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المقالة الثالثة

درا�سـة  واأن  النهائي.  االقت�سادي  العائد  من 

حياتها  ودورة  ب�سلوكها  واالمل��ام  االآف��ات  هذه 

العام  م��دار  على  اعدادها  وتذبذب  واجيالها 

،وتاثري العوامل اجلوية املختلفة عليها وح�سر 

التي  العوامل  اه��م  من  لها  احليوية  االع���داء 

ويف   ، واملكافحة  الوق�اية  برام��ج  يف  ت�ساعدنا 

هذا املقال ن�ستعر�ص اأهم االفات التي متت�ص 

والبق  الق�سرية  احل�����س��رات  وه��ي  ال��ع�����س��ارة 

احل�سرات  هذه  وت�سيب  والدوبا�ص،  الدقيقي 

والثمار  والعذوق  واالأ�سواك  واجلريد  اخلو�ص 

لنخيل التمر على حٍد �سواء، وت�سعف اال�سجار 

بالكائنات  ل��ا���س��اب��ة  ع��ر���س��ة  ب��ذل��ك  وت��ك��ون 

من  كثري  ملهاجمة  املباركة  ال�سجرة  تتعر�ص 

اأنواع احل�سرات والعناكب وم�سببات االأمرا�ص 

واالع�ساب  والقوار�ص  والقواقع  والنيماتودا 

خف�ص  يف  يتمثل  بالغًا  �سررًا  لها  ي�سبب  مما 

اإنتاجيتها كمًا وكيفًا وقد يوؤدي ذلك يف النهاية 

اإىل موتها. وقد وجد اأن هذه االأ�سجار ت�ساب يف 

اأوراقها وثمارها بالعديد من االآفات احل�سرية 

امت�سا�ص  يف  تتخ�س�ص  التى  واالكارو�سية 

اأوراقها  وا�سفرار  ي�سبب ذبول  ع�سارتها مما 

منوها  بداية  يف  وهي  ثمارها  وجفاف  و�سمور 

طبيعي  غري  ب�سكل  التمر  ثمار  تن�سج  واأحيانًا 

يخف�ص  مم��ا  االدم���ي  لاإ�ستهاك  ي�سلح  ال 

آفـات النخـيل )1( 
حشرات تمتـص العصـارة

rahelal2001@yahoo.com

�أ. د. رم�صـان م�صـري هـالل

ا�ستاذ بكلية الزراعة 

جامعة كفر ال�سيخ - جمهورية م�سر العربية
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البالغة  االإن���اث  متت�سه  م��ا  ب�سبب  املمر�سة 

واحلوريات من ع�سارة نباتية. 

�واًل: �حل�صر�ت �لق�صرية و�لبق 

�لدقيقي: 

اأك��راالآف��ات  م��ن  الق�سرية  احل�����س��رات  تعترب 

ب�سفة  الفاكهة  اأ�سجار  على  انت�سارًا  الزراعية 

لها  وت�سبب  خا�سة  ب�سفة  والنخيل  ع��ام��ة 

وقلة  حجمها  ل�سغر  نظرًا  فادحة،و  اأ���س��رارا 

يكون  اأن  بعد  اإال  ت�ساهد  ال  قد  فاإنها  حركتها 

قد ا�ستفحل خطرها وكرت اعدادها اىل حد 

ال�سرر البالغ.

عن  الق�سرية  احل�سرات  يف  االإن���اث  وتختلف 

املجنح  ال��وح��ي��د  ال��ط��ور  تعترب  ال��ت��ي  ال��ذك��ور 

من  زوجان  لها  يكون  البالغة  الذكور  اأن  حيث 

اخللفي. من  اأ�سلب  منها  االأمامي  االأجنحة، 

وبالتايل  حقيقي  فم  لها  لي�ص  الذكور  ان  كما 

التي  .االإن���اث  التغذية  على  ق��ادرة  غري  تكون 

ما�ص،  ثاقب  فم  ولها  االأجنحة  عدمية  تكون 

وهي تثبت به نف�سها على اأ�سطح النبات الذي 

تتواجد عليه.

الذكور  بني  بالتزاوج  احل�سرات  ه��ذه  تتكاثر 

واالإناث، اأو قد تتكاثر بكريا ،واإناث بع�ص هذه 

املوالح  ح�سرة  مثل  بي�سا  ت�سع  قد  احل�سرات 

الق�سرية االأرجوانية، اأو قد ت�سع بي�سا يفق�ص بعد 

دقائق من و�سعه مكونا �سغارا تعرف باحلوريات 

يلد  قد  اأو  ال�سوداء  الق�سرية  احل�سرة  يف  كما 

احل�سرات  مثل  )ول���ودة(  مبا�سرة  احل��وري��ات 

هو  للحوريات  االأول  الطور  احلمراء.  الق�سرية 

وتت�سابه  احل��رك��ة  على  ال��ق��ادر  الوحيد  ال��ط��ور 

احلوريات التي تكون الذكور واالإناث يف ال�سكل 

والرتكيب، اإال اأن احلوريات التي تتحول اإىل اإناث 

تن�سلخ ان�ساخني اأو ثاثة فقط حتى ت�سل اإىل 

االإناث البالغة يف حني اأن تلك التي تتحول اإىل 

اإىل  ت�سل  حتى  ان�ساخات  اأربعة  تن�سلخ  ذكور 

طور الذكر الكامل املجنح .

اأن هذه احل�سرات بطيئة احلركة  بالرغم من 

اإىل  ت��وؤدي  واح��دة  نخلة  اإ�سابة  ف��اإن  ثابتة  اأو 

انتقال �سريع لاإ�سابة اإىل النخيل املجاور، عن 

طريق احلوريات املتحركة و�سال تعيئة الثمار 

املياه،  الرياح،  املعروفة  االإنتقال  و�سائل  واإىل 

الطيور، احليوانات ال�سغرية.

من خال درا�سة �سلوكيات هذه احل�سرات يف 

املحيطات  اإال  ت�سيب  ال  اأنها  لوحظ  التغذية 

ال�سفلية لاأوراق حيث اأنها تهرب من احلرارة 

املرتفعة ولذلك ال ت�سيب االأوراق العلوية . تبداأ 

اأ�سفل وتتجه اإىل  االإ�سابة من قمة الورقة اإىل 

قلب النخلة، واإ�سابتها للف�سائل قليلة باملق�ارنة 

باالإ�س��ابة على النخ�لة وعند ا�ستداد االإ�س�ابة 

تنتقل االإ�س�ابة اإىل الثمار. 

1- ح�صرة �لنخيل �لق�صرية �أو �حل�صرة 

�لق�صرية �ملدرعة �لبي�صاء 

 Date Parlatoria insect Parlatoria

)blanchardi )Targ

وخطورة  انت�سارا  احل�سرات  اأك��ر  من  تعترب 

مناطق  جميع  يف  تنت�سر  ال��ب��ل��ح،  نخيل  على 

العراق  يف  توجد  ال��ع��امل.  ف��ى  النخيل  زراع���ة 

واجلزائر وواحة �سيوة فى م�سر ويف ال�سعودية 

ال�ساحلية  املناطق  يف  النخيل  اأوراق  ت�سيب 

وت�سيب الثمار يف املناطق ال�سحراوية . تقوم 

واجلريد  االأوراق  من  الع�سارة  بامت�سا�ص 

والثمار مما يوؤدي اإىل جفاف االأن�سجة و�سعف 

مقيا�س درجة �ال�صايةدرجة �ال�صابة

احل�سرة موجودة على عدد قليل من اخلو�ص ومبعدل ثاث ح�سرات لكل خو�سة .خفيفة جدًا  

احل�سرة موجودة على عدد من ال�سعف مبعدل 3-10 ح�سرات لكل خو�سة.خفيفة  

عدد احل�سرات يف اخلو�سة الواحدة اكر من 10 ح�سرات مع جتمعها يف بع�ص اجزاء ال�سعفة.متو�سطة 

عدد احل�سرات على ال�سعفة كبري ولكن عدد اخلو�ص امل�ساب اقل من غري امل�ساب .�سديدة

غالبية اخلو�ص يف ال�سعفة م�ساب .�سديدة جدًا 

وعن علي عبد �ملح�صن ) 1974 م ( �ن �لباحث �ني�س �ل�صو�س �قرتح �ملقيا�س �لتايل لتقدير درجة �ال�صابة:
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تغطى  ال�سديدة  االإ�سابة  وعند  الثمار.  وت�سوه  النبات 

على  يوؤثر  مما  باحلرا�سيف  والثمار  واجلريد  االأوراق 

هذه  ت�سيب  كما  والتنف�ص.  ال�سوئي  التمثيل  ك��ف��اءة 

احل�سرة الثمار فت�سوه مظهرها وتقلل قيمتها الغذائية، 

وهي ت�سيب اجلمري واخلال والرطب والتمر وال ميكن 

اإزالتها من الثمار امل�سابة اأثناء عمليات الغ�سل والكب�ص 

يف معامل ت�سنيع التمور.

مظهر �الإ�صابة و�ل�صرر:

 10 –  3 من  ال�سغري  النخيل  اإ�سابة  احل�سرات  تف�سل 

�سنوات وخا�سة يف املناطق الرطبة وتلك الظليلة البعيدة 

عن اأ�سعة ال�سم�ص املبا�سرة. 

بي�ساوية  �سمعية  حرا�سيف  �سكل  على  االإ�سابة  تظهر 

يبلغ طولها حوايل 1-1.5مم، و لونها اأبي�ص اإىل رمادي 

تظهر  االإ�سابة  ا�ستداد  وعند  اجلريد  و  ال�سعف  على 

ان�ساخ  جلود  عن  عبارة  احلرا�سيف  هذه  الثمار.  على 

واإفرازات �سمعية حتمي احل�سرة التي تعي�ص حتتها.

دورة �حلياة:

 ت�سع االأنثى البي�ص حتت حر�سفتها، ثم يفق�ص البي�ص 

اجلزء  على  تنت�سر  والتي  )ال��زاح��ف��ات(  ح��وري��ات  اإىل 

امل�ساب للبحث عن مكان منا�سب للتغذية وما اأن جتده 

اأجزاء  وتدخل  ا�ست�سعارها  وقرون  اأرجلها  من  تتخل�ص 

حياتها  ط��وال  مكانها  يف  وت�ستقر  املا�سة  الثاقبة  فمها 

فرتة تو�جده�جليل

اجليل االأول 

مع بداية الربيع ت�سع االأنثى بي�سها خال 10 اأيام ويفق�ص البي�ص بعد حوايل �سهر اإىل حوريات 

وتظهر احل�سرات الكاملة خال يونيو

اجليل الثاين

ت�سع االأنثى البي�سة خال الن�سف الثاين من يونيو ويفق�ص معظم البي�ص يف �سهر يوليو وتظهر احل�سرات الكاملة 

وتتزاوج خال اأغ�سط�ص

اجليل الثالث

ت�سع اإناث هذا اجليل بي�سها يف االأ�سبوع الثالث ل�سهر اأغ�سط�ص حيث يفق�ص البي�ص بعد حوايل 3 اأ�سابيع اىل حوريات 

تتغذى بامت�سا�ص الع�سارة وتكمل تطورها

اجليل الرابع

تبداأ االإناث يف و�سع البي�ص خال �سبتمرب ويفق�ص اإىل حوريات تغطى نف�سها بالق�سرة خال ا�سبوع . 

وت�سيب اأطوار اجليلني الثالث والرابع الثمار

للح�صرة  �ربعة �أجيال على مد�ر �لعام كما يلي :
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خ�سراء  احل��وري��ة  خ�����س��راء، 

للح�سرة  ق�سرة.  ب��دون  اللون 

جيل واحد كل 20 �سهرا يفق�ص 

بداية  االأن��ث��ى  بداخل  البي�ص 

يونيو داخل غرفة �سغرية تكون 

يف  توجد  ق�سرتها  م��ن  ج���زءًا 

موؤخر ج�سمها، تخرج احلورية 

ق�سرة  ن��ه��اي��ة  يف  ���س��ق  خ���ال 

فوق  متجولة  وت��ب��ق��ى  االأن��ث��ى 

املنا�سب تغرز  اخلو�ص ملدة يومني، ويف املكان 

اجزاء فمها الثاقبة املا�سة. ت�ستد االإ�سابة بها 

يف  االنت�سار  قليلة  ولكنها  الرطبة  االأماكن  يف 

مناطق زراعة النخيل االخرى. ت�سيب النخيل 

ال�سغري والكبري.

ال�سعف  وق��واع��د  ب��اخل��و���ص  االإن����اث  تلت�سق 

واجلريد اأحيانا توجد على الثمار بحيث تغطى 

الع�سارة  واحلوريات  االإن��اث  متت�ص  العذوق. 

االأوراق  االإ�سابة على  فتتحول مناطق  النباتية 

واإىل  اخل�سر  اللون  اإىل  والثمار  والعراجني 

اللون االأ�سفر عند ا�ستداد االإ�سابة. توؤثر هذه 

االإ�سابة بالطبع على عمليتي التنف�ص والتمثيل 

ال�سوئى.

3- �حل�صرة �لق�صرية �لبنية �ملبططة

Fiorinia phoenicis Blach

النخيل  بح�سرة  كذلك  احل�سرة  ه��ذه  تعرف 

كالدمام  م��ن��اط��ق  يف  ت��ن��ت�����س��ر  اخل�������س���راء. 

 1.25 الق�سرة  ط��ول  وال��ه��ف��وف.  والقطيف 

حوايل 0.75 مم لون  وعر�سها   مم   1.5 –
الق�سرة اأخ�سر م�سوب ب�سفرة فاحتة مع وجود 

بقعة �سمراء اللون على ال�سطح العلوي للق�سرة 

�سمعية  ع��دي��دة  خيوط  حافتها  ح��ول  وي��وج��د 

بي�سي  للق�سرة  العام  ال�سكل   . اللون  بي�ساء 

املدببة  نهايتها  ويكون  قليًا  وحمدب  متطاول 

واحل�سرة  الق�سرة  اأج��زاء  باقي  من  لونا  اأفتح 

ت�سبه  الق�سرة  توجد حتت  التي  االأنثى  الكاملة 

النعال يف �سكلها مدببة النهاية نوعا ما. ويبلغ 

طولها 1- 1.25مم وعر�سها حوايل 0.75مم 

طويل  ما�ص  ثاقب  وفمها  اللون  حمراء  وه��ي 

واحل�سرات  احل���وري���ات  كال�سعرة.ومتت�ص 

�سعف  عنه  يت�سبب  مم��ا  الع�سارة  الكاملة 

التي  ال��ذك��ور  م��ن  عالية  ن�سبة  النخلة.توجد 

�سميكة  ق�سرة  داخل  االأولية  اأط��وار منوها  تتم 

�سمعية املظهر ، الذكور جمنحة. 

وتتواجد  ال�سمعية  احلر�سفة  حت��ت  خمتبئة 

اجلزء  يف  العام  ط��وال  احل�سرة  اأط��وار  جميع 

امل�ساب.

وقد در�ص ال�سريف واخرون بع�ص املاحظات 

االي��ك��ول��وج��ي��ة ع��ن احل�����س��رة يف ال��ف��رتة من 

)م���ار����ص1994وح���ت���ى ف����رباي����ر1996( ثاث 

التطفل  ن�سبة  وان  وج��د،  وق��د  مب�سر  مناطق 

بالطفيل  الكاملة   واحل�سرات  احلوريات  على 

Aphytis sp.   ترتاوح من %46.8-18.5((.

در�سوا  فقد  )2007م(  واآخ���رون  اإمي���ان  اأم��ا 

التوزيع الف�سلي للح�سرة يف املناطق ال�ساحلية 

وقد  الليبية   العربية  للجماهريية  الغربية 

اأج��ري��ت ال��درا���س��ة خ��ال ال��ف��رتة م��ن مار�ص 

اختيار  مت  حيث  2004م  فرباير  وحتى   2003

والزاوية(  بوىل  القرة  هما)منطقة  منطقتني 

وقد بينت نتائج البحث اأن للح�سرة اأربعة اأجيال 

الدرا�سة)الطابونى  مو�سع  ال�سنفني  على 

اأعلى  احل�سرة  تعداد  و�سل  حيث  والربن�سى( 

ذروته خال االأ�سهر ابريل-دي�سمرب –فرباير 

ال��ذروة  اأم��ا  ال��زاوي��ة  مبنطقة  ال�سنفني  على 

على  اأغ�سط�ص  �سهر  خ��ال  ظ��ه��رت  ال��راب��ع��ة 

�سنف  على  �سبتمرب  و�سهر  الربن�سي  �سنف 

كان  ب��ويل  القرة  منطقة  يف  بينما  الطابوين. 

الربن�سي  �سنف  على  للح�سرة  ال���ذروة  وق��ت 

خال االأ�سهر مار�ص، مايو، اأغ�سط�ص، فرباير 

خال  كانت  فقد  الطابوين  �سنف  على  اأم��ا 

االأ�سهر ابريل، اأغ�سط�ص، نوفمرب، فرباير.

2- �حل�صرة �لق�صرية �خل�صر�ء

 green Date Scale Asterolecanium

phoenicis, Rao

وت�سمى اأي�سًا ح�سرة النخيل الق�سرية احلافرة. 

ويف  العراق  يف  النخيل  احل�سرة  ه��ذه  ت�سيب 

معظم مناطق اململكة العربية ال�سعودية خا�سة 

مقعرة  ق�سرة  لاأنثى  وبي�سة.  بريدة  اخل��رج، 

الظهر خ�سراء م�سمرة، لها نهاية مدببة وعلى 

ق�سرة  ذو  جمنح  الذكر  حمراء،  بقعة  الق�سرة 

�جلزء �مل�صتخرج منه �لزيت�ال�صم �لعلمي��صم �لنبات �ملحلي

البذورCocos unciferaجوز الهند

البذورNigella sativaاحلبة ال�سوداء

البذورPegnanum harmalaاحلرمل

البذور.Ricinus spاخلروع

البذورSesamum indicumال�سم�سم

الزهرةSyzqium oramacالقرنفل

البذورLinum grandiflorumالكتان

البذورPrunus amygdalusاللوز املر
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وت�سيب  اأي�سا  متفرق  احل�سرة  ه��ذه  ت��وزي��ع 

اأ�سجارًا قليلة يف املزرعة الواحدة. للطفيليات 

املكافحة  يف  م��ه��م  دور  اأي�����س��ًا  وامل��ف��رت���س��ات 

البيولوجية. 

4- ح�صرة �لنخيل �لرخوة )�حلمر�ء(

 Sphaerococcus )phoenicoccus)

marlatti

توجد يف جتمعات كبرية  من ح�سرات حمراء 

قواعد  ع��ل��ى  بي�ساء  �سمغية  مب���ادة  م��غ��ط��اة 

ال�سعف وحوامل الثمار وكذلك الثمار .

�لتوزيع �جلغر�يف و�الأهمية 

�القت�صادية:

يف  االنت�سار  وا�سعة  ب��درج��ة  االإ���س��اب��ة  تظهر 

وجد  القدمي.  بالعامل  النخيل  زراع��ة  مناطق 

واجلزائر  والعراق  ال�سعودية  يف  تنت�سر  اأنها 

بها يف  االإ�سابة  وكذلك يف م�سر حيث ترتكز 

وانتقلت  ور�سيد،  اإدكو  مثل  ال�ساحلية  املناطق 

اإىل النوبارية مع الف�سائل امل�سابة.

و�صف �حل�صرة ودورة �حلياة:

13 مم لونها اأحمر داكن، الذكر   طول االإنثى 

غري جمنح، ت�سع االأنثى بي�سها اأ�سفل موؤخرة 

ج�سمها وهي على كرب النخيل يف �سهر مار�ص 

ملدة  تتجول  ح��وري��ات  اىل  البي�ص  يفق�ص  ث��م 

يومني حتى جتد املكان املنا�سب وي�ستقر عليه، 

نتيجة  اللون  داكنة  بقع  االإ�سابة  مكان  ويظهر 

يفق�ص  النباتية.  للع�سارة  احل�سرة  امت�سا�ص 

البي�ص اىل حوريات بي�سية ال�سكل وردية اللون 

الزاحفة  احلوريات  هذه  تتجول  �سود،  عيونها 

ت�ستقر  منا�سبا  مكانا  جتد  حتى  يومني  مل��دة 

واملغطاة  الكرب اخل�سراء  اأجزاء  تف�سل  فيه، 

بالليف، ثم يغمق لونها يف االأعمار املتقدمة.

وللذكر  للحورية،  اأط���وار  بثاثة  االإن���اث  مت��ر 

مير  التام  من  قريب  تطور  فى  اأط��وار  خم�سة 

فيه باحلورية وطور ما قبل العذراء والعذراء.

االأول  العمر  حوريات  يف  اإال  الق�سرة  تكون  ال 

والثانى فقط، اأما االإناث البالغة فيغطيها مادة 

�سمعية بي�ساء.

مظهر �ال�صابة و�ل�صرر:

قواعد  على  الكاملة  واالإناث  احلوريات  تتغذى 

العرجون  ق��واع��د  وع��ل��ى  )ال��ك��رب(،  ال�سعف 

يف  وت��وج��د  النخلة،  قمة  يف  الثمار(  )ح��ام��ل 

الطري  الليف  وفوق  لل�سعف  الداخلية  املناطق 

اإزالة  بعد  بو�سوح  م�ساهدتها  وميكن  الغ�ص، 

ا�سفرار  احل�سرة  وت�سبب  ال��ق��دمي.  اجل��ري��د 

املناطق  يف  داك��ن��ة  بنية  بقع  ووج���ود  اخل��و���ص 

امل�سابة، مما يوؤدي اإىل �سعف االأ�سجار.

 5- �لبق �لدقيقي �لعمالق:

The date palm giant mealy bug
Pseudaspidioproctus hypheniacus

وتتواجد  النخيل  اأ�سجار  االآف���ة  ه��ذه  ت�سيب 

طوال العام باأعداد قليلة على االأ�سجار املهملة. 

كثافة  اإىل  بها  االإ�سابة  ترتفع  قليلة  يف حاالت 

حديثًا  املزروعة  الف�سائل  على  وخا�سة  عالية 

وت�سيب هذه االآفة عادة قاعدة االأوراق ويندر 

البق  من  النوع  ه��ذا  اخلو�ص.  على  تواجدها 

بتكاثر عذريًا حيث مل ت�ساهد له ذكور. 

االأنثى كبرية ن�سبيًا وتتواجد باأعداد قليلة على 

ال�سطح اخلارجي من قواعد اجلريد، انت�سارها 

وال�سغرية  الكبرية  االأ�سجار  وت�سيب  متفرق 

املزروعة حديثا عندما تكون حمزومة ومغطاة 

منفعة  تبادل  عاقة  احل�سرة  لهذه  باخلي�ص. 

النمل  اأن���واع  اأح��د  م��ع   )Symbiosis( وثيقة 

فينظف  الع�سلية  اإفرازاتها  على  يتغذى  الذي 

االختناق  من  يحميها  مما  م�ستعمراتها  لها 

والطفيليات  املفرت�سات  من  يحميها  وباملقابل 

اإال  عادة  اخلو�ص  تهاجم  ال  اأنها  من  وبالرغم 

اأحيانا ثم يغطيها بطبقة من  اأن النمل ينقلها 

النباتات  خلطة ي�سنعها من قطع �سغرية من 

�سهور  خال  احلماية  يف  زيادة  وذلك  اجلافة 

ال�ستاء وعندما تنخف�ص درجة احلرارة كثريًا 

النخلة  ج���ذور  ب��ني  ليعي�ص  ال��ب��ق  ه���ذا  ي��ن��زل 

امل�سابة ب�سورة موؤقتة. 

اأما يف االأماكن التي ال تتواجد فيها هذه النملة 

فيكون هذا البق عر�سة للمهاجمة من اأحد اأنواع 

 Hymenopteraالدبابري رتبة  من  الطفيليات 

املكافحة  اأن���واع  اأح��د  اأن  عليه،  يق�سي  حيث 

الفعالة ملثل هذا النوع من االآفات هو منع النمل 

�ساق  اأ�سفل  بتعفري  وذل��ك  اإليه  الو�سول  من 

النخلة باأحد املبيدات احل�سرية. 

 6- �لبق �لدقيقي �الأر�صي:

 Subterranean mealy bug Family: 
Pseudococcidae

اأ�سجار  الدقيقي  البق  من  النوع  هذا  ي�سيب 

وتلك  �سيقة  م�سافات  على  املزروعة  النخيل 

التي حت�سل على كميات زائدة من مياه الري، 

التي  ال�سطحية  اجل���ذور  على  ال��ب��ق  ي��ت��واج��د 

مدة �لطور �حلوري للجيل �لطور �حلورى

�لربيعي)يوما(

مدة �لطور �حلوري للجيل 

�خلريفي)يوما(

8.855.93االأول

12.308.90الثاين

9.5310.10الثالث

10.9012.03الرابع

12.6513.20اخلام�ص

مدد �لتطور لالأطو�ر  �حلورية �خلم�صة للجيلني �لربيعي و�خلريفي حتت �لظروف �حلقلية
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يتغذى عليها م�سببًا لها تقرحات. تتجمع على 

املادة الع�سلية التي يفرزها البق بع�ص الكائنات 

�سار  ب��دوره  الذي  اخل�سب  قمل  مثل  االأر�سية 

للجذور ال �سيما عندما يكون يف اأعداد كبرية. 

على  االأخ��رية  الفرتة  احل�سرة يف  �سجلت هذه 

جذور نخيل التمور باملنطقة ال�سرقية باململكة 

العربية ال�سعودية حيث ت�سيب اجلذور وت�سبب 

تورم للجذور الدقيقة مما ي�سجع غزو الكائنات 

احلية الدقيقة االأخرى املمر�سة للنخلة . تبلغ 

2-3 مم  اإن��اث هذه احل�سرة حوايل من  طول 

ولها بروزات �سمعية ق�سرية مبوؤخرة اجل�سم .

 7- بق �لنخيل �لدقيقي:

 Chrysomphalus
)dictyopermi)Morgan

1971م  عام  اململكة  يف  احل�سرة  هذه  وج��دت 

الدوا�سر.  وادي  يف  ال�سغري  النخيل  ع��ل��ى 

 5  -4 طوله  الدقيقي  البق  من  كبري  نوع  وهي 

وتوجد  مغرب.  ب�سمع  مغطى  رم��ادي  ولونه  مم 

العرجون  وعنق  وال�ساق  احل�سرة على اجلريد 

)مرعي 1971م(.

برنامج �ملكافحة �ملتكاملة للح�صر�ت 

�لق�صرية و�لبق �لدقيقي:

بالرغم من االأ�سرار اجل�سيمة التي قد ت�سببها 

اأنه يف كثري  اإال  الق�سرية،  االإ�سابة باحل�سرات 

بتطبيق  عليها  ال�سيطرة  ميكن  االأح��ي��ان  من 

الفر�سة  واإتاحة  املنا�سبة.  الزراعية  االأ�ساليب 

تفرت�ص  التي  املتعددة  احليوية  االأعداء  لتكاثر 

قبل  وذل���ك  احل�����س��رات.  ه���ذه  ع��ل��ى  وتتطفل 

املبيدات  ا�ستخدام  اإىل  اللجوء  يف  التفكري 

الكيميائية نظرًا مل�سار هذه املبيدات، وتكلفتها 

االقت�سادية املرتفعة ومن اأهم هذه الطرق:

ف�سائل  زراعة   : �لزر�عية  1-   �ملكافحة 

 ×  10( متباعدة  م�سافات  على  النخيل 

10مرت( لت�سمح بالتهوية اجليدة – ولتقليل 

ن�سبة الرطوبة – وملنع تام�ص االأوراق حتى 

احل�سرات  هذه  انت�سار  فر�سة  من  تقلل 

من  الزراعية  امل�ساريع  نظافة  وكذلك 

والتخل�ص  التقليم  وخملفات  احل�سائ�ص 

واالهتمام  ال�سحيحة  بالطريقة  منها 

بالعمليات الب�ستانية املختلفة.

2-   �ملكافحة �حليوية : يوجد العديد من 

وتتطفل  تفرت�ص  التي  احليوية  االأعداء 

اأبو  ح�سرات  ومنها  احل�سرات  هذه  على 

العيد ويرقات اأ�سد املن وذباب ال�سريق�ص 

وبع�ص طفيليات البي�ص واحلوريات. وهذه 

تتم دون تدخل االإن�سان حيث يتطفل على 

اجليزة  منطقة  يف  اليافعة  احل�سرات 

 Aphytis sp.، هما  طفيليان  مب�سر 

 Aspidiotiphagus loursburgi

وبعد  ان��ه   1972م  البكر  اجلبار  عبد  ويذكر 

الق�سرية  النخيل  ح�سرة  اع��داء  عن  التحري 
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اخلناف�ص  م��ن  ان���واع  ثاثة  ت�سخي�ص  اأم��ك��ن 

من  واح����د  ون����وع   )Predators( امل��ف��رت���س��ة 

اعداء  ت�سخي�ص  جرى   )Parasite( الطفيليات 

الربيطاين  املتحف  قبل  الق�سرية من  احل�سرة 

)فرع التاريخ الطبيعي( وهي

Predators  
1.  Cybocephalus rufifrons Rtt. 
    )Nitidulidae: Coleoptera( 
2. Pullus ebneri Wse. 
    )Coccinellidae: Coleoptera( 
3. Nephus quadrimaculatus Hbst. 
    )Coccinellidae: Coleoptera(
Parasite  
1. Aphytis mytilaspidis Le Baron
    )Aphelinidae: Hymenoptera ( 

باللجوء  ين�سح  ال   : الكيماوية  3-   املكافحة 

هذه  مكافحة  يف  املبيدات  ا�ستخدام  اإىل 

االإ�سابة  ن�سبة  و�سلت  اإذا  اإال  احل�سرات 

ل�سبب اأو الآخر 10% وذلك كما يلي:

�لر�س �ل�صيفي: 

من   2 بن�سبة   %57 املاثيون  ا�ستخدام  ميكن 

االأل���ف،  م��ن   1.5 بن�سبة   %33 االأث��ي��و  االأل���ف، 

االآلف.  من   1.5 بن�سبة   %48 الكلوروبريوفو�ص 

ويف�سل ا�ستخدام املبيدات اجلهازية املتخ�س�سة 

مثل الداميثويت 40% بعد جتربتها حتى حتافظ 

على االأعداء احليوية لهذه االآفة بقدر االإمكان 

برغم قلة ن�ساطها خال اأ�سهر ال�سيف.

�لر�س �ل�صتوي: 

واأوائ��ل  ال�ستاء  وخ��ال  اخلريف  منت�سف  يف 

اأحد الزيوت املعدنية  الربيع ين�سح با�ستعمال 

لزم  اإذا  ال��ر���ص  وي��ك��رر  االآل���ف.  يف   2 بن�سبة 

ال�سابقة  الر�سة  من  اأ�سابيع  ثاثة  بعد  االأم��ر 

طاملًا كانت درجات احلرارة منخف�سة، كما ال 

ين�سح باإ�سافة اأي مبيد حتى ال تتاأثر االأعداء 

احليوية التي كثريًا ما تن�سط يف تلك الفرتات 

 1/4 نا�سرة مبعدل  مادة  اإ�سافة  مع ماحظة 

�ستويت  النا�سرة  امل���واد  وم��ن  االأل���ف.  يف  ل��رت 

وافرتا�ص  الت�ساق  على  لت�ساعد  وميتاك�ص 

حملول املبيد على �سطح النبات.

��صتخد�م �لزيوت �لنباتية يف 

�ملكافحة:

 )2008( واآخ����رون  ال��دو���س��ري  حميد  نا�سر   

اأجروا درا�سة حول تقييم كفاءة بع�ص الزيوت 

النباتية يف مكافحة احل�سرة الق�سرية البي�ساء 

على نخيل التمر .

اأجريت هذه الدرا�سة لتقييم كفاءة ثمانية من 

احل�سرة  مكافحة  يف  الثابتة  النباتية  الزيوت 

منها  امل�ستخرج  النباتات  و  البي�ساء  الق�سرية 

الزيوت امل�ستخدمة يف الدرا�سة:

وقد اأظهرت نتائج العمل املختربي  تفوق زيت 

وزيت   Pegnanum harmala احلرمل  بذور 

اأعلى  اأح��داث  Ricinus sp. يف  ب��ذور اخل��روع 

 %87.87 وبلغت  الق�سرية  للح�سرة  قتل  ن�سبة 

و82.90% لكليهما على التوايل واأظهرت نتائج 

خلط هذين الزيتني مع مبيد الديازينون %60 

تفوق زيت بذور احلرمل برتكيز 2% يف حتقيق 

وكانت  الق�سرية  للح�سرة  قتل  ن�سبة  اأع��ل��ى 

87.57% كما اأعطى زيت بذور احلرمل برتكيز 

برتكيز  الديازينون%60  مبيد  مع  خملوطا   %2

0.25% اأعلى ن�سبة قتل وبلغت %97.23.

اأم����ا ن��ت��ائ��ج ال��ع��م��ل احل��ق��ل��ي ف��ق��د ت��ف��وق زيت 

مبيد  م��ع  خملوطا   %2 برتكيز  اخل���روع  ب���ذور 

الديازينون60% برتكيز 0.25% يف احداث اأعلى 

و�سجلت  وك���ان���ت%90.66  للح�سرة  قتل  ن�سبة 

اأعلى ن�سبة قتل بعد �سبعة اأيام من الر�ص وبلغت 

72.5% كما كانت97.6% اأعلى ن�سبة قتل لزيت 

مبيد  م��ع  خملوطا   %2 برتكيز  اخل���روع  ب���ذور 

الديازينون60% برتكيز 0.25% بعد 7 اأيام من 

املعاملة.

ثانيًا: دوبا�س �لنخيل:

 Ommatissus binotatus var. lybicus
.deberg

)Homoptera-Tropiduchidae)

اأهم  من  واح��دة  النخيل  دوب��ا���ص  ح�سرة  تعد 

وتزداد  املباركة  ال�سجرة  تهاجم  التي  االآف��ات 

النخيل   اأ�سناف  وت�سيب  الرطبة   االأماكن  يف 

وتتواجد يف مناطق ال�سعودية واخلليج العربي  

وال�سودان  ليبيا  يف  وكذلك  واإي���ران  وال��ع��راق 

وم�سر وفل�سطني .

مظهر �الإ�صابة و�ل�صرر:

ت�ساهد اأعداد كبرية من احلوريات واحل�سرات 

الأنها  بالدوبا�ص  �سميت  ال�سعف.  على  الكاملة 

تفرز ندوة ع�سلية كثيفة على ال�سعف واجلريد 

العفن  عليها  ينمو  النخلة  من  اأخ��رى  واأج��زاء 

والتي  واالأت��رب��ة  الغبار  عليها  ويتجمع  االأ�سود 

االأوراق  فتظهر  ال�سوئي  التمثيل  عملية  تعيق 

لاإ�سابة  نتيجة  الثمار  وتكون  وذابلة  م�سفرة 

�سغرية ومتجعدة ويتغري لونها. 

ح�سرة  )1956م(اأن  اخل��ل��ي��ل��ي  اأ����س���ار  وق���د 

ل�سعف  النباتية  الع�سارة  متت�ص  ال��دب��ا���ص 

تلوث  لزجة  اإف��رازات  وتفرز  والعذوق  النخيل 

�ساحلة  وغري  رديئة  وت�سبح  وجتعدها  الثمار 

احل�سني  عبد  علي  اأم��ا  االآدم���ي.  لا�ستخدام 

ب�سورة  احل�سرة  اأ�سرار  بني  فقد  )1963م( 

مف�سلة يف العراق وذكر اأن االإ�سابة ال�سديدة 

جدا واملتكررة لعدة �سنوات قد توؤدي اإىل موت 
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عبد  ذكر  فقد  عمان  يف  اأم��ا  االأ�سجار.  بع�ص 

اهلل واآخرون )1995م( اأن ح�سرة الدبا�ص تعد 

اأ�سجار النخيل   من االآفات املهمة التي ت�سيب 

وت�سبب اأ�سرارًا بليغة للثمار. 

و�صف �حل�صرة ودورة �حلياة:

ب�سفرة  م�سوب  اأخ�سر  لونها  يافعة  االأن��ث��ى 

البقع  من  عدد  اجل�سم  على  6.5مم،  طولها 

زوائد  نهايتها  يف  يوجد   )10-4( ال�����س��وداء 

من�سارية لعمل اأنفاق مائلة يف االأن�سجة، الذكر 

طوله 3مم، نهاية بطنه مدببة واأجنحته اأطول 

من طول اجل�سم.

تبداأ االأنثى يف و�سع البي�ص باآلة و�سع البي�ص 

يف  االأوراق  وع����روق  اأن�����س��ج��ة  داخ���ل  احل����ادة 

الو�سطي.  العرق  يف  خا�سة  العلوي  �سطحها 

يفق�ص البي�ص اإىل حوريات �سفراء تتفرق على 

اأ�سطح االأوراق ثم تغر�ص احلورية اأجزاء فمها 

الثاقبة املا�سة المت�سا�ص الع�سارة وتن�سلخ 5 

نهاية  البالغ، يف  الطور  اإىل  لت�سل  ان�ساخات 

 16 عددها  ال�سعر  من  خ�سلة  احلورية  بطن 

�سعرة طول كل �سعرة 3مم. للح�سرة جيان يف 

العام جيل يف الربيع وجيل اآخر يف اخلريف.

وقد در�ص با�سم ال�سم�سي )2003م( يف درا�سته 

لنيل درجة املاج�ستري من جامعة بغداد االأداء 

الظروف  حت��ت  ال��دوب��ا���ص  حل�سرة  احل��ي��ات��ي 

اأمنوذج  با�ستعمال  بظهورها  والتنبوؤ  احلقلية 

لاأداء  درا�سته  يف  احلرارية.وا�سح  الوحدات 

يف  للح�سرة  البي�ص  ت��ط��ور  م��دة  اأن  احلياتي 

احلقل بلغت حوايل 7.1   و 57.8  يوم للجيلني 

الربيعي واخلريفي على التوايل . كما بلغت مدة 

تطور الطور احلورى للجيل الربيعي  54.2 يوم 

يف حني بلغت 50.3 يوم للجيل اخلريفي. وبلغت 

مدة طور البالغة  58.1  و 89.8  يوم للجيلني 

اأظهرت  كما  التوايل.  على  واخلريفي  الربيعي 

النتائج احلقلية اأن حورية دوبا�ص النخيل متر 

ان�ساخات  تتخللها خم�سة  اأط��وار منو  بخم�سة 

وجود  االإح�سائي  التحليل  نتائج  اأظهرت  وقد 

فروق معنوية بني معدالت مدد التطور لاأطوار 

احلورية اخلم�سة للجيلني.

هناء  بها  قامت  التي  الدرا�سة  نتائج  اأو�سحت 

كاظم جا�سم )2007 (  التي ا�ستمرت من 17 

15 / 7 / 2006 لدرا�سة  / 1 / 2004 ولغاية 

يف  احل�سرة  و�سلوك  احلياتية  املعطيات  بع�ص 

و�سع البي�ص ، وان البي�ص امل�ستى يغر�ص دائمًا 

يف العرق الو�سطي عند ال�سطح العلوي للخو�سة 

جيلها  عند  احل�سرة  بي�ص  يغر�ص  فيما  فقط 

الثاين يف ن�سل اخلو�سة املجاور للعرق الو�سطي 

ب�سورة  وال�سفلى  العليا  اخلو�سة  جهتي  عند 

خلو�ص  العلوي  لل�سطح  بلغت  وبن�سب  متبادلة 

ودي��ري  خ�ستاوي   ، زه���دي  النخيل  اأ���س��ن��اف 

 35.5  ،  40 بلغت  فيما   % 64.5 و59.4   ،  60

التوايل. على  ال�سفلي  ال�سطح  عند   %  و39.6 

االأول  اجليل  بي�ص  لفق�ص  املئوية  الن�سبة  بلغت 

على  و2006م  م   2005  ، 2004م  لل�سنوات 

ال�سنف الزهدي )88 ، 91  و86 % ( فيما بلغت 

للجيل الثاين ) 67 و20 % ( لل�س��نوات ) 2004 

االنخفا�ص  ، وقد عزى  التوايل  و 2005( على 

اإىل العوا�سف الرتابية  احلاد يف ن�سب الفق�ص 

ظهور  ف��رتة  مع  هبوبها  ترافق  التي  ال�سديدة 

البالغات اجليل االأول مما قلل فر�سة التزاوج 

اإذ بلغت ن�سبة البي�ص غري امللقح )24 و55.5 

%( على التوايل.

�الإجر�ء�ت �لعملية ملكافحة ح�صرة 

دوبا�س  �لنخيل:

�ملعامالت �لزر�عية:

من  املختلفة  الب�ستانية  بالعمليات  االهتمام 

ونقاوة  والت�سميد  والرى  ال�سنف  اختيار  حيث 

من  والتخل�ص  النخل  وت��ك��ري��ب  احل�سائ�ص  

اجلريد والليف القدمي بالطرق ال�سليمة ي�ساعد 

يف احلد من االإ�سابة . تعترب الب�ساتني املكتظة 

عالية الرطوبة البيئة املثلى لدوبا�ص النخيل يف 

االأعداء  فعالية  تقل  البيئية  الظروف  ظل هذه 

خطوات  اأوىل  ف��ي��ك��ون  االآف����ة  ل��ه��ذه  احل��ي��وي��ة 

املكافحة زراعة النخيل على م�سافات منا�سبة 

)10+10 اأمتار(.

�ملكافحة �لكيماوية:

اأو  )الداميثويت(  اجلهازية  باملبيدات  الر�ص 

DDVP 50%.  تكافح مببيد الديازونيون  مادة 

جرام/جالون   7 بن�سبة  للبلل  ال��ق��اب��ل   %40

الر�ص  ويجري  والديبرتك�ص  املاثيون  اأو  ماء، 

باأ�سبوع  ال��ت��ل��ق��ي��ح   ب��ع��د  االأوىل  م��رت��ني  ع��ل��ى 

اأ�سبوع.  ب� )3-2(  االأوىل  بعد  الثانية  والر�سة  

مبيد  اأن  )2007م(  واآخ���رون  حبي�سان  ذك��ر 

2.5%(  وذلك بالر�ص  الدلتامرين )دي�سي�ص 

�سمن  با�ستخدامه  املو�سى  املبيد  هو  االر�سي 

حمات مكافحة الوبا�ص يف اليمن.
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�حلجر �لزر�عي:

تطبيق حجر زراعي يف نطاق املناطق املوبوءة  

باالإ�سابة وذلك مبنع انتقال اأي جزء من النخلة 

عذوق،  ف�سائل،  كرب،  خو�ص،  �سعف،  )جذع، 

ثمار اأو متر( من املناطق املوبوءة اىل املناطق 

اأن يتم الق�ساء على   اإىل  اخلالية من اال�سابة 

ح�سرة الدوبا�ص اأو على االأقل تخفيف �سررها 

اإىل ما دون احلد االقت�سادي.

�ملكافحة �حليوية:

لهذه حل�صرة �لعديد من �الأعد�ء 

�حليوية منها:

فقد ذكر ح�سون ال�سم�سي)2003م( انه �سجل 

الأول مرة     Anyystis agilis )Banks( احللم  

االأول  احلوريني  للطورين  كمفرت�ص  العراق  يف 

والثاين حل�سرة دوبا�ص النخيل، كما مت ت�سجيل 

يرقات اأ�سد املن  وبالغات اأبو العيد ذي ال�سبع 

كمفرت�سات  نقطة  ع�سرة  االإح��دى  وذي  نقط 

حلوريات ح�سرة دوبا�ص النخيل . ومت ت�سجيل 

للجن�ص  اإىل  ينتمي  املتطفات  من  جديد  نوع 

Oligosita يتطفل على بي�ص ح�سرة الدوبا�ص.

طفيل  �سخ�ص  )2007م(ف��ق��د  اجليبورى  اأم��ا 

بي�ص  على   Pseudoligosita babylonica

ح�سرة الدوبا�ص.

الكيميائية  املبيدات  ا�ستخدام  من  احلد  بغية 

فقد  البيئي  النظام  على  ال�سلبية  وتاأثرياتها 

درا�سة   )2007( جا�سم  كاظم  هناء  اأج��رت. 

ا�ستخدام الفطريات املمر�سة للح�سرات حيث 

اأربعة عزالت حملية  اختربت خمتربيًا وحقليًا 

 Beauveria bassiana للفطر  وم�����س��ت��وردة 

 Lecanicillium للفطر  واحده  وعزلة   ).)Bals
 ).)= Verticillium( lecanii )Zimm 

اأظهرت نتائج الدرا�سة تباين الفاعلية الن�سبية 

بح�سب  احل�سرة  بي�ص  على  الفطرية  للعزالت 

التي  املدة  وكذلك  املختربة  الثمان  تراكيزها 

تلت املعاملة بها ، كما وجد اأن جميع العزالت 

الكفاءة  حيث  م��ن  متفاوته  ب��درج��ات  ك��ان��ت 

بوغ / مل(  8 ×7 10 الرتكيز)  وحققت عند 

بلغت  القتل  قيا�سية يف  ن�سبًا  ا�ص ع�سرة(   8  (

 ، 97 (   B. bassiana للعزالت االربعة الفطر

، فيما  التوايل  97.9 93.7 و93.8 % ( على 

 )% 97.9(      L. lecanii بلغت لعزلة الفطر

املبيدات  غالبية  حتقيقه  ع��ن  يعجز  م��ا  وه��و 

منو  �سرعة  النتائج  اأ�سارت  فقد  الكيميائية. 

بدءًا  احلوريات  على  الفطرية  العزالت  وتطور 

من اليوم الثالث من املعاملة وق�سر املدة التي 

احلوريات  على  االإج��ه��از  خالها  من  متكنت 

اأن  غري   . احل�سرة  بي�ص  يف  بتاأثريها  مقارنة 

الفئة   بح�سب   تباين  احل��وري��ات  يف  تاأثريها 

العمرية لها حيث  حقق  الرتكيز االأعلى )10 

7× 8 بوغ / مل ( ن�سب القتل املطلقة ) 100 

12 يومًا من املعاملة حلوريات العمر  % ( بعد 

 9 بعد  الن�سبة  ذات  حتققت  ح��ني  يف  االأول 

الثالث  اأيام فقط من املعاملة حلوريات العمر 

واخلام�ص وبفارق معنوي. 

�ملر�جــع:

ح�سر   )2007( اجل���ب���وري  1-  اإب���راه���ي���م 

نخلة  بيئة  يف  احليوية  العوامل  وت�سخي�ص 

اإدارة  برنامج  لو�سع  واع��ت��م��اده��ا  التمر 

ندوة  ال��ع��راق.  يف  النخيل  الآف��ات  متكامل 

النخيل الرابعة، ال�سعودية.

التوزيع   )2007( واآخ���رون  جمهور  2-  اإمي��ان 

الف�سلي حل�سرة النخيل الق�سرية البي�ساء 

يف املناطق ال�ساحلية الغربية للجماهريية. 

ندوة النخيل الرابعة-ال�سعودية.

الدريهم  وي��و���س��ف  االأح��م��دي  زي���اد  3�  اأح��م��د 

احل�سرية  ال��ب��ل��ح  ن��خ��ي��ل  ـ1997�������اأف������ات 

واحليوانية

4� الكتيب االإر�سادي للنخيل والتمور.

االأداء   :)2003( ال�سم�سى  ح�سون  5-  با�سم 

حتت  النخيل  دوب��ا���ص  حل�سرة  احل��ي��ات��ي 

بظهورها  ال��ت��ن��ب��وؤ  و  احل��ق��ل��ي��ة  ال���ظ���روف 

احل��راري��ة. ال��وح��دات  اأمن���وذج  با�ستعمال 

ر�سالة ماج�ستري.

حياتية   :)2007( واآخرون  باعنقود  6-  �سعيد 

بع�ص  يف  النخيل  دوبا�ص  ح�سرة  ومكافحة 

املناطق ال�ساحلية من حمافظة ح�سرموت، 

اليمن. ندوة النخيل الرابعة-ال�سعودية.

7-  خالد �سعد اآل عبد ال�سام � واآخرون 1993 

وطرق  البلح  نخيل  الآفات  احلايل  الو�سع   �

مكافحتها يف املنطقة ال�سرقية من اململكة 

الثالثة  النخيل  ن��دوة   � ال�سعودية  العربية 

باململكة العربية ال�سعودية.

احل�سرية  االآفات  حماد:  �ساكر  دبور،  8-  على 

واحليوانية وطرق مكافحتها يف ال�سعودية، 

الريا�ص، جامعة امللك �سعود 1402ه�.

اأ�سامة  وعبا�ص،  ه��ال،  م�سري  9-  رم�سان 

املعامات  التمر.  نخلة   )2004( ك��م��ال 

الزراعية ومكافحة االآفات. �سل�سلة املعارف 

الزراعية.

عام  ح�سر   1982� ثريا  اأب��و  ح�سن  10-  نعيم 

العربية  ب��امل��م��ل��ك��ة  ال��زراع��ي��ة  ل���اآف���ات 

ال�سعودية.

التمر  نخيل  ح�سرات   )2003( االأحمد  ماجد 

املهمة وطرق مكافحتها، �سركة املوارد الزراعية 

االإمارات العربية املتحدة )41( �سفحة.

وح�سن  قعيط،  و�سالح  ال��زي��ات  11-  حممد 

ع�سام الدين وهاين ظفران وخالد �سعد 

اأمرا�ص  اأه��م   ،  2002 ال�سام  عبد  اآل 

العربية  باململكة  ال��ت��م��ر  نخيل  واآف����ات 

ال�سعودية وطرق مكافحتها املتكاملة.

اأن��ي�����ص جن��ي��ب-امل��ر���س��د احلقلي  12-  حم��م��د 

ال��ت��م��ر-وزارة  نخيل  واآف����ات  الأم���را����ص 

الزراعة-االح�ساء1991م.

13-  تلحق عبد املنعم 1404ه� االآفات الزراعية 

واملياه بالريا�ص �وزارة الزراعة واملياه. 


