
 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


