاته من ال االنسان وزٌادة سكانه

 الحشرات فزادت اهمٌتها له.

ا كان منه بٌزٌادة السكان والسٌطرة على البٌئ ادى الى نواحٌهفً مختلف  ان التقدم العلمً

ملٌون 5000 ح اكثر منبا اصم.م(بٌنق7000 ملٌون نسمة عام )100 تعداد السكان العالم

وبزٌادة سكان  مٌالدي2000 ملٌون نسمة عام6000 حوٌتوقع ان ٌصب1987 نسمة عام 

كون معدالت زٌادة السكان حٌث ت العالم ٌزداد الطلب على الغذاء وخصوصا فً العالم الثالث

مع هذه الزٌادة السكانٌة،وتلعب الحشرات دورا مهما فً تقلٌل من  ءالٌتماشاالغذانتاح اوعالٌة 

 .مقدار الغذاء الصالح لالستهالك من قبل االنسان

فحة الحشرات خالل العقود االخٌرة وبالرغم من التقدم العلمً الذي حصل فً مواد وطرق مكا

 %من االنتاج12بحدود cramer( 1967)عنها التزال عالٌة،فقد قدرها فان االضرار الناجمة

اعة وحصاد المحصول  والتعرف عند وجود تقارٌر ٌمكن العالمً وذالك للفترة بٌن الزر

االستناد الٌها عن الخسائر التً تسببها الحشرات فً العراق.ومع ذالك فقد ذكر فً ورقة عمل 

الحشرات المهمة  .ان الخسائر التً تسببها بعض1987لوقاٌة  المزروعات لعامالهٌئة العامة 

على معظم المحاصٌل الزراعٌة حشرات القطن وحفار ساق الذرة ودودة ثمار التفاح 

ملٌون دٌنار 35بحدود1985جراد عاملى االشجار المثمرة والدوباس وال.الحشرات والحلم ع

من مجموع الخسائر التً تسببها االفات الزراعٌة )حشرات ،امراض %26وهذا ٌعادل 

 نبات،ادغال(

فالمعروف ان دودة جوز القطن الشوكٌة تسبب وحدها فً حاصل القطن قد تصل الى 

 من محصول الشعٌر%30من محصول الحنطة و%75والسونة كانت تسبب خسائر تعادل 95%

 والذبابة البٌضاء تسبب خسائر جسٌمة لمحصول الطماطة فً الزراعة المحمٌة.

 الضرار الناجمة عن الحشرات فً العالم هً:ان اهم العوامل واالسباب التً ادت الى زٌادة ا

زراعة محصول واحد فً مساحات واسعة كما حصل فً حالة الثورة الخضراء النتاج زٌادة -1

 الحبوب فً العالم باستعمال اصناف عالٌة الغلة مما وفر للحشرات الغذاء الكافً لها.

غذاء مما ساعد على زٌادة استغالل االرض اكثر من مرة فً السنة الواحدة بهدف زٌادة ال-2

 كثافة الحشرات فزادت اضرارها.



نشاط االنسان وتدخله من خالل التوازن الطبٌعً بٌن الحشرات واعدائها مماادت الى زٌادة -3

 .اضرار الحشرات او ظهور حشرات ضارة كانت ثانوٌة فً وقت ما

ٌما بٌنهم ساعد وٌساعد التنقل بٌن اقطار العالم المختلفة وتبادل السلع الزراعٌة ف ةسرع-4

 على نقل االفات الزراعٌة دون اعدائها الطبٌعٌة من بلد الخر.

  *الحشرات الضارة*

نوعا من 900000لٌست جمٌع الحشرات ضارة لالنسان فعدد الضار منها قلٌل جدا فمن بٌن 

 (.1974عامPaul DeBaTChنوع ضار)5000الحشرات المشخصة ان هناك 

(وهنالك 1962نوع)دروٌش2800 حوالً 1962الحشرات المشخصة عامدد فً العراق بلغ ع

نوع من هذه الحشرات الضارة 801عدد كبٌر لم ٌشخص حتى االن ومع ذالك ان

 نوع من الحلم الضار بالزراعة .42لك تم تشخٌص (باالضافة هنا1985بالمزروعات)العلً،

روفة هً نافعة له فان عدد ان ذكر الحشرات الضارة لالنسان الٌعنً ان بقٌة الحشرات المع

نوع من الحشرات 240بان 1975الحشرات النافعة هً االخرى محدودة.فقد شخص العلً 

الطفٌلٌة والمفترسة فائدتها التقلٌل من اعداد الحشرات الضارة وهو ماٌعرف بالمكافحة 

كالنحل  .باالضافة االن هنالك عدد اخر من الحشرات النافعة والتً تعتبر بشكل اوباخرالحٌوٌة

د فً تلقٌح االزهار المحاصٌل المختلفة او تنتج مواد مفٌدة لالنسان وانواع اخرى تساع

 كالعسل والشمع والحرٌر.

مها غٌر ضارة له الحشرات ضارة بها معظهً المحصول  لىلٌست كل الحشرات التً تالحظ ع

علٌها صدفة ولهذا  جوء الى الظل واالختفاء فٌه اوتنزللوهً توجد فٌه االسباب المختلفة فال

 فان عدد الحشرات الضارة بالمحصول محدود اٌضا قد الٌتجاوز العشرة فً اكثر المحاصٌل.

وحتى  نوعا عداانواع الجراد والنطاط وانواع الحلم13فمثال حشرات القطن فً العراق ٌوجد

زرع ما لالنها تظهر ك Earias Insulanaبٌن هذا العددتعتبر دودةجوز القطن الشوكٌة مهمة

تجرى مكافحتها امابقٌة االنواع من مالم  هالقطن وتسبب له اضرارا وتؤدي الى الخسارة فٌ

انواع  7الحشرات فهً ثانوٌة االهمٌة ومثال اخر تخص الحشرات الضارة بالذرة ٌبلغ عددها 

 مهمة النها Sesamia Criticaعدى الجراد والنطاط ومن بٌنها حشرة حفار ساق الذرة

تصٌب المحصول كما زرع. وٌتطلب الحال مكافحتها لحماٌتها من الخسائر المؤكدة اما بقٌة 

محدودة.ان بعض الحشرات الثانوٌة االهمٌة  على المحصول من تصبح الحشرات فاضرارها

احد السنٌن اولسنوات عدة السباب النعرف جمٌعها ومن بٌن هذه االسباب  مهمة علٌه فً

المناسبة للتكاثر والنمو،وتوفرالعوائل النباتٌة،وتطور العالقة المعقدة بٌن  توفر العوامل البٌئٌة

من الحشرات المفترسة والطفٌلٌةمن صالح االفة او بسبب  الحشرات الضارة واعدائها

االستخدام الخاطئ من المبٌدات الحشرٌة الكٌمائٌة فمثال تصبح دودة جوز القطن االفرٌقٌة 

Heliothes Armigera بٌنما اصبحت ،  نجهلها لى القطن كل بضع سنوات السبابع ةمهم

نتٌجة مكافحة دودة جوز  Tetrenychus Turkestan   حشرة الشلٌك مهمة على القطن  

القطن الشوكٌة باستمرار بالمبٌدات الهاٌدروكاربونٌة المكلورة فً الخمسٌنات.ان وجود 



هذا المحصول فً كل انحاء العالم  فً قطرناالٌعنً انها مهمةعلىحشرة ضارة على المحصول 

المجاورة وحتى بٌن مناطق القطر الوحد ولدٌنا وقد تختلف مقدار اضرارها حتى فً اقطار

ة مهم  Spodoptera Litterailsالقطن ك.فً وطننا العربً تعتبر دودة ورقامثلة على ذال

عكس صحٌح وال ة على هذا المحصول فً العراقمهبٌنماغٌر م،  جدا على القطن فً مصر

 بالنسبة لدودة جوز القطن الشوكٌة.

 الطرق التً تضر الحشرات بها االنسان*

 الضرر بالمزروعات وتشمل-ا

قرض اجزاء النبات كالجذور واالوراق والسٌقان  واالزهار والثمار مثل انواع الجراد -1

 وانواع الخنافس  وٌرقات حرشفٌة االجنحة

والقفازات والذباب االبٌض والحشرات القشرٌة التً تنتمً امتصاص عصارة النبات المن -2

 نصفٌة االجنحة الى

وحرشفٌة االجنحة حفر فً اجزاء النبات مثل حفارات اوراق الثمار من ثنائٌة االجنحة -3

 االجنحة وحفارات السٌقان من غمدٌة

 من الزنابٌر وٌرقات فً انسجة النباتات مثل المن القطنً وبعض من انواع عمل اورام-4

 اوراق الزٌتون 

عند وضع البٌض تعمل شق فً  من وضع البٌض مثل حشرات السٌكادا اضرار الناجمة-5

 سٌقان العنب

طرٌات واالبتدائٌات اثناء تغذٌتها والبكترٌا والف سببات االمراض مثل الماٌكو بالزمانقل م-6

كالمن والقفازات والذباب االبٌض على اجزاء النبات مثل حشرات ذات الفم الثاقب الماص 

 والثربس كما تنقل الرواشح والماٌكوبالزما

 الضرر بالحبوب والمواد المخزونة مثل حشرات المخازن واالثاث وتشمل -ب

 اصابة وتلف الحبوب/خنفساء الطحٌن الصدئٌة والمتشابهة*

 اصابة السجاد والفرو والمالبس/حشرات العث*

 والسكائر/خنفساء الجلوداصابة الجلود *

 اصابة الخشب واالثاث/حشرات االرضة*

 

 

 



 اضرار الحشرات للحٌونات واالنسان-ج

امابا لمضاٌقة او االزعاج او بالسع وافراز مواد سامة كالزنابٌر والبعوض اوتكون بالتطفل 

خل وانواع من الذباب العاض او تقوم بالتطفل دا على اجسامها كالبعوض والقمل والبراغٌث

 رٌا وغٌرها.مالالك الفتاكة اجسامها كانواع الذباب واالهم من ذالك نقلها لالمراض

 Insect control"مكافحة الحشرات "

تسبب خسائر اكٌدة التقلٌل من اعداد الحشرات المهمة التً تعنً المكافحة او المقاومة)

المكافحة القضاء  اعدادها ٌعنً خفض اضرارها وتحقٌق الربح والتعنً بالمحصول وتقلٌل

 التام على الحشرات الستحالة ذالك 

 طرق مكافحة الحشرات*

 Natural controlالمكافحة الطبٌعٌة-1

ٌم اعداد الحشرات ضمن حدود علٌا خالل فترة زمنٌة معٌنة بعامل او اكثر من هً عملٌة تنظ

ٌن العاملٌن ٌندر ان ٌؤثر كل من هذالعوامل الطبٌعٌة)حٌة اوغٌر حٌة(دون تدخل االنسان 

 ٌم  كثافة االفة.كون احد العوامل هو المسؤل عن تنظبمفرده ولو ان هنالك حاالت قد ٌ

هنالك جدل كبٌر حول اهمٌة العوامل)االعداء الطبٌعٌة والمناخ والعوامل الطبٌعٌةاالخرى( فً 

الطبٌعً ان ٌعمل المناخ على تقرٌر حدود توزٌع اي  تنظٌم اعداد الحشرات منذ زمن بعٌد.فمن

ٌم الكائن الحً ل نوع ونظرٌا المناخ ٌعمل على تنظكائن حً ضمن حدود معٌنة ٌتحملها ك

ضمن حدود معٌنة فً حالة غٌاب العوامل االخرى.ومن المعروف ان المناخ المالئم الفة معٌنة 

الطبٌعة. وبهذا ٌمكن القول بان العوامل الحٌة تلعب االعداء الطبٌعٌة دورا بارزا فً المكافحة 

 .ٌم اعداد الحشرات من خالل تاثٌرها المتداخلوالغٌر حٌة بامكانها مجتمعة بتنظ

 Applied controlالمكافحة التطبٌقٌة-2

وهً تالك الطرق التً ٌلعب فٌها االنسان دورا اساسٌا فً تقدٌر اضرار الحشرات الى مستوى 

 Biological controlالمكافحة الحٌاتٌة -وتشمل:ا دون الضرر االقتصادي

وهً استخدام الطفٌلٌات والمفترسات ومسببات االمراض)الفطرٌات البكترٌا والرواشح 

والحٌوانات االبتدائٌة(عند البعض ٌتعداه الى استخدام االصناف المقاومة من النبات والطرق 

 .ستوى الضرر االقتصاديالوراثٌة والفٌرمونات فً خفض كثافة افة معٌنة دون م

ا ن اول من استخدم هذه الطرٌقة الصٌنٌون والعرب فً مكافحة الحشرات،كان اهل الٌمن 

 ٌجذبون نوع من النمل ٌسمى)القعس(فً مكافحة حشرة حمٌرة النخٌل

 Cultural Controlالمكافحة الزراعٌة -ب

حٌث استعملها الصٌنٌون وسكان وادي الرافدٌن ووادي  وهً اقدم طرٌقة فً مكافحة االفات

النٌل وتشمل تغٌر البٌئة التً تعٌش فٌها االفات الزراعٌة بطرٌقة او اخرى لجعلها اقل مالئمة 



لتكاثر وبقاء الحشرات الضارة وتشمل عملٌات تحضٌر االرض او استخدام مواعٌد الزراعة 

ظافة الحقول من االدغال ،استخدم الصناف ولن ولدورة الزراعٌة.والري  والتسمٌد والتقلٌم

 المقاومة.

 Genetic Controlالطرق الوراثٌة-ج

العقٌمة عن طرٌق استخدام جرعات  االفات الحشرٌة مثل استخدام الذكور دٌمكن التحكم باعدا

 واطئة من االشعة المؤٌنة للحصول على طفرات سائدة ممٌتة فً الخالٌا التناسلٌة دون التاثٌر

 على االنشطة االخرى.

من اهم تاثٌرات على الطفرات هو احداث خلل ٌطرا على التوازن الجٌنً والكروسومً نتٌجة 

تكرار اونقص فً عدد الجٌنات ابان الخالٌا الجٌنٌة ومن االمثلة علٌها استخدامها فً مكافحة 

 الدودة الحلزونٌة على االبقار فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة.

 Mechanical &physical controlالطرق المٌكانٌكٌة والفٌزائٌة-د

تها .من امثلة الطرق تشمل هذه الطرٌقة فً قتل اومنع  الحشرات الضارة او فً تغٌر بٌئ 

.وبواسطة معدات ومن ثم قتلها واستعمال الشبكات المٌكانٌكٌة جمع ادوار الحشرات بالٌد

لبعوض من الدخول الى البٌوت .والطرٌقة الفٌزٌاوٌة لمنع الذباب وا المعدنٌة على الشبابٌك

 االدوار المختلفة بالحشرات الضارة. الحرارة العالٌة والواطئة فً قتل هو استخدام درجات

 Legal Controlالمكافحة بالتشرٌع -ج

من دخول افات جدٌدة الى القطر وانتشارها فٌه لحماٌة  ان هذه الطرٌقة تستعمل للحد

مات تنظٌم استٌراد قوانٌن وتعلٌالمحاصٌل الزراعٌة من اضرارها وذالك عن طرٌق اصدار 

 زراعٌة.وتصدٌر المواد ال

 Chemical controlالمكافحة بالمبٌدات الكٌمائٌة-و

 الحشرات حد من اضرارٌمائٌة )المبٌدات(للهً الطرٌقةالتً تسخدم فٌها المواد الك

عن مادة او مخلوط من عدة مواد تستعمل لمنع او قتل او ابعاد او  عبارةPesticideالمبٌد.

 تقلٌل االفات .اٌنما وجدت .

 Integrated pest controlالمكافحة المتكاملة -ي

تستخدم فٌه كل من طرق المكافحة بتوافق ضمن مفهوم وتصور  االدارة االفاتبانها نظام 

كامل ودٌنامٌكٌة الحشرة لخفض اعدادها الى مستوى دون الضرر االقتصادي مع الحفاظ على 

 االعداء الحٌوٌة وعلى البٌئة من التلوث .وتعتمد على مٌزتٌن اساسٌتٌن هما:

 فات االقتصادٌة لال العتبة-2الزراعً       نظام البٌئًال-1

على محصول معٌن التً تجرى المكافحة االقتصادٌة //انها كثافة االفة  وتعرٌف العتبة

 الكٌمائٌة لمنع اعداد تلك االفة  من الوصول الى الضرر االقتصادي.



 محاضرات  بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الثانٌة

 د.خمٌس عبود المحمدي Homo pteraرتبة متشابهة االجنحة

تضم هذه الرتبة حشرات صغٌرة عادة ورخوة الجسم،كلها نباتٌة التغذٌة ومعضمها لها اهمٌة 

 Hemi pteraاقتصادٌة كبٌرة تشترك حشرات متشابهة االجنحة مع حشرات نصفٌة االجنحة 

فً صفات كثٌرة لدرجة ان كثٌر من المختصٌن ٌضعونها فً رتبة واحدة .فالمجموعتان لها 

اجزاء فم متشابهة من النوع الثاقب الماص والتحول التدرٌجً ولكنها تختلف فً صفات 

 اخرى هً

 Hemi  pteraرتبة نصفٌة االجنحة                  Homo pteraرتبة متشابهةاالجنحة

 للحشرات المجنحة زوجان من االجنحة -1المجنحة لها زوج من االجنحة           للحشرات-1

 الزوج االول منها نصف غمدي الجزء الغشائٌة عدا ذكور الحشرات القشرٌة

Coccideaالقاعدي غمدي متثخن والجزء الطرفً زوج واحد من االجنحة على 

 شائٌةغشائً اما الزوج الثانً كلها غ الصدر الوسطً.

 تطوي االجنحة وقت الراحة بشكل-2 تطوي االجنحة فً حالة االستعمال على -2

 متراكب وافقً فوق الجسم  هٌئة سقف او جملون

 اجزاء الفم تنشا من مقدمة الراس-3 اجزاء الفم تنشا من مؤخرة الراس-3

 وهً من النوع الثاقب الماص وهً من النوع الثاقب الماص،عدا الذكور 

  الحشرٌة تكون اعضاء الفم ضامرة اومفقودة

   التحول تدرٌجً ،عدا الذباب االبٌض والحشرات-4

 القشرٌة ٌكون التحول اكثر تعقٌدا لوجود دورا

 التحول تدرٌجً بسٌط -4 جالس غٌر متحرك قبل ظهولر الحشرات الكاملة 

ومنها العائالت المهمة ان حشرات متشابهة االجنحة واسعة االنتشار كثٌرة االنواع والتغاٌر 

 فً هذه الرتبة هً:

  Aphididaeعائلة المن-1

   Coccoideaفوق عائلة الحشرات القشرٌة-2

  Aleyrodidaeعائلة الذباب االبٌض -3



  Cicadidaeعائلة السٌكادا -4

  Cicadellidaeعائلة قفازات االوراق -5

 Aphididaeعائلة المن   

حشرات المن صغٌرة الحجم رخوة الجسم طول بعضها اقل من ملٌمتر واحد وقد ٌصل بعض 1

ملم ،وشكل حشرة المن كمثري وذات ارجل وقرون اشتشعار جٌدة النمو ،قرن  6-5انواعها 

قطع والجزءالطرفً مستدق .اما القطع الباقٌة من قرون  6-3االستشعار ٌتكون من 

نواع و لهذا تستعمل لغرض التصنٌف وتمٌز االنواع ان هذه االستشعار تختلف كثٌرا بحسب اال

وهً تختلف فً العدد والشكل حسب       Sensoriaاو Rhiniariaالقطع تحمل اعضاء الحس 

االنواع المن المختلفة اجزاء الفم تكون بشكل خرطوم ذي اربع قطع تختلف بالطول حسب 

حشرات التً تتغذى على سٌقان االنواع.ففً بعضها ٌكون اطول فً الجسم خاصة فً ال

االشجار.وتظهر فً كل نوع عادة اشكال مجنحة وغٌر مجنحة ،وللمجنحة زوجان من االجنحة 

الغشائٌة الرقٌقة الشفافة مع عروق قلٌلة وبسٌطة ومتفرعة ذات نظام تعرٌق متمٌز.اما العرق 

الجناح الخلفً فهو متفرع فً الجناح االمامً.الجناح االمامً اكبر من  Radiusالشعاعً

وٌرتبط الجناحٌن على كل جهة بخطاطٌف لتزٌد من كفائتها فً الطٌران ،وعندما تكون 

الحشرة واقفة تكون اجنحتها بشكل سقف او الجملون ولكنها فً انواع تمتد افقٌا فوق الجسم 

ة .ٌحمل ظهر القطعة البطنٌة الخامسة او السادسة فً معضم االنواع زوج من التراكٌب النبوبٌ

التً تختلف بالطول بحسب االنواع وتفرز مواد شبٌهة  Cerniclesتسمى القرٌنان

 بالشمع.الٌوجد القرٌنان فً كل انواع المن فبعضها صغٌر جدا .

ٌفرز بعض انواع المن مواد شمعٌة بٌضاء تغطً اجسامها تختلف كمٌتها وطبٌعتها فً 

مٌات كبٌرة منه كخٌوط النسٌج ٌفرز ك Eriosoma lanigerumاالنواع فمن التفاح القطنً

من الضروف البٌئٌة كالحرارة والجفاف واشعة الشمس،بٌنما التً تحمً مجامٌع المن تحتها 

 ٌفرز من اوراق المشمش ومن اللهانة كمٌات قلٌلةبشكل مسحوق او طحٌن شمعً.

ا وتسمى الندوة العسلٌة من المخرج Honeydewٌفرز بعض المن مادة الرضاب السكري

بعضها غزٌر االنتاج مثل انواع من السمامن اشجار الغابات كالبلوط ومن  بدرجات متفاوتة

اوراق المشمش ومن ساق الخوخ االسود ومن الدفلة ،بٌنما انواع المن االخرى التنتج اال 

 القلٌل من مادة الرضاب السكرٌة .

ات ،اذ انها تغطً اوراق ان افراز المن على النباتات المصابة بالمن ٌعتبر ضارا على النبات

النبات وتتجمع علٌها االتربة وتنمو علٌها الفطرٌات فتضر بهذه االوراق وتعطل عملٌة 

 التركٌب الضوئً والتنفس وعملٌات النتح .

تعٌش حشرات المن معٌشة تجمعٌة فنجد افراد النوع الواحد تعٌش سوٌة فً مجامٌع  

ن مختلف االعمار  فتتغذى عصارة النبات اومستعمرات .تضم المستعمرة الواحدة افراد م

العائل وتتكاثر بسرعة فٌزداد عددها فً وقت قصٌر ،وان التكاثر فٌها فً معضو اوقات السنة 

 هو تكاثر عذري)جنسً التزاوجً(.



التكاثر الدوري   او Heterogamyٌظهر فً المن نوع ممٌز من التكاثر وهو التكاثر المتباٌن 

Cyclic Reproduction ٌ تصف هذا التكاثر بتبادل عدة اجٌال عذرٌة مع جٌل تزاوجً ،كما

ٌظهر ضمن االجٌال العذرٌة تبادل االشكال المجنحة مع عدٌمة االجنحة .ٌكون التكاثر التزاجً 

 فً بعض الحاالت معقدا جدا وتظهر اجزاء منه على عوائل نباتٌة مختلفة.

 ،فبعضهالتً ٌعٌش فٌها نوع معٌن تختلف دورة حٌاة المن بحسب النوع وبحسب البٌئة ا

 دورة كامل غٌر االخر والبعض المتباٌن التكاثر فٌه ٌظهر التً HOLOCYCLICالحٌاة) دورة كاملة

  ( ANHOLOCYCLIC) الحٌاة

 من واكثر للتكاثر واحدة طرٌقة من اكثر تشمل معقدة معٌشة الحٌاة دورة كاملة االنواع تعٌش

 الجانبٌة الدورة هذه تشٌع POLYMORPHISM االشكال تعدد وفٌها النباتٌة العوائل من واحد عائل

 العراق. من الشمالٌة المناطق فً تعٌش التً المن انواع بٌن

 المن حٌاة *دورة

 حشرة بشكل الشتاء فترة تمضً ان الرقٌقة المن لحشرة الٌمكن قاسٌا ٌكون لشتاءا فصل ان بما

 البٌضة بدور الشتاء تمضً ،ولكنها النباتات كجذور محمٌة اماكن فً عاشت اذا اال حورٌة او

 . افضل بشكل الشتاء فً البٌئة قساوة تقاوم التً

ٌف واوائل الشتاء ثم تموت كافة التزاوجٌة البٌض فً اواخر الخرالولودة االناث البٌض تضع

االفراد االخرى ،وتضع البٌض على نوع معٌن او اكثر من نوع )العائل االولً (وهً نوع من 

اشجار الفاكهة ثم ٌفقس البٌض فً الربٌع عن حورٌات وتتغذى هذه الحورٌات على العائل 

 Stem motherاالولً وتصل هذه الحورٌات الى الدور الكامل وتسمى االمهات االساسٌة 

تكون مجنحة ،وٌطلق على نسل االمهات  Callipteriniوهً حشرات غٌر مجنحة ماعدا 

ثم ٌزداد اعدادها بسرعة كبٌرة على  Primary viviparaeاالساسٌة بالعذرٌات االولٌة 

العائل االولً فً الربٌع تظهر حشرات مجنحة كلما ازداد التزاحم فتطٌر االفراد المجنحة الى 

نباتات اخرى من نفس نوع العائل االولً حٌث تزداد نسبة المجنحات فً اواخر الربٌع ثم 

نحات العذرٌة المج ا وتسمىMigrantesتهاجر هذه المجنحات وتسمى المهاجرات 

Viviparae Alatae  فتطٌر هذه المهاجرات من العائل االولً الى العائل الثانوي

Secondary Host  ٌختلف هذا العائل عن العائل االولً(،وبعد االستقرار على العائل(

الثانوي تبدا بالتغذي والتكاثر العذري فٌعطً حورٌات غٌر مجنحة هذه الحورٌات تتكاثر خالل 

،وفً نهاٌة  Secondary ViviParaeوائل الخرٌف فتسمى العذرٌات الثانوٌة الصٌف وا

تطٌر هذه االناث المجنحة الى العائل  Sexu Pareaeالخرٌف تظهر اناث مجنحة تسمى 

االولً وهناك تتغذى وتلد على العائل االولً )اناث بٌوضة(وهً حشرات غٌر مجنحة هذه 

الثانوي فتطٌر الى العائل االولً فتلقح االناث البٌوضة تتزاوج مع ذكور اما ناشئة على العائل 

ثم بعد التلقٌح تضع البٌض على اغصان العائل االولً بعد ذالك تمضً البٌوض فترة الشتاء 

 القاسً وبعدها تموت االناث والذكور وهكذا تعٌد دورة الحٌاة .



فالمن ذو دورة الحٌاة الكاملة ٌمر بنوعٌن من التكاثر العذري)جنسً التزاوجً (فً الربٌع 

والصٌف ومعضم الخرٌف ثم تكاثر تزاوجً)جنسً تزاوجً(فً اواخر الخرٌف واوائل الشتاء 

من انواع المن الذي فٌه  Alternation Ofgenerationلذالك ٌطلق علٌها تعاقب االجٌال 

 ا :تعاقب االجٌال هم

 Hualopterus pruniمن المشمش-1

 Brachyeaudus anygelacinusمن تجعد اوراق الخوخ-2

 ** Anholo cyclic*اما االنواع غٌر كاملة دورة الحٌاة*

هذه الدورة هً السائدة بٌن المن وخاصة فً المنطقة االستوائٌة وشبه االستوائٌة وحتى 

بهذه الدورة بشكل حشرة او تستمر بالتكاثر فً  المعتدلة التً الٌكون فٌه الشتا قاسٌاالسبات

الشتاء بشكل حشرة اوحورٌة وتتكاثر على عدة انواع من النباتات بشكل عذري حٌث تشكل 

 بشكل مظهر اومظهران مجنح او غٌر مجنح .

 دورة الحٌاة الغٌر الكاملة هً جزء من الدورة الكاملة ومن امثلتها من القطن او من الدفلة .

ار المن للنبات العائل بامتصاص العصارة النباتٌة بسبب كثرة اعدده لتكاثره تتلخص اضر

السرٌع ولمعٌشتها التجمعٌة ،لذالك تظهر اعراض االصابة بسرعة واصفرار االوراق ،وتوقف 

المن مثل من الجت اثناء التغذٌة  نمو النبات وذبوله فً بعض االحٌان ،كما تفرز بعض انواع

د سامة فً انسجة عائله النباتً تسبب ضعف النبات وتدهوره او موته للعابا ٌحتوي على موا

 باالضافة الى افراز المادة السكرٌة على النبات التً سبق ذكرها . فً فترة وجٌزة ،

كما ان المن ٌنقل امراض فاٌروسٌة تسبب ضعف النبات وقلة انتاجه .وفً ماٌلً النواع المن 

 فً العراق هً:

  Aphis gossypiiمن القطن-1

  Myzus persicaeمن الخوخ االخضر-2

 Aphis fabaeمن الباقالء االسود-3

 Trioxys angelicae-1  من طفٌلٌات المن 

 2-Ephedrus persicae 

 Coccinella septumpunctata-1   من المفترسات 

2-c undecim puncta  

 3-Metasyrphus corrollae 

4-chrysopa carneae 



 

 

 

 



 محاضرات  "بسم هللا الرحمن الرحٌم" المحاضرة الثالثة

 د.خميس عبود المحمدي حشرات بساتين

 

  Coccoideaفوق عائلة الحشرات القشرٌة* 

رٌة مع انواع رتبة متشابهة االجنحة االخرى بان لها اجزاء فم ثاقبة تشترك الحشرات القش

ماصة ،وبان التحول فٌها بصورة عامة من النوع التدرٌجً مع بعض التحورات ،ان هذه 

المحموعة فوق العائلة كبٌرة تحتوي على حشرات صؽٌرة ودقٌقة تخصصت فً معٌشتها 

،فاالناث فٌها عدٌمة االجنحة قلٌلة الحركة وتحورت بحٌث اصبحت التشبه بقٌة انواع  رتبتها

او عدٌمة كلٌا.اذ تستقر فً مكان واحد طٌلة حٌاتها وهً مؽطاة بؽطاء شمعً او قشرة قوٌة  

،اما قرون االستشعار فاما مفقودان او بدون ارجل  ا وهً عادةاو ٌكون جدار جسمها صلب

 موجودان بدرجة مختلفة من النمو .

م رقٌق لها زوج واحد من االجنحة وهو الزوج االمامً من االجنحة بٌنما الذكر صؽٌر الحج

ذات العروق القلٌلة والمختزلة وفً االحٌان نادرة جدا ٌكون الذكر ؼٌر مجنح ،الذكر ذو قرون 

قطعة ،وتنتهً بطنه بخٌط طوٌل واحٌانان بخٌطن،واجزاء فمه ضامرة 52-01استشعارمن

 فهو الٌتؽذى .

مجامٌع وٌفقس البٌض الى حورٌات صؽٌرة نشطة الحركة جدا ذات بٌضها بشكل  تضع االنثى

تزحؾ فً كل اتجاه وتنتشر على النبات  Crawlersارجل وقرون استشعار تسمى الزاحفات 

وعلى النباتات المجاورة،وبواسطتها تنتشر االصابة وتتوسع وبعد ان تستقر  الزاحفة فً 

قد عند اذ ارجلها وقرون االستشعار ،وتصبح ،وبعد فترة وجٌزة تفمكان مالئم تتؽذى وتنسلخ 

استقرت فً نفس المكان  ستقر فً مكان واحد ،فاذا كانت انثىمنذ هذا الوقت حورٌة جالسة ت

طٌلة حٌاتها حتى بعد ان تصبح حشرة كاملة بدون اجنحة ،وتفرز منذ ان تجلس مادة شمعٌة 

 كؽطاء للجسم،ولكل نوع ؼطاء شمعً خاص به .

من االجنحة  لحشرة ذكرا فتجلس حتى تصبح حورٌته كاملة مجنحة بزوج واحداما اذا كانت ا

 الكاملة تتؽذى وتعٌش لفترة اطول من الذكر الذي الٌتؽذى وٌموت بعد فترة وجٌزة . .االنثى

تضم فوق عائلة الحشرات القشرٌة كثٌر من االنواع المهمة التً تصٌب عوائل نباتٌة متعددة 

ضها ٌصٌب النباتات داخل البٌوت الزجاجٌة ،وتعتبر افات مزمنة  خاصة اشجار الفاكهة ،وبع

لها وتعٌش هذه الحشرات على االؼصان او الثمار او االوراق او الجذور ،وبما ان معضم 

نقل محلً او بنقل وقتها على النبات فان نشرها وانتقالها تعتمد على نشاط وحركة الزاحفات 

 االسٌقان والجذور وؼٌرها.االجزاء النباتٌة المصابة كالثمار و

وبما ان اجزاء الفم ثاقبة ماصة فهً تمتص العصارة النباتٌة،وبما انها تعٌش بشكل متجمع 

انها امٌعها مزدحمة بالسكان، باالضافة فلذالك فان اضرارها شدٌدة وخاصة عندما تكون مج

التً تؽطً العائل النباتً المجاور ،ولهذه المادة  Honeydewتفرز مادة الرضاب السكرٌة



 النباتً ، ولها اٌضا لهذه االفرازات فوائد تفرز االصباغ )الشٌالك(تستعمل اضرار على العائل

فً صناعة االخشاب مثل الصبؽة االحمراء.ٌضع بعض المختصٌن فً تصنٌؾ هذه،المجموعة 

 عائالت مختلفة هً:وتضم الى  Coccidaeمن الحشرات .ضمن عائلة واحدة

 Ortheziidaeعائلة الحشرات القشرٌة ذات الشعار  -0

جسم واضح بٌضوي تؽطً الجسم صفائح شمعٌة بٌضاء ،لبعضها كٌس بٌض  تكون االنثى

(قطع .تصٌب حورٌات وكامالت واؼصان 9-4طوٌل ممتد الى الخلؾ ولها قرون استشعار)

 واوراق فً شمال العراق .

  Diaspididaeرٌة المدرعةعائلة الحشرات القش-5

مؽطا بدرع ومن ؼطاء شمعً صلب ٌحمً الحشرة من  سمٌت بهذا االسم الن جسم االنثى

نوع منتشر بالعراق 83الضروؾ البٌئٌة ، وٌكون هذا الدرع مفصول عن جسم الحشرة.وٌضم 

 ومنها الحشرة القشرٌة على النخٌل والزٌتون والحمضٌات.

  Coccidaeةعائلة الحشرة القشرٌة الرخو-8

وتسمى الحشرة القشرٌة الرخوة او الشمعٌة او السلحفاة ،تؽطً االناث بؽطاء شمعً جزئً 

عائلة تفرز مادة الرضاب وتكون ضارة للنباتات لا ،انواع هذه او كلً واحٌانا بدون ؼطاء 

 ،وتعتبر افات اقتصادٌة مهمة .

 Asterolecanlldaeعائلة الحشرات القشرٌة ذات النقر -4

سمٌت بهذا االسم تكون نقر من مادة شمعٌة تفرزها االنثا وتعٌش بداخلها ومن امثالها 

 الحشرة القشرٌة الخضراء التً تصٌب اشجار النخٌل فً العراق 

  Pseudococcidaeعائلة البق الدقٌقً -2

سمٌت بهذا االسم بسبب الؽطاء الشمعً االبٌض الذي ٌؽطً اجسمها ٌشبه الدقٌق واحٌانا 

 القطن مثل بق الهبسكس الدقٌقً وبق الموالح الدقٌقً. ٌشبه

 تصادٌا وذات العوائل المتعددة .سنشرح بعض انواع الحشرات المهمة اق

 Olive scale or parlatoria        *حشرة الزٌتون القشرٌة*

 Perlotoria oleae  ----Diaspididae--Homoptera 

والسلٌمانٌة وفً امرٌكا الجنوبٌة والشمالٌة وفً اسٌا ودول  تنتشر فً محافضة نٌنوى

 حوض البحر االبٌض المتوسط .

العوائل /تصٌب حشرة الزٌتون القشرٌة كالزٌتون والتفاحٌات واالشجار ذات النواة الحجرٌة 

والرمان والعنب والتوت ،وتصٌب تباتات الزٌنة كالدفلة والورد  اهم عوائلها الزٌتون 

 .واالشجار ذات النواة الحجرٌة  والتفاحٌات



الضرر واالهمٌة االقتصادٌة/تتؽذى الحورٌات واالثاث الكاملة لهذه الحشرة على ثمار الزٌتون 

االوراق واالؼصان فٌه تلوث مناطق االصابة وتشوه الثمار وضعؾ النبات .فتظهر  وكذالك

على الثمار بقع سوداء فً حالة االصابة الشدٌدة تتشوه الثمار وحٌنها تصٌب ثمار التفاح 

وثمار االشجار ذات النواة الحجرٌة تظهر فً مناطق التصاق الحشرات علٌها بقع حمراء 

ناطق التؽذي االوراق وتظهر محلها بقع حمراء بٌنما بقع حمراء ٌختفً اللكلوروفٌل من م.

ؼامقة فً محالت االصابة على االؼصان .ٌنشاعن االصابة الشدٌدة تٌبس القلؾ وتشققه 

وموت االؼصان وبالتالً ضعؾ االشجار وموتها، وتعتبر هذه الحشرة من االفات المهمة على 

 رٌا.التفاح فً شمال العراق وعلى الزٌتون فً سو

 Life cycle**دورة الحٌاة 

(ملم لونها 0.4-0من ) ٌرة بٌضوٌة الشكل ٌبلػ طول االنثىحشرة الزٌتون القشرٌة افة صؽ

احمر ونهاٌة البطن بنٌة ،ٌؽطً الجسم قشرة بٌضاء محدبة رمادٌة ذات بقعة جانبٌة سوداء 

مستطٌلة صفراء اما قشرة حورٌة الذكر الطور الساكن (ملم.5.2-0.2وٌبلػ قطر القشرةمن)

ملم .الذكر الكامل احمر اللون ذات قرون استشعار قصٌرة 1.9ملم وعرض0.8مسمرة طولها

 ورٌشٌة .

ع سبوان طور التشتٌة على شكل حشرة كاملة ثم تبدا بوضع البٌض على االؼصان فً اال

بٌضة او اكثر والبٌضة قرمزٌة اللون.تبلػ حضانة 81 االول من شهر نٌسان، تضع االنثى

س البٌض وتخرج الزاحفات فً نهاٌة ٌوم حسب درجات الحرارة حٌث ٌفق53-7بٌض منال

مناسب كاالؼصان او االوراق او ساعات قً مكان 4-5ٌسان حتى منتصؾ ماٌس لتستقر منن

 ثمار.ال

الزاحفة بٌضوٌة صفراء محمرة وبعد ان تستقر خالل الفترة بٌن نهاٌة ماٌس وشهر حزٌران 

فً حٌن تكون قشرة حورٌة  جسمها .وتكون قشرة حورٌة االنثى قتبداء بافراز قشرة فو

 الذكر الطور الساكن صفراء مسمرة.

النموات  ذو  سوؾ تظهر الكامالت فً بداٌة تموز وبعد التزاوج توضع البٌض على االوراق

 فً النصؾ الثانً من الشهر نفسة.الحدٌثة 

من البٌضة الى الكاملة فً  االنثى الشمالٌة ، تستؽرق فترة نموللحشرة جٌالن فً المنطقة 

الى الكاملة  ٌوم فً الشتاء.اما فترة نمو الذكر من البٌضة083ٌوما فً الصٌؾ و83فلسطٌن 

 .اجٌال قً السنة فً سورٌا8-5،للحشرة من  اقصر من فترة االنثى

       Hibiscus mealybug**بق الهبسكس  الدقٌقً 

Nipaecoccus vastator –Pseudococcidae –Hemiptera 

تنتشر فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة كما تنتشر بالهند  وجنوب شرق اسٌا وجنوب 

 امرٌكا وشمالها كما تنتشر بالسودان ومصر ودول الخلٌج والعراق .



العوائل /الحشرة متعددة العوائل فهً تصٌب الحمضٌات وبدرجات مختلفة والتوت والسدر 

والباذنجان والبطاطة والنخٌل والرمان والعرموط ،وقدٌعزى انتشار  والٌاس والتٌن والطماطة

روؾ بٌئٌة متباٌنة.وتعتبر الحمضٌات ى تعدد العوائل والى تحملها الى ظهذه االفة فً العالم ال

 والتوت من اهم العوائل هذه الحشرة فً العراق .والسدر 

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة :*

الدور الضار هً الحورٌة والحشرة الكاملة خاصة االناث فالذكر الٌتؽذى االفً المرحلة 

فً المراحل الحورٌة التالٌة والفً دور الحشرة  ة االولى فقط وال تتؽذى بعدها وال الحورٌ

الكاملة .توجد الحشرة على اجزاء النبات المختلفة،فهً توجد على السٌقان واالؼصان والثمار 

وراق ،تعٌش بشكل مجامٌع هذا ماٌزٌد من اضرارها .ٌمتص البق الدقٌقً عصارة وعلى اال

او توقؾ نموها ثم سقوطها  النبات وتسبب اضرار متعددة فاصابة االوراق تؤدي الى التفافها

،واصابة  البراعم تؤدي الى موتها واصابة الثماراذا كانت االصابة علٌها فتؤدي الى سقوطها 

ار االولى كما فً الحمضٌات .اذا كانت على الثمرة نفسها تؤدي الى اضعافها اذا كانت فً االدو

 وتوقؾ نموها .

اذا كانت االصابة على الشجرة تؤدي الى اضعافها وقلة انتاجها بدرجة مع شدة االصابة 

،عالوة على ان البق الدقٌقً ٌفرز مادة الرضاب السكرٌة التً تؽطً االوراق فتلتصق علٌها 

نمو علٌها الفطرٌات وتتعطل وضائؾ االوراق ،وعند تؽذي الحورٌات واالناث على االتربة وت

اوراق واؼصان السدر تموت اجزاء كبٌرة من االؼصان وتجؾ وتسقط الثمار وتتجعد االوراق 

 وتؤدي االصابة الشدٌدة الى ضعؾ االشجار وموتها احٌانا.

 رٌن الثانً الى شهر اذار.تزداد اصابة السدر بانخفاض درجات حرارة ابتدائا من تش

تختلؾ حساسٌة انواع الحمضٌات وسالالت التوت والسدر لالصابة بهذه الحشرة،لقد تؽٌرت 

االهمٌة االقتصادٌة لبق الهبسكس الدقٌقً فً العراق من وقت ظهوره ،اول ماظهر فً العراق 

لسبعٌنٌات بشكل محدود جدا ثم ازدادت اهمٌته بمرور الزمن خاصة فً اوائل ا0933-32عام

عداد اوحتى اواسطها ،ثم اخذت هذه االهمٌة بالتضاؤل حتى اصبحت فً الوقت التظهر اال ب

ة اسباب من اهمها هو سٌطرة االعداء الطبٌعٌة وٌعزى ذالك الى عدمحدودة وفً بقع منعزلة  

 .  من طفٌلٌات ومفترسات على هذا االفة 

 life cycleدورة الحٌاة**

ماكن المحمٌة توجد االدوار االخرى اٌضا فً االتشتً حشرة البق الدقٌقً فً دور البٌضةوقد 

شتاءا.ٌفقس البٌض فً الربٌع الى حورٌات زاحفة ،البٌضة بنٌة اللون متطاولة الشكل 

ا شعرتان ٌة الزاحفة بنٌة اللون وفً مؤخرتهوتوضع بشكل مجامٌع بداخل كٌس والحور

هً نشطة وتترك كٌس البٌض بعد فترة من فقسها وتتجول بنشاط الى طوٌلتان بلون ابٌض ،و

ستقرارها فٌما بعد حتى تنمو حتى تجد لها مكان مناسب لتؽذٌتها والاجزاء اخرى من الشجرة 

الؼصان المتشابكة التً من شجرة الخرى عبر ا ول الى الحشرة الكاملة ،وقد تنتقلوتتح

عوائل اخرى وفً النتٌجة تستقر على بقعة او تسقط على االرض فتتسلق  تصبح كجسور



صالحة لتؽذٌتها ،وتبقى فٌها حتى تصل مرحلة الحشرة الكاملة .تتؽذى الحورٌة الزاحفة الذكر 

طٌلة فترة مرحلة الحورٌة االولى)الزاحفة(،وعندما ٌكتمل نمو هذه المرحلة فتنتقل الى مكان 

انً ومن هذا الطور وحتى بلوغ الحشرة اخر فتستقر فٌه وتنسلخ لتتحول الى حورٌة الطور الث

الى الحشرة الكاملة والتً فٌها التتؽذى )الحشرة الذكر(.تمر حورٌة الذكر باربعة اطوار اي 

تنسلخ منذ الفقس اربعة انسالخات كً تصل مرحلة الحشرة الكاملة .والحشرة الكاملة للذكر 

(فترة قصٌرة الحشرة)الذكرتكون مجنحة ذات زوج واحد من االجنحة الؽشائٌة ،تعٌش هذه 

 وٌموت .التكاثر العذري فً بق الهبسكس الدقٌقً هو الشائع. حتى تتزاوج مع االنثى

ان تستقر من زحفها على جزء مالئم من النبات العائل تتؽذى وتنسلخ فبعد  اماحورٌة االنثى

رٌة ثالثة وتستمر فً التؽذٌة حتى مرحلة الحشرة الكاملة.وهً اٌضا تتؽذى وتنسلخ هذه الحو

انسالخات فقط لها ثالث اطوار حورٌة فقط .الحشرة الكاملة لالنثى ؼٌر مجنحة وارجلها 

ملم تفرز الحورٌة منذ الطور الثانً  مادة 5.8قصٌرة وتستمر بالتؽذٌة حتى موتها طولها 

المادة اكثؾ فً حالة الحورٌة النثى التً تستمر فً افراز  شمعٌة تحٌط بجسمها وتكون هذه

دة الشمعٌة وهً حشرة كاملة .اما الذكر الٌفرز هذه المادة االفً اطواره الحورٌة فقط الما

ٌوم بحسب درجة حرارة الموسم 23-53اجٌال فً وسط العراق ،ومدة الجٌل 7-3للحشرة من

 Control.**المكافحة 

 ة اعداء الطبٌعٌة فعالة منها:للحشر

 Anagyrus pseudococciالطفٌلمن رتبة ؼشائٌة االجنحة Encyrtidaeمن عائلة -0

 Chrysopa carneaمفترس من رتبة شبكٌة االجنحة-5

 Cecidomyiidae  --Dicrodiplosis spمفترس من رتبة ثنائٌة االجنحة -8

 Coccinellidae –Exochomus nigripennisمن رتبة ؼمدٌة االجنحة من عائلة -4

                     Hypeaspis pumilaمن عائلة الدعاسٌق-2

             Pullus spمن عائلة الدعاسٌق     -3

         Scyminus syriacusمن عائلة الدعاسٌق   -7

           Stethorus spمن عائلة الدعاسٌق   -3

المكافحة الكٌمائٌة فٌجب التجرى اال عند الضرورة القسوى حتى التتاثر االعداء النافعة  اام

 اعاله

 Aleyrodidae**عائلة الذباب االبٌض 

ملم تكون الحشرات 8-5حشرات صؽٌرة نادرة ماٌزٌد طولها عن White flyالذباب االبٌض 

الكاملة مجنحة فً كال الجنسٌن وهً ذات اربعة اجنحة مؽطاة بمسحوق شمعً ابٌض.تطوي 

بسٌط .للحشرة ا فوق الجسم او بشكل جملون بسٌط تعرٌق االجنحة االجنحة عند الراحة افقٌ



قرون االستشعار جٌدة النمو  ةن البسٌطركبة تشبه الكلٌة مع زوج من العٌوالكاملة عٌون م

،تشبه هذه الحشرة عثة قطع وٌثبت خرطوم الفم من مؤخرة الراس 7،تتكون من 

ت وتتحول تحوال خاصة صؽٌرة.الحشرات الكاملة نشطة وتتؽذى االناث والذكور وتنمو الحشرا

 م حشرات متشابهة االجنحة .ٌختلؾ عن معظ

فاالناث تضع على السطح السفلً لالوراق ،تفقس البٌض الى حورٌات نشطة وتسمى فً 

اطوارها االولى ٌرقات تستقر الحورٌة االولى تتؽذى وتنسلخ،وتفقد عنذئذ ارجلها وقرون 

ما  استشعارها ،وتبداء بافراز ؼطاء شمعً لها وتبقى ساكنة فً مكانا واحد تشبه الى حد

الحشرات القشرٌة .تنموالحورٌة تحت الؽطاء الشمعً الى ان تصل للطور الحوري االخٌر 

الذي ٌسمى عندئذ بالعذراء ،فتخرج الحشرات الكاملة من الجهة الظهرٌة للؽطاء الشمعً على 

 Bemisia tabaciهذه الحشرة منتشرة على الكثٌر من النباتات النوع الشائع .Tشكل حرؾ

 .Polyphagousالذي ٌصٌب عوائل نباتٌة كثٌرة 

 Tobacco white fly   Bemisia tabaci*الذباب البٌضاء

        Aleyrodidae---Hemiptera 

من  ًعائلة نباتٌة ،ثلث07العوائل /ٌصل عدد عوائلها الى اكثر من خمسٌن نوعا تعود اللى 

 ر ادؼال ونباتات برٌة .هذه العوائل تعود للنباتات االقتصادٌة ،والثلث االخٌ

فمن هذه اكثر العوائل التً ٌصٌبها تعود الى العائلة القثائٌة والخبازٌة والباذنجانٌة والصلٌبٌة 

 القرنابٌط.-الباذنجان–الطماطة –البطاطة -النباتات القطن /الخٌار

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة *

تتؽذى الحورٌات والحشرات الكاملة عصارة النبات العائل من السطوح السفلٌة لالوراق، وبما 

ان معٌشة هذه الحشرة تجمعٌة باعداد كبٌرة ، ولطبٌعة تؽذٌتها فان اضرارها بالؽة.ومما ٌزٌد 

من اضرارها افراز داخل االنسجة لعابا ٌحتوي على انزٌمات لتسهل هضم ماتمتصه من ؼذاء 

االنزٌمات اثر ضار على النباتات فتؤدي الى موت االنسجة وجفافها،كما ان تفرز مادة ،لهذه 

الرضاب السكرٌة على النبات العائل او النباتات التً تنمو علٌها فتنمو الفطرٌات واالتربة 

فٌنجذب الٌها النمل ،فٌتضرر منها الخٌار فً العروة الخرٌفٌة كثٌرا الن اعدادها تصل الى 

حورٌات على الورقة الواحدة ،حتى ان التربة تحت النباتات تبدو رطبة من ؼزارة بضع من ال

على النبات التً تفرزه الحشرة ،وتسبب اصفرار االوراق وتجعدها مما  الرضاب السكري

 تؤدي الى قصر عمر النبات.

وتجعد واصفرار اوراق الطماطة وفاٌروس  Tylcvان الذباب البٌضاء تنقل الرواشح مثل 

Cvyv مرض اصفرار عروق الخٌار .وهذه الذبابة مهمة فً الزراعة المحمٌة النها تنقل

 الرواشح الى الطماطة مما ٌضطر المزارع اعادة الزراعة.

-00التشتٌة للحشرة فً الطور الحوري الجالس على السطوح السفلٌة لالوراق للحشرة من

 جٌل بالسنة .02



 Control*المكافحة 

هور اضراره، ٌكون انسب االوقات فاذا تاخرت المكافحة ٌتزاٌد المن ٌكافح المن عند اول ظ-0

بشكل كبٌر وتزداد اضراره على النبات، ثم تبدا اعدد من المفترسات والطفٌلٌات تهاجم المن 

،فعند المكافحة ستؤثر على االعداء الحٌوٌة وبالتالً تكون المكافحة قلٌلة الفائدة الن المبٌدات 

واعدائه الحٌوٌة.وفً حالة وجود اعداء حٌوٌة طبٌعٌة فً مكافحة المن  الكٌماوٌة تقتل المن

ٌكتفً بها والٌستعمل المبٌدات الكٌماوٌة اوتستعمل مبٌدات انتقائٌة تقتل المن والتقتل االعداء 

%مستحلب برٌمور قابل للبلل ومبٌد 21%مستحلب،نوكوز 21الحٌوٌة المبٌدات مالثٌون 

 % مستحلب مركز21اكتلك 

على البق  داء طبٌعٌة تتجاوز العشرة ،فتحافظافحة البق الدقٌقً /لدى حشرة البق اعمك-5

 الدقٌقً على التوازن الحاجة للمكافحة الكٌمائٌة .

مكافحة الحشرات القشرٌة /على الرؼم من ان الحشرات لدٌها اعداء طبٌعٌة من مفترسات -8

حة الطبٌعٌة بتوقٌت الٌؤثر على االعداء وطفٌلٌات،اال انها تكافح كٌماوٌا باالضافة الى المكاف

الطبٌعٌة . ان انسب االوقات هً عند فقس البٌوض الحشرات القشرٌة وظهور الزاحفات وقبل 

.وفً حاالت معٌنة مكافحة الحشرة القشرٌة على النخٌل التصاقها فً النبات فً اوائل  الربٌع 

شرة القشرٌة النخٌل وهً سوبر اسد فً فصل الشتاء تستخدم المبٌدات التالٌة فً مكافحة الح

 %مستحلب.31%مستحلب او ادٌازنون 21%مستحلب مركز اومالثٌون 41

مكافحة الذباب االبٌض /ٌكافح الذباب االبٌض على معضم المحاصٌل والخضر عادة -4

 %مستحلب فً شهري تموز واب.21بمبٌدالمالثٌون 

اما مكافحة الحمضٌات تكافح فً الربٌع والخرٌؾ بمبٌدات المالثٌون  والدٌازٌنون والدبتركس 

شرة ومن الجدٌر بالذكر ان ثروٌدٌةالمصنعةفعالٌة ضد هذه الحاو استخدام المركبات الباٌرو

 الذباب االبٌض لها اعداء طبٌعٌة فً العراق هً الطفٌلٌات التالٌة:

 Eretmoceras sp—Coccophagyus sp--Praspaltella sp 

  

 ومن المفترسات

 Clitostethus arcuatus 

 

*زراعة متداخلة فً الحقل مثال زراعة الخٌار مع الطماطة بصورة متداخلة هذه الطرٌقة 

ستقلل الذباب االبٌض على الطماطة النه ٌفضل محصول الخٌار لؽرض منع نقل فاٌروس تجعد 

 .Tylcvواصفرار اوراق الطماطة 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 محاضرات   بسم هللا  الرحمن الرحٌم المحاضرة الرابعة

 د.خمٌس عبود المحمدي    حشرات بساتٌن

 Orthoptera**الحشرات ذات االضرار العامة او متعددة العوائل) رتبة مستقٌمة االجنحة(

   Locustidae     or    Acrididaeعائلة الجراد والنطاط قصٌر القرون*

تتمٌز افراد هذه العائلة عن غٌرها من عائالت رتبة مستقٌمة االجنحة،تكون قرون االستشعار 

فٌها اقصر كثٌرا من طول الجسم، وان اعضاء السمع لهذه الرتبة تقع على جانبً الحلقة 

البطنٌة االولى ،والرسغ ذو ثالث عقل ،والة وضع البٌض قصٌرة.من اهم انواع الجراد هو 

 .Schistocerca gregariaواالسم العلمً Desert Locustوي الجراد الصحرا

فرٌقٌا ٌنتشر هذا الجراد الصحراوي فً رقعة واسعة من العالم ،تمتد بٌن الساحل الغربً ال

 غربا وحتى شمال غرب الهند شرقا.

العوائل /الجراد الصحراوي كغٌره من افراد رتبة مستقٌمة االجنحة ،متعدد العوائل فهو ٌصٌب 

 بدوري الحوري والكامل لمعضم انواع النباتات .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة "

ٌتغذى الجراد على جمٌع اجزاء النبات وحتى قلف االشجار عند عدم توفر االجزاء الخضراء 

غم(ومن عادات 3دة الواحدة فً الٌوم بما ٌعادل وزنها من الغذاء)حوالً له ،وتستهلك الجرا

على مزارٌعها  ىهذا الجراد تكوٌن اسراب مهاجرة ،اذا مانزل فً منطقة زراعٌة قض

واشجارها وقد ٌسبب مجاعة بٌن سكانها ،باالضافة الى ان حورٌاتها تسبب اضرار مماثلة 

ملٌون 0111)سرب الواحد المتوسط الحجم للمحاصٌل الزراعٌة .وٌقدر عدد افراد ال

 طن(،3111جرادة(،والستهالك الٌومً من الغذاء)

هذه االهمٌة فقد تاسست مراكز بحوث خاصة به مثل مركز ابحاث مقاومة الجراد ونظرا ل

Anti locust research center . فً لندن ،ومراكز ابحاث الجراد التابعة لمنضمةFAO 

االضافة الى البحوث التً تجرى فً الدول التً ٌنتشر فٌها الجراد وبٌن التابعة لالمم المتحدة ب

هذه الدول ومراكز البحوث تعاون فً مجال المعرفة واالخبارٌات عن تحركات االسراب 

 واوقاتها وحجومها تساعد فً اعمال المكافحة .

 *تارٌخ الحٌاة والوصف 

ملم 5.5للحورٌات .ٌبلغ طول الذكر  تنضج الحشرات الجنسٌة بعد عدة اسابٌع من اخر انسالخ

 Solitaryمظهران هً المظهر االنفرادي  ملم للجراد الصحراوي6.0واالنثى 

phase والمظهر المهاجرMigratory phase  تختلف االفراد فً هذٌن المظهرٌن فً هذٌن،

 منهما نوعان مختلفٌن  ٌن ٌعتقدون ان المظهرانك والشكل واللون ،مما جعل المشتغلالسلو

 الجراد .



انهما مظهران لنوع واحد وشرح ذالك 0290اثبت فً عامUvarov غٌر ان العالم االنكلٌزي 

ادي الى الطور ،واشار الى ان النوع ٌتحول من الطور االنفر Phade theoryبنظرٌة الطور

عداد كبٌرة فٌحفز هذا روف بٌئٌة معٌنة ،تؤدي الى تجمع االفراد باالمهاجر عند توفر ظ

 التحول من المظهر االنفرادي الى المظهر المهاجر . ع علىالتجم

 المظهر المهاجر -- المظهر االنفرادي

 تكون وردٌة اللون قبل النضوج-0االفراد تكون رمادٌة اللون                    -0

 وتتحول الى صفراء بعد النضوج قبل وبعد نضوج 

 ظهر الحلقة الصدرٌة االولى -9 ظهر الحلقة الصدرٌة االولى-9

 وسطها اقل خشونة اطول وسطحها اكثر خشونة

 الجناح االمامً ضعف طول -3 الجناح االمامً اقصر من-3

 فخذ الرجل الخلفٌة  ضعف طول الفخذ الرجل الخلفٌة

   Life cycle**دورة الحٌاة

ورطبة ضمن تضع االنثى بٌضها فً اكٌاس داخل حفرة تعملها االنثى فً تربة خفٌفة 

بٌضة ،وهذه االكٌاس التً 51مناطق منخفضة ،ٌبلغ عدد البٌض فً الكٌس الواحد حوالً 

اكٌاس .ٌفقس البٌض خالل اسبوعٌن تقرٌبا  3-9اسابٌع  4-9تضعها االنثى خالل حٌاتها 

،عند توفر الحرار والرطوبة المالئمتٌن عن حورٌات تمر قبل وصوله للدور الكامل بخمس 

 ْم.92ٌوم بدرجة حرارة 69ق حوالً مراحل  تستغر

تزحف الحورٌات باتجاه واحد ملتهمة كل النباتات التً تواجهها فً طرٌقها ،وتقل 

ْم ،وعندئذ 02-05عند انخفاض درجة الحرارة وٌقف تقدمها فً حرارة من نشاطها مساءا 

لنزول الى درجة الحرارة ل صباح الباكر ٌحفزها الضوء وارتفاعتستقر على النباتات .وفً ال

االرض لتزحف مرة اخرة باتجاه الزحف السابق،وٌتحول الزحف الى قفز بارتفاع الحرارة 

ْم ،ولكن ٌقف خارج هذا المدى بٌنما ٌستمر 36-02وٌستمر الزحف ضمن مدى حراري

 التغذي لٌال ونهارا. 

وفً نهاٌة الطور الخامس تتسلق الحورٌات اغصان االشجار او الشٌجٌرات القرٌبة 

ا وتستقر علٌها،ثم ٌنسلخ جلدها للمرة االخٌرة فتظهر الحشرات الكاملة ،واذا كانت منه

الضروف مواتٌة لتكوٌن اسراب مهاجرة ،فان الكامالت الخارجة حدٌثا تطٌر باتجاه الرٌح 

السرب فً طرٌق  لونحو المناطق الرطبة حٌث االماكن المناسبة لوضع البٌض،وقد ٌنز

ولرطوبة التربة اثرا ها النباتات ،وتقوم االناث بوضع البٌض فٌها هجرته فً منا طق تتوفر فٌ

فً فقس البٌض فاذا كانت الرطوبة عالٌة تهلك  الكثٌر منها ،وان كانت الرطوبة قلٌلة فال 

 ٌفقس البٌض .



للجراد الصحراوي ثالث اجٌال فً السنة ، الجٌل الشتوي والجٌل الربٌعً والجٌل 

 الصٌفً.

 

 راد الصحراوي""مناطق تواجد الج

صحراء السودان على طول الساحل البحر االحمر وٌحصل فٌه التوالد خالل اشهر تشرٌن -0

فً بعض السنٌن ٌتحول روف البٌئٌة المهمة اوائل كانون االول ،وعند توفر الظالثانً وحتى 

الجراد الى المظهر المهاجر ٌصل الى الجزٌرة العربٌة فٌصل االردن وفلسطٌن وسورٌا 

 .والعراق وحتى تركٌا

فً هذه المناطق تتوالد افراد هذه االسراب خالل كانون الثانً وحتى حزٌران ،وعند -2

روف المالئمة ٌنتج المظهر المهاجر وتهاجر من اسراب غربا عائدة الى الجزٌرة العربٌة الظ

 وافرٌقٌا.

 غانستان والهند.تهاجر اسراب فً هذه المنطقة المذكورة شرقا نحو اٌران وباكستان واف-3

خالل تموز وحتى تشرٌن االول ثم تتكون اسراب تتجه  فً المناطق االخٌرة ٌتوالدالجراد-4

 غربا.

الصحراوٌة ،تهاجر اسراب الى شمال  فً اواسط افرٌقٌا  وجنوب الحزام توجد مناطق توالد-5

 افرٌقٌا وشرق اقرٌقٌا.

   Control"المكافحة

تحركات اسراب الجرادالقادمة من الدول المجاورة  من اهم اعمال المكافحة هً مراقبة 

ماالت هجرة عن احتوتجرى المراقبة عند وصول اخبار من هذه الدول ومن مراكز البحوث 

قبون بكتابة التقارٌر عن وضع تحركات واتجاهات الجراد وارسلها برقٌا واتجاهها.وٌقوم المرا

لمنضمات االقلٌمٌة والدول ولالستفادة  منها واعالم الدول ذات العالقة بها او تلفونٌا الى ا

التخاذ التدابٌر الالزمة لمواجهتها ،ومن بٌن ماٌكتب التقارٌر مكان ووجود السرب على 

االرض والمساحة التً ٌشغلها الجراد الزاحف مقاسا بالكٌلو مترات بالسٌارة او الوقت الذي 

كثٌف(ولون الجراد .ٌكافح الجراد -متوسط-لطٌار وكثاقته )خفٌفمرور السرب ا  ٌستغرقه

باستخدام المبٌدات الحشرٌة وهذه تدخل فً طعوم سامة او مواد  فً الطرق الكٌماوٌةتعفٌر 

 الالت ارضٌة او بالطائرات.او بواسطة ا رش

سبة الناعمة استعمال الطعم السام /ٌتالف الطعم السام من مادة النخالة او دقٌق الذرة او الك-0

%(اربعة كٌلو غم مع نخالة بنسبة 01او قشور الرز اونشارة الخشب مع مبٌد حشري)كارباٌل

 /تعفٌرDust كغم/لكل دونم.4-9كغم ،وٌنثر السم بالحقل المصاب بمقدار 26



من خلط المبٌدات مع مسحوق مادة حاملة كالتراب الناعم والمبٌدات المستعملة  التعفٌر -2

بواسطة الٌد او المعفرات الٌدوٌة او مساحٌق عفر بها االعشاب والنباتات %.ت01مبٌد السفن

 المٌكانٌكٌة وهذه الطرٌقة ارخص من الطعوم السامة نظرا الرتفاع سعر  الحامل كالنخالة.

/ترش المبٌدات بعد خلطها بالماء على النباتات او على الجراد الجاثم  Spryinglerالرش-3

الجراد )االكزو سبراٌر(او باستخدام مكائن الرش عادٌة او اجهزة رش  على االرض ،وذالك

بالطائرات التً تستخدم المكافحة لجراد الطٌار او الزاحف .تستخدم الطائرات المبٌدات مثل 

مادة السومو ثٌوم ،ام المالثٌون التً تخلط مع كمٌة من الماء او تستخدم الطائرات  اجهزة 

(،حٌث تستخدم المبٌدات بدون اضافة ماء V،L،U)Ultra low Volumeرش متناهٌة الصغر 

 لتخرج المبٌد على هٌئة رذاذ ناعم جدا تغطً بها مساحات واسعة من االرض .

استخدام الحواجز المسمومة/تستعمل لمكافحة الجراد الزاحف فً منطقة معٌنة وتتم  -4

كم باتجاه 5-3واخر بمعاملة النباتات بمبٌد ٌرش على شكل اشرطة متوازٌة بٌن شرٌط 

عمودي على سٌر الحورٌات .وٌمكن استخدام الطائرات او السٌارات لهذا الغرض باستخدام 

 الفسفورٌة. المبٌدات

االشجار  /وٌشمل قٌام المزارعٌن بقتل الجراد الزاحف بضربه باغصان الطرٌقة الفٌزٌاوٌة-5

وحرقه او رش النفط او ٌحفر خندق او ساقٌة امام اتجاه زحفه لٌسقط منها ومن ثم جمعه 

على االعشاب واشعالها ،او ردم الحفر او على السواقً بالمٌاه او ٌحرث مغارز البٌض حتى 

 ٌجف البٌض لمنعه من الفقس او تروي االراضً الزراعٌة المغروز بها اكٌاس البٌض لقتلها 

 اع الجراد"انو

 Dociostaurus moroccanusالجراد المراكشً -0

 Locusta migratoriaالجراد االوربً -9

 Anocridium aegyptiumالنطاط المصري -3

 النطاط البرسٌمً -4

 جراد القطن -5

 Tettigoniidaeعائلة النطاط طوٌل القرون "

تتراوح اطوالها بقدر او اطول   من تتمٌز كامالت هذه العائلة تكون قرون استشعار خٌطٌة .

طول الجسم،وٌكون الجسم مضغوط جانبٌا وعلى العموم لونه اخضر واحٌانا بنً،االجنحة عند 

.وٌوجد نوعٌن من النطاط هما الراحة توضع كالسقف الجمالً ،وقسم منها خالً من االجنحة 

 Decticus albifronsالنطاط ذو القرون الطوٌلة  -0:

 Tettigonia caudateالقرون  النطاط طوٌل-9

 Gryllidae"عائلة الصرصر الحقل)الجرجر(



ٌتمٌز انواع هذه العائلة بانبساط اجسامها وانبساط اجنحتها على الجسم عند الرحة ،قرون 

االستشعار فٌها خٌطٌة طوٌلة تختفً نهارا تحت الصخور واالحجار والجذوع وشقوق التربة 

واتا عالٌة متمٌزة تتغذى على النباتات واحٌانا على .وتنشط لٌال حٌث ٌطلق ذكورها اص

 حشرات اخرى او تسبب اضرار للبٌوت بتغذٌتها على المالبس وتشمل :

 Gryllus bimaculatusصرصر الحقل ذو البقعتٌن -0

 Gryllus domesticusصرصر الحقل االلٌف -9

 Gryllotalpidae"عائلة الكاروب 

ة بنٌة اللون وقرون استشعار باجسامها كبٌرة اسطوانٌة متصلٌتمٌز افراد هذه العائلة بان 

قصٌرة ولها صفة مهمة هً كون سٌقان االرجل االمامٌة متحورة للحفر فهً منتظمة 

فً العراق وهو الكاروب وعرٌضة ونتوءات ٌجعلها اشبه بالقدم تضم هذه  العائلة نوعا واحد 

. 

 ((Moleالكاروب 

       Gryllotalpa gryllotalpa –Gryllotalpidae –orthopteraاالسم العلمً 

 تنتشر هذه االفة فً معضم انواع العالم شبه االستوائٌة والمعتدلة وفً معظم دول العالم .

،تتغذى على انواع مختلفة من النباتات البقولٌة Omnivorousالعوائل /تكون عامة التغذٌة 

ن الخضراوات كما تتغذى على الحشرات والصلبٌات والبطاطة والتبغ والقطن والذرة وكثٌر م

كما تتغذى على افرادمن  نفس نوعها .تتغذى االرضٌة ،بٌوضها وٌرقاتها وعلى دودة االرض 

 .Cannibalisticعلى بٌض الكاروب وعلى حورٌاتها اي اكلة عوائلها

 

 **الضرر واالهمٌة االقتصادٌة  

 

اتات الصغٌرة وخاصة فً المشاتل فتقطع النبان هذه االفة تحفر انفاقا فً االرض بٌن النباتات 

على جذور الباذرات وتقطعها،كما تتغذى على االجزاء النباتٌة  الصغٌرة التً تمر بها وتتغذى

فوق سطح االرض مثل درنات البطاطة والجزر والبنجر وتتلفها وتعرضها للصابات البكترٌة 

ون رطبة النها تكح فً التربة الل متعرج وتظهر بوضو.وتعمل الحشرة انفاق بشكوالفطرٌات 

 %.91ررها فً الداٌات الى قرٌبة منسطح التربة ،وقد ٌصل ظ

 Life cylcle"دورة الحٌاة 

ملم ،لها لوامس خٌطٌة طوٌلة 04ملم وعرضها 61الحشرة الكاملة بنٌة اللون طولها 

لها زوج من العٌون المركبة واٌضا لها زوج اخر من العٌون البسٌطة والحلقة  باالضافة



الصدرٌة االمامٌة كبٌرة ومتصلبة وبٌضاوٌة الشكل .الزوج االول من االرجل قصٌرة وعرٌضة 

ومحورة للحفر الجناحان االمامٌان قصٌران ،وهً متثخنة وتمتد عند الراحة الى الحلقة 

 البطنٌة .

ة الكاروب الزالت غٌر كاملة بسبب معٌشتها تحت سطح االرض،تمضً دور ان دراسة حٌاتٌ

الشتاء ،اما فً دور الحورٌة المتقدمة او فً الدور الكامل بداخل التربة بعمق قد ٌصل 

 قدم.6الى

تنشط الحشرة فً الربٌع فتتزاوج وتبداء بوضع البٌض فً حجرة تعملها فً انفاقها كعش 

-411ٌضة ٌبلغ مجموع ماتضعه االنثى حوالً ب911-011سم ،تضع 05-01بعمق 

بٌضة ،وعادة ٌتم وضع البٌض فً الربٌع وقد تضع مرة اخرى فً الخرٌف بعد انهاء 511

وضع البٌض تسد مدخل العش او الحجرة وتبقى بالقرب بداخل النفق بدون غذاء طٌلة فترة 

بح داكنة اللون بمرور اسابٌع ،البٌض عند الوضع تكون شفافة ثم تص3الحضانة التً تمتد الى

 الزمن .

بعد انتهاء من فترة الحضانة تفقس البٌوض الى حورٌات صغٌرة تتعلق خالل العش فً االٌام 

الى ارضٌة العش ،وعندما  االولى بسقف عشها ،حٌث وجود الرطوبة اعلى ثم تنزل بعد ذالك

تسمع االم اصوات صغارها تفتح  عشها وتعمل انفاق تصل الى سطح التربة لتخرج 

الحورٌات.بعد االنسالخ االول ودخول الحورٌة الى الطور الثانً تنشط هذه الصغار ثم تتفرق 

وتتحول ورٌة الحشرة الكاملة فً شكلها العام الكنها تكون بٌضاء اللون بكل اتجاه،تشبه الح

انسالخات وهٌة على العموم تشبه الحشرة  5الى الون الغامق كلما تقدم العمر ،للحورٌة 

 الكاملة ماعدا الحجم وعدم وجود االجنحة او انها اقصر مما فً الكامالت .

سنة فً روسٌا او جٌل واحد 9تختلف مدة دورة الحٌاة بحسب المناطق فلها جٌل واحد لكل 

ٌبٌا وسورٌا والعراق . فعندما ٌكون لها جٌل واحد كل سنتٌن ٌكون لكل سنة فً اٌطالٌا ول

نموها بطًء فتصل الحورٌة الى الطورالى الطور الثالث عندما ٌقترب الشتاء تقضً طور 

الشتاء ساكنة فً هذا الطور الحوري الثالث فً داخل االنفاق تحت سطح التربة،وعندما ٌحل 

ات وتتغذى وتنمو وتنسلخ مرة اخرى وعندما ٌحل الربٌع فً السنة الثانٌة تنشط الحورٌ

الصٌف)حزٌران وتموز(وخالل هذه الفترة تظهر الحشرات الكاملة خالل صٌف السنة الثانٌة 

من بداء وضع البٌض ثم تسكن هذه الكامالت حتى الربٌع التالً تتزاوج وتضع البٌض من 

 لتبداء جٌل اخر وكذالك.جدٌد 

السنة ٌكون النمو اسرع تصل الى الدور الكامل فً تموز واب او اما عندما ٌكون جٌال واحدا ب

خالل اٌلول او تشرٌن االول .تنجذب الحشرات الكاملة للضوء فً موسم النشاط فٌمكن 

 مشاهدتها بالقرب من االضوٌة ،ان معضم ماٌتردد هم الذكور .

 Control"المكافحة 



كغم من مادة 4-9لذي ٌتالف من اBaitsٌمكن مكافحة الكاروب باستعمال الطعوم السامة

كغم نخالة بعد خلطه بالماء،وٌتم نثر الطعم فً االماكن العالٌة من الحقل 29%لكل01السفن

 بعد الري وٌفضل ان ٌتم ذالك مساءا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 محاضرات  الرحمن الرحٌم بسم هللا المحاضرة الخامسة

  د.خميس عبود المحمدي                                        حشرات بساتين

 Stem borer and bark beetlesحفارات السٌقان وخنافس والقلف**

تصٌب حفارات  السٌقان والقلف اشجار الفاكهة والنخٌل والغابات ونباتات الزٌنة وبعض 

اشجار الفاكهة فً النباتات العشبٌة .وتعتبر هذه الحفارات من اهم الحشرات التً تصٌب 

فرعه واغصانه، واذا او على الساق الرئٌسًالعراق،حٌث تتغذى ٌرقاتها واحٌانا كامالتها 

نة بعد االخرى فانها تؤدي الى الموت نتٌجة عدم قدرتها للحصول على استمرت االصابة س

الغذاء بسبب تلف االوعٌة الناقلة لها .وخصوصا اشجار ذات النواة الحجرٌة كالمشمش 

والخوخ  واللوز والكوجة واالجاص حٌث التعٌش لفترة طوٌلة بسبب اصابتها بدرجة او 

 اخرى من هذه الحفارات .

ن هذه الحفارات فً االنسجة الحٌة من النبات ،النها تتطلب رطوبة حٌث ٌعٌش البٌض م 

كافٌة لتتطورها هذه الحفارات،اما البعض االخر فٌصٌب االشجار الضعٌفة او المٌتة وان 

معرفة االصابة للنباتات المصابة عن طرٌق وجود فتحات لخروج الحشرات الكاملة قد تكون 

 الخر . بٌضوٌة او دائرٌة قطرها ٌختلف من نوع

وٌمكن مشاهدة هذا الصمغ احٌانا على االاغصان او السٌقان نتٌجة دخول الٌرقات قد ٌختلط 

ذالك مع االمراض التً تسببها الفطرٌات لهذه االشجار.تضم المنطقة الشمالٌة من حفارات 

وان معضمها السٌقان والقلف كثٌر من االنواع التً تعٌش فً المنطقة الوسطى والجنوبٌة،

 الى غمدٌة االجنحة وان نوع واحد ٌعود الى حرشفٌة االجنحة.ٌعود 

 "العوائل التً تعود الٌها الحفارات من غمدٌة االجنحة

 وتشمل:   Cerambycidaeحفارات السٌقان ذو القرون الطوٌلة )ذات الراس المدور(-1

 Chlorophorus variusحفار ساق التفاح او الروبٌنٌا )اكلور فورس( ذو القرون الطوٌلة -ا

     Osphrantaria courulescensحفار ساق السفرجل-ب

    Hesperphanes pressiحفار ساق التٌن الشمالً-ج

 وتشمل:   Buprestidae حفار السٌقان ذو الرؤس المسطحة )السٌقان اللماعة (-2

   Chrysobothris besaniحفار ساق التفاح ذو الراس المسطح -ا

   Sphenoptera  dhia-ahmedحفار ساق المشمش -ب

   Sphenoptera spحفار الساق -ج

  Capnodis tenebrionisكابٌنودس المشمش -د



 وتشمل:   Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

   SColytus rigulosisحفارات قلف االشجار المثمرة *

 وتشمل:   Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

 Scobicia chevrieriثاقبة افرع الرمان الصغرى -ا

 Euneadesmis obtusedentatusحفار الرمان الصغٌر -ب

 Xyionites prasustusحفار التٌن الصغٌر -ج

   Sinaxylon analeثاقبة االافرع -د

 وتشمل:         Tenebrionidaeعائلة خنافس الظالم -5

 Stronglium spحفار التٌن فً الشٌخان  *

 وتشمل         Tenebrionidaeعائلة خنافس الظالم -5

   Zeuzera pyrina*حفار ساق التفاح 

 ae Cerambycid"عائلة القرون الطوٌلة-1

تضع االنثى بٌضها فً شقوق القلف االشجار ،وبعد فقسها تحفر الٌرقات داخل السٌقان او 

الٌرقات فترة طوٌلة وقد تمتد اكثر من سنة ،تتحول الٌرقات الى  االافرع انفاقا دائرٌة.تعٌش

عذارى فً الربٌع داخل غرفة تعملها الٌرقة بالقرب من القلف . وتظهر الحشرات الكاملة 

خالل الفترة مابٌن شهري اٌار وتموز.ٌستغرق فترة الجٌل سنة او اكثر .وٌوجد حوالً 

 نوع من هذه الحفارات منتشرة فً العراق.55

 Buprestidae)اللماعة(   المسطحة عائلة حفارات السٌقان-2

السٌقان اللماعة .تضع االنثى بٌضها بشكل فرادي فً الشقوق  تسمى هدة بحفارات  

الموجودة فً قلف االشجار،خالل شهر حزٌران حٌث تفقس البٌوض عن ٌرقات صغٌرة تبداء 

لقادم.تظهر الحشرات الكاملة خالل شهر بالتغذي بعد تمام نموها تتحول الى عذراء فً الربٌع ا

ٌستغرق الجٌل سنة او اكثر ومن اهم االنواع  اٌار من خالل فتحات بٌضوٌة الشكل فً القلف .

 هً:

   Chrysobothris besaniحفار ساق التفاح ذو الراس المسطح -ا

.ٌنتج ٌصٌب اشجار الفاكهة وتؤدي االصابة الى ضعف االشجار وقلة االنتاج ومن ثم موتها 

عن الضرر تغذي الٌرقات هذه الحشرة بالدرجة الرئٌسٌة على القلف والخشب وعلى الثقوب 

 البٌضوٌة التً تحدثها الكامالت فً القلف عند خروجها.



  Sphenoptera dhia-ahmedحفار ساق المشمش -ب

انفاقا ٌعتبر هذا الحفار من اهم الحفارات االشجار ذات النواة الحجرٌة ،حٌث تحفر الٌرقات 

تحت القشرة وٌؤدي ذالك الى قتل الكامبٌوم واللحاء وكافة االنسجة الواقعة فوق الخشب فً 

حالة االصابة الشدٌدة تموت الشجرة. وٌمكن مالحضة االصابة من خالل وجود افرازات 

 صمغٌة حول االجزاء المصابة وكذالك تشقق القشرة قلٌال ،فتظهر فتحات بٌضوٌة فً القلف .

   Capnodis tenebrionsابٌنودس المشمش حفار ك-ج

ٌصٌب هذا الحفار االشجار ذات النواة الحجرٌة،حٌث تحفر الٌرقات فً منطقة التاج او 

المنطقة العلٌا من الجذور كما تقوم الحشرات بقرض النموات الحدٌثة .وتعتبر هذه الحفارات 

 ة جٌل واحد بالسنة من اهم الحفارات التابعة الىجنس كابٌنودس فً العراق .وللحشر

   Chalcophora labaghdadensisالحفار المسطح -د

تحفر الٌرقات انفاقا تحت ااقشرة وداخل الخشب والسٌقان واالفرع وتتغذى الكامالت على 

االافرع حدٌثة النمو.وتعتبر هذه االفة مضرة للكثٌر من العوائل التً تصٌب االشجار فً 

 العراق .ولها جٌل واحد بالسنة .

 Scolytidaeعائلة حفارات قلف االشجار المثمرة -3

تحفر الكامالت انفاقا مابٌن القشرة والخشب وتكون غالبا موازٌة للساق .وتضع االنثى بٌضها 

بشكل فرادي على جانبً النفق وٌسمى هذا النفق بنفق  االم.ٌفقس البٌض عن ٌرقات تعمل 

تتسع هذه االنفاق كلما كبرت الٌرقات ثم انفاقا بعٌد عن نفق االم وغالبا ماتكون عمودٌا و

تتحول الى ٌرقات تامة النمو ومن ثم الى عذراء حرة وفً نهاٌة االنفاق تخرج الحشرات من 

 خالل فتحات مدورة تعملها بالقلف وتكون هذه الفتحات على االكثر جنب بعضها البعض.

 وٌظهر القلف وكانما منخل وتشمل:

 SColytus regulosis حفار قلف االشجار المثمرة *

ٌصٌب هذا الحفار التفاح والمشمش واالٌجاص والكوجة والخوخ .تحفر الٌرقات الكامالت 

ثقوب على الساق الرئٌسً او االفرع او البراعم او تحتها ،حٌث تقوم بحفر انفاق التربٌة تحت 

الغذائٌة لالافرع القلف وكذالك تغذي الٌرقات بٌن القلف والكابٌوم مسببة انقطاع الماء والمواد 

 وموتها.

    Bostrychidaeعائلة حفارات الخشب واالفرع -4

تهاجم كل من الكامالت والٌرقات الخشاب الجافة واالفرع الحٌة واالثاث المخزونة ،وتحفر 

داخلها انفاقا تملئها بنشارة الخشب الناعم وتخرج الحشرات الكاملة عن طرٌق فتحات صغٌرة 

 ع التالٌة :فً القلف وتشمل االنوا

 ثاقبة االفرع الرمان الصغٌرة-ا



 حفار الرمان الصغٌر-ب

تحفر التٌن والرمان كال من الٌرقات والكامالت داخل سٌقان االشجار وتؤدي الى كسرها 

 بسهولة ،وتسقط نشارة الخشب على االرض نتٌجة التغذٌة .

 Tenebrionidae    عائلة خنافس الظالم -5

على المواد المخزونة والمواد المتعفنة ولهذه العائلة جنس واحد  ٌتغذى افراد هذه الخنافس

ٌتغذى على التٌن فً قضاء الشٌخان  Stronglium  sp ٌصٌب النباتات الحٌة وهو الحفار

 .وتظهر الحشرات الكاملة لهذا الحفار فً حزٌران ولم ٌدرس هذا الحفار فً العراق .

     Cossidaeعائلة عث النجار)النمر المرقط(-6

 نوع مشخص فً العراق ومن اهم االنواع :11لهذه العائلة 

 Zeuzeria pyrina   ( Lepido ptera)حفار ساق التفاح 

تحفر الٌرقات بعد الفقس مباشرة انفاقا فً القلف وبعد عشرة اٌام تحفر داخل الخشب 

والسٌقان مسببة كسرها وجفافها ومن ثم موتها ٌمكن التعرف على االصابة بوجود العصارة 

بالقرب من النباتٌة بالضافة الى وجود نشارة الخشب والبراز المتجمع على االرض 

 اهم الحشرات التً تصٌب التفاحٌات فً منطقة الشرق االوسط .االشجار.ان هذه الحشرة من 

   Control"المكافحة 

من المعلوم ان الحفارات تصٌب االشجار الضعٌفة ،وعندما تشتد االصابة تهاجم االشجار 

 القوٌة لذالك ٌجب العمل على ابقاء نمو االشجار قوٌا وٌتبع ذالك ماٌلً:

 زراعة االصناف المقاومة للحفارات-1

 على قوتها  ظتسمٌد االشجار باالسمد الناسبة للحفا-2

 االعتناء بالري لالشجار ومواعٌد الري وعدم تعطٌش االشجار -3

تقلٌم االغصان المصابة باالحفارات وحرقها قبل تحول الٌرفات الى كامالت بداخلها،وٌتم -4

لمنع الحشرات من  Aر ذالك اثناء الشتاء قبل حلول الربٌع وتطلى محالت التقلٌم بمادة سنتا

 وضع البٌض 

على نمو االشجار من خالل تطبٌق منهج مكافحة الحشرات والحلم التً تؤدي الى   ظالحفا-5

 ضعف االشجار 

،وسوبر  P .W% 55رش االشجار وقت ظهور الحشرات الكاملة باحدى المادتٌن سفن-6

 %مستحلب على ان ٌكون اخر رشة قبل اسبوعٌن من الجنً .45اسٌد

 



 

 

 



 المحاضرات بسم هللا الرحمن الرحيم المحاضرةالسادسه       

 د.خميس عبود المحمدي       حشرات بساتين

 Termites                              Order:Isopteraحشرات االرضة** 

الثالث قصير االجنحة  واالخر غير مجنح والقسم   بعضها مجنحتتميز حشرات االرضة بان 

عديد.والجنحان االمامين  غشائية ذات عروق طويلة وعرضية ة اجنحتها،االجنحثم تفقد ،

االجنحة .اجزاء الفم متساوية   يشبهان الجنحان الخلفين في الحجم والتعريق،ولهذا سميت 

 من النوع القارض والتحول تدريجي.

مميزات تعيش االرضة حياة اجتماعية بشكل مستعمرات بصورة مستمرة طيلة السنة .من اهم 

حدة ووجود نظام عمل بين اضمن المستعمرة الو Castsوجود طبقات  حياتها االجتماعية

تختلف عن الطبقات االخرى في  فلكل  طبقة،وظيفة او وظائف معينة  الطبقات قليل

 مستعمراتها .

وظائفها فيمكن تميز الطبقات ات شكلية ووظيفة تالئم صفالطبقة /هي مجموعة من االفراد لها 

 رها وعادتها بوضوح .مظهمن 

،حيث تبني  Subterranean رضة تعيش اما تحت االرض تسم  تحت االرضمستعمرات اال

ها من البيض والحوريات ومنه ترسل التكاثريات وصغار وبقيةالملكة فيه عشها وتعيش

امالتها بانفاق تخرج ال  فوق سطح االرض ،وتعمل العامالت االنفاق من الطين او من خليط ع

طين ومواد العضوية توصلها ال  مصادر الغذاء . اما تعيش االرضة فوق سطح االرض ال

Subterranean-Non جذوع وفيها تنوع  المعيشة فيها تنشا مستعمراتها في االخشاب ك

تحفر ممراتها  النفاق العادية ولكنهاوالتبني في هذه الحالة ا االشجار الميتة  تتغذى بداخلها

في  الجافة واالخروانفاقها داخل الخشب قسم منها متخصص في المعيشة في االخشاب 

الرطبة وفي بعض االنواع التي تعيش في مناطق معينةمن افريقيا االستوائية تبني  االخشاب

 م ذات ممرات معقدة4-3عشوشها بشكل تلول ضخمة فوق سطح االرض يصل ارتفاعها ال  

االستوائية .تتغذى عل  الفطريات التي تنمو في داخل عشوشها تتكون  وبعض االنواع

،علما بان كل طبقة منها  يةمن الطبقات االرض يةمستعمرة االرضة من االنواع تحت االرض

 تتكون من الجنسين االناث والذكور .

مرة الطبقة التكاثرية االولية /تتكون من الملكة والذكر ويكونان عند اول تاسيس المستع-1

مجنحين ثم سرعا ما يفقدان االجنحة وذالك بتكسيرها قرب القواعد فال تبق  منها اال اعقابها 

،فهي التي تؤسس المستعمرة مع الذكر وتضع البيض التي ينتج  هي ام المستعمرةفوالملكة 

 افراد المستعمرة وطبقاتها.يكون لون الملكة والذكر لون غامق وعيونها المركبة كبيرة.

قة التكاثرية المكملة /وهي مجموعة من افراد فيها االناث وفيها الذكور وفي بعض الطب-2

نواع االرضة تتكون هذه الطبقة ذات اجنحة قصيرة وعيونها مركبة كبيرة ولكنها اصغر ا

ما في الطبقة االول  وفي انواع اخرى تكون عديمة االجنحة وتشبه م وجسمها اقل صالبة

اناث الطبقة المكملة تبيض بينما اناث العامالت التبيض ،وظيفة هذه  ،ولكنالعامالت لحد كبير



وظيفتها ،واذا فقدت الملكة فان االناث  اثها تضع البيض كمساعدة للملكة الطبقة ان ان

 التكاثرية للملكة تستمر في وضع البيض.

ع اناثها طبقة العقيمات /افراد العقيمات عديمة االجنحة، وهي كما يدل اسمها عقيمة التض-3

طبقة العقيمات مجموعتين مختلفتين البيض بل تقوم بوظائف اخرى في المستعمرة تضم 

 بالشكل والوظيفة هما:

العامالت /وهي الغالبية العضم  من افراد المستعمرة التي تظهر عادة في المستعمرة -ا

عامالت تتغذى ،والرة الذي يكون تحت االرض االنفاق  وتنقل الغذاءلمقر المستعم بالعيش تبني

 الملكة وبقية التكاثريات والحوريات .

البيض فان  عدا وضع .وللمستعمرة رةماالرضة الصغيرة وتقوم باعمال  كثيرة في المستع

 رة .العامالت عديمة العيون .مبايض االناث فيها ظام

جدا وفكوك االمامية كبيرة ومقوسة وظيفتها الدفاع عن  الجنود/الحشرات ذات رؤس كبيرة-ب

 ة.يكون الجنود في بعض االنواع ذوقض بفكوكها القوينالمستعمرة من االعداء فتهاجمها ،وت

عديمة العيون ،كما ان جنود بعض تكون ذات رؤس مدببة لالمام عيون وفي انواع اخرى 

 تفرز مواد طاردة لالعداء .

كاملها فقد تختفي طبقة او اكثر خاصة ضة المختلفة .هذه الطبقات بت االرالتحتوي مستعمرا

 .Non-Subterraneanاالرضة فوق االرض 

دة الغذائية .هو الماكالسليلوز تغذيتها عل  االخشاب ومنتجاتها تعتمد حشرات االرضة في

.ولكنها تهاجم سيقان االشجار  تعيش عل  االخشاب الميتةعادتا الرئيسية .وكذالك فهي

 والقائمة في الحقل ،كالنخيل والعنب والزيتون والتوت والرمان وغيرها.وتؤدي االصابات

 االشجار . الشديدة في النهاية ال  هالك هذه

ية متنوعةمن  اصل نباتي ومن اصل واد العضوتتغذى االرضة اضافة ال  ذالك عل  الم

التي حشرات االرضة  ف والحشرات الميتة ومن ضمنهااالصوافهي تاكل الجلود ويواني ح

.وكذالك المواد البرازية التي تطرحها ها اتستعمرة ،وتؤكل ايضا جلود انسالخمتموت داخل ال

 االرضة.

ن ان االرضة بعض انواع االرضة تتغذى عل  الفطريات التي تنمو داخل اعشاشها .بالرغم م

السليلوز ،اال ان قناتها الهضمية التفرز انزيم  ،ومنتجاتها اي عل  تعيش عل  موادنباتية 

هذا االنزيم بداخل جهاز الهضم تفرزه  مثل السليلوز الذي تهضم هذه المواد ولكن يوجد كل

اة ندخل القب Mutualism. تعيش معيشة تكافلية Flagellateوطيات سكائنات اولية من ال

الموطن والمواد السليلوزية وطيات داخلها وتوفر لها سال الهضمية الخلفية .االرضة توؤي

تحلل المواد وتستفيد منها في  .السليلوزي الذي تفرزه عليها سوطيات  بانزيمهاال فتحللها

ع بطانة القناة الهضمية الخلفية والكائنات التي تعيش في داخلها، تنزالتغذية.كال االرضة

وطيات التي بداخلها ،فتعوض الحشرات سل.ومعهااوترم  ال  الخارج مع جلود االنسالخ 

 ماتفقدها هذه الكائنات نتيجة ذالك بتغذيتها عل  جلودانسالخات وعل  المواد البرازية.



   Life Cycle**دورة الحياة 

 كما لبقية الحشرات االجتماعية فان لالرضة نوعين من التكاثر :

المكملة البيض يفقس  واناث التكاثريةتيجة وضع  الملكة تكاثر بزيادة االفراد/هذا يحصل ن-1

 ض مايموت منه.تضاف للمستعمرة وتقوية وتعوالبيض وتنتج عنه افراد جديدة 

طيلة ايام السنة تنشط او  تكاثر بزيادة اعداد المستعمرة /التكاثر االولي عملية مستعمرة-2

خاصة  شهري المواسم والظروف البيئية .اما التكاثر الثاني فيحصل بالربيع  تضعف،بحسب

نيسان ومايس في المنطقة الوسط  من العراق يحصل بدرجة اقل في الخريف ،ايضا لو تتبعنا 

 دورة الحياةالمستعمرة لوجدناها كما يلي:

تبداء المستعمرة بزوج من التكاثريات االولية الملكة. والذكر المجنحين اللذان ينفصالن عن 

عن  فتشاتي تخرج من مستعمراتها في الربيع متاسراب االرضة التكاثرية االولية االخرى ال

،ثم يبدان بحفر العش .وتبداء الملكة بوضع البيض  مكان جديد ليصبح عشها فتتزوجان

 ويفقس البيض ال  حوريات تنمو وتكبر ويصبح معضمها العقيمات ،اغلبيتها عامالت التي

بالملكة  الغذاء .وتعتني ش ،وتجلب يع العاعمالها لتوس تعتمد عليها المستعمرة ،في  معظم 

التي  ة وتنتج افراد التكاثريات المكملة وبقية التكاثريات ،وصغار االرضة الحوريات الصغير

مع الملكة فتساعدها في عملها ،وهكذا تكتمل المستعمرة  كبر تضع اناث .وبيض عندما ت

 وتحتوي  اذن عل  طبقات .

تنمو بعدئذ المستعمرة زيادة افرادها العقيمات .هذا مايحصل منذ اول نشاة المستعمرة في 

الربيع وحت  خالل الصيف فتستمر المستعمرة في جمع الغذاء واالنتاج وانتاج االفراد الجديدة 

العقيمة خالل فصل  الخريف قد تخرج الطرود في الخريف نشاط المستعمرة في الشتاء 

تتحول معظم الحوريات الناتجة ال  ش تنشط المستعمرة في الربيع ن الع،خاصة بعيدا ع

العش عندما تكون الظروف  يكتمل نموها وتخرج من التكاثريات االولية الجديدة  فعندما

فتطير اسرابها ثم تصبح ازواجا ازواجا وينشاء كل زوج عشا جديدا كما بدات مالئمة الجوية 

 المستعمرة.

  importance   Damage & economic ية االقتصادية ضرر االرضة واالهم**

بما ان االرضة تتغذى عل  المواد السليلوزية بصورة رئيسية ،فهي تتالف من االخشاب 

ؤة يصبح ضررها عظيما حللها ال  هشيم .وفي المناطق الموبالمصنعة وغير المصنعة ،فت

 االخشاب فقط بل المواد العضوية المتنوعة اصلها نباتي وحيواني ايضا. .والتشمل

ليست خاصةعل  اشجار الفاكهة وتؤدي في اكثير من االحيان ال  اما اضرارها بالحقل فهي 

موتها وبذالك تتطلب مكافحتها .ان حشرات االرضة في الطبيعة بعيدة عن بيوت االنسان 

فهي تتغذى عل  االخشاب والنباتات الميتة التي لوال وممتلكاته وحقوله تقوم بعمل نافع 

ومواد وعناصر هائلة ،بينما تتغذى االرضة االرضة لتراكمت قي الطبيعة وحجزت حيزا كبيرا 

عليها فان مكوناتها تعود للتربة والهواء لذالك تدخل في دورتها الطبيعية من جديد لتستفيد 

بيئية  يؤدي خدمات  Decomposersء محللة منها النباتات الجديدة.فحشرات االرضة احيا



اساسية .وعل  ذالك فاالرضة وجهان وجه ضار عندما تتغذى عل  ممتلكات االنسان .ووجه 

نافع بعملها كمحللالت وعل  هذا االساس فال يجب مكافحة االرضة في الطبيعة اال عندما 

نوع منها 2222لم تتجاوز تهاجم االخشاب واثاث االنسان ،ونباته .ان انواع االرضة في العا

فقط نوع معروفا في الوطن العربي ولم يعرف منها في العراق لحد االن سوى سبعة انواع 62

   Hodotermitidae  &Termatidae&Rhinotermitidaeتنتمي ال  ثالث عائالت هي 

 وفيهاانواع اكثر االنواع شيوعا :

وهو معروف في  Termitidaeمن عائلة   Microceroterms diversusاالرضة -1

العراق عدا محافضة السليمانية ودهوك وفي السعودية ،ومعظم اقطار العربية االخرى تصيب 

اكهة شابه ذالك ،ويصيب ايضا اشجار الف ومااالثاث  الخشبية والكتب واالبواب والشبابيك 

.ووجد اشجار  والزينة يوكالبتوس واالكاسيا واالثل وحت  بعض المحاصيل الحقلية في القطر

النخيل والعنب واليوكالبتوس ،الخشب حساس جدا لالصابة بهاو يليها الرمان والخشب 

الحمضيات والزيتون وقد وجد ان  كالبتوس االملس ،والكمثرة ووالتوت والتفاح ثم اليو

ار اكثر حساسية .بينما كانت  اخشاب البرتقال اكثر مقاومة هذا النوع صغير الكناخشاب 

والمعروف في البيوت والحدائق والبساتين وتظهر الطرودفي نيسان ومايس الحجم ،وه

 وايلول.

2-Amitermes vilis  من عائلةTermitidae  وجد مؤخرا في بغداد تتغذى عل  الجذور

وسيقان النباتات الحية والميتة ،ولذالك يصيب االخشاب ،وهو نوع صغير من االرضة طول 

 ر ،والفكوك االمامية حمراء وبقية الجسم فاتحة .مصفالجندي راسه بيضوي وذولون احمر 

3i- Anachanthotermes ubach   من عائلةHodotermitidae  وجد هذا النوع في

جدا ،اما لون  كبيرة يتميز الصدر والراس غامقاوبلدروز ،وهو من انواع االرضة الشقالوة 

 رسغ الرجل وقرون االستشعار والفم احمر مصفر ،واالجنحة غير شفافة .

4- vagans   .A  وجدهذا النوع في البصرة والرمادي وهو كبير جدا .يتميزالصدر والراس

 بني اللون محمر .بينما قرون االستشعار والفم صفراء اللون .االجنحة غير شفافة .

   Control"المكافحة 

 فح االرضة عل  االشجار كالنخيل والعنب وغيرها وفي البيوت باتباع مايلي:تكا

لترماء او 122بنسبة لتر واحد / Sumocidin 20%E Cالمبيد  شجار/يحقناال-1

م يحفر حوض حول قاعدة لتر ماء ث122لتر لكل 2- 1. 5بنسة Dursbane 40%مبيد

عدم قطع جذور االشجار عند عمل  مستحلب المبيد بالماء مع مرعاةب التربة الشجرة وتشبع

 االحواض

سم 32جداره من الخارج بعرضيحفر خندق مالسق باالبنية /لوظهرت االرضة في البيت -2

من  2لتر /م5ن اعاله بمقدار ،الدفن باحد المستحلبات المبيدي  سم وتتشبع التربة02وعمق

ة مثقب ،بعمق حوالي الخندق .وعند تعذر الحفر لوجود صبة كونكريتية فتثقب الصبة بواسط

ثم تغلق.وعند البناء  ويحقن فيها مستحلب المبيدسم .وعل  مسافات متقاربة من بعضها ،52



يمكن تشبيع اساسات ولتربة المستعملة في الدفن هذه االساسات بعد ارتفاع في البناء 

ة حت  بيدات اعاله قبل تبليطها ،الن ارضفيها.وليس من الضروري رش ارضية الدور بالم

 تصبح جزءا من البناء ستهلك بعد اكمال بناءه . لوجدت مستعمراتها تحت ارضية الدارالتي 

تجنب عدم المكافحة االرضية بداخل البيوت واالبنية ، من داخل االبنية وال يخلط السموم 

 .والمواد البناءوالطالء .خوفا من تاثيراتها الضارة عل  شاغليها االبنية وساكنيها.

 

 

 

 

 

 

 

  



 محاضرات  "بسم هللا الرحمن الرحٌم " المحاضرة السابعة 

 د.خميس عبود المحمدي حشرات بساتين

 ))حشرات النخٌل(( 

(ملٌون طن ٌزرع 099ملٌون نخلة وٌبلغ انتاجها حوالً )09ٌقدر عدد النخٌل بالعالم حوالً 

)البصرة ،القادسٌة ،بابل  ملٌون نخلة موزع معظمها فً محافضات00حوالً فً العراق 

االنتاج سنوٌا فً  .ٌتذبذب،دٌالى ،ذي قار ،،بغداد ،كربالء ،النجف ،واسط ،المثنى ،االنبار (

(الف طن .ٌصدر معظم الى االسواق الخارجٌة حٌث ٌسٌطر العراق 099-099العراق بٌن)

من او اكثر  %من تجارة التمور العالمٌة،تتعرض النخلة بجمٌع اجزاءها بنوع09على حوالً 

 االفات الحشرٌة والحلم تؤثر على حٌوٌتها وانتاجها كما ونوعا ،ومن اهم هذه االوقات :

 Arenipsesدودة الطلع -Batrachedra amydraula 7حشرة حمٌرة النخٌل -1

sabella 

 Oryctes elegansحفار عذوق النخٌل-Ommatissus lybicus 0دوباس النخٌل -0

الزنبور الشرقً )زنبور -Jebusaea hammerschmidti 0حفار ساق النخٌل-0

  Vespa orientalisالبلح(ه

عثة التٌن اوعثة الزبٌب -Oligonychus afrasiaticusn 19عنكبوت)حلم الغبارالمنزلً(-4

  Ephestia cautella E  calidellaاالسود

الحشرة القشرٌة الحمراء -Parlatoria blanchardi 11الحشرة القشرٌة بارلتورٌا-0

Phoenicoccus morlatti 

الحشرة القشرٌة -Microcerotermes diversus 10االرضة-6

  Asterolecanium phoenicisالخضراء

حفار سعف -Schistoserca gregaria  10الجراد الصحراوي-14

  Phonapate frontalisالنخٌل

 Sphenophorusسوس النخل والرز-10 

parumpunctata  

 Meyrick        . Batraehedra amydraula   **حشرة حمٌرة النخٌل 

Lesser date Moth Momphidae(cosmopterygidae)  

 Lepido ptera 



 توجد هذه الحشرة فً اٌران والخلٌج العربً ومصر ولٌبٌا وجمٌع مناطق زرعة النخٌل فً

 العالم

     Damage &Economic  importanceر واالهمٌة االقتصادٌة  *الضر

تتغذى الٌرقات بعد فقسها على الشمارٌخ والثمار وتقوم بربط الثمار الى الشمارٌخ بواسطة -1

 خٌط حرٌري.

كرابل لتحفر ٌرقات الجٌل االول للحشرة داخل الثمار الصغٌرة )الحبابوك(،بعد العقد مابٌن ا-0

 الثالثة.

تتغذى الٌرقات على جمٌع محتوٌات الثمار فً هذه المرحلة والتترك منها اال الغالف -0

 الخارجً.

هذه الثمار المصابة جافة ومشدودة الى الشمارٌخ بواسطة خٌط حرٌري تفرزه  نشاهد مثل-4

 الٌرقات .

ا ان ضرر هذا الجٌل كبٌر ولكنه الٌالحظ ،بسبب صغر حجم الثمار المصابة وبقاء معظمه-0

 معلقة بالشمارٌخ .

ثم تدخل الثمار  ى قرب القمع او على القمع نفسهٌرقات الجٌل الثانً والثالث فتتغذ اما-6

 منطقة القمع وتتغذى على المشٌمة ولب الثمار ونواتها .

 ٌتحول لون الثمار المصابة الى االحمر وتجف ومن هنا جار تسمٌة هذه الحشرة بالحمٌرة -7

القسم االخر  ماالمصابة فً طوري الجمري والخالل لثقل وزنها وبٌنتسقط معضم الثمار -0

 معلقا.

 .بالبراز على الثمار المصابة عن طرٌق وجود ثقب صغٌر مملوء ٌمكن التعرف-0

 تبداء االصابة بالزٌادة واالرتفاع فً اواخر نٌسان ونصل ذروتها فً النصف من حزٌران -19

حمٌرة فً اصناف النخٌل ووجد الخستاوي والتبرزل وجد اختالف فً حساسٌة االصابة بال-11

 اكثر االصناف حساسٌة.

 Life cycle*دورة الحٌاة  

هذه داخل شرانق بٌضاء من النخٌل  غٌر المركب. تتحول  Hibernationتمضً فترة الشتاء 

 ثم  حشرة كاملة خالل نٌسان . فً الربٌع القادم الٌرقات الى عذارى

ملم .والمسافة بٌن الجناحان االمامٌن وهما 0الحشرة الكاملة عثة فضٌة اللون طولها 

ملم ،االجنحة االمامٌة ضٌقة مغطاة بحراشف بٌضاء للماعة،واالجنحة 14-11منبسطان 

 الخلفٌة سمراء اللون وتحاط االجنحة بشعر طوٌل اسمر.



-6ر واالقماع بحدود تضع االنثى البٌض بشكل فرادي على الشمارٌخ وحاملة الثما

،البٌض لونه خضراء او صفراء او خضراء مصفرة والبٌض مبطط  ،ٌفقس البٌض بٌضة00

بعد سبعة اٌام من الوضع عن ٌرقات صغٌرة .ٌمر الطور الٌرقً بخمسة اعمار ٌرقٌة 

،والٌرقات تامة النمو تتحول الى عذراء مكبلة لونها بنً مصفر داخل شرنقة بٌضاء ،بعد 

 نٌن اسبوع تتحول الى بالغة .واحد الى ث

 Controlالمكافحة 

وجد عددا من الطفٌلٌات والمفترسات على ٌرقات  Biological controlالمكافحة الحٌاتٌة -1

 فً العراق الحمٌرة

 Hymeno ptera   -----1-Parasierala Sp 

2-Habrocytus  Sp---- Hymeno ptera 

3-PediobiuS  su   Near bruchidis----- Hymenoptera 

4-Bracon hebetor ---- Hymenoptera 

5-Phanerotoma  SP ----- Hymenoptera 

 Chemical controlالمكافحة الكٌمائٌة   -0

 الرش باحد المبٌدات الناتجة 

 (U:L:V)1-Malathiae 95% E: C 

 2-Aetilic 50% E C 

وبداٌة حزٌران باستخدام الطائرات وٌجب ان توجه الرش  ٌرش بعدالعقد فً بداٌة شهر ماٌس

 االولى لمكافحة ٌرقات الجٌل االول .

 Dubas  BuG Ommatisus lybieus*حشرة دوباس النخٌل      

 Tropiduchidae-Homo ptera 

،االمارة ،السعودٌة  ٌنتشرفً اسبانٌا ،اٌران، الجزائر، لٌبٌا،مصر،السودان ،الكوٌت،البحرٌن

 ،وسلطنة عمان ،والعراق .

 "العوائل /نخٌل التمر

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

والعذوق  لعصارة النباتٌة من الخوص والجرٌدتمتص الحورٌات والحشرات الكاملة ا-1

 والثمار فً فصلً الربٌع والخرٌف .



ماتفرزه االضرار المصابة من النخلة تفرز الحشرات اثناء تغذٌتها مادة دبسٌة باالضافة -0

 من هذه المادة .نفسها

 ٌظهر لمعان ساطع على السعف المصاب عند وجود الشمس.-0

عملٌة  لٌها الفطرٌات مما ٌعٌق او ٌقللٌتراكم التراب على االجزاء المصابة وتنمو ع-4

 التركٌب الضوئً .

 الى موتها. عند قلة التركٌب الضوئً ٌؤدي الى ضعف االشجار واحٌانا-0

عند استمرار االصابة لسنوات متتالٌة ان التمور المصابة لحشرة الدوباس تكون ردٌئة  -6

 النوعٌة وتباع بسعر ارخص من التمور السلٌمة.

مما  االخرى تتاثر نتٌجة سقوط المادة الد بسٌةان الزراعة البٌئة من اختالف انواعها هً -7

 لٌها.حٌوٌتها  وٌشجع نمو الفطرٌات عٌقلل  

من البٌض وتحولها  النسجة ٌؤدي الى تٌبس المنطقة القرٌبةان عملٌة وضع البٌض داخل ا-0

 الى اللون اسمر.

 *الوصف وتارٌخ الحٌاة 

 ٌطلق علٌها الجٌل الشتوي،والجٌل الصٌفً . لهذه الحشرة جٌالن

 االنثى الذكر

 ملم6-0* ملم0.0-0*طوله

 *لون اخضر *لون اخضر 

 بطول*ٌتمٌز الذكر 

 البقع*وجود  اجنحته التً تفوق

 طول الجسم عدم وجود

 البقع السوداء على 

 الحلقتٌن

 البطنٌة السابعة والثامنة

 *دورة الحٌاة

بٌضة ،للون البٌض اخضر عند  19-6تضع االنثى البٌض على العرق الوسطً للخوصة بحدد 

 الوضع ثم تتحول الى اصفر للماع.



فً الجٌل الشتوي خالل االسبوع الثانً من شهر تشرٌن الثانً ٌبداء البٌض بالفقس الى شهر 

نٌسان عن حورٌات صغٌرة بٌضاء اللون ٌمر الطور الحوري بخمسة اعمار حورٌة وٌستغرق 

ٌوما تتمٌز خالل هذا الطور بالطول وعدد حلقات البطن التً تغطٌها براعم 47الدور الحوري 

 ٌوم .090ضهر الحشرات الكاملة فً شهر حزٌران ،مدة الجٌل الشتوي هً االجنحة ،ثم ت

اما الجٌل الصٌفً تبداء االناث بوضع البٌض فً االسبوع الثانً من شهر حزٌران والوضع 

ٌكون بداخل انسجة الخوص والعذوق تفقس هذه البٌوض فً االسبوع الثانً من شهر اب 

بٌضاء لها خمس اعمار حورٌة ٌستغرق الدور وتستمر الى شهر اٌلول عن حورٌات صغٌرة 

ٌوم .ٌستغرق الجٌل  10ٌوم وتضهر الحشرات الكاملة وتعٌش الحشرات الكاملة 09الحوري 

 ٌوم.110الصٌفً 

 Controlالمكافحة **

تبداء مكافحة حشرة الدوباس فً اوائل شهر اٌار عندما تكون نسبة فقس البٌض  -1

%مستحلب باستعمال الطائرات بواسطة الرش حجم متناهً 00 %باستعمال المالثٌون70

 الصغر .

 وقد وجد ان كامالت خنافس ابو العٌد تفترس الحورٌات والبٌض .-0

1-c   septem Punctata  

2-c  undecimpunctata 

3-Chilocorus spp 

4-Chrysopa carnea  .الٌرقات تتغذى على الحورٌات وكامالت حشرة الدوباس 

 

 



 محاضرات  "بسم هللا الرحمن الرحٌم  "ة نةالمحاضرة الثام

 د.خميس عبودالمحمدي حشرات بساتين وخضراوات 

 (Citrus insects)حشرات الحمضٌات  

ة شجار الفاكهة عموما .وتعتبر محافظتزٌد مساحةالحمضٌات فً العراق على نصف مساحة ا

وكذالك بعض ضواحً مدٌنةبغداد اخذت دٌالى المركز الرئٌسً للحمضٌات بمختلف انواعها ،

ات بابل وكربالء حٌث تزرع ات تتوسع فً اماكن اخرى مثل محافظمساحات زراعة الحمضٌ

صٌفا وشتاءا روف الجو القاسٌة تً توفر لها الحماٌة الكافٌة فً ظتحت اشجار النخٌل ال

 .تصاب اشجار الحمضٌات بافات حشرٌة وحلم وكما ٌاتً.

 tator Nipaecoccus vasقًقٌبق الهبسكس الد-1

  Eutetranychus orientalisالحلم الشرقً -2

 Aionidiella orientalisالحشرة القشرٌة الصفراء  -3

  Coccus hesperidumالحشرة القشرٌة السمراء -4

  PapiLio demoleusفراشة اللٌمون  -5

 Aphis craccivoraمن العدس  -6

 Aphis gossy piiمن القطن -7

 Trialeurodes SPالذبابة البٌضاء -8

 Papilio machaon( دودة اوراق الحمضٌات )السنونو-9

  Planococcus citriبق الموالح الدقٌقً -11

م االضرار  االفات الحمضٌات ٌاتً من النوعٌن االولٌن،بق الهبسكس على العموم فان معظ

ودة . تظهر اضرار محدودة فً ضرارها محدالدقٌقً والحلم الشرقً. اما االفات االخرى فا

 Capitata.اما الحشرات االخرى االكثر ضررا كذباب البحراالبٌض المتوسط الحمضٌات

ceratitis دخلت فً  م االقطار المجاورة للعراق وتسبب اضرر كبٌرة .والتً تنتشر فً معظ

ة جندها ٌة شدٌدوقائ فً بساتٌن دٌالى واتخذت فً حٌنها اجراءات توعبث 1947العراق سنة 

 وٌعتقد ان العوامل البٌئٌة القاسٌة خاصة قً الصٌف .)حرارة عالٌة وجفاف شدٌد (.

 هً العوامل المحددة االنتشار هذه االفة فً العراق التً ادت الى اختفائها كلٌا.

 Eutetranychus orientalisالحلم الشرقً االحمر على الحمضٌات 

Tetrany chiidae—Acariformes     Orientelred spider mite 



ص وفً برالكثٌر من بلدان اسٌا مثل الهندوفرموزة وافغانستان واٌران وق ٌنتشر هذا الحلم فً

 لسطٌن والعراق .افرٌقٌا فً مصر والسودان وف

ئٌسٌة لهذا الحلم وخاصة اللٌمون .ومع هذا فقد ٌصٌب العوائل/تعتبر الحمضٌات العوائل الر

واشجار فاكهة شبه استوائٌة مختلفة ت ،وٌصٌب اللوز والفاصولٌا والنبق وبعض النخٌل والتو

 ونبات الخروع .

  Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 ٌعٌش هذا الحلم على سطح العلوي لالوراق ومنه تمتص عصارة النبات،وتظهر ٌقعة

رصاصٌة اللون حول مكان التغذٌة .وتنتشر هذه البقع على االوراق حٌث ٌتغذى الحلم ثم 

مضٌات لكل اشجار الحتضعف االوراق وتسقط وقد ٌموت كل الغصن وٌجف .ٌصٌب هذا الحلم 

اعمارها من االشجارالصغٌرة فً المشاكل وحتى ،االشجار الكبٌرة المثمرة وتظهر االصابات 

شجار الصغٌرة التً تموت انسجة اورقهاو تتساقط .وعندما تشتد بشكل اوضح على اال

االصابة على االشجار الكبٌرة فان اوراقها تتساقط وكذالك ثمارها وتموت االغصان الخارجٌة 

المتحركة والبٌوض كانت  سنٌن المقبلة .وقد وجدت االدوارللٌها وٌتاثر  انتاجها  حتى ف

نخفضت فً الصٌف وارتفعت منها اخرى فً موجودة على االشجار  فً الربٌع ثم ا

فتتئاثر  وتموت   لٌهاالثمار نفسها لٌتغذى ع .وعند اشتداد االصابة فقدٌصل الحلم الىالخرٌف

 ار تنمو من جدٌد وتستعٌدالحلم فً الوقت المناسب فان االشجما كوفح  بعض انسجتها ،واذا 

 نشاطها. من 

سبب مرض اللفحة الخرٌقٌة وجد ان هذه الحلم تان الجفاف ٌزٌد من شدة اضرار الحلم وقد 

رار ثم العراق .اذٌسبب االصابة اصف احد اهم االمراض التً تصٌب الحمضٌات فً المتاخرة

ذبول وتتساقط االوراق فً الخرٌف وقد تذبل بعض االغصان وتتٌبس ،بٌنما تبقى االخرى حٌة 

ان معاملتٌن بمبٌدالحلم  فً الخرٌف  فتظهر علٌها االوراق من جدٌد فً الربٌع التالً وقد وجد

 .تحافض على االشجار من تساقط اوراقها 

 عد التزاوج الذكور مع االناث دورةالحٌاة والوصف /ب

تضع االناث البٌض على السطح العلوي لالورقة بشكل صفوف على جانبً العرق الوسطً 

ى السطح السفلً والٌبقى االقشور البٌض وعند اشتداد االصابة تضع عل.ٌفقس البٌض 

ٌستغرق نمو  ء بالتغذٌة ولها ثالث ازواج لونها بنً مخضرلالورقة ٌفقس البٌض الى ٌرقة تبد

 ٌوم فً الشتاء او سبعة اٌام فً موسم النشاط .24الدور الٌرقً 

ٌمكن تمٌز االناث عن الذكور تكون االناث لون بنً مخضر ونهاٌة البطن مدورة فً حٌن 

ٌوم فً 9امل ٌل من وضع البٌضة وحتى الحلم الكتدقة .ٌستغرق مدة الجٌكون الذكر نهاٌته مس

 ٌوم فً الشتاء.24موسم النشاط و

 %من المجموع الكلً . 71مجمل الوفٌات فً االناث اكثر من الذكور فً اعدادها البالغة 



مرات ابتداء من اواخر اب باحد مبٌداتها الحلم  3-2/رش الحمضٌات   Controlالمكافحة 

 ٌحمً االشجار من تساقط اوراقها .لكً 

 **حشرات الزٌتون 

،بلغ عدد 1978استنادا على المعلومات االحصائٌة الصادرة عن وزارة التخطٌط  العراقٌة 

شجرة اغلبها فً المحافظات الشمالٌة 188111فً العراق  Olea europeaاشجار الزٌتون 

.وتتركز زراعته فً الشمال فً منطقة  بعشٌقة من محافظة نٌنوى .ٌستخرج من ثمار 

الزٌت )زٌت الزٌتون (الرتفاع نسبته فً الثمار وتستعمل الثمار فً المخلالت  الزٌتون

 كمقبالت غذائٌة.

ومن افاته المهمة فً المناطق ر وتقلل الحاصل .ٌصاب الزٌتون بافات حشرٌة تضعف االشجا

السهلٌة ذبابة اوراق الزٌتون وخنفساء قلف الزٌتون واالرضة والحلم .اما فً المنطقة 

من اهم افاته حشرة الزٌتون الدقٌقة )بسٌلٌد االلزٌتون( والحشرات القشرٌة وفٌما الشمالٌة 

 ٌلً بهذه االفات مرتبة وفق اهمٌتها .

    Dasyneura oleaeق الزٌتون  ذبابة اورا-1

   Phloeotribus scarabaeoidesخنفساء قلف الزٌتون-2

   Microcerotermes diversusاالرضة -3

  Euphyllura olivinaحشرة الزٌتون الدقٌقة او بسٌلٌد الزٌتون  -4

   Parlatoria oleaeحشرة الزٌتون القشرٌة او بارلتورٌا الزٌتون -5

  Leucaspis riccaeحشرة الزٌتون القشرٌة البٌضاء  -6

   Aonidiella orientalisالحشرة القشرٌة الصفراء او الشرقٌة -7

   Aricerus vestitusخنفساء براعن الفستق -8

  Eriophyes oleaeحلمة براعم الزٌتون االرٌوفً  -9

   Oxypleurites maxwelliحلمة اوراق الزٌتون االرٌوفً -11

             Dasyneura –-(perrisia) oleae loew**ذبابة اوراق الزٌتون 

The olive leaf midge Cecidomyiidae  :Diptera 

االنتشار /تنتشر ذبابة اوراق الزٌتون فً دول حوض البحر المتوسط وفً العالم العربً 

وجدت فً خاصة سورٌا وفلسطٌن ولبنان والعراق .واكتشافها فً العراق حدٌث ،اذ 

 السبعٌنات فً المنطقة الوسطى منه .



 العوائل/ الزٌتون 

 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

النسبة لالوراق تتغذى بقات فً انسجة االوراق والحوامل الزهرٌة والثمرٌة فرتحفر الٌ

بٌضاوٌة الشكل على جهة نصولها ،تصل اطوالها فً نهاٌة  اوتعٌش فً داخلها مكونة جٌوب

فاخات فً الحوامل الزهرٌة ملم.وتظهر بشكل انت2ملم وعرض 6ً نهاٌة الشتاء الجٌل اي ف

قوطها او اضعاف الثمار وسقوطها بعد تكوٌنها .تصل نسبة االوراق المصابة فً مسببة س

 %.44% وفً الحوامل الزهرٌة 7عدد الجٌوب فً الورقة %ومعدل 97منطقة بغداد 

 **دورة الحٌاة والوصف

اق الزٌتون فً العر اق جٌل واحد فً السنة واكثر فً سورٌا تخرج ٌظهر ان لذبابة اور

الكامالت من االوراق فً منطقة بغداد بٌن النصف الثانً من اشباط واوائل اذار ،وتستمر حتى 

ملم الذكر اصفر 2.5حٌث ٌبلغ طول جسمها حوالً نٌسان ،الكاملة رهٌفة الجسم وصغٌرة 

تمٌز بٌن الجنسٌن ففً االنثى بجانب اللون تكون البطن اللون واالنثى حمراء بنٌة  .ٌسهل ال

 مستدقة النهاٌة بٌنما تكون فً الذكر عرٌضة.

تضع االنثى بٌضها على االوراق الغضة الحدٌثة وعلى الحوامل الزهرٌة ٌفقس البٌض االصفر 

 بعد الفقس فً االوراق لتكون رةاللون المغزلً الشكل بعد بضعة اٌام وتحفر الٌرقات مباش

ات ملم  .تبقى الٌرق4جٌوبا فٌها وفً كل جٌب ٌرقة عدٌمة االرجل  صفراء برتقالٌة طولها 

باط ثم تتعذر تخرج العذارى من جٌوبها عن فتحات تقرضها الٌرقات قبل داخل الجٌوب حتى ش

التعذر وتبقى النهاٌة الخلفٌة ملتسقة فً فتحة الجٌب وجسمها بارز ومائل قلٌال عن الخط 

 ى نصل الورقة .العمودي عل

 المكافحة "

بالرغم من حصول اصابات عالٌة فً االوراق والحوامل الزهرٌة لم تجرى دراسة فً العراق 

%مستحلب بنسبة 51لتقٌٌم اضرار هذه االفة .وٌمكن معاملة االشجار بالمواد التالٌة .اكتلك 

ان ٌوم وقد وجد 15/غالون ماء على ان تجرى ثالث رشات بٌن رشة واخرى  3سم5

/غالون ماء ذي مفعول قوي بسبب قدرته فً التغلل فً نسٌج  3سم5%بنسبة 61الدٌازنون 

 .على الٌرقات داخل الجٌوب تأثٌر اهالورقة بمسافات محدودة كافٌة ل

                  Phloetribus scarabaeoIdes Bern**خنفساء قلف الزٌتون   

The olive BarK Beetle                      . (P:oieae F)= 

                          Coleoptera Scolytidae  

االنتشار /تنتشر خنفساء قلف الزٌتون فً دول حوض البحر المتوسط وتركٌا واٌران .وفً 

 نٌنوى . محافظة العراق وجدت فً 

 العوائل /الزٌتون .



 *الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

تتغذى الكامالت فً قواعد االغصان الصغٌرةواباط االوراق من االشجار القوٌة مسببة ذبول 

االفرع الصغٌرة .واكثر الضرر ٌنتج عن اسلوب تكاثرها اذ تحفر االنثى والذكر فً قلف الساق 

او الغصن وخاصة تلك التً تعود الى االشجار الضعٌفة اوالمقطوعة حتى ٌصالن فً حفرهما 

.وفً هذه المنطقة ٌحفران قناة موازٌة لمحور القشرة تضع االنثى فٌها بٌضها  الكامبٌوم

االخرى بحفر قنوات تغذي ،والكامالت الناتجة تعمل ثقوبا صغٌرة .والٌرقات الناتجة تقوم هً 

واالعٌة الناقلة ٌقف   تخرج من الساق .ومن جراء هذا التغذي والحفر فً منطقة الكامبٌوم

 واد االولٌة والغذاء فٌنشا عن كل ذالك ذبول االغصان المصابة وموتها .انتقال الماء والم

تعتبر هذه االفة مهمة فً سورٌا ولبنان .وان االصابة فٌها تزداد فً السنٌن قلٌلة االمطار 

برطوبتها الن مثل هذه  المزارع ذات الترب الضحلة او التً التحتفظوتزداد االصابة اٌضا فً 

 جذاب الحشرات الٌها للتكاثر .الشجار وبالتالً انتسبب اضعاف ا الظروف

 **دورة الحٌاة والوصف 

تقضً خنفساء قلف الزٌتون فصل الشتاء بطور الٌرقة او العذراء او الكاملة داخل سٌقان 

السٌقان  وافرع االشجار وافرع اشجار الزٌتون المصابة .وعند الربٌع تغادر الحشرات الكاملة 

ملم 2صغٌرة متقاربة . والحشرة الكاملة خنفساء صغٌرة طولها حوالً خالل فتحات دائرٌة  

 ورقٌة . بنٌة الى بنٌة غامقة ذات قرون استشعار

بٌضة 51-41نثى على حافتها لكامبٌوم هو نفق التربٌة .تضع االٌحفر الذكر واالنثى نفقا فً ا

بٌضاء اللون وعلى مسافات متساوٌة من بعضها .ٌفقس البٌض عن ٌرقات عدٌمة االرجل 

 ملم . 2.5-2مقوسة قلٌال .ٌبلغ طول الٌرقة عند تمام نموها 

تتغذى الٌرقات فً منطقة الكامبٌوم محدثة انفاقا عمودٌا على نفق التربٌة .تظهر االنفاق 

واضحة غلى السطوح الداخلٌة للقلف والسطوح الخارجٌة لخشب السٌقان واالفرع وذالك عند 

اسابٌع 3الٌرقات بحوالً ملم وٌكتمل نمو  28-26وال االنفاق ازالة القلف  عنها .تصل اط

 .وبعدها تتعذر فً نهاٌة االنفاق .

اٌام وبعده 11-7والعذراء بٌضاء عند تكوٌنها ثم ٌغمق لونها فٌما بعد.ٌبلغ طول الدور لعذري 

 تخرج الكامالت التً تحفر فً القلف حفرا دائرٌة للخروج .ٌبلغ عدد اجٌال هذه الحشرة فً

 ٌوم.55-45اجٌال فً السنة وٌستغرق الجٌل االول منها 4-3سورٌا ولبنان 

 "المكافحة

تعتبر العناٌة الزرعٌة الجٌدة فً بساتٌن الزٌتون عامل مهم فً التقلٌل من االصابة.تشمل  

العناٌة الجٌدة السقً فً اوقاتة والتقلٌم الجٌد لزٌادة نشاط االشجار وكذالك قطع االغصان 

زالة االشجار المٌتة وحرقها لمنع التكاثر بها .اماالمكافحة الكٌماوٌة فتتطلب معرفة الضعٌفة وا

ختصون فً الهٌئة العامة لوقاٌة مالكامالت للتغذي والتكاثر .وٌوصً ال وقت خروج



فً شهري نٌسان وماٌس وهو وقت خروج المزروعات معاملة االشجار فً قضاء الشٌخان 

 غم /غالون ماء.6%بنسبة 85ل مادة السفنالحشرات الكاملة هناك باستعما



 محاضرات  بسم هللا الرحمن الرحٌم   المحاضرة العاشرة 

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات البساتٌن

 )البصل والثوم والكراث ( 

  Amaryllidaceaمن العائلة الزنبقٌة  Alliumٌتبع البصل والثوم والكراث جنس 

 وهً محاصٌل شتوٌة تستهلك فً الشتاء والربٌع .

ٌؤكل اما اخضر اوٌابسا  وله اهمٌة  ًمحصول خضر وحقل  Allium cepaٌعتبر البصل 

فهو ٌزرع  Allium sativumكبٌرة وٌزرع بمسافات شاسعة فً العراق .اما الثوم اقتصادٌة 

بمسافات اصغر مما فً  البصل وبنجح زراعته فً المنطقة الجبلٌة حٌث تتوفر االشعة فوق 

البنفسجٌة التً تساعد على نمو ازهارها .وٌزرع الكراث بمسافات محدودة الستهالك اوراقه 

 الخضراء التً تؤكل طازجا ،ٌصاب هذه المحاصٌل بالحشرات التالٌة :

 Delia antiqueذبابة البصل  -1

   Thrips tabaciثربس البصل -2

  Eumerus SPذبابة البصل الكبٌرة -3

                              Delia antique                  ذبابة البصل *

Onion maggote Anthomyiidae / Diptera 

تكون افة فً  تنتشر هذه الذبابة فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا واوربا ولكنها نادرما

فة ءفتوجد الحشرة كاالمناطق الجنوبٌة للقارة االمرٌكٌة الشمالٌة امافً منطقة البحر المتوسط 

 ضارة فً العراق وسورٌا ولم تذكر فً مصر .

العوائل/تصٌب بالدرجة االولى البصل وتصٌب الكراث والثوم وقد ذكر انها تصٌب الخس فً 

 اٌطالٌا والقرنفل فً جٌكوسلوفاكٌا .

  Damage& Economic importance"الضرر واالهمٌةاالقتصادٌة 

 كان مزروعا من البذور والفسقه. ٌصٌب البصل فً المشتل والحقل سواء-1

تحفرالٌرقات الصغٌرة جدار البصلة الموجودة تحت التربة ثم تدخل الى داخل البصلة -2

 لتتغذى على محتوٌاتها.

 وٌتبدل لون اورقها الى االصفرار . حول البصلة الى اجزاء رخوة متخٌسةتت-3

 . ظهر عالمات الذبول  وٌموت النباتت-4

 . قد تتحول الٌرقات الى نباتات المجاورة-5



 تهاجم الرؤوس البصل الكبٌرة غالبا بعدة ٌرقات والتً تكون انفاقا بداخلها .-6

 تخٌس البصل عند خزنه بالمخزن ٌستمر الضرر حتى بعد قلع المحصول مما ٌسبب -7

 %من المحصول .55او عند تسوٌقه ،قد ٌصل الضرر الى اكثر من 

تبداء االصابة خالل شهر كانون الثلنً وتصل ذروتها خالل شهر شباط وتستمر الى موعد -8

 الحصاد .

 *دورة الحٌاة 

اٌضا اٌجادها فً ولعمق عدة سنتمٌتلرات تشتً الحشرة فً دور الٌرقة او العذراء فً التربة 

فً اماكن  مختبئةاكوام قشور بقاٌا البصل فً الحقل المصاب كما تعٌش الحشرات الكاملة 

 محمٌة خالل فصل الشتاء .

*تنشط الحشرة فً الربٌع التالً فتتحول الٌرقات الى عذارى فحشرات كاملة خالل فترة عدة 

 اشهر.

فً بعض النماذج طولٌا خط غامق  متد*الحشرة الكاملة ذبابة رفٌعة الجسم رصاصٌة اللون ٌ

 ملم .7-6على طول وسط ظهر الحشرة واجنحتها كبٌرة .جسمها مغطى بشعٌرات طول 

*ٌتمٌز الذكر عن االنثى فعٌنا الذكر كبٌرتان متقاربتان وتكون متالصقة ،فً حٌن عٌن االنثى 

 بخط محمر.متباعدتان نسبٌا ومنفصلتان 

طاول تتزاوج وتضع االناث البٌض المت ثم االزهارامالت فً الربٌع تتغذى على رحٌق تنشط الك

اٌام ٌرقات صغٌرة،ثم تزحف  7-2التربة ،تفقس بعد  فضً اللون فً قواعد النباتات  اوشقوق

 3-2االصابة وبعد  بصٌلة ،حٌث ٌتم التغذٌة وتسبب االضرارلف االوراق ثم تدخل وتخترق الخ

ملم تتحول الى عذراء لتربة بالقرب من البصلة 8رقات الكبٌرة البالغة اسبوع تتحول الٌ

 ،وبعدها تتحول الى كاملة .

مما ٌسبب تلف  ر قبل الحصادوللحشرة ثالث اجٌال بالسنة .الجٌل الثالث ٌهاجم البصل الكبٌ

 خزن .موتعفن وخٌاس البصل فً ال

 Controlالمكافحة 

ٌجب قلع  وراقها ،وبمجرد ظهور هذه االعراضار اٌمكن معرفة النباتات المصابة باصفر-1

النباتات المصابة وحرقها بعٌدا عن الحقل ،لغرض الحد من انتشار االصابة الى بقٌة الحقل فً 

 اجٌال الحشرة واٌضا عزل البصل المصاب فً الخزن وحرقهة .

 .35استعمال اصناف مقاومة للحشرة مثل البحٌري وجٌزة  -2

 ادٌا زٌنون لمكافحة االفة وٌتم من خالل : ٌمكن استخدام مبٌد-3

 سم/غالون ماء .6 %بنسبة 65رة بمادة الدٌازٌنون رش المروز قبل الزرع مباش-ا



 كغم /دونم قبل الزراعة .2%بنسبة 15معاملة مروز البصل بالدٌازٌنون االمحبب -ب

                                    Thrips tabaci**ثربس البصل    

Onion thrips  Thripidae /thysanoptera                   

تخدش الحشرة انسجة الورقة والساق فتمتص العصارة وتظهر بقع مبٌضة اللون نتٌجة -1

 .التغذٌة 

 م الضرر ٌنتج عن الحورٌات .ذى الحورٌات والحشرات الكاملةومعظتتغ-2

كبٌرة بٌن نصل االوراق والساق وبٌن االوراق حدٌثة  توجد الحشرات فً البصل باعداد-3

 النمو وعند اشتداد االصابة تذبل االوراق وتجف ثم ٌصفر بقٌة النبات.

 عند اشتداد االصابة تتاثر البصٌالت وتتشوه وٌصبح حجمها دون الحجم الطبٌعً .-4

 قد ٌتلف الحقل كله فً المواسم .-5

ثالث من شهر اشباط الى االسبوع االول من اذار من ٌختلف سكان الثربس خالل السبوع ال-6

 ة خالل االسبوع االول من نٌسان .وسنة الخرى، ولكن سكان الثربس ٌصل الى الذر

   Controlالمكافحة 

 Aeolothipsو Orius albidipennis الحٌاتٌة ٌقوم كل من المفترسٌنالمكافحة -1

fasciatus  نٌسان..ٌنخفض اعداد الثربس البصل خالل شهر 

 المكافحة الكٌماوٌة -2

 Malathion  E C 55%استخدام -ا

 مستحلب مركز          45. 8دورسبان   -ب

 %مستحلب مركز .55برٌمور -ج

               Eumerus SP**ذبابة البصل الكبٌرة       

Onion fly Syrphidae / Diptera 

وفً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة وكندا  تنتشر هذه الحشرة فً العراق وسورٌا ومصر وافرٌفٌا

 واوربا .

 العوائل/البصل والنرجس والزنبق والسوس والكراث االندلسً.

     Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 تصٌب هذه الحشرة البصل المزروع الجل انتاج البذور .-1



 اومن البذور. هلم تالحظ اصابات على البصل من فسق-2

 رؤوس البصل وتخٌسها  ل هو ذبول النباتات واصفرارها وتعفنان مظهر االصابة فً الحق-3

 نها الخارجٌة .ابنٌة على جدر ظهر االبصال رخوة وتظهر علٌها ندبت-4

وعند اشتداد االصابة تصبح الرؤوس شبه فارغة من الداخل واالبٌض سوى الغالف -5

 الخارجً .

 ة ٌوجد عدد كبٌر من الٌرقات على شكل كتل وٌمكن اٌجاد العذرى .عند فتح البصل-6

البصلة المصابة عرضة للفطرٌات التً تسرع فً تلفها وتصل االصابة الى اكثر من -7

65.% 

 البصلة المصابة ذو رائحة كرٌهة وقوام طري.-8

 **دورة الحٌاةوالوصف

 ملم  .9ملم بالنسبة للذكر اما االنثى 7*الحشرة الكاملة طولها 

،وقرون االستشعار ارستا بنً اللون الصدر ذواخضر لماع ،اما البطن لون ازرق ومتطاول 

 ووجود ثالث اشرطة بٌضاء اللون على السطح العلوي للبطن .

اتات ،تضع االنثى البٌض فً التربة قرب النب تضع االنثى البٌض على قواعد االوراق او*

ٌوم  4-3بٌضة ،ٌفقس البٌض بعد 45بشكل فرادي او على شكل مجامٌع تحوي كل منها على 

.الٌرقات العلى االى ٌرقات صغٌرة تحفر فً انسجة البصلة فً منطقة الجذر متجهة نحو 

ملم ومدة 2ملم وعرض 8بٌضاء اللون ذات مظهر سمٌك عدٌم االرجل وٌصل طولها الى 

لعذراء فً التربة الٌرقً حوالً عشرة اٌام .بعد اكتمال نمو الٌرقة تتحول الى دور ا الطور

 اوبٌن اوراق النبات والعذراء ذات لون بنً فاتح مع وجود خطوط عرٌضة المحٌطة باالبصال

عندقاعدتها ،والعذراء  اٌة بطن العذراء مع وجود زائدتٌنعلى جسمها.وتوجد شوكة فً نه

اٌام 15ملم .وٌستمر دور العذراء 2ملم وعرضها 6بة القمح طولها تشبه بصورة عامة ح

 وبعد اكمال نموها تتحول الى الحشرة الكاملة التً تتزاوج ،وتبدء بوضع البٌض من جدٌد

 دورة الحٌاة. لتعٌد

        Cotrolالمكافحة

 تقلع النباتات المصابة وتحرق بعٌدا عن الحقل .-1

 ٌم لئال تنتقل االصابة الى البصل غٌر المصاب .ٌجب فرزالبصل المصاب عن السل-2

المحصول التالف الٌرقات والعذارى الموجودة  اثة الحقل المصاب حراثة عمٌقة بعد جنًحر-3

 فً التربة .

 اختٌار فسقة غٌر مصاب للزراعة .-4



النسبٌة مع تجفٌف البصل ضرورة خزن البصل فً مخازن جٌدة التهوٌة وقلٌلة الرطوبة -5

 للخزن فً الحقل فً مكان مظلل قبل خزنه.المعد 

 



 محاضرات بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الحادي عشر0

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات بساتٌن

 (حشرات العائلة الصلٌبٌة) 

نباتات خضر مهمة ،كاللهانة والقرنابٌط  Cruciferaeتشمل العائلة الصلٌبٌة 

اٌلول ،بٌنما -والكلم فً اب والكلم والفجل واللفت)الشلغم(.تزرع اللهانة والقرنابٌط

-فً شباط حزٌران ،والكلم–تزرع االصناف االخرى المبكرة للقرنابٌط فً ماٌس 

كانون -ٌحصل النضج فً تشرٌن االول وحتى اذار .اما اللفت فتزرع فً اب ،اذار

اذار –االول ،وٌقطع فً تشرٌن االول وحتى اذار ،بٌنما ٌزرع الفجل فً اب 

 .ٌوم 00-30،وٌنضج بعد 

ان فترة نمو معظم هذه النباتات ونضجها ٌتم خالل فترة انخفاض الحرارة ومع 

بحشرات عدٌدةتزداد اعدادها عندماترتفع الحرارة خالل فصل ذالك تحصل اصابات 

النمو والنضج .سوف نتطرق الى اهم االفات التً تصٌب اللهانة والقرنابٌط والكلم 

 هً نفسها التً تصٌب النباتات االخرى .

  Brevicoryne brassicaeمن اللهانة -1

  Myzus persicaeمن الخوخ االخضر -2

 Hellula undalisدودة اللهانة الشرقٌة الحائكة -3

 Plutella maculipennisالعثة ذات الظهر الماسً -4

 Trichoplusia niدودة اللهانة القٌاسٌة -5

  Pieris rapaeفراشة اللهانة الصغٌرة -6

 Pieris brassicaeة الكبٌرة فراشة اللهان-0

  Autographa gammaدودة ورقة اللهانة -8

 Agrotis Sppالدٌدان القارضة االرضٌة -9

 Atherigona orientalisذبابة االفرع الخضر -10

 Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -11



 Phyllotreta cruciferaeالخنفساء البرغوثٌة -12

  Calaphellus apicalisخنفساء الفجل -13

 C : sophiaeخنفساء الفجل -14

 Baris apiparisحفار ساق الكلم او سوس الكلم -15

 Nysius cymoidesبق الرقً -16

                                         Brevicoryne brassicae*من اللهانة

The cabbage Aphid     Aphididae / Homoptera 

 انحاء العالم .تنتشر هذه الحشرة فً جمٌع 

 العوائل/ٌصٌب نباتات العائلة الصلٌبٌة وخاصة اللهانةوالقرنابٌط والكلم .

  Damage&Economic importance"الضررواالهمٌة االقتصادٌة 

والكامالت عصارة النبات من سطوحها السفلٌة لالوراق تمتص الحورٌات -1

 مسببةبحفرها واصفرارها وبطئ نموها .

الثمرة ملوثة  قرنابٌط فانها تتغلغل بٌن االجزاءرؤوس ال عند تغذٌتها على-2

فطرٌات التً تنمو وة العسلٌة التً تفرزها وال،وبالندباجسامها وجلود انسالخاتها 

 االضرار لالوراق الملفوفة فً اللهانة . علٌها وتسبب نفس

 تكوٌن البذور. زهٌر النباتات هذه العائلة فتمنعتصٌب الحوامل الزهرٌة وقت ت-3

 16ل للفاٌروسات ٌبلغ عددها العراق كناقفً خارج ٌعرف عن هذا المن -4

 فٌروسا.

 *دورة الحٌاة 

ولكون عتبة النمو او   Parthenogensisتتكاثرهذه الحشرة عذرٌا طوال السنة

 ْم فان هذه االفة ٌستطٌع العٌش والتكاثر خالل فصل الشتاء فً العراق4. 3التكاثر 

رعة التكاثر تتاثر بدرجات الحرارة فتنخفض عند البرودة الشدٌدة فً اال ان س

.والمعروف ان فً االوقات االخرىالشتاء او بالحرارة العالٌة فً الصٌف .وتزداد

هذا المن موجود على اللهانة والقرنابٌط وٌتكاثر علٌها طوال فترة زراعةهذٌن 

 خالل تشرٌن االول وشباط . كثافتهالمحصولٌن وتزداد



او  ( ملم ،لون الجسم اخضر فاتح2.  4-1.  8*ٌبلغ طول االنثى غٌر المجنحة )

رمادي ومغطى بطبقة من مسحوق ابٌض شمعً ٌعطً لونا ابٌض ،لون الراس 

ان ٌنقصر من طول الجسم .القرٌنان البط،قرون االستشعار ااغمق من الجسم 

 ان.ف .اماالذنب بطول القرٌنان البطنٌبنٌان مستدقان للخل

 Controlالمكافحة "

لحشرة من اللهانة اعداء طبٌعٌة .منها الفترسات مثل اسد المن والدعاسٌق 

 Diaertella rapae.وٌرقات ذباب السٌرفد،اما الطفٌلٌات ٌوجد طفٌل واحد هو 

التطفل فً وقت التزهٌر  فً اواخر ،وٌزداد   Broconidae –Hymenoمن 

 الموسم .

 E :C%50وكوز( )الن DDVPفٌوصى باستخدام اما المكافحةبالمواد الكٌماوٌة

 اذار. -/دونم فً كانون الثان3ًسم500بنسبة 

                       Hellula undalis**دودة اللهانة الشرقٌة الحائكة   

The oriental cabbage webworm Pyralidae /Lepidoptera 

واسترالٌا وفً تنتشر هذه الدودة فً دول حوض البحر المتوسط فً السودان 

 الوطن العربً والعراق ،ومنتشرة فً كافة انحاء العراق .

 العوائل /تصٌب جمٌع نباتات العائلة الصلٌبٌة .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة

 بشرة االوراق وتدخل فٌها كحفارات اوراق.ض الٌرقات حدٌثة الفقس تقر-1

 ورؤس نبات العائل .تقرض االوراق وتنزل الٌرقات فً سٌقان  وبتقدم العمر-2

 وتخرٌب قلب النبات الصغٌر . قد تسبب ٌرقة واحدة ذبول النبات-3

 فً حالة اصابة النباتات الكبٌرة فال تكون الرؤوس .-4

لوحظت عندما تنزل فً رؤوس الكلم تعمل انفاقا تاركةبرازا بنٌا على سطوحها -5

 وتعرف عندها بالشوارتة.

 Erwiniaطري  ب تعفن بكتٌريٌتها على رؤوس الكلم تسبعندتغذ-6

caratovora . الذي ٌسبب فقدان رؤوس الكلم 



 Life cycle*دورة الحٌاة 

قرب قلب النبات ،للبٌضة  بٌضة بشكل مفرد على حوامل االوراق100تضع االنثى 

اٌام 5-3بعد  عن ٌرقات  ،ٌفقس البٌضصفراء تتحول الى قرمزي  شكل بٌضوي

اسابٌع ،الٌرقة صفراء بنٌة والراس 3حٌاتها ،ٌرقات تحفر الى السٌقان وتكمل 

ملم ،قبل التعذر تنزل الى التربة او 15عند تمام النمو اسود ٌصل طول الٌرقة 

ملم 10تحت االوراق المتساقطة تعمل شرنقة مفككة والعذراء بنٌة اللون طولها 

 وبعد اسبوع تظهر البالغات .

 لهذه الحشرة عدة اجٌال بالسنة تصل الى اربعة اجٌال بالسنة فً المنطقة الوسطى 

 Controlالمكافحة

 Bacillusمن البكترٌا  Thuricide HPرش المستحضر التجاري -ا

thuringiensis  غم/دونم .200بنسبة 

 استعمال المبٌدات التالٌة -ب

1-Seven 85% W:P     

2-Diptrex 80% W:P 

3-DDvp(Nogos) 50% E:C 

               Plutella maculipennis.  Curtذات الظهر الماسً   **العثة 

TheDiamond BackmothPlutelidae/ Lepidoptera                 

 تنتشرجمٌع قارات العالم .

 العوائل/تصٌب نباتات العائلة الصلٌبٌة وتفضل اللهانة على غٌرها .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 تتغذى الٌرقات بعد الفقس على البشرة السفلى لالوراق تاركة البشرة العلٌا .-1

 تقرض حفرا او اشرطة صغٌرة ممٌزة .داخل الورقة وبعد نموها  احٌانا تحفر-2

 تشاهد ٌرقات هذه العثة باعداد لٌست قلٌلة عن اللهانة والقرنابٌط .-3

  Life cycle*دورة الحٌاة 



(بٌضة على السطح 12-2ع صغٌرة )بٌضة بشكل مفرد او مجام280ٌتضع االنثى 

لً لالوراق قرب العرق الوسطً والبٌضة بٌضوٌة الشكل لونها اصفر ثم السف

عن ٌرقات ٌوم فً الضروف المناسبة ٌفقس  4-3رمادي تبلغ حضانة البٌض 

بخٌط حرٌري عند خظراء رئسها اسود وعلى جسمها شعر قصٌر والٌرقات تتدال 

 Pupaاسبوع وبعدها تتحول الى العذراء 2ازعاجها ٌستغرق فترة النمو الٌرقً

ٌوم  8-4ملم لونها اصفر داخل شرنقة حرٌرٌة شفافة ٌستغرق الطور العذري 6

 وبعدها تتحول الى بالغة .

 اجٌال فً السنة فً فلسطٌن . 10لهذه الحشرة 

(ملم ،لون 16-14ملم المسافة بٌن طرف االجنحة ) 0-6ٌبلغ طول الجسم 

حافة ر ذي لخلفٌة لالجنحة االمامٌة شرٌط اصفاالجنحة بنٌة فاتحةوعلى الحافة ا

اشكال 3متموجة وعند الراحة تنطبق االجنحة كالسقف وتتقابل االشرطة تتكون 

 معٌنٌة تشبه ماسات ثالثٌة على الجهة الظهرٌة .

 فحة/نفس مكافحة دودة اللهانة الحائكة .*المكا

                                Pieris repae**فراشة اللهانة الصغٌرة   

The small cabbage butterfly Pieridae /Lepidoptera 

فً العالم .وتنتشر فً جمٌع ان فراشة اللهانة الصغٌرة واسعة االنتشار 

 العراق .انحاء

 لة الصلٌبٌة وعائلة الشفلح.العائ العوائل/ٌصٌب

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 بقرضها محدثة ثقوبا فً نصولها .الٌرقات على االوراق  تغذي-1

 استهالك اجزاء من حافتها اوكلهاتاركة عروقها ملوثة ببرازها.-2

غٌر اقتصادٌة فً الوقت الحاضر النتشار الطفٌلٌات  ٌبدواضرارها فً العراق-3

 الحشرٌة التً تقلل من اعدادها.

 "دورة الحٌاة 

بٌضة بشكل مفرد على لسطح السفلً لالوراق والبٌضة 350تضع االنثى 

مخروطٌة صفراء وعلى سطحها حزوز تمتد من القمة الى القاعدة مدة حضانة 



ٌوم تفقس عن ٌرقات اسطوانٌة خضراء علٌها شعر كثٌف تغطً 5-2البٌض 

سم تمر بخمسة مراحل فبل التعذر ترفع راسها 3-2جسمها ٌبلغ تمام نمو الٌرقة 

فالعذراء تتحول وتلتصق على سطح الورقة  خلفها،للخلف وتفرز خٌطا حرٌرٌا

 وبعد فترة تتحول الى بالغة .

 . سم5*المسافة بٌن طرفً الجناح االمامٌن 

 ملم .1.5-1*طول الجسم 

ن على السطح العلوي للجناح االمامً اما الذكر بقعة وٌتا*لالنثى بقعتان سودا

 واحدة.

 اجٌال /بالسنة فً العراق .10*لها

منتصف حزٌران اذ ٌالحظ *نالحظ االصابة على داٌات اللهانة والقرنابٌط والكلم 

الٌرقات فً نهاٌة تموز مع القلٌل من العذرى .وعند البٌض والٌرقات وٌتم نمو 

نقل الداٌات الحقل تنقل االصابة الى الحقل ،ان وجود ٌرقات اللهانة موجودة طالما 

اعلى اصابة فً منتصف تشرٌن  والقرنابٌط موجودة .ووصلت المحصولٌن اللهانة

 االول حتى نهاٌة تشرٌن الثانً .

 انةالحائكة."المكافحة /نفس مكافحة دودة الله



 بسم هللا الرحمن الرحٌم        محاضرات الثانً عشر المحاضرة 

 د.خميس عبود المحمدي حشرات بساتين وخضراوات 

 {حشرات العائلة القرعٌة} 

( من الخضراوات الشائعة فً العراق ،وتشمل Cucurbitaceaeالقرعٌات )عائلة 

والعناكً والرقً خٌار الماء والقثاء )التعروزي(وقرع الكوسة والقرع العسلً 

القرعٌات فً اوقات مختلفة.  الزراعة المكشوفة تعرف بالعروق  والبطٌخ،تزرع

الربٌعٌة تجرى من اذار وتنضج ثمارها فً الصٌف .اما الزراعة المغطاة كالخٌار 

والقرع الكوسة فتجرى زراعتها فً كانون الثانً واوئل شباط .والرقً ٌزرع فً 

وة الخرٌفٌة .مثال رر اب من الصٌف فتسمى بالعشباط ،وٌزرع قسم منها فً شه

 القرع الكوسةفً والبطٌخ ،ومؤخرا اشتهرت زراعةخٌار الماء والقثاء والرقً 

جذب النباتات العائلة القرعٌة العدٌد من الحشرات ومنها .تالبٌوت البالستٌكٌة 

،لٌست جمٌع هذه الحشرات مهمة على القرعٌات فالضارة منها الى درجة 

 ة االقتصادٌة ومنها:الخسار

        Rhaphidopalpa foveicollisالخنفساء الحمراء )الحمٌرة( -1

                Teranychus turkestaniiحلمة الشلٌك  -2

           Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء  -3

    Epilachna chrysomelinaخنفساء القثاء  -4

      Myiopardalis pardalinaذبابة البطٌخ  -5

   Aphis gossypiiمن البطٌخ او من القطنً   -6

       Agrotis Sppالدٌدان القارضة االرضٌة -7

        Gryllotalpa gryllotalpa الكاروب -8

    Thrips tabaciثربس البصل  -9

       Baris granulipennisدودة مسمار الرقً -11

         Apomecyna arabicaحفار ساق الرقً -11

                  Nysius cymoidesبق الرقً-12



     Spodoptera littoralisدودة ورق القطن -13

         Locusts and grasshoppersالجراد والنطاط -14

         Rhaphidopalpa foveicollis**الخنفساء الحمراء )الحمٌرة(      

 Galerucidae / caleoptera            

 العوائل/تصٌب هذه االفة نباتات العائلة القرعٌة .

     Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

الغضة للباذرات وعلى االوراق وابراعم  ٌةعلى االوراق الفلقتتغذى كامالت -1

 واالزهار .

ٌشجع الٌرقات تتغذى على قشور الثمار المالمسة لالرض او تدخل فٌها مما -2

 نمو البكترٌا والفطرٌات وتعفنها .

 ٌة للباذرات ٌسبب موتها .لحشرات الكاملة على االوراق الفلقان تغذٌة ا-3

ان تغذٌة الٌرقات على الجذور ٌعرضها لالصابة ،البكترٌا والفطرٌات التربة -4

 وبالتالً موتها النباتات .

التغذي على نبات  قد وجد ان الكامالت تفضل االزهار على االوراق وتفضل-5

 خٌار الماء على القرع .

 "دورة الحٌاة 

*تمضً الشتاء بطور الحشرة الكاملة مختبئة تحت االوراق واالعشاب وفً شقوق 

 التربة .

 والبقولٌات  جتال*تغادر اماكن سباتها عندارتفاع درجة الحرارة فتالحظ فً حقول 

،لون السطح العلوي ملم  7-6. 5الوصف/الحشرة الكاملة ذات جسم متطاول  

احمر برتقالً ولون السطح السفلً والعٌون والفكوك سود .قرون االستشعار 

 عقلة .11

*ٌتمٌز الذكر عن االنثى بوجود ثالث فصوص قصٌرة على الحلقات البطنٌة 

 .االخٌرة



تنشط الحشرة الكاملة خالل الربٌع بعد التزاوج االناث تضع البٌض متطاول 

او مفرد تحت دقائق التربة بالقرب من سٌقان عوائل بٌضة بشكل مجامٌع 311

(اسابٌع فً ٌرقات التربة تدخل رؤسها فً الجذور 3-1النباتٌة ،ٌفقس البٌض) 

سم جسمها 1. 5 -1.  2البالغبٌنما تبقى اجسامها فً التربة عند اكتمال نموها 

ة اسطوانً وٌحمل الصدر ثالث ازواج من االرجل  وراس اسود ٌكتمل نمو الٌرق

اسبوع 2-1اسابٌع بعد تغادر ٌرقات الجذور لتعذر ٌستغرق طور العذراء  5-4بعد 

 وبعدها تتحول الى البالغات .

لفقس البٌض ونمو  من المالحظات المهمة تعتبر رطوبةو الحرارة عامال مهما

الٌرقات ،فتقل نسبة فقس البٌض وبطئ نمو الٌرقات عند جفاف التربة او انخفاض 

ناحٌة اخرى تغادر الٌرقات الجذور الى سطح التربة لتغذٌة على الحرارة ،ومن 

 ْم 21ر ،والٌفقس البٌض تحت درجة جلود الثمار عند تشبع التربة بماء الري الغزٌ

%وترش على الباذرات وعلى النباتات الكبٌرة 85*المكافحة /تؤثر مادة السفن 

 ادة فً اعدد حلم الشلٌك زٌعند كثرتها ،وٌرجى االنتباه ان كثرة مادة السفن تسبب 

                    Tetranychus turkestani"حلم الشلٌك   

 Tetranychiidae / Acariformes 

الشلٌك من افات القرعٌات المهمة وٌسبب االصابات القوٌة على  ةتعتبرحلم

االوراق وضعف النباتات ،تزداد اعداد سكان هذه االفة الخضر الصٌفٌة ،تٌبس 

حتى بداٌة تموز ثم تنخفض  ح السفلى لالوراق فً نهاٌة شهر ماٌسعلى السطو

كثٌرا فً اواخر تموز واب وتعود  لالرتفاع ثانٌة فً اٌلول وتشرٌن اول .تؤدي 

ٌبس االوراق واحٌانا الى موتها والى االصابات القوٌة على الرقً والخٌار الى ت

حلم مهما على الخٌار قصر عمر النبات فٌؤدي الى قلة االنتاج .وٌعتبر هذا ال

سرٌع والتغذٌة ٌظهر ضررها  والشجر فً البٌوت المحمٌة نتٌجة التكاثر السرٌع

قٌقة تتجمع االتربة مما ٌعطل عمل الورقة الوظٌفً ان الحلم ٌنتج خٌوط حرٌرٌة د

 الضوئً والتنفس والنتح .كالتركٌب 

 *دورة الحٌاة 

بٌضة ،البٌض مفرد على السطح السفلً لالورقة تفقس البٌضة 211تضع االنثى 

 صفراء اللون مستدٌرة الجسم ثالث ازواج ارجل بانشطار غشائها ،تخرج الٌرقة 

ملم تنسلخ الطور الحوري االول اربعة ازواج ارجل اكبر قلٌال من 0   .21



رٌة الثانٌة خاصة لدرجة ملم نشطة الحركة والتغذٌة .طور الحو 0    . 27الٌرقة

 الحرارة  تنسلخ ونشطة فً التغذٌة والحركة .تنسلخ حلم كامل.

*الذكراصغر من االنثى لونه اصفر فاتح ٌتحول الى للون االصفر .العٌون حمراء 

االول من االرجل حمراء اللون .جسم الذكر  واضحة اكثر من االنثى والزوج

اعرض منطقة منه  مقدمة البطن الذي ٌستدق فً النهاٌة .ارجل الذكر  مخروطً 

 اطول ممافً االنثى ،باالضافة الى شكل السوءة الذكرٌة .

*البٌض الملقح ٌنتج اناث .والحلم الناتج من بٌض غٌر ملقح هً ذكورا النسبة 

 واقل ذكورا .%21%،اناث81الجنسٌة للذكر 

 المبٌدات التالٌة : "المكافحة /ٌكافح الحلم باحدى

1-Kelthine   18:5  % E :C 10CM3/galon of water 

2-Tedion 8% E:C 10CM /galon of water 

3-Acricus  30% E:C 5CM /gallon           

4-S-Microny 20g /gallon                

 لتر ماء  /100 لتر4%  / بعد Sandoline 2  اماشتاء فٌكافح بماد

 ٌاتٌة للحلمالمكافحة الح

  المفترسات من الحلم 

 Euseius delhiensis      

 Cheletogenes ornatus 

 Txphlodromus rhenaurus 

 اما المفترسات الحشرٌة

 Stethorus gilvifrons 

 Scolo thrips sexmaculatus 

    Orius albidipennis 



 Chrysopa carneae               

                                      Epilachna chrysomelina**خنفساء القثاء    

The 12 Spotted melon Beetle       Coccinellidae/Coleoptera 

 تصٌب نباتات العائلة القرعٌة 

 Damage &Econemic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 بادرات .تتغذى الٌرقات والحشرات الكاملة على االوراق وتقضً على ال-1

ٌكون تغذٌة الٌرقات الصغٌرة على السطح السفلً لالوراق فتذبل بشرتها خالفا -2

 للٌرقات الكبٌرة والكامالت التً تقرض االوراق واالزهار وقشور الثمار .

الكوسا الفاٌروس وتعتبر  موازئٌك لمرض ٌعرف عنها فً خارج العراق الناقل-3

 ومصر. افة مهمة فً سورٌا السودان

*دورة الحٌاة والوصف /تشتٌة هذه الحشرة كحشرة كاملة سابتة تحت االوراق 

واالشجار فً التربة ،ٌبدا السبات فً المنطقة الوسطى فً العراق االسبوع الثانً 

 من تشرٌن الثانً حتى اواخر اذار .

*الحشرة الكاملة ذات جسم نصف كروي محدب من االعلى ومنبسط من االسفل 

 بقع6احمر او برتقالً وعلى كل غمد من االعلى واالسفل ملم ولونها  6-8

 نقطة.  12التسمٌة الخنفساء ذات صغٌرة سوداء ومنها جاءت 

 بعدما تخرج من السبات تتزاوج االناث والذكور .

-311بٌضة عدد البٌض من  51تضع االنثى البٌض بشكل كتل كل كتلة 

(اٌام  ،تفقس 7البٌض) متطاول ،حضانة  او برتقالٌة بٌضة ،البٌض صفراء411

( اعمار تتحول 4( اسابٌع ،الٌرقات تمر) ب4-2ٌرقات ٌستغرق الدور الٌرقً) 

Pupa ملم ،تبقى العذراء اسبوع .تتحول 6على اوراق النباتات طول الجسم  تبقى

 .Adultالى 

 ٌوم .187-149والذكر ٌوم  157-146*طول حٌاة االنثى 

 اجٌال/السنة .4*للحشرة 

الٌها الدعاسٌق  القثاء تعود الى العائل التً تنتمًذكر ان خنفساء وبالجدٌر بال

.والدعاسٌق كما هو معروف حشرات مفترسة تتغذى على المن والٌرقات 



الصغٌرةلحشرات اخرى كثٌرة .هذه الخنفساء اتجهت فً التغذي على النباتات 

فهً تعود الى عادة االفتراس  مخالفة بذالك انواع حشرات عائلتها ومع ذالك

 الفراد نوعها فً بعض االحوال مثل التزاحم .

 "المكافحة /تتبع نفس اسلوب مكافحة الخنفساء الحمراء .

                                     Myiopardalis pardalina**ذبابة البطٌخ   

The Baluchistan melon flyTrypetidae / Diptera                   

تصٌب هذه الذبابة ثمار القرعٌات كالبطٌخ والرقً والخٌار والشجر وتفضل 

 البطٌخ على غٌره .

   Damage &Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

 حفر فً جدران الثمار نازلة الى لبها للتغذي .ٌنشا الضرر عن الٌرقات التً ت-1

تكون عند اكتمال نموها تغادر الى التربة انفاقا فً لبها وثقوبا على جدرانها -2

 الثقوب طرقا لدخول البكترٌا والفطرٌات التً تسبب التعفن .

 ٌضها الحادةفًهنالك اضرار اقل خطورة ،وتنشا عن غرز االنثى لوضع ب-3

على القشرة  جدران الثمار اثناء وضع البٌض فتظهر كتل صمغٌة  حمراء اوبنٌة

الخارجٌة تمثل عالمات اماكن وضع البٌض .وتختلف مقدار االصابة بهذه 

 الحشرةمن سنة الخرى .

 *دورة الحٌاة والوصف 

 سم .12-6التشتٌة بهذه الحشرة بطور العذراء فً التربة على عمق 

 تخرج الحشرة فً الربٌع للتزاوج ووضع البٌض والحشرة الكاملة ذبابة .

ٌة اصفر والجبهة بنملم .لون الراس 5. 5ملم واالنثى4. 5ر *طول جسم الذك

على  بطن اصفر.نهاٌة البطن رمادي صفراءالصدر واالرجل والقسم االمامً من ال

 .الصدر ثالثة اشرطة طولٌة غامقة 

*نهاٌة بطن االنثى رفٌعة وفٌها الة واضع البٌض الحاد .واالجنحة شفافةعلى كل 

 اء ذات حافات بنٌة .عرٌضة صفرجناح اربعة اشرطة 

تضع االنثى البٌض بشكل مغروز مفرد او بمجامٌع صغٌرة داخل جدار الثمار 

البٌضة اسطوانٌة مستدقة النهاٌتٌن لونها ابٌض  .بواسطة الة وضع البٌض الحادة



ٌوم ،تنزل الٌرقات  6-2بٌضة ،ٌفقس البٌض 151،ٌبلغ عدد البٌض الموضوع 

نمو الٌرقات ثالث اسابٌع  ،تغادر الثمار الى  فً لب الثمار تنمو وتتغذى ٌكتمل

 . Adult وبعدها تتحول الى اسبوعٌن لمدةالتربة للتعذر

 اسبوع . 8. 5 -6*تعٌش الكاملة 

 اجٌال /السنة . 4-3*عدد االجٌال 

 ملم . 12-11*تكون الٌرقات عدٌمة االرجل بٌضاء اللون 

بشدة بذبابة البطٌخ قد ٌكون  "المكافحة /الصنف البطٌخ )حافظ نفسة ( الٌصاب

سبب نضوجه  المبكر الذي ٌحصل  قبل ظهور الكامالت .وٌعتقد ان الثمار تكون 

 ذات جلد سمٌك ٌكون مقاوم لالصابة.

اٌام وذالك  11اما المكافحة الكٌماوٌة /ٌرش فً النصف شهر ماٌس وتستمر كل 

 .    Malathion 50%  E:Cباستعمال مادة 

تنجذب الى الطعوم المتخمرة حدٌثا وٌمكن ات الكاملة *وقد وجد ان الحشر

عندئذخلط المبٌد مع الطعم والذي ٌوضع فً مناطق عدٌدة من الحقل وبمسافات 

 متقاربة او برش الطعم مع المبٌد على النباتات .

                Acythopeus granulippennis**دودة مسمار الرقً   

The melon weevil Curculionidae/Coleoptera 

 تصٌب الرقً والخٌار .

  Damage&Economic importance"الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

فً قشور لب الرقً مسببة تصلب االجزاء المصابة وتلونها تحفر الٌرقات اخادٌد 

.وتوجد عدة ٌرقات  باللون البنً الذي ٌعرف بالمسمار فتصبح غٌر صالحة لالكل

 فً ثمرة واحدة ان اضرارها محدودة فً العراق .

 "تارٌخ الحٌاة والوصف 

 الشتاء بالدور الكامل . فًتمضً هذه الحشرة

بٌضة النثى ،ٌفقس ٌرقات 75فً حزٌران تظهر الكامالت وتضع االناث بمعدل 

للحمٌة تغذى الٌرقات على االجزاء ا.ت جدار الثمرة على الٌرقات حدٌثة الفقس

اجسامها مقوسة ملم 8.اكمال نمو الٌرقات ،مسببة تصلب هذه االجزاء وتلونها



ٌوم ،الكامالت  41-25داء االرجل مفردة،ٌستغرق الطوربٌضاء ورؤسها بنٌةاوسو

 ٌوم.81 تعٌش

 اجٌال /السنة فً فلسطٌن .3للحشرة 

 المكافحة . "المكافحة /لطالما اعداد الحشرة واطئة اضرارها محدودة والٌستوجب

 

 

 ض



 محاضرات     بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الثالثة  عشرة

 د.خمٌس عبود المحمدي حشرات بساتٌن والخضراوات 

 ((حشرات العائلة الباذنجانٌة ))

نوعا من النباتات بعضها حولٌة 0222حوالً  Solanaceaeتضم العائلة الباذنجانٌة 

فً االصل من امرٌكٌا الجنوبٌة ،ومنها انتشرت  واالخرى معمرة كشجٌرات واشجار معضمها

نباتات هذه العائلة هً ذات اهمٌة النباتات االقتصادٌة الى انحاء اخرى من العالم كثٌر من 

اقتصادٌة لكونها اما مصادر رئٌسٌة للغذاء اوالستخراج االدوٌة اوكنباتات زٌنة .فمنها 

 ة والتبغ محصول مهم فً العراق .الطماطة،والبطاطة ،الباذنجان ،الفلفل كخضر اساسٌ

 **حشرات الطماطة

 تزرع الطماطة فً جمٌع مناطق القطر من الجنوب الى الشمال ،حٌث تعتبر مدٌنة البصرة من

 فضة دهوك من اوسعها صٌفا ،وقد انتشرت زراعة الطماطةاوسع مناطق زراعتها شتاء ومحا

لطماطة الى العدٌد من مؤخرا داخل البٌوت البالستٌكٌة والبٌوت الزجاجٌة .ٌتعرض محصول ا

 ومن اهم هذه االفات ماٌلً االفات التً تقلل من انتاجها فً كل من الزراعة الكشوفة والمحمٌة 

    Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء  -1

    Heliothis armigeraدودة ثمار الطماطة -0

     Aculops lycopersiciصداءالطماطة  حلمة-3

  Engytatus teniusبقة الطماطة  -4

     Nezara viridulaالبقة الخضراء -5

    Agrotis ipsilonالقارضة السوداء الدودة -6

   Thrips tabaciالثربس -7

      Spodoptera littoralisدودة ورقة القطن -8

       Tetranychus turkestaniحلمة الشلٌك -9

 **حشرات الباذنجان 

من العائلة الباذنجانٌة من محاصٌل الخضراوات الصٌفٌة  Solanum melanganaالباذنجان 

الباذنجان االصلً  .الموطنالمهمة التً تستهلك ثمارها فً الطبخ او المخلالت او التعلٌب 

ب الباذنجان باالفات ٌصااواسط الهند االستوائٌة ومنها انتقلت الى تركٌا والى انحاء العالم .

 الزراعٌة التالٌة .



   Euzophera villoraحفار الساق الباذنجان -1

     Tetranychus Turkestaniالحلم -0

    Aeulops lycopersiciحلم صدا الطماطة -3

   Bemisia tabaciالذباب االبٌض -4

 **حشرات البطاطا

كثٌرة كغذاء من المحاصٌل المهمة التً تستعملها شعوب   Solanum tuberosum البطاطا

بعد الحنطة فً االنتاج  ة كمصدر مهم للطاقة .تاتً البطاطااساسً بدال من الرز والحنط

% 2. 39ودهن  5. 86% وسكر80. 3للطاقة بشكل كربوهٌدرات  وتعتبر مصدر مهم 

تبر الموطن االصلً هً بعض الفٌتامٌنات ٌع % باالضافة  الى3.9% وسلٌلوز 7.8وبروتٌن

 افات حشرٌة منها . ات البرٌة تنمو هناك تصٌب البطاطاالنباتامرٌكٌا االستوائٌة والزالت 

   Phthorimaea  operculella عثة درنات البطاطا-1

   Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -0

 Agrotis Sppدٌدان القارضة للدرنات -3

  Bemisia tabaciالذبابة البٌضاء -4

 Emposca Sppالقفازات -5

   Myzus persieaeالمن  -6

 **حشرات الفلفل 

والفلفل الحلو من  Solanaceaeالباذنجانٌة من العائلة  Caspicum annumالفلفل

المحاصٌل الصٌفٌة التً تزرع مساحات كبٌرة .ٌستهلك الفلفل اما طازجا او فً الطبخ او 

.ان موطن  لى قٌمته الغذائٌة االخرى الجٌدةباالضافة االمخلالت ،وهو غنً ببعض الفٌتامٌنات 

الفلفل االصلً  امرٌكٌا االستوائٌة وانتقلت زراعته الى اوربا واسٌا ومن اهم االفات التً 

 تصٌب الفلفل هً :

   Heliothis armigeraدودة ثمار الطماطة -1

   Tetranychus turtestaniحلمة الشلٌك -0

    Thrips tabaciالثربس -3

   Spodoptera littoralisالقطن  دودة ورق-4

 ))حشرات التبغ ((



الباذنجانٌة الى العائلة  N  glaucaاك بنوالت  Nicotina tabacumٌتبع التبغ 

Solanaceae  ًالتً تضم الباذنجان  والطماطة والفلفل والتبغ ،ٌزرع الستقالل اوراقه ف،

فً العراق والسكائر وهو محصول شائع جدا فً انحاء مختلفة من العالم . صناعةالدخان

احات اقل فً محافضتً السلٌمانٌة واربٌل كما ٌزرع  فً مسٌزرع التبغ فً المناطق الشمالٌة 

 ودهوك ،ومن االفات الزراعٌة التً تصٌب التبغ هً: فً محافضة نٌنوى والتامٌم

  Agrotis Sppالدودة القارضة  -1

  Myzus persicaeورقة الخوخ  من-0

 .  Gryllotalpa gryllotalpaالكاروب -3

                                      Bemisia tabaci**الذبابة البٌضاء  

The tobacco whitefly     Aleyrodidae /Homo ptera              

والفلفل  والباذنجان والبطاطا على الطماطة تتغذى الحورٌات والحشرات الكاملة لهذه االفة

النباتات وقلة  الى اضعاف،بامتصاص العصارة النباتٌة من السطوح السفلى لالوراق فتؤدي 

انتاجها كما ونوعا .تعٌش هذه الحشرات متجمعة باعداد كبٌرة على االوراق عند تحرٌك 

ٌرة بٌضاء النبات تطٌر الكامالت لمسافات قصٌرة ثم تعود ثابتة .الكامالت حشرات صغ

ن اضرارها كثٌرة صفراءمخضرة بٌضوٌة الشكل منبسطة الجسم ااالجنحة اما الحورٌات 

سبب افرازها مادة الرضاب السكري .تعتبر هذه الحشرة من اهم االفات فً بسبب كثرتها  ،وب

كشوفة وهً احدى العوامل المحددة لزراعة الطماطة فً البٌوت الزراعات المحمٌة والم

 .ك لنقلها راشح تجعد واصفرار اوراق الطماطة المحمٌة وذال

 Heliothis armigeraدودة جوز القطن االفرٌقٌة      و**دودة ثمار الطماطة ا

Tomato fruit worm          Phalaenidae/Lepidoptera               

 االنتشار/توجد هذه االفة فً كافة انحاء العالم .

ة منها الحمص نباتات برٌة واخرى اقتصادٌة االخٌرالعوائل/الحشرة عدٌدة العوائل بعضها 

 ،الفاصولٌا ،الجت، الذرة الصفراء والبٌضاء وعباد الشمس التبغ والطماطة الخٌار والقطن .

    Damage &Economic importance"الضررواالهمٌة االقتصادٌة 

 غٌر الناضجة وتفضل مكان اتصال الثمرة بالعنق . ثمار الطماطةالٌرقات على تتغذى -1

وتحفر داخل جوز علٌها وتهاجم الجوز القطن وتقرضه  صٌب الحشرة ازهار القطن تتغذىت-2

 القطن وتدخل الفطرٌات الى داخل الجوز من الثقوب التً تعملها الٌرقات تسبب تعفنها .

     Life cycle"دورة الحٌاة 



راء فً حجٌرات صغٌرة من الترب تحت سطح التربة ،تتزاوج طور التشتٌة فً دور العذ

لٌل ،ثم تبدا بوضع البٌض فرادي على اجزاء مختلفة قبالحشرات بعد خروجها من دور العذراء

من النبات وخصوصا االزهار تفضل مٌاسم االزهار االنثوٌة عند اول ظهورها ٌستغرق نمو 

وبعدهاتنزل الٌرقات الى التربة لغرض وتمربخمسة ادوار ٌرقٌةٌوم 05-02الٌرقة حوالً 

شهرا عندما تكون فً دور السكون  5-4ٌوم.وقد ٌدوم  15 -12التعذر ،ٌستغرق العذراء 

دة اجٌال .ٌرقات هذه الحشرة تاكل افرادا من نفس النوع خاصة الٌرقات الصغٌرة ولها ع

 ن محصول الى اخر لك داخل القطر مقطر الخر لمسافات بعٌدة وكذا بالسنة .الحشرة تهاجرمن

 افحة فً بداٌة نٌسان عند بداٌة ظهور االصابة فً الحقل ."المكافحة /تبدا المك

    Diptrax   82 %W:Pمبٌد  ترش-1

%فً حالة االصابة Keithin  5 .18وٌضاف   Seven     85   %W:Pمبٌد  ترش-0

 بالحلم االحمر .

                                         Aculops lycopersici**حلم صدا الطماطة   

Tomato russet mite Eriophyidae /Acariformes       

كثٌر مماهو معروف عنه لحد االن االنتشار/ٌعتقد ان لهذا الحلم انتشارا واسعا جدا اكثر ب

ٌنتشر فً استرالٌا موطنه االصلً وفً كافة انحاء العالم ومنها .فهو  سبب صغر حجمه.ب

 العراق.

حاصٌل اقتصادٌة العوائل/للحلم عدة عوائل عدٌدة من العائلة الباذنجانٌة ومنها برٌة ومنها م

 والفلفل والباذنجان . كالطماطة والبطاطا

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة

السفلٌة ثم ٌنتقل الى  سطح العلوي لالوراق مبتدئا باالوراقالٌصٌب الحلم اول االمر -1

 االوراق العلٌا فالثمار هذا ما ٌالحظ عندما ٌتقدم الموسم وقبل نضج الثمار .

ٌمٌل هذا الحلم بالتجمع على طول عرق الورقة خاصة العرق الوسطى ،وعندما ٌتزاٌد -0

 اعداده تنتشر على سطحً الورقة .

ة االعداد الهائلة للحلم ٌتحول الى ٌمتص العصارة النباتٌة مما ٌؤدي الى جفاف الورقة نتٌج-3

 اللون البنً وتبقى عالقة بالنباتات ،وٌتحول الى الورقة االعلى .

عند اشتداد االصابة ٌصل الحلم الى اوراق كاس الثمار ثم سطح الثمار ،حٌث تظهر البقع -4

 اماكن تغذي الحلم . ٌة على سطح ثمار الطماطة ماهً االالبن

عند اشتداد االصابة ٌصبح النبات غٌر صالح لتغذٌة الحلم ،ٌتسلق الحلم الى اعالً النباتات -5

 وٌبقى هناك الى ان تحمله الرٌاح او الحشرات اوالطٌور الى نباتات اخرى .



واضعف منه كما تصبح الثمار صغٌرة فً حاالت  النبات المصاب اطول من النبات السلٌم-6

 االصابة الشدٌدة .

 ً من الطماطة .اال ان تحملها اكثر للحلم االرٌوف بالرغم من اصابة اصناف البطاطا-7

"دورة الحٌاة /ٌستمر نشاط طٌلة السنة فً البٌوت الزجاجٌة اما فً الطبٌعة فان الحلم ٌعٌش 

 مع النباتات وٌهلك معه عندما تنخفض درجةالحرارة.

نتاج الجنسٌن .تضع االنثى البٌض على السطح ،وتتزاوجٌا با بانتاج لذكور ٌتكاثر الحلم عذرٌا

 لونها طاء ٌتحول،تكون البٌضة بٌضاء اللون ،تحمل غ السفلً لالوراق بجوار العرق الوسطً

ٌوم ٌفقس البٌض حورٌات بٌضاء شفافة ،ثم ٌكون لون الحورٌات 0الى اللون الحلٌبً بعد

 اٌام الحلم لونها برتقالً . 12-8صفراء شفافة ،تتحول 

 بٌضة .52(اسابٌع وتضع بٌض مجموعة 6المالئمة )ش االنثى فً الظروف *تعٌ

 ماٌكرون .022ماٌكرون اما االنثى  152*طول الذكر 

       Control"المكافحة 

مرات  3-0اسابٌع وتكرر 3كافح الحلم بالكبرٌت رشا او تعفٌرا بعد زراعة الشتل الطماطة ب ٌ

 مرة .اسابٌع / 3بالموسم حوالً 

                           Phthorimaea operculella  درنانت البطاطة "عثة 

Potatotuber moth  Gelechiidae /Lepidoptera    

االنتشار/الحشرة منتشرة فً اقطار مختلفة من العالم .وٌعتقد لقارتٌن االمرٌكٌة هً الموطن 

الحٌن انتشرت االفة فً  .ومنذ ذالك 1972االصلً ،وقد سجلت فً العراق على التنباك عام 

 وفً مخازن البطاطة.حقول البطاطة 

العوائل/تتغذى بصورة رئٌسٌة على البطاطا وتتغذى على نباتات اخرى من نفس العائلة 

 الباذنجانٌة كالتبغ والباذنجان والطماطة والفلفل والتنباك .

 "الضرر واالهمٌة االقتصادٌة 

لورقة ثم تاخذ فً الحفر فً االوراق اوتحفر فً بشرة اتتغذى الٌرقات حدٌثة الفقس على -1

 سٌقان النبات.

 تظهر االصابة على االوراق بتغذٌتها على انسجة الورقة بٌن بشرٌتها العلوٌة وسفلٌة .-0

 .الورقة واالجزاء المصابة االخرى من الورقة الى النصل فالساق فتجفاالصابة  وقد تتجه-3

فالساق المصاب ٌصبح لونه بنٌا  السٌقان فٌمكن تشخٌص النبات بسهولة  اما اذا اصٌبت-4

 او اسود وغالبا ماتنزل الٌرقة من الساق الى ان تصل الدرنات وقد تذبل االفرع .



 ي وتحفر بٌن هذه االوراق .قد تربط الٌرقة عدة اوراق بخٌط حرٌر-5

لبٌض علٌها مباشرة وتحاول االناث عندما ٌبدا النبات بتكوٌن درنات البطاطا، تضع االنثى ا-6

 الوصول الى الدرنات من شقوق االرض لتضع علٌها البٌض .

على الدرنات تحفر الٌرقة انفاقا لٌست عمٌقة ومن ثم تحفر انفاقا اعمق وتبطن هذه االنفاق -7

بنسٌج تفرز الٌرقة ومما ٌزٌد الضرر هو تعفن البطاطا المصابة لدخوله عوامل التفسخ من 

 ة .الترب

 المخزن ( فً)اما

تصاب الدرنات البطاطا فً الحقل بعد قلعها وتركها مكشوفة الى حٌن نقلها الى مخازنها -1

 فتنتقل االصابة )البٌض والٌرقات(،معها الى المخزن.

الٌرقات بحفرها االنفاق فٌها وتكمل دورة حٌاتها  فقس البٌض على الدرنات وتتغذى علٌهاٌ-0

 فً المخزن .

تخرج الحشرات الكاملةالتً تتزاوج وتضع البٌض على الدرنات من جدٌد خاصة مواقع -3

تنتقل من الدرنات وتزداد االصابة  العٌون او البراعم وتصاب درنات جدٌدة  كما ان الٌرقات

نسبة  كبٌرةمن البطاطا المخزونة .قد تصل الى اكثر من  رور الوقت ،حٌث تسبب تلوثبم

52.% 

 .باتها وتعفنهاالى تدهور النوعٌة وانخفاض نسبة انٌؤدي الضرر -4

 قد ٌنتقل العفن من درنات مصاب الى اخرى سلٌمة .-5

ٌزداد ضرر هذه الحشرة فً المخازن غٌر المبردة الن الحشرة وتستمر فً نموها ونشاطها -6

 فتزداد اعدادها زٌادة هائلة .

 )على التبغ ( 

 البطاطا وتسمى الحشرة ،عندئذ حفارالتبغ التنباك تلك التً تحصل على اوراق  تتشابه اصابة

 اوراق التنباك .

فالحشرة غٌر معروفة الصابتها على هذا المحصول فً العراق ،ولكنها اماعلى الطماطة/

 مً من الثمرة وتعفنها.ثمار عند العنق اوفً الجزء اللحخارجٌا الٌرقات تثقب ال

 *دورة الحٌاة /

وعلى االوراق اوعلى شقوق درنات البطاطا ،عدد  ع االنثى البٌض على القمة النامٌةتض

ٌوضع البٌض فرادي او فً  %رطوبة نسبٌة 52و م  02.9بٌضة عند درجة حرارة 49البٌض 

دخلت  الموقع الذي فٌه ،اذ اٌام ٌرقة اسطوانٌة تتغذى بحسب 3،ٌفقس البٌض بعدمجامٌع

مع الخٌوط الحرٌرٌة ،تتحول الى عذراء شاهد فٌها فضالت الٌرقة درنات البطاطا تحفر انفاقا ن



داخل شرنقة حرٌرٌة بٌضاء ترابٌة ،اما المخزن فتتحول الى عذراء داخل الدرنة المصابة 

 .Adultاوخارجها .تتحول الى  

 *تتزاوج الحشرة بعد فترة قصٌرة .

 *ان عملٌة التزاوج ووضع البٌض  تتم فً الضالم .

وداء ،اما ر والمنقط بنقط سالمغب التمٌز الذكر عن االنثى من خالل جناحه االمامً*ٌمكن 

واذا التقى جناحاها االمامٌان  ،الخلفٌة االنثى الجناح اٌضا مغبرا الن نقاط متجمعة عند حافته

فً وضع الراحة تقاربت هذه النقاط السود وكونت شكال ٌشبه عالمة الضرب ،فً منتصف 

 شفاف تقرٌبا كال الجنسٌن .لحشرة .اما الجناح الخلفً الجهة الظهرٌة ل

و اكثر امافً المخزن فهً تستمر فً اجٌال ا 12*للحشرة اجٌال عدٌدة وفً السنة تصل الى 

 نموها وتطورها ،وتطٌر الحشرات الكاملة لتخرج الى الحقول فتصٌب النباتات النامٌة.

 "المكافحة 

 لى عند بداٌة االصابة والثانٌة بعد اسبوعٌن .فً الحقل ترش باحد المواد مرتٌن االو

1-Diazinone 60% E:C Ratio 6CM /gallon of water            

2-Superacid 40% E:C                                                           

3-Seven 85%W:P                                                                

4-Diptrax 80% W:P                                                            

 )فً المخزن (

من الحجم.وهنالك  3(م0-1ٌبخر الخزن المصاب بمادةالفوستوكسٌن ٌشبه قرص واحد كل )

 :االخذ بها لتفادي االصابات . نصحٌات عامةٌتوص

اخذ تقاوي البطاطا من حقل سلٌمة خالً من االصابة وعدم اخذها من مخازن التتوفر فٌها -1

 شروط الخزن الجٌد .

زرعت بمحاصٌل البطاطا اوالطماطة والفلفل فضل عدم زراعة البطاطا فً حقول ٌ-0

 والباذنجان التً تصاب بهذه االفة .

طً باالجزاء والتغٌجب عدم ترك درنات البطاطا المحصودة مكشوفة فً الحقل لٌال -3

 طاطة لئال تضع فٌها االناث بٌوضها وتنتقل معها الى المخزن فتصبحالخضراء لنبات الب

 مصدر اصابة فً المخزن .

 خزن البطاطا الصالحة للخزن وابعاد عدا ذالك .-4

 نظٌفة .تعبئة الدرنات الجٌدة فً اكٌاس -5



 م  ،لمنع تكاثر الحشرة ونموها . 6-4خزن البطاطا فً مخازن مبردة الى -6

 خزن غٌر المبرد وعند ظهور اي اثر لالصابة فٌبخر بمادة الفوستوكسٌن.مفحص ال-7

عندما تنمو ٌصبح من التقاوي الى اعماق مناسبة و ٌجب العناٌة بزراعة البطاطا ٌدخن-8

 النامٌة بالتراب. الضروري تغطٌة 

 

 


