
 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.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


