
 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.

 

 

 

 

 

 

 

  


