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ت�صاب التمور املخزونة بالكثري من الآف��ات
�� �س ��واء ك��ان��ت ح �� �ش��ري��ة �أو �آف � ��ات ح�ي��وان�ي��ة
(القوار�ض) �أو طيور �أو م�سببات مر�ضية وهذه
الإ�صابات ت�سبب �إتالف التمور وخف�ض قيمتها
الغذائية وبالتايل الت�سويقية وي�صبح بع�ضها
غ�ير ق��اب��ل لال�ستهالك الآدم� ��ي ،وفيما يلي
ح�صر لأهم �آفات التمور احل�شرية يف احلقل
واملخزن:
دودة البلح العامري (عتة التمر-دودة
املخازن)
تعد هذه ال��دودة من �أهم �آفات البلح والتمور
يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل .يف م�صر وال�ع��راق
واجلزائر واملغرب وليبيا وال�سودان ويف اململكة
العربية ال�سعودية توجد يف جميع املناطق،
وت�صيب ثمار البلح والتمور املت�ساقطة ،كذلك
ت�صيب التني وامل�شم�ش والفول ال�سوداين واللوز
والنب اخلام وبراويز الع�سل وال�شوكوالتة.
و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة فرا�شة طولها � 1.5سم،
اللون رم��ادي ق��امت وعلى الأجنحة الأمامية
خطوط بي�ضاء (�أو �صفراء) متعرجة ،الأجنحة
اخللفية بي�ضاء وحافتها �سمراء ،والأجنحة

الأم��ام�ي��ة واخللفية ذات �أط ��راف م�ستديرة
وعلى حوافها �أه��داب ق�صرية ،الذكر �أ�صغر
من الأنثى.
دورة احلياة:
ت�ضع الأنثى البي�ض على التمور-وهي مازالت
على النخيل-وعلى ال�ث�م��ار املت�ساقطة ويف
املخازن واملكاب�س ،وت�ضع الأنثى حوايل 300
بي�ضة فرديا �أو يف جمموعات �صغرية ،يفق�س
البي�ض بعد (� 4-3أيام) �إىل يرقات .قد ي�صل
طول الريقة عند اكتمال منوها �إىل  15مللم،
لونها �أبي�ض – رم��ادي وعليها �شعر خفيف
�أ�سمر وغ��ام��ق ،كما ت��وج��د بقع غامقة على
اجل�سم ،للريقة خم�سة �أع�م��ار وم��دة الطور
الريقي حوايل ثالثة �أ�سابيع .تتحول الريقة �إىل
ع��ذراء يبلغ طولها ح��وايل � 1سم وحتيط بها
�شرنقة حريرية ويف نهاية بطنها  8خطاطيف.
يبلغ م��دة ط��ور ال�ع��ذراء ح��وايل �أ�سبوع .عدد
الأج�ي��ال من (� )5-4أج�ي��ال يف العام ومدة
اجليل حوايل �شهرين.
ت��وج��د احل���ش��رة ط ��وال ال �ع��ام حت��ت ظ��روف
اململكة العربية ال�سعودية وتظهر على الثمار
عند الن�ضج حيث ت�ضع الأنثى البي�ض عليها
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دودة ال�شكوالتة
يف ��س�ب�ت�م�بر�/أك�ت��وب��ر يف املنطقة الو�سطى
والق�صيم .ويف مناطق وادي الدوا�سر وبي�شة
تظهر يف نوفمرب ويناير.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
ت�صيب يرقات هذه احل�شرة ثمار البلح قبل
الن�ضج وت�ستمر الإ�صابة وتتفاقم تدريجي ًا �إىل
نهاية مو�سم الإثمار .كما تنتقل �إىل املخزن
فت�صيب التمر اجلاف ون�صف اجلاف والفواكه
املجففة كالتني وامل�شم�ش وغريها ،وقد ي�صل
�ضررها �إىل  .%50وتن�سج ال�يرق��ات خيوط ًا
حريرية ،وتثقب الريقات الثمرة �أو تدخل من
ناحية القمع �إن كان منزوع ًا ،وتظهر ف�ضالتها
و�أطراف اخليوط احلريرية عند فتحة القمع
وداخل الثمرة عند فتحها.
طرق الوقاية واملكافحة :دودة البلح
(دودة بلح الواحات)
ت�صيب هذه احل�شرة البلح اجل��اف يف م�صر
والعراق وال�سعودية وليبيا واجلزائر واملغرب
ويف بع�ض ال��دول العربية الأخ��رى .والريقات
ت�صيب ث�م��ار التمر النا�ضجة على النخيل
واملت�ساقطة على الأر���ض وامل�ع��دة للتجفيف،
كما ت�صيب الفاكهة املجففة الأخرى مثل التني
اجلاف والزبيب واللوز الخ.

و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة فرا�شة يبلع طولها حوايل
8مم وعر�ض اجلناحني الأماميني  1,7مم,
والأجنحة الأمامية لونها ر�صا�صي �أو بني فاحت,
يقطع كل منها خطان لونهما رمادي غامق �أما
اجلناحان فلونهما �أبي�ض بحافة رمادية.
دورة احلياة:
ت�ضع الأنثى امللقحة عدد ًا من البي�ض يرتاوح من
( 300-150بي�ضة) فرديا �أو يف جمموعات �أو
يف �سال�سل على ثمار التمر �أو بالقرب منها
�أثناء التجفيف يف الب�ستان �أو املخازن .البي�ضة
بي�ضاوية ال�شكل لونها �أبي�ض وعلى ق�شرتها
م��ن اخل��ارج ت�ضاري�س يبلغ طولها  0.8مم
وقطرها  0.6مم تقريبا ،تفق�س البي�ض �إىل
ي��رق��ات ي�ت�راوح طولها عند مت��ام منوها من
(واح��د �إىل واحد ون�صف �سم) ,لونها �أحمر
قرمزي ,ت�صبح �صفراء قبيل التعزير ,ويبلغ
مدة الطور الريقى � 7-5أ�سابيع .وهي تعي�ش
داخل �أنبوبة من ن�سيج حريري .وللريقة خم�سة
�أعمار تتحول بعدها �إىل طور العذراء داخل
�شرنقة م��ن احل��ري��ر ,يبلغ طولها � 0.8سم
تقريبا ويوجد على نهاية بطنها  8خطاطيف
مميزة ,وي�ستمر طور العذراء عن � 2-1أ�سبوع،
للح�شرة �أربعة �أجيال يف ال�سنة ,ويبلغ طول مدة
اجليل من (� ) 9-7أ�سابيع.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
ت�ت�غ��ذى ال�يرق��ات ع�ل��ى ال�ت�م��ر ت��ارك��ة خلفها
خملفاتها من براز وجلود ان�سالخ و�شبكة من
اخليوط احلريرية مما ي�ؤثر على جودة التمور
و�صالحيتها لال�ستهالك الآدمي.
دودة البلح (دودة عناقيد العنب)
توجد هذه احل�شرة يف كل من العراق وفل�سطني
وال�سعودية وم�صر والهند و�أمريكا .

و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة فرا�شة يبلغ طولها حوايل
واح ��د ��س��م ،الأج �ن �ح��ة الأم��ام �ي��ة عليها بقع
و�أ�شرطة داكنة اللون.
دورة احلياة:
ت�ضع الأنثى امللقحة بي�ضها على �سطح الثمار
ومتو�سط ما ت�ضعه الأنثى حوايل  450بي�ضة
يفق�س البي�ض بعد حوايل � 4أي��ام �إىل يرقات
بي�ضاء ال�ل��ون تتغذى على الثمار مل��دة �شهر
تتحول بعدها �إىل ع��ذراء بنية ال�ل��ون توجد
داخل �شرنقة حريرية وي�ستغرق اجليل حوايل
�شهرين على درجة حرارة  30درجة مئوية.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
تغذية الريقة و�إفرازاتها احلريرية وبرازها
وجلود االن�سالخ ت�ؤدى �إىل تلف الثمار وت�صبح
غري �صاحلة لال�ستخدام الآدمي.
دودة ال�شكوالته
ت��وج��د ه��ذه احل���ش��رة يف امل�ط��اح��ن وخم��ازن
الغالل والدخان وحمالت بيع الأغذية ,حيث
تتغذى الريقات على التمور واحلبوب املد�شو�شة
والردة والفواكه املجففة وال�شيكوالته.
و�صف احل�شرة:
فرا�شة يبلغ طولها من � 2.5-2سم ,وعر�ض
اجلناحني الأماميني � 5-4سم ,رمادي اللون
عليها بقع �سوداء� ,أما اخللفية فلونها �أبي�ض
مائل لل�سمرة.
دورة احلياة:
ت�ضع الفرا�شات بي�ضها فرديا �أو يف جمموعات
�صغرية على �أو بالقرب من عائلها يبلغ طول
الريقة � 1.5سم ،تتحول بعدها �إىل ع��ذراء.
ومدة اجليل حوايل � 7أ�سابيع.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
تتغذى الريقات على الثمار كما �أن خملفاتها
وجلود االن�سالخ تفقد التمور قيمتها الت�سويقية.
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فرا�شة الدقيق الهندية (دودة الثمار
املخزونة)
تعترب من الآفات ال�ضارة بالتمور املخزونة يف
جميع �أنحاء العامل ويف دول اخلليج العربي
ويف م�صر والعراق وفل�سطني واجلزائر وليبيا
وتون�س والباك�ستان ويف ال�سعودية توجد يف
جميع املناطق .تقوم الفرا�شة بو�ضع بي�ضها
على التمر وه��و على النخلة او على التمر
املت�ساقط وعند خزن التمر تتغذى الريقات
على التمر وميكن م�شاهدة برازها وخيوطها
احلريرية يف التمر امل�صاب.
و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة فرا�شة ،يبلغ طول الفرا�شة
ح��وايل (واح��د �سم) وامل�سافة بني اجلناحني
املنب�سطني ح��وايل (� 2سم) ول��ون اجلناحني
الأماميني رم��ادي باهت يف الثلث القاعدي
ومييل اىل النحا�سي املحمر يف باقي �أج��زاء
اجل�ن��اح م��ع وج��ود بقع ذات ل��ون بني داك��ن.
اجل�ن��اح��ان اخللفيان لونهما �أب�ي����ض باهت
وحافتهما �سمراء وحتيط بهما �أهداب ق�صرية.

دورة احلياة:
يتم ال�ت��زاوج بني الذكر الأنثى وت�ضع الأنثى
ع��دد ًا من البي�ض ي�تراوح من ()400-300
بي�ضة تل�صقها بالغذاء واملواد املخزونة يفق�س
البي�ض بعد ح��وايل � 4أي��ام �إىل يرقات لونها
�أبي�ض �أو �أ�صفر قرنفلي ولون الر�أ�س والدرقة
ال�صدرية �أ�سمر ويوجد على اجل�سم درنات
يخرج منها عدد من ال�شعريات تن�سلخ الريقة
ع��دد ًا من االن�سالخات ي�تراوح من ()7-4
ان �� �س�لاخ��ات .ي�ستغرق ط��ور ال�يرق��ة ح��وايل
ا�سبوعني تتحول بعده �إىل عذارى داخل �شرنقة
من احلرير تخرج منها احل�شرات الكاملة بعد
�أ�سبوع وقد تدخل بع�ض الريقات التامة الن�ضج
دور ال�سكون نتيجة لق�صر الفرتة ال�ضوئية �أو
النخفا�ض درجة احلرارة �أو لالزدحام.
مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
تتواجد هذه الآف��ة طوال العام وعندما يكون
التمر على النخلة ت�ضع الفرا�شة بي�ضها عليه
�أو ت�ضعه على التمر املت�ساقط على الأر���ض.
وتتغذى الريقة بعد الفق�س على التمر النا�ضج
وه��و على النخل ويف بيوت التعبئة وخم��ازن

التمور وعلى التمر املت�ساقط على الأر���ض.
تتغذى الريقات على التمور وتدخل من جهة
القمع �أو من خالل �أي �شق على �سطح الثمرة
وميكن ر�ؤي��ة ال�يرق��ات �أو ب��رازه��ا و�أن�سجتها
احلريرية داخل التمر امل�صاب .وميكن �أي�ضا
ر�ؤية ن�سيج حريري يغطي الثقب الذي دخلت
عن طريقه الريقة �إىل داخل التمرة وعند فتح
التمرة ت�شاهد الريقة داخلها .تقوم الريقات
�أثناء جتوالها على التمر امل�صاب ب�إفراز خيوط
حريرية مما يجعل التمر امل�صاب متما�سك ًا
مما يقلل من القيمة االقت�صادية للتمر.
خنف�ساء الثمار اجلافة (ذات البقعتني)
تعد من �أك�ثر خناف�س الثمار اجلافة �شيوع ًا
يف جميع مناطق اململكة العربية ال�سعودية
وهي عاملية االنت�شار توجد يف م�صر والعراق
وال�صومال وليبيا ودول اخلليج.
و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة :خنف�ساء �صغرية ال يتعدى
طولها  4مم ،لونها بني قامت .و�أهم ما مييزها
�أن الغمدين (اجلناحني الأماميني) �أق�صر
من ط��ول البطن ،ويوجد على كل غمد بقعة

خناف�س الدقيق
احل�شرة الكاملة خنف�ساء نحيلة م�سطحة احل�ي��اة يف حوايل� 4-3أ�سابيع يف الظروف
اجل�سم طولها حواىل 3-2مم ,ال�ل��ون بني ,املثلى .تعي�ش احل�شرة الكاملة من � 10-6أ�شهر
لها �أجنحة مكتملة �إال �أنها ال تطري �إال نادر ُا .ت�ضع خاللها الأنثى من  200-150بي�ضة على
مفلطحة اجل�سم ذات لون بني قامت �أو مائل التمور اجلافة فرديا �أو يف جمموعات البي�ض:
ل�ل���س��واد احل� ��واف اجل��ان�ب�ي��ة جل�ه��ة ال���ص��در ب�أبعاد ( 0.8مم × 0.2مم) لونه ابي�ض
الأمامي من�شارية ذات � 6أ�سنان على كل جانب ويفق�س بعد �أربعة �أي��ام يرقات لونها �أبي�ض
وميتد على ال�سطح العلوي للحلقة نف�سها ثالثة م�صفر �شاحب ومتتاز بوجود �شوكتني كبريتني
خطوط طويلة ب��ارزة ،تعي�ش احل�شرة الكاملة غليظتني لونهما بني يف نهاية البطن وج�سمها
يف املعتاد من � 9-6شهور ،تتكاثر احل�شرة يف م�ستطيل ال�شكل .وتبلغ �أي ��ام ف�ترة الطور
درجات حرارة تقع بني  15و  38درجة مئوية الريقى 21يوم ًا وتت�سلخ الريقة 4-2مرات قبل
ولكن درجة احلرارة املثلى تقع حول  30درجة �أن تتحول �إىل عذراء وي�ستمر الطور العذري
مئوية ،ودرجات رطوبة من  ،% 90-30ويكون  8-6يوم وتبلغ فرتة اجليل حوايل �شهر.
معظم احل�شرات يف الطبقة ال�سطحية وبعمق مظهر الإ�صابة وال�ضرر:
�10سم ولكنها قد توجد على �أع�م��اق بعيدة تعي�ش خنف�ساء �سورينام كافة ثانوية على كثري
ً
�أي�ضا قد ت�صل �إىل � 5أمتار ،وقد وجدت هذه من احلبوب وامل��واد الغذائية الأخ��رى �إال �أنها
احل�شرة يف قبور الفراعنة التي يرجع تاريخها ت�صيب التمور منتقلة �إليها من املواد الأخرى
ً
�إىل  1350عاما ق.م وقد وجد �أن هذه احل�شرة والأكيا�س واملخازن امللوثة .وهى ت�صيب �أي�ض ُا
ت�ستطيع �أن تتحمل اجلوع ملدة  19.3يوم حتت منتجات الدقيق والزبيب وحتى ال�سكر اخلام.
ظروف درجات احلرارة العادية.
لي�س ملظهر �إ� �ص��اب��ة ال�ت�م��ور ب�ه��ذه احل�شرة
دورة احلياة:
عالمات مميزة �سوى وجود احل�شرات نف�سها
تن�شط طوال العام وتوجد عادة جميع الأطوار ويرقاتها و�أجزائها و�إفرازاتها داخل التمر.
يف التمرة ال��واح��دة .ميكن �أن تكتمل دورة لذلك فبالإ�ضافة �إىل الفقد املبا�شر الناجت عن
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فاحتة اللون وعلى الغمدين نقر كثرية مرتبة
يف �صفوف طولية .ج�سمها بي�ضاوي ال�شكل
يالحظ عليه الزغب الأبي�ض اللون.
دورة احلياة:
ت�ضع الأنثى البي�ض (نحو 1000بي�ضة� /أنثى)
على الثمار اللينة اله�شة حيث يفق�س بعد 3
�أيام �إىل يرقات ،الريقة بي�ضاء �أو م�صفرة يف
اللون ،طولها عند اكتمال منوها حوايل ن�صف
�سم ،وهي منب�سطة ولها � 3أرجل �صدرية ولها
ق��رن��ان يف نهاية بطنها .تعي�ش نحو � 6أي��ام
تتحول بعدها �إىل ع��ذراء ح��رة بي�ضاء اللون
داخل �شرنقة حريرية ،وتخرج منها احل�شرات
الكاملة بعد � 5أي��ام ،وتعي�ش احل�شرة الكاملة
حوايل � 3أ�شهر وقد تزيد ،ونظر ًا لق�صر دورة
حياتها فلهذه الآفة عدة �أجيال /العام .تن�شط
ع��ادة يف �شهري �سبتمرب و�أك�ت��وب��ر عند بدء
جفاف التمر.
�أعرا�ض الإ�صابة وال�ضرر:
تعد ه��ذه احل���ش��رة �آف ��ة رئي�سة على الثمار
املجففة وخا�صة التمر وال��زب�ي��ب وال�ت�ين يف
مناطق العامل الدافئة .تتغذى كل من الريقات
واحل�شرات الكاملة وحتدث ال�ضرر على الثمار
املجففة خا�صة بنقلها ون�شرها للبكترييا
والفطريات يف احل�ق��ول وامل �خ��ازن ،و�أم��اك��ن
جتفيف الفواكه وم�صانع التعبئة .قد حتتوي
الثمار بعد جتهيزها للت�سويق على �أجزاء من
هذه احل�شرات �أو على �أطوار احل�شرة املختلفة
وف�ضالتها مما يجعلها مرفو�ضة من جانب
امل�ستهلك.
خنف�ساء احلبوب (�أو التمور) املن�شارية
ت�سمى (خنف�ساء ال�سورينام)
تنت�شر هذه الآف��ة يف جميع �أنحاء العامل ،يف
م�صر وال �ع��راق واجل��زائ��ر وليبيا وال�سودان
وعمان ,ويف ال�سعودية توجد يف جميع املناطق
طوال العام و ت�شتد الإ�صابة بها يف �شهور يونيو
– �أغ�سط�س.
الو�صف:
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خنف�ساء الثمار الجافة
تغذية احل�شرات ف��إن التمر (وه��و من املواد
التي ت�ستهلك طازجة) يفقد اهتمام امل�شرتي,
وت�سبب احل�شرات وال�يرق��ات خ�سائر فادحة
باملواد املخزونة.
تكمن خطورة هذه احل�شرة يف �أن الطور ال�ضار
ه��و احل���ش��رة الكاملة وال�يرق��ة ,حيث توجد
احل�شرة الكاملة يف كل مكان يف التمر يف جميع
الثمرة وخا�ص بالقرب من املنطقة املحيطة
بالنواة ويف حالة الإ�صابة ال�شديدة يالحظ
وجود م�سحوق يحتوي على براز احل�شرة وجلود
االن�سالخ حيث �أن احل�شرة تكون قد تغذت على
حمتويات الثمرة� .أهم ما مييز احل�شرة �أنها ال
تطري �إال مل�سافات قليلة .و�أما الريقات فتتغذى
على املنطقة املح�صورة ب�ين غ�لاف الثمرة
وحلم الثمرة حيث �إن هذه املنطقة متثل فراغ ًا
ك�ب�ير ًا وطبيعي ًا لن�شاط ال�يرق��ات وكلما زاد
الفراغ بني غالف الثمرة واحلجم ات�ساعا كلما
زاد ن�شاط الريقات وميكن مالحظة وجود براز
الريقات يف هذه املنطقة.
خنف�ساء الدقيق املت�شابهة
ت�صيب هذه الآفة التمور املت�ساقطة واملخزونة.
وهي من الآفات املهمة يف جميع �أنحاء العامل
ويف اململكة توجد يف جميع املناطق.

احل�شرة الكاملة :خنف�ساء بي�ضاوية ال�شكل
ّ
مبططة ويبلغ طولها ح��وايل  4-3مم ولونها
بني حممر والر�أ�س وال�صدر منقر و�أغمادها
خمططة بخطوط طولية تتخللها نقر.
ال�يرق��ة �أ�سطوانية ال�شكل ذات ل��ون �أبي�ض
م�صفر ويبلغ طولها عند اكتمال منوها  6مم
ومتتاز الريقة بوجود �شوكتني كبريتني غليظتني
لونهما بني يف نهاية البطن.
توجد هذه احل�شرة طوال العام وتن�شط يف �شهر
نوفمرب عند ن�ضج التمور وتتغذى احل�شرات
الكاملة والريقات على التمور املت�ساقطة حول
النخل وعلى التمور يف �أماكن تخزينها.
�أعرا�ض الإ�صابة وال�ضرر:
ت�شاهد احل�شرات الكاملة ويرقاتها وحورياتها
و�إف��رازات �ه��ا وج �ل��ود ان�سالخها على التمور
امل�صابة مم��ا يقلل م��ن القيمة االقت�صادية
للتمر.
خنف�ساء الدقيق ال�صدئية
احل�شرة الكاملة :ت�شبه كث ً
ريا خنف�ساء الدقيق
املت�شابهة يف املظهر العام ولكن لونها �أغمق
قلي ًال.
توجد ط��وال العام وتن�شط يف نوفمرب كما يف
خنف�ساء الدقيق املت�شابهة ولكنها تكرث يف
الأم��اك��ن الدافئة وحتملها ل�ل�أج��واء الباردة
�أقل من خنف�ساء الدقيق املت�شابهة .ت�شبه يف
�إ�صابتها و�ضررها على التمر املخزن خنف�ساء
الدقيق املت�شابهة.
ذبابة الدرو�سوفيال
ت�صيب ذبابة الدرو�سوفيال التمور املتخمرة
وهي تعترب من الآفات املدمرة يف م�صانع تعبئة
التمور .تتواجد ه��ذه الآف��ة يف جميع مناطق
اململكة وتكرث يف املناطق الو�سطى وخا�صة
منطقة الق�صيم.
و�صف احل�شرة:
احل�شرة الكاملة ذب��اب��ة يبلغ طولها ح��وايل
 2,5مم وهي �صفراء اللون والبطن خمطط

بخطوط �سوداء عند اكتمال منوه الريقة تبلغ
نحو  4مم يف الطول وهي ذات لون بني �سمني
�أو �شفاف وتتلون ب��أل��وان بح�سب ل��ون الغذاء
املوجود داخل قناتها اله�ضمية.
تتواجد احل�شرة طوال ال�سنة يف �أماكن تعبئة
وتخزين التمور حيث تتجمع ب��أع��داد كبرية
حول التمور املتخمرة والنا�ضجة ،وت�ضع الإناث
بي�ضها يف ال�شقوق املوجودة يف التمور فيفق�س
البي�ض بعد يوم واحد من و�ضعه وتخرج منه
يرقات تتحول �إىل عذارى بعد � 4أيام.
�أعرا�ض الإ�صابة:
تتواجد �أع��داد كبرية من ذبابة الدرو�سوفيال
حت��وم داخ��ل �أم��اك��ن تعبئة وتخزين التمور.
ت�شاهد الريقات تتغذى داخل التمور امل�صابة
وعلى التمور املتخمرة مع م�شاهدة العذارى
يف �أم ��اك ��ن الإ�� �ص ��اب ��ة� .أث� �ن ��اء جت ��ول ذب��اب
الدرو�سوفيال داخل �أماكن التعبئة والتخزين
ي�صاب التمر ال�سليم ب�إفرازاتها الإخراجية.
طرق الوقاية واملكافحة لآفات التمور
تبد�أ طرق الوقاية من �آفات التمور يف احلقل:
يجب �إجراء عملية فح�ص للتمور وهي مازالت
على النخلة للتعرف على �إ�صابتها بالآفات
احل�شرية لإجراء عملية مكافحة لها ويتم ذلك
قبل ح�صاد التمر مبدة كافية وقبل نقلها �إىل
املخازن.
•التبكري يف ج�ن��ي ال�ت�م��ور لتقليل فر�صة
تعر�ضها للإ�صابة احل�شرية.
•جمع التمور املت�ساقطة يف احلقل والتخل�ص
منها بالطرق ال�صحيحة.
•تغطية ال�ت�م��ور بعد جنيها بالقما�ش يف
املخازن املفتوحة.
•نقل التمور من احلقل �إىل املخزن ب�سرعة
وفى و�سائل نقل نظيفة.
يف املخزن:
•ت�ط�ه�ير امل� �خ ��ازن ب�خ�ل�ي��ط م��ن امل �ب �ي��دات
احل�شرية والفطرية والتي لي�س لها رائحة،

خنف�ساء �سورينام
احل�شرات الكاملة وكذا �أدت �إىل عدم فق�س
البي�ض ،و�أن ا�ستعمال درجات احلرارة العالية
من 70-60م °ملدة � 4 – 1/2ساعات يقتل
م��ن  36-%100م��ن ي��رق��ات عثة التني التي
ت�صيب التمور ،من الريقات( )%100 – 20
واحل�شرات الكاملة ( )% 100-15للخنف�ساء
ذات ال�صدر املن�شاري ،و�أن ا�ستعمال درجة
ح ��رارة 60م °ق��د قتلت  %100م��ن البي�ض
وال�يرق��ات العمر (الأول وال��راب��ع) والعذارى
واحل�شرات الكاملة لعثة التمر عند تعري�ض
البي�ض مل��دة  20دقيقة ،وال�يرق��ات مل��دة 10
دقائق والعذارى ملدة  35دقيقة� ،أما احل�شرات
الكاملة فلمدة  20دقيقة كانت كافية للق�ضاء
على هذه الأطوار.
مكافحة ح�����ش��رات ال��ت��م��ور املخزونة
با�ستخدام الإ�شعاع:
مت ا�ستخدام �أ�شعة جاما ملكافحة احل�شرات
التي ت�صيب التمور يف بع�ض التجارب ،وقد
وجد �أن اجلرعة  25كيلوراد متنع كلية حتول
البي�ض والريقات والعذارى �إىل الطور الذي
يليه �إىل جانب �أنها قاتلة للطور الكامل للح�شرة
بالثمار .ومل حتدث اجلرعة �أي تغيري معنوي
بالقيمة الغذائية للثمار املعاملة بالإ�شعاع يف
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وتنظيفها و�سد ال�شقوق وغ�سل الأر�ضيات
واحل��وائ��ط و�إ��ص�لاح الأب ��واب وال�شبابيك
وتثبيت �سلك عليها..
•تنظيم ال�صناديق املعب�أة بالتمور على هيئة
�صفوف داخل املخزن ل�سهولة احلركة.
•�إجراء فح�ص دوري للتمور لإمكانية �إجراء
تبخري �إذا تطلب الأمر ذلك.
•عدم خلط التمور املت�ساقطة يف احلقل مع
التمور ال�سليمة التي يتم جنيها.
•ا�ستخدام امل�صائد ال�ضوئية يف احلقل
جلمع فرا�شات ديدان التمر خلف�ض حدة
الإ�صابة ،وامل�صائد الكهربائية ال�صاعقة
يف امل�ستودعات لهذا الغر�ض.
طرق املكافحة الكيميائية:
تبد�أ الإ�صابة ب��الآف��ات احل�شرية للثمار من
الب�ستان و�أي�ض ًا �أثناء عمليات احل�صاد والنقل
والتخزين والت�صنيع.
ال� �ت ��دخ�ي�ن (ال� �ت� �ب� �خ�ي�ر) احل� �ق� �ل ��ي Field
 fumigativeحل�شرات التمور املخزونة:
ي�ل�ج��أ بع�ض منتجي ال�ت�م��ور �إىل ا�ستخدام
التبخري احلقلي ملكافحة ح�شرات التمور وذلك
با�ستعمال قما�ش التاربولني  Tarpaulinوهو
قما�ش من مادة ال ينفذ منها الغاز ،ي�ستعمل
يف تغطية �صناديق التمر التي ت�صف على �شكل
مربع ارتفاعه  1.5مرت �أو تغطى به �أك��وام
التمر .و�أن القما�ش الذي تغطى به التمور لأجل
التبخري يرتك جزء منه زائ��د ًا من اجلوانب
الأربعة .بعد ذلك يحكم �سد الفتحات للقما�ش،
بطيها من الأ�سفل قرب الرتبة مع و�ضع �أكيا�س
مملوءة بالرتاب �أو الرمل حول حواف القما�ش
�أما الأر���ض التي تر�ص بها �أقفا�ص التمور �أو
كومة التمر فيجب ر�شها مببيد ح�شري على
�شكل م�سحوق .ويف منت�صف قمة كومة التمر
�أو ال�صناديق املر�صو�صة تو�ضع � 4صناديق
فارغة فتحاتها متجهة �إىل الداخل م�ؤلفة غرف ًا
�صغرية بني �صناديق التمر وغطاء القما�ش ويف
و�سط ه��ذه ال�غ��رف ال�صغرية تو�ضع �صينية

من املعدن يو�ضع فيها �سائل التبخري ،تو�ضع
ا�سطوانة غ��از التبخري على م�ي��زان ملعرفة
وحتديد الكمية املنا�سبة من م��ادة التبخري.
وبعد انتهاء مدة التبخري ترفع الأكيا�س الرملية
كي يت�سرب الغاز ،ثم يرفع القما�ش من جهتني
متقابلتني للتخل�ص من الغاز ثم يرفع القما�ش
من باقي اجلهات.
كما وميكن تبخري التمور با�ستعمال فو�سفيد
الأيدروجني (غاز الفو�ستوك�سني) ملدة � 3أيام
مبعدل � 5أقرا�ص لكل 2م 3وتوجد املادة على
�صورة فو�سفيد الألومنيوم ويلزم توفر الرطوبة
حتى ينطلق الغاز.
هذا ويجب مراعاة العوامل التالية عند �إجراء
عملية التدخني:
•ت�أمني �سالمة القائمني بعملية التدخني من
حيث ا�ستعمال الأقنعة ومراعاة �إجراءات
ال�سالمة.
•الإملام التام بخوا�ص املادة ،وطرق الوقاية
منها والإ�سعافات الأولية.
•ف�صل الكهرباء و�إبعاد �أي م�صدر حلدوث
�شرارة لقابلية الغازات لال�شتعال.
•غلق املكان املعد لإجراء التدخني وترميم
الثقوب التي يت�سرب منها الغاز.
•تقدير اجلرعة الالزمة بدقة ،وكذلك مدة
التعري�ض وااللتزام بهما.
•و�ضع مادة التدخني يف �أعلى ال�صناديق لأن
الغاز املنبعث �أثقل من الهواء.
•تهوية املكان بعد انق�ضاء مدة التعري�ض.
مكافحة ح�شرات التمور املخزونة با�ستخدام
درجات احلرارة العالية:
ج ��رت حم� ��اوالت ال��س�ت�ع�م��ال ط ��رق خمتلفة
ملكافحة ح���ش��رات ال�ت�م��ور امل �خ��زون��ة ومنها
ا��س�ت�خ��دام درج���ات احل� ��رارة ال�ع��ال�ي��ة ،فقد
وج��د �أن ا�ستعمال درج��ة ح��رارة 50م °ملدة
� 4ساعات كافية لقتل  %100من احل�شرات
�سواء كانت يف �أط��وار الريقات �أو العذارى �أو

83

(نيرتوجني  %1 + %99اك�سجني) كجو حمكم
ملكافحة بع�ض �آفات املخازن املهمة.
وعند تعري�ض الأط��وار الكاملة لبع�ض �أن��واع
ح�شرات املخازن املهمة
Oryzaephilus
surinamensis,
O.
mercator, Tribolium confusum,. T.
castaneum, Trogoderma grasmanii, T.
inclusum, Dinoders bitoveolatus and
D. porcellus
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الع�صفور الدورى
مكونات الكربوهيدرات والربوتني والأحما�ض للمواد املخزنة يف خف�ض ن�سبة الأك�سجني
الأمينية وذل��ك خ�لال ف�ترات التخزين التي وزيادة ن�سبة ثاين �أك�سيد الكربون داخل حيز
امتدت من � 12-3شهر ًا .كما �أن هذه اجلرعة
املخزن قد ناق�ش (;Banks and Ripp, 1984
مل يكن لها ت�أثري على اخلوا�ص احل�سية من  )Banks and Annis, 1990مم�ي��زات
مذاق ونكهة.
وعيوب ا�ستخدام غاز ثاين �أك�سيد الكربون
�أو غ��از النيرتوجني بالتف�صيل ،وجن��اح هذه
التحكم يف الهواء اجلوي املحيط
وتعتمد هذه الطريقة يف التحكم يف مكونات الطريقة يعتمد على العديد من العوامل مثل
ال� �ه ��واء اجل� ��وي (ث� ��اين �أك �� �س �ي��د ال �ك��رب��ون ،نظام املخزن ودرجة �إحكامه ،وظروف ت�سويق
الأك�سجني ،النيرتوجني) يف حيز التخزين املنتجات املخزنة وتكاليف ا�ستخدام الغاز
(.)Spillman, 1989
لكي ال يكون منا�سبا ل�ل�آف��ات .وه��ي ال تعتمد
على ا�ستعمال الغازات ال�سامة مثل الفو�سفني �أج ��رى ( Halawa, 1998جت ��ارب بغر�ض
� Phosphineأو بروميد امليثايل  methylتقييم ج��و م�ع��دل يحتوى على ح ��وايل (%1
� bromideأو ت �غ�ير �أو ت�ن�ظ�ي��م امل�ح�ت��وى �أك�سجني %99 ،نيرتوجني) يف مكافحة بع�ض
الرطوبي .ولكن تعتمد �إ�ضافة غاز ثاين �أك�سيد �أف��ات املخازن ،وقد خل�ص يف نتائجه �إىل �أن
الكربون (ك �أ� )2أو تقليل كمية الأك�سجني خنف�ساء اللوبيا  C. maculatusح�سا�سة
(�أ� )2أو ال�سماح لعمليات التمثيل الغذائي لت�أثري الغاز و�إن��ه ميكن ا�ستخدام هذا الغاز

ل�ث�لاث توليفات خمتلفة م��ن غ ��ازات (ث��اين
�أك�سيد الكربون ،النيرتوجني ،والأك�سجني)
على درجة حرارة 530م ،رطوبة ن�سبية %70
( %40ثاين �أك�سيد الكربون  %44 +نيرتوجني
� %16 +أك�سجني) %60( ،ثاين �أك�سيد الكربون
 %32 +نيرتوجني � %8 +أك�سجني)%98( ،
ن�ي�تروج�ين � % 2 +أك���س�ج�ين) .وك��ان��ت �أك�ثر
الأنواع حتمال لتوليفة الغاز الأوىل والثانية هي
 T. castaneumيليها  T. confusumثم T.
 ، inclusumبينما كانت � O. mercatorأكرث
احل�شرات ح�سا�سية للغاز (Hashem and
.)Reichmuth, 1996
الطيور:
توجد �أنواع كثرية من الطيور و�أهمها الع�صافري
التي تتبع رتبة الع�صفوريات وت�سمى �أي�ض ًا
بالدوريات �أو الطيور املغردة ت�سبب خ�سائر
فادحة ملح�صول التمر حيث تتغذى على الثمار
قبل جنيها وبخا�صة يف مرحلة الرطب �أو بعد
جني الثمار ،وحت��دث ه��ذه الطيور ت�شوهات
يف الثمار وت�ترك بها فجوات ت�سمح بدخول
احل�شرات والإ�صابة بالفطريات املختلفة ،وكل
ذلك ي�ؤدي اىل نق�ص املح�صول وخف�ض نوعية
الثمار ومن �أهم هذه الطيور ما يلي:
•الع�صفور البيتى House sparrow
وي �� �س �م��ى �أي� ��� �ض� � ًا ب��ال �ع �� �ص �ف��ور ال � ��دوري
�أو ال� � ��زرزور ،وي���س�م��ى ع�ل�م�ي� ًا Passer
 domesticus biblicusويتغذى هذا
الع�صفور على الثمار يف دوري الرطب
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والتمر ومازالت الثمار على النخلة وبعد
اجلني.
•البلبل العراقيPycmonotus leucotis :
 mesopotamiaeوي �ك�ثر وج� ��وده فى
الب�ساتني ويتغذى على الرطب والتمر على
النخل بالإ�ضافة اىل فواكه �أخرى.
•خ� � �ن � ��ادق رم� � � � ��اديHypoeolius :
 ampeimusويتغذى على الرطب والتمر
وع�ل��ى ال�ف��واك��ه الأخ���رى ،ويبني ع�شه يف
النخيل.
هذا بالإ�ضافة اىل بع�ض �أنواع الطيور الأخرى
التي تتواجد بب�ساتني النخيل.
اخلفا�شيات(الوطاويط)
اخلفافي�ش حيوانات ثديية تختفي نهار ًا وتظهر
لي ًال ،وهي تنت�شر يف كل بقاع العامل ،والنوع
ال�سائد منها والذي يتغذى على الثمار يهاجم
ثمار النخيل يف طوري الرطب والتمر وتوجد يف
حائل واملدينة املنورة ومكة املكرمة والطائف
ومرتفعات اجلنوب يف ال�سعودية .كما تهاجم
حدائق الفاكهة وت�أكل لب ثمارها �أو تتلفها
وترتكها فارغة معلقة بالأ�شجار ،وتهاجم ثمار
املاجنو والق�شطه وامل�شم�ش واخلوخ والربقوق
وال �ك �م�ثرى وال �ب �ل��ح وت���س�ب��ب ��س�ق��وط الكثري
من ثمارها .كما تتغذى على العنب والتوت
والنبق واجلميز والبلح والفراولة والطماطم
والباذجنان وغريها.
ت�سبب ت�شوه �شكل اجلدران والأر�ضية والأماكن
التي ترتادها ب�سبب تربزها عليها ،وينبعث من
�أماكن جتميعها رائحة كريهة تعافها النف�س.
كما انها تنقل بع�ض االمرا�ض لالن�سان مثل
داء الكلب.
طرق مكافحة اخلفا�ش:
يف حالة االهتداء �إىل �أوكارها:
تدخن �أم��اك��ن جتمع اخلفافي�ش بحرق زهر
الكربيت مبعدل  30جم منه م�ضاف ًا اليه 1جم
م��ن ال�شطه ال�سودانية لكل م�تر مكعب من

الفراغ مع ا�ستعمال مواقد بها فحم نباتي �أو
قوالح �أو خ�شب يف هذا الغر�ض .وعند �إجراء
هذه العملية ت�سد جميع الفتحات «ال�شبابيك
والأبواب وكذلك ال�شقوق املوجودة يف احلوائط
وال ترتك اال فتحة واح��دة وهي املعتاد خروج
ودخ ��ول معظم اخلفافي�ش منها وذل��ك قبل
�إجراء العملية بيوم واحد مع ترك باب واحد
ميكن للعمال القائمني بهذه العملية الدخول
واخل��روج منه عند �إج��راء العملية .كما �أنه
ميكن اال�ستعانه مب�شمعات وخيام التدخني يف
تنفيذ هذه العملية قبل �إجرائها بيوم واحد.
ويف نهار اليوم التايل بعد جتمع اخلفافي�ش يف
مكانه ت�سد الفتحة الأخ�يرة التي �سبق تركها
وتهي�أ املواقد امل�شتعلة وتوزع يف �أماكن متفرقة
داخ��ل املكان ثم ي��وزع زهر الكربيت املخلوط
بال�شطه على العمال بحيث يلقي ك��ل واح��د
منهم مبا معه فوق النار م�سرع ًا باخلروج من
املكان ثم يغلق الباب حمكم ًا.
يف حالة عدم االهتداء اىل �أوكارها:
تقاوم اخلفافي�ش يف ه��ذه احلالة با�ستعمال
الطعم ال�سام املكون من العجوة اخلالية من
ال�ن��وى م��ع م��ادة فو�سفيد ال��زن��ك ولتح�ضري
ه ��ذا ال �ط �ع��م ي� ��زال ال �ن��وى م��ن ال �ع �ج��وة ثم
ي�ضاف �إليها فو�سفيد الزنك (3جم فو�سفيد
الزنك100/جم عجوة) وتعجن وتخلط جيد ًا
خلط ًا متجان�س ًا ث��م يعمل منها ك��ور بحجم
الربتقالة ال�صغرية تعلق بالثمار بوا�سطة
خ�ي��وط م��ن ال��دوب��ار يف �أم��اك��ن ظ��اه��رة من
الأ�شجار بالنهار فتنجذب �إليها احليوانات
لي ًال وت�أكل منها فيق�ضى عليها.
املراجــع:
علي �إبراهيم بدوي ،يو�سف بن نا�صر الدريهم:
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