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مقدمة 
حشرات البساتيف تسبب اضرارًا كبيرة الشجار الفاكية او نباتات الخضراوات او الزينة 
وتقمؿ مف انتاجيا حيث تصيب بعضيا الجذور او السيقاف او االوراؽ او االزىار او الثمار او 

:- البذور وسنتناوؿ اىـ ىذه الحشرات وىي
 The orchard Insectsحشرات البساتين 

. (متعددة العوائل)الحشرات ذات االضرار العامة : اوالًال 
 . Fruit Tree Insectsحشرات اشجار الفاكهة :  انياًال 
 حشرات الرماف .
 حشرات الحمضيات .
 حشرات التيف .
 حشرات الجوز .
  (الحبة الخضراء)حشرات الفستؽ .
  (التفاح ، العرموط ، السفرجؿ)حشرات التفاح .
  حشرات العنب .
 حشرات الزيتوف .
  حشرات ذوات النواة الحجريةStone Fruit Trees Insects ( الخوخ ، ، المشمش

. (العنجاص والموز
. Vegetable Crop Insectsحشرات الخضراوات :  ال اًال 
 حشرات العائمة البقولية .
  (البصؿ ، الثـو والكراث)حشرات العائمة الزنبقية .
 حشرات العائمة الرمرامية .
  (الميانة ، القرنابيط ، الخس ، الشمغـ ، الفجؿ ، الشوندر)حشرات العائمة الصمبية .
  (الباميا)حشرات العائمة الخبازية .
  البطيخ ، الرقي ، الشجر  (القثاء)الخيار ، خيار الماء )حشرات العائمة القرعية ،
. ((القرع)
  (الباذنجاف ، الطماطة والفمفؿ)حشرات العائمة الباذنجانية .

. حشرات نباتات الزينة: رابعاًال 
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 (لالقسام التي لم تأخذ حشرات عامة) عمم الحشرات إلىمدخل 
 

:  االقتصادية لمحشراتاألهمية
 نوع وىنالؾ اعداد كبيرة غير 2800يبمغ عدد الحشرات المشخصة في العراؽ اكثر مف 
 نوعًا ضارًا لممزروعات او 844مشخصة ومف بيف الحشرات المشخصة ىنالؾ اكثر مف 

الحيواف واالنساف ، كما اف منيا حشرات مفيدة ممقحة لبلزىار او كمفترسات او متطفبلت 
. عمى حشرات ضارة

تحصؿ اضرار الحشرات بسبب تغذيتيا عمى النباتات او منتجاتيا وينشأ عف ذلؾ قمة 
المحصوؿ او تمؼ الناتج واضافة الى ذلؾ فيي قد تنقؿ لمنباتات امراضًا خطيرة وقدرت 

%. 35 بػ 1967االضرار او الخسائر في االنتاج الزراعي العالمي لعاـ 
وفي العراؽ قدرت الخسائر التي تسببيا دودة جوز القطف الشوكية في حاصؿ القطف الى 

. مف الشعير% 30مف الحنطة و% 75في بعض السنيف وفي حشرة السونة بحوالي % 90
 

اضرار ومنافع الحشرات 
: اضرار الحشرات لمنباتات وتشمل.أ

تقرض الحشرات اجزاء النباتات كاالوراؽ والبراعـ واالزىار واالغصاف والسيقاف او الجذور .1
. وغيرىا بواسطة اجزاء فميا القارضة كالجراد

بواسطة اجزاء الفـ الثاقبة الماصة كما في حشرات المف : امتصاص عصارة النبات.2
. والقفازات

. كما في حفارات االوراؽ والسيقاف: حفر االوراؽ والسيقاف.3
. وضع البيض في اجزاء النبات مسببيا سيولة انكسارىا او تموثيا كما في حشرة السيكادا.4
. نقؿ مسببات بعض االمراض النباتية مثؿ الفطريات والبكتريا وغيرىا.5
 
 
 
 
: منافع الحشرات.ب
. انتاج الحرير وبعض االصباغ مثؿ الشبلؾ.1
. انتاج التورمات النباتية كالعفص.2
. انتاج العسؿ والشمع ومف السما.3
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. تمقيح االزىار.4
. (المكافحةالحيوية)مكافحة الحشرات الضارة واالدغاؿ .5
. استخداـ بعض الحشرات في االبحاث العممية كالوراثة كما في حشرة الدروسفمة.6
. استخداـ بعض الحشرات كغذاء لمطيور واالسماؾ او حتى االنساف.7
 

 Class Insectaصف الحشرات او سداسية االرجل 
  Phylum: Arthropoda                                         شعبة مفصميات االرجؿ

 Animal: kingdom                                                   المممكة الحيوانية
يعتبر صؼ الحشرات مف اىـ المجاميع التابعة لممممكة الحيوانية فافرادىا يمثموف اكثر 

مف شعبة مفصميات االرجؿ ويعتبر عمـ % 90مف المممكة الحيوانية واكثر مف % 75مف 
 ىو العمـ الذي يدرس الحشرات وبو فروع عديدة مثؿ Entomologyالحشرات او الحشريات 

 وىو Economic Entomologyعمـ التركيب وعمـ الفسمجة وعمـ الحشرات االقتصادية 
العمـ الذي يبحث في انواع الحشرات االقتصادية التي تسبب اضرار في االنتاج الزراعي بكافة 

. انواعو مثؿ المحاصيؿ الحقمية او البساتيف وغيرىا
 

: مميزات صف الحشرات
الرأس والصدر والبطف وكؿ منيا يتكوف مف : جسميا مقسـ الى ثبلث مناطؽ واضحة.1

او بقيت واضحة  ( حمقات5)حمقات عدة اندمج بعضيا اثناء النمو الجنيني كما في الرأس 
. ( حمقة11)والبطف  ( حمقات3)كما في الصدر 

. ليا زوج واحد مف قروف االستشعار او الموامس تتصؿ بالرأس.2
. ليا ثبلثة ازواج مف االرجؿ في الصدر.3
ليا زوج او زوجاف مف االجنحة وتتصؿ بالمنطقة الصدرية او قد تكوف االجنحة معدومة .4

. كصفة اولية او مكتسبة
 .يتكوف مف قصبات وقصيبات ىوائية تتخمؿ انسجة الجسـ (الجياز القصبي)جياز التنفس .5
 في الجراد Metamorphosisالنمو بعد الجنيني عندىا يتميز بظاىرة التحوؿ او التشكؿ .6

 .والصراصير
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 (متعددة العوائل)الحشرات ذات االضرار العامة : اوالًال 
 .رتبة متساوية االجنة (النمؿ االبيض)االرضة .1
 .الجراد رتبة مستقيمة االجنحة.2
 .رتبة مستقيمة االجنحة (الكاروب او كمب الماء)الحفار .3
 

   عموماًال Microcerotermes diversus (silvestri) *االرضة.1
  :التصنيف.أ

  Family: Termitidaeعائمة النمؿ االبيض                                                 
  Order: Isopteraمتساوية االجنحة                                                  : رتبة

.  نوع سائد في اشير اذار وايارAmitermes vilis (Hagen)في السميمانية والموصؿ 
تعتبر االرضة مف الحشرات االقتصادية الميمة المنتشرة في كؿ دوؿ العالـ تياجـ المحاصيؿ 
القمح والذرة والقطف وغيرىا او اشجار البساتيف كالعنب والتيف والزيتوف وتعيش تحت االرض 

Sub terrancan في مستعمرات يتراوح اعدادىا ما بي بضع مئات الى عدة مبلييف وتختص 
 وىي Costesكؿ مجموعة مف افرادىا في اداء عمؿ معيف وتسمى االشكاؿ او المظاىر 

 .الممكات او المموؾ والعامبلت والجنود
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 :دورة الحياة في االرضة.ب
في اواخر الربيع او اوائؿ الصيؼ تظير في المستعمرة افراد مجنحة تامة ومتكاممة 

جنسيًا ذكور واناث ذات لوف داكف اسود او بني داكف تترؾ ىذه االفراد المستعمرة وتطير لفترة ثـ 
تتزاوج وتتصؼ اجنحتيا ثـ تبدأ بالبحث النشاء المستعمرة الجديدة تحت صخرة او في جذع 

شجرة او تحت سطح التربة وبعد تكويف المستعمرة تتوسع بطف االنثى نتيجة نمو البيض 
ممـ والتتمكف مف الحركة ابدًا فترة حضانة  (200-150)والمبايض وقد يص حجـ الممكة الى 

يومًا تيتـ الشغاالت والحوريات بالبيوض وتأذىا مف الممكات الى غرؼ  (90-24)البيض طويمة 
 شيرًا الى اف تصؿ 32خاصة ومعدة لمفقس وفترة الحوريات بعد الفقس طويمة ايضًا قد تستغرؽ 

 .تدعى الممكة بنفسيا المجموعة االولى مف الصغار ثـ تتفبلغ تمامًا بعد ذلؾ. الى النضوج
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 مكافحة األرضة.جـ
 :مكافحة األرضة في الحقوؿ الزراعية او في البساتيف تتـ كما يأتي

 .ازالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقيا.1
غالوف ماء وىالؾ انواع عديدة مف  /3سـ25بمعدؿ % 15رش مكاف االصابة بمبيد الزيمزريف .2

 .االرضة اال اف حياتيا ومكافحتيا متشابية تقريباً 
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 The locust or Hppers (النطاط)الجراد .2

وتضـ انواع عديدة منيا المستوطف او  الرىاؿ وىي حشرات شديدة الضرر لكؿ النباتات 
عمومًا ولكوف بعضيا مياجر عبر البمداف فاف االمـ المتحدة تساعد في السيطرة عميو ومتابعة 

 انتشاره ومكافحتو وىنالؾ انواع عديدة مف الجراد اال اف مف اىميا 
  The Desert Locustالجراد الصحراوي : التصنيف.أ

Schisto cera gregaria (Forsk) 

Fam.: Acrididae                                                           عائمة الجراد 
  Order:Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة                                                

ينتشر انتشارًا واسعًا في افريقيا واسيا وبعض اجزاء مف اوربا وقد عرؼ قديمًا منذ اقدـ 
 .العصور وىنالؾ صور عمؿ االثار االشورية والفرعونية وغيرىا وجاء ذكره في الديانات السماوية

 
 دورة حياة الجراد لصحراوي.ب

 260تضع االنثى بيضيا في التربة الرممية ويبمغ عدد البيض لكؿ انثى انثى حوالي 
 يومًا مف وضعو الى حوريات تمر بخمسة ادوار تستغرؽ حوالي اربع 15-12بيضة ويفقس بعد 

اسابيع وىي التي تزحؼ وتأكؿ كؿ ما يكوف اماميا مف النباتات ثـ تتحوؿ او تنسمخ الى حشرة 
 .بالغة ذكر او انثى قد تطير او تعيد تزاوجيا وىكذا

 
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 في التربة  (طور ساكن)بيض  حشرات بالغة ناضجة جنسياًال لونها اخضر 

 حشرات كاممة  ير ناضجة جنسياًال   (خامس-رابع- الث- اني-اول)حوريات 
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 :مكافحة الجراد-جـ
 :يكافح الجراد باطواره الطيارة او الزاحفة بشكؿ رئيسي وكما يأتي

 
 :المكافحة الكيمياوية.1
 :السامة (الطعاـ)استعماؿ الطعـو .أ

 كغـ مبيد 5-3 مع النخالة بنسبة BHCيعمؿ طعـ ساـ مكوف مف مادة سادس كموريد البنزيف 
 : كغـ نخالة ويرطب بالماء ثـ ينثر الطعـ في الحقوؿ بمعدؿ100/

 دونـ لمجراد الزحاؼ/ كغـ10-15
 .دونـ لمجراد الطيار الجاثـ عمى االرض/ كغـ20-25

 
 وااللدريف ثـ يعفر يدويًا او ميكانيكيًا في BHCتخمط بعض مساحيؽ المبيدات مثؿ :التعفير.ب

 .الحقوؿ عمى النباتات واالعشاب لقتؿ الحوريات الزاحفة الحشرات البالغة عند نزوليا الى االرض
 
غالوف ماء رشًا / غـ6-5بمعدؿ % 20او الديمدريف %40ترش النباتات بمبيد االلدريف :الرش.جـ

عمى الجراد الجاثـ عمى النباتات بماكف الرش االرضية او مف الطائرات وقد تستعمؿ مبيدات 
ترش بالطائرات بدوف تخفيفيا بالماء فتخرج  (ULV) Ultra Low Volumeالحجـو المتناىية 

 .عمى ىيئة رذاذ ناعـ وتغطى مساحات واسعة
 
 المكافحة الميكانيكية االطوار الزاحفة.2

يضرب االغصاف او يحفر خندؽ اماـ زحفو ويرش عند تجمعو في الخندؽ بالمبيدات او 
 .يحرؽ بالنار او يمؤل بالماء

 
 :(المكافحة الحيوية)استخدام االعداء الطبيعية .3

وجدت عديد مف المفترسات والمتطفبلت عمى الجراد في العراؽ وعند اكثاىا وتوزيعيا في 
 .االماكف التي يكثر بيا الجراد قد تعمؿ عمى تخفيؼ اضراره
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 The mole criket (الكاروب او كمب الماء)الحفار .3
  .Gryllotalpa grllotalpa L :التصنيف.أ

  Fam.: Gryllotalpidaeعائمة الحفار                                                       
  Order: Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة                                                 

تعيش ىذه الحشة في معظـ دوؿ العالـ ومنيا العراؽ وتفضؿ االراضي الخفيفة والحدائؽ 
. المنزلية والمناطؽ المجاورة لمصادر المياه مثؿ السواقي والترع في الحقوؿ الزراعية والبساتيف

 .(الوصؼ والضرر يعطى في العممي كما سبؽ الذكر)

 
 :دورة الحياة في الحفار.ب

تقضي الحشرة فصؿ الشتاء في حالة حشرة بالغ اوح حوريات في االنفاؽ تحت سطح 
بيضة في حجات  (250-25)سـ البيض بمقدار (20-15)التربة تضع االنثى عمى عمؽ 

 بيضة وتبقى االـ لحراسة البيض 500انثى حوالي /صغيرة نياية كؿ نفؽ ويبمغ مقدار البيض 
  اسابيع تبقى الحوريات عدة اياـ في العش تطعميا الـ ثـ 3بدوف اف تتغذى الى اف يفقس بعد 
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تخرج لتناوؿ الغذاء بنفسيا مف الجذو المتوفرة في محيطيا وتصؿ الى تماـ النمو عد مرور سنة 
 .شير وقد يكوف ليا جيؿ او جيميف في السنة (12-6)وتعيش احشة البالغة 

 
 :(الحفار)مكافحة الكاروب .جـ
 :المكافحة الكيمياوية بالطعم السام.1

وتستعمؿ معدؿ % 85اف احسف طريقة لذلؾ ىو استخداـ النخالة ممزوجة بمبيد السفف 
 كغـ نخالة ينثر الطعـ عمى سطح االرض في الحقوؿ او البساتيف المصابة بيذه 50/كغـ ميد 1

قؿ الغروب ويستحسف ارواء االض قبؿ نثر  (ممكف مبلحظة االنفاؽ لمتابعة االصابة)الحشرة 
لحرمانو مف الجذور لغمرىا بالماء اثناء )الطعـ الجبار الحفار عمى الخروج الى سطح االرض 

 .ليأكؿ الطعـ الساـ فيقضي عميو (السقي
يتوفر عدد مف الطفيميات في وسط وشماؿ العراؽ يمكف استخداميا في برامج المكافحة .2

 .المتكاممة عند الحاجة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


