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ح�شرة كبرية حمدّبة الظهر ،يزداد انت�شارها
عام ًا بعد �آخ��ر ،مهددة للرثوات الوطنية من
فتهاجم خالل اجلروح بالتغذية
نخيل التمر.
ِ
وو�ضع البي�ض اللعني ،الذي يفق�س عن يرقات
�ضخمة غاية يف ال�شراهة اللتهام الأن�سجة
وامت�صا�ص ع�صارتها ،فال ترتك النخل �إال
�أعجازٍ خاوية متهاوية.
على نخيل جوز الهند �أ�سا�س ًا وقليل من �أنواع
نخيل الزينة ونخيل التمر ،انت�شرت �سو�سة
النخيل احلمراء� ،أو ما تعرف �أي�ض ًا بال�سو�سة
الهندية ،حتى ع��ام  1985يف بع�ض �أقطار
جنوب �شرق �آ�سيا و�شبه القارة الهندية .ويف
ذلك العام مت �أول ت�سجيل لها خارج مواطنها
الأ�صلية ،كما ح��دث يف �إم��ارة ر�أ���س اخليمة
بدولة الإم��ارات العربية املتحدة وذلك نتيجة
ال�سترياد ف�سائل نخيل م�صابة .ثم اكت�شفت
بعد ذل��ك يف دول عربية �أخ��رى ،منها م�صر
ع��ام  1992مبنطقة ال� َ���ص�الحِ � ّي��ة مبحافظة
ال�شرقية [.]3
وتت�سبب الآف��ة يف ح��دوث خ�سائر فادحة يف
�أ�شجار النخيل يف عديد من البلدان ،كاململكة
العربية ال�سعودية [ ،]5وال�ه�ن��د ،باك�ستان،
�إن��دون�ي���س�ي��ا ،ال�ف�ل�ب�ين ،ب��ورم��ا� ،سرييالنكا،
ت��اي�لان��د ،ال �ع��راق ،دول��ة الإم� ��ارات العربية،

ح�شرة بالغة على ال�سعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG

البحرين ،الكويت ،قطر� ،سلطنة عمان ،م�صر،
الأردن� ،أ�سبانيا� ،إيران وغريها [ .]1فتهاجم
احل�شرة �أ�شجار وف�سائل النخيل ،وخطورتها
�شديدة ،وتع ّد �أخطر �آف��ات النخيل احل�شرية
على الإط�لاق� ،إىل الدرجة التي ُيطلق عليها
«�إيدز النخيل».
جروح وخطر داهم
تنجذب احل�شرة �إىل رائحة الأن�سجة ال�صادرة
من النخلة نتيجة ج��رح ب�سبب التقليم مث ًال

�أو مبو�ضع قلع الف�سائل �أو جرح ب�سبب بع�ض
احل���ش��رات كاخلناف�س الثاقبة التي تنت�شر
يف كثري م��ن املناطق ب ��أع��داد ك�ب�يرة .وحتط
احل�شرة على م�صدر ه��ذه ال��روائ��ح لتتغذى
على ما يت�س ّرب من ع�صارة ناجتة .و�أثناء
ذلك ت�ضع الأنثى بي�ضها فرادى داخل اجلروح
وال�شقوق بجذع النخلة وتثبته مب��ادة ال�صقة
مبكان اجلرح �أو على الألياف املحيطة ،وتوزع
بي�ضها الذي يبلغ نحو  300 -200بي�ضة على
عدد من الأ�شجار .وقد ت�ضع ال�سو�سة بي�ضها
يف قواعد ال�سعف الفتي �أو يف الأن�سجة ّ
الغ�ضة
الأخرى.
يفق�س البي�ض بعد ب�ضعة �أي ��ام ع��ن يرقات
حلمية بي�ضاوية �صغرية عدمية الأرج��ل بلون
�أبي�ض م�ص ّفر ور�أ���س بني ،ت�شقّ طريقها �إىل
داخل اجلذع بتقل�ص ع�ضالت اجل�سم .حتفر
ال�يرق��ات بعد ذل��ك �أن�ف��اق� ًا ملتوية بالنخلة،
وتتغذى بنهم ب�أجزاء فمها القار�ضة القوية
على الأن�سجة الوعائية احلية اللينة بطبيعتها
داخل ال�ساق ممت�صة للع�صارة رامية بالألياف
خلفها .تن�سلخ الريقة ب�ضعة ان�سالخات وتعي�ش
من �شهر �إىل ثالثة .تتجه بعدئذ نحو �سطح
�ساق النخلة لتحفر ثقب ًا جتمع خالله �ألياف ًا

وتعي�ش جميع الأط ��وار ع��ادة متجمعة داخل
اجل���ذع ،ح�ي��ث مي�ك��ن خلم�سني �أو �أك�ث�ر من
�أطوارها العي�ش مع ًا .وحال و�ضع البي�ض على
قواعد ال�سعف ،قد تتغذى الريقات واحل�شرات
الكاملة على تاج النخلة ،وحينئذ حتفر الريقات
�إىل �أ�سفل نحو منطقة الربعم .وعندما تبلغ
احل���ش��رة وت�ت�ك��اث��ر ،تتغذى ه��ي الأخ� ��رى مع
الأطوار الريقية على تاج النخلة وتد ّمره.
ّ
وتف�ضل هذه الآفة النخيل الذي يقل عمره عن
ع�شرون عام ًا ،لكون جذع النخلة غ�ض ًا ي�سري
االخرتاق .وميكن لل�سو�سة �أن تهاجم �أي جزء
من اجلذع مبا فيها الأوراق وقواعدها وكذلك
قمة النخلة «اجل ّمارة» .والطور الريقي لل�سو�سة
هو الأخطر حيث يتغذى على الأن�سجة احلية
بداخل جذع النخلة.
ويكمن خطر الآفة يف �أنه ال ميكن ر�ؤية يرقاتها
و�ضررها الذي حتدثه يف بداية الإ�صابة لكونها
تعي�ش داخ��ل اجل��ذع� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�ضرر

الطور الريقي:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/8/8d/Rhynchophorus-ferrugineus-larva

ال��ذي يحدث يكون كبري ًا للغاية ،حيث ميكن
لريقة واح��دة �إح��داث �أ�ضرار ال ي�ستهان بها،
وت��ؤدي الإ�صابة حني تركها �إىل موت النخلة.
كذلك خ�صوبة احل�شرة البالغة وع��دم وجود
ط��ور �سكون بها ،و�صعوبة اكت�شاف الإ�صابة
مبكر ًا ،وقدرة احل�شرة البالغة على الطريان
�إىل م�سافات بعيدة ت�صل �إىل كيلومرت ًا ون�صف
الكيلومرت خالل �ساعات الليل ،كما تنجذب
لل�ضوء ب�شدة .ون �ظ��ر ًا لكرثة ع��دد الريقات
وتغذيتها ال�شرهة ي�صبح اجل��ذع يف منطقة
الإ� �ص��اب��ة �شبه جم ��وف ،ومت ��وت ال�ن�خ�ل��ة �أو
الف�سيلة خالل فرتة وجيزة ال تتجاوز عامني،
وقد ت�سقط النخلة وهي خ�ضراء ب�سبب قوة
الرياح حيث ينك�سر ال�ساق يف منطقة ن�شاط
احل�شرة «مو�ضع الإ�صابة» [.]2
�أعرا�ض وم�صاعب
ي�صعب معرفة مراحل بداية الإ�صابة ،لكون
ال�يرق��ات داخ��ل اجل��ذع وال ُت��رى خ��ارج��ه كما
ُذك��ر ،ولكن ميكن معرفة امل��راح��ل املت�أخرة
من الإ�صابة مب�شاهدة �إف��رازات �صمغية بن ّية
اللون ذات رائحة كريهة جد ًا خارجة من جذع
النخلة ،وكذلك م�شاهدة الأن�سجة املقرو�ضة-
ال �ت��ي ت�شبه �إىل ح��د م��ا ن �� �ش��ارة اخل�شب-
مت�ساقطة على الأر�ض حول النخلة ،ومالحظة
الذبول واال�صفرار على ال�سعف.

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2010

طور العذراء مت�شرنقة:

لت�صنع منها �شرنقة حتويها .ت�ستمر فرتة
الت�شرنق لنحو ثالثة �أ�سابيع تخرج بعدها
احل�شرة الكاملة .ويتم التزاوج �أكرث من مرة
ثم ت�ضع الأنثى بي�ضها وهكذا.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Bozzolo.JPG
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�أطوار احل�شرة يرقات وعذارى وح�شرات بالغة

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Rhynchophorus_ferrugineus_larvae.JPG

عذراء مك�شوفة "بدون ال�شرنقة":

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dc/Rhynchophorus_ferrugineus_pupa3.JPG
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ّ
وتتلخ�ص �أعرا�ض الإ�صابة من بدايتها تباع ًا
يف ا� �ص �ف��رار و��ش�ح��وب ال�سعف ال��داخ �ل��ي �أو
اخلارجي ،تهتك واهرتاء قواعد الكرب و�أجزاء
من ال�ساق ،خروج �سائل �صمغي �سميك القوام
لزج على جذع النخلة يتميز باللون الأبي�ض
املحمر ويت�صف
امل�صفر ثم يتدرج �إىل البني ْ
ْ
برائحة كريهة نتيجة تخمر �أن�سجة اجلذع
امل�صاب ،وج��ود ن�شارة خ�شبية رطبة متعفنة
يف منطقة الإ�صابة على اجلذع �أو يف منطقة
التاج «ا ُ
جل َّمارة» و�سقوطها على قاعدة النخلة
نتيجة قر�ض الريقات للجذع ،موت الف�سيلة �أو
الراكوب يف منطقة الإ�صابة.

ويف املراحل املت� ّأخرة للإ�صابة يالحظ انك�سار
ج��ذع النخلة وظ�ه��ور جت��اوي��ف وح�ف��ر غائرة
باجلذع مع وج��ود �أط��وار احل�شرة املختلفة،
موت الر�أ�س �أو اجلمارة يف حالة �إ�صابة القمة
النامية وت�صبح النخلة غ�ير مثمرة عدمية
الفائدة� ،سماع �صوت قر�ض الريقات للأن�سجة
داخل النخلة وحركة احل�شرة البالغة يف قمتها،
ظهور �شرانق احل�شرات يف �آب��اط الكروب،
خروج الأوراق بطريقة غري طبيعية ،ا�صفرار
قلب النخلة ،عند �إ�صابة النخلة من �أعلى ميوت
اجلريد وقد ينحني الر�أ�س� ،سقوط النخلة بعد
هبوب رياح قوية [.]2

وقاية ومواجهة
م��ن �أه��م عنا�صر مكافحة �سو�سة النخيل:
امل�سح امليداين الدوري ،املكافحة امليكانيكية،
املكافحة ال��زراع �ي��ة ،املكافحة الكيميائية،
واملكافحة احليوية �أو البيولوجية .ويت�ضمن
برنامج املكافحة املط ّور املتبع ع��دة حماور:
الك�شف املبكر عن الإ�صابة ،وهناك عالمات
�أهمها وجود اهرتاءات مبكان دخول الريقات
يف �ساق النخلة م�صحوبة �أو غري م�صحوبة
ب�سيالن لع�صارة النخلة .يف ح��االت متقدّمة
تتواجد بيوت ال �ع��ذارى بني قواعد اجلريد.
عالج الأ�شجار امل�صابة يدوي ًا ب�إزالة الأن�سجة
املهرتئة يف مكان دخ��ول الريقات وما حتمله
مكوناتها من �أط��وار الآف��ة ،ثم و�ضع عدد من
�أقرا�ص «الفو�ستوك�سني» يف احلفرة التي تك ّونت
بعد �إزال��ة االه�ت�راءات والغلق عليها ب�إحكام
حتى ال يت�سرب غاز «الفو�سفني» املنبعث من
الأقرا�ص.
ال�سبل التالية :تعفري النخلة
وميتد الأمر �إىل ُ
كاملة مببيد التعفري املنا�سب ،وهذا الأمر هام
للغاية ل�سببني :الأول منع تكرار الإ�صابة� ،إذ
�أن مكان �إزالة االه�تراءات ت�صدر عنه روائح
الأن�سجة اجلاذبة للح�شرة لفرتة طويلة مما
يجذبها لو�ضع البي�ض وتتكرر الإ�صابة ،الثاين
الق�ضاء على �أية يرقات ناجتة عن فق�س البي�ض
الذي يو�ضع بعد العالج �أو ذلك الذي مل ي�شمله
العالج ل�صغر حجمه وتناثره بني الأن�سجة.
تعفري مكان قطع النموات اجلانبية يف عمليات
النظافة والتكريب و�أمكنة قلع الف�سائل والتي
متثل �أماكن بداية الإ�صابة ،ويجب العمل على
تغطيتها باملبيد ال��ذي يحميها لفرتة كافية
حتى جتف وتنقطع رائحتها اجلاذبة للح�شرة
وحتى ال ت�صلح لدخول الريقات بعد جفافها.
و�ضع امل�صائد الفرمونية /الكريمونية ب�صورة
�شاملة بواقع م�صيدة لكل مائة �شجرة ،ومن
املهم للغاية ا�ستمرارية هذه امل�صائد وتغيري
مكوناتها بانتظام يف الأوقات املحددة .مكافحة

اخلناف�س الثاقبة التي تفتح املجال لدخول
ال�سو�سة ،وذل��ك بن�شر �أك�بر ع��دد ممكن من
امل�صائد ال�ضوئية ،وتفيد هذه امل�صائد �أي�ض ًا يف
مكافحة بع�ض �أنواع حفار �ساق النخيل .تلويث
ذك��ور احل�شرات بالفطر املمر�ض «بوفرييا
با�سيانا» كمكافحة بيولوجية ت�ؤدي �إىل �إحداث
املر�ض باحل�شرة بعد منوه عليها .ر�ش قواعد
ج��ذوع النخلة والف�سائل القريبة من �سطح
املمر�ضة .فر�ض
الرتبة مبحلول النيماتودا ِ
حجر زراعي داخلي لوقف انتقال وانت�شار هذه
احل�شرة [.]2
جهود متزايدة
ُت �ب��ذل يف ع��دي��د م��ن ال ��دول ج �ه��ود ًا م�ضنية
ملكافحة ه��ذه الآف��ة ،كما يف اململكة العربية
ال�سعودية التي مت اكت�شاف �أول �إ�صابة بها يف
حمافظة القطيف باملنطقة ال�شرقية يف بداية
ع��ام  1987ثم انت�شرت يف املناطق املختلفة
و�أ�صبحت �أخطر �آفة تهدد النخيل ،وكذلك يف
دول اخلليج العربي الأخ��رى ومنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا.
وق��د بذلت اململكة العربية ال�سعودية جهود ًا
ك�ب�يرة خا�صة يف جم��ال املكافحة املتكاملة
وال��ذي �شمل العديد من امل�ج��االت :التجارب
احلجر الزراعي ،العمليات
والأبحاث العلميةْ ،
واخل��دم��ات ال��زراع �ي��ة ال��وق��ائ �ي��ة ،املكافحة

ويف دول��ة الإم���ارات العربية تعترب املكافحة
احليوية -كمحاولة رئي�سة لإع ��ادة التوازن
البيئي �إىل ما كانت عليه -من ال�سبل الأ�سا�سية
يف مواجهة الآفة ،حيث �أقامت برناجم ًا خا�ص ًا
للمكافحة �شمل �أول �إنتاج لفرمون فاعل ،وذلك
بتعاون مع جامعة «�ساميون فريزر» الأمريكية
وال��ذي ُي�ستخدم الآن يف امل�صائد الفرمونية
ال �ت��ي � �ص��ارت رك �ي��زة ه��ام��ة للمكافحة ومت
بف�ضلها� ،إىل جانب عنا�صر املكافحة الأخرى،
خف�ض الإ�صابات تدريجي ًا [.]4
ويع ّد م�شروع املكافحة احليوية ل�سو�سة النخيل
وح �ف��ارات ال���س��اق واجل���ذور يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي م�شروع ًا رائد ًا يف هذا املجال.
وقد ب��د�أ امل�شروع مبرحلته الأوىل عام 1997
وا�ستمر حتى عام  .2002وقد قام على تطوير
تقنيات مكافحة بيولوجية فاعلة ،ثم نقل تلك
التقنيات �إىل حيز التنفيذ امليداين �ضمن �إطار
برنامج املكافحة املتكاملة ،بتمويل من املنظمة
العربية للتنمية ال��زراع �ي��ة والإي��ف��اد وبنك
التنمية الإ�سالمي ووزارات زراعة
دول جمل�س التعاون اخلليجي .وقد
ك��ان للم�شروع موقعني �أ�سا�سيني
هما :موقع دولة الإمارات العربية-
احلمرانية ،وموقع اململكة العربية
ال�سعودية -القطيف.
وت�ت�ل� ّ�خ����ص �أه � ��داف امل �� �ش��روع يف
تطوير تقنيات بيولوجية حل�شرات
�سو�سة النخيل احلمراء وحفارات
ال�ساق واجلذور وكذلك النيماتودا
وال �ف �ط��ر امل �م��ر� َ��ض�ين م��ع تطوير
و��س��ائ��ل �إن �ت��اج ،ت��دع�ي��م الإر� �ش��اد

ح�شرة بالغة على ال�سعف:

http://2.bp.blogspot.com/_ln1DgogO5I8/S60ZA2bLWaI/
AAAAAAAABmQ/kE8_6JM87Gc/s1600/DSCN6864.JPG

والأبحاث الزراعية يف هذا املجال ،نقل هذه
التقنيات �إىل املزارعني ،والتن�سيق بني الربامج
الوطنية مع امل�ؤ�س�سات وامل��راك��ز الدولية يف
نف�س املجال.
وقد ح ّقق امل�شروع �إجنازات رئي�سة متثلت يف:
تقوية امل�خ�ت�برات الوطنية ،ت��دري��ب الكوادر
وتعزيز القدرات الفنية� ،إجراء البحوث املتعلقة
باحل�شرة وعائلها يف موطنها اجل��دي��د ،فهم
�أف�ضل لبيولوجيا و�إيكولوجيا �سو�سة النخيل
احلمراء وح�سا�سية �أ�شجار النخيل للإ�صابة
ب �ه��ا ،اك�ت���ش��اف ف�ط��ري��ات ون �ي �م��ات��ودا حملية
ممر�ضة للح�شرات و�أع ��داء طبيعية حملية.
وقد �أدت عملية امل�سح الوا�سعة التي �أجراها
امل�شروع يف اخلليج �إىل اكت�شاف الفطر املمر�ض
للح�شرات «بوفرييا با�سيانا» وع��دة �أن��واع من
النيماتودا املمر�ضة للح�شرة.
وق��د مت تطوير التقنيات التطبيقية احلديثة
للمكافحة البيولوجية ل�سو�سة النخيل مثل:

الشجرة المباركة  -ديسمبر 2010

ح�شرة بالغة:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/
Femmina.JPG

امليكانيكية بالتخل�ص م��ن ال�ن�خ�ي��ل امليت
واملهمل وامل�صاب ب�شدة ،ا�ستخدام امل�صائد
الفرمونية الغذائية ،املكافحة البيولوجية،
املكافحة الكيميائية الوقائية والعالجية،
الإر�شاد والتدريب وعقد الندوات للمهند�سني
الزراعيني والفنيني واملزارعني [.]1
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امل�صائد الفرمونية /الكريمونية الأر�ضية،
الفطريات والنيماتودا املمر�ضة ،نقل التقنيات
التطبيقية احلديثة للمكافحة احليوية للح�شرة
�إىل حيز التطبيق امل �ي��داين� ،صنع مبيدات
بيولوجية با�ستخدام �سالالت حملية ممر�ضة،
��ص�ن��ع ك�يرم��ون��ات حم�ل�ي��ة م��ن خ���ش��ب وثمار
النخيل ،ت�أ�سي�س �شبكة تعاون �إقليمية ،وتوثيق
تعاون دويل مع مركز  /CABIبريطانيا ،مركز
 /ICIPEنريوبي ،جامعة  /Brockكندا ،جامعة
 /Readingبريطانيا ،معهد � /BBAأملانيا ،معهد
البحوث البيولوجية يف مونبيليه/فرن�سا ،جامعة
فلوريدا/الواليات املتحدة [.]4

سوسة النخيل الحمراء ..آفة اآلفات
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ويف عام  2007قامت جامعة �أ�سيوط مب�صر
مو�سعة ع��ن املخاطر واملواجهة
بعقد ن��دوة ّ
العلمية العملية لتلك الآفة ،بهدف بحث �سبل
الوقاية ،وتبادل اخل�برات يف جمال املكافحة
مب�صر وال��دول العربية ،ومناق�شة م�شكالت
التغلب على الآف��ة .وت�ضمنت تو�صيات الندوة
احلجر
حماور �أ�سا�سية� :ضرورة تفعيل قانون ْ
الزراعى بقوة للح ّد من غزو الآفة للمناطق غري
امل�صابة� ،ضرورة �إن�شاء حمطة ر�صد مركزية
لت�سجيل حاالت الإ�صابة ون�سبتها وتوقيعها على
خرائط ت�شمل �أنحاء البالد �أ�سوة مبا هو متبع
يف حتركات اجلراد ،االهتمام بعمل درا�سات
لتطوير �سبل االكت�شاف املبكر لل�سو�سة بطرق
م�ستحدثة خالف ًا للطرق التقليدية ال�صعبة،
�إن�شاء م�شاتل حتت رقابة علمية دقيقة لإنتاج
ف�سائل نخيل خالية من الإ�صابات احل�شرية
وامل��ر��ض�ي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ات ،االه �ت �م��ام بتدوير
املخ ّلفات ونواجت تقليم النخيل للتخل�ص ب�صورة
ميكانيكية من الآف��ة ب��د ًال من احل��رق املل ّوث
للبيئة ،االهتمام بعمليات الب�ستنة املتطورة
خلدمة النخيل والتى مل يعتد عليها غالبية
الزراع ،االهتمام بتطبيق املكافحة البيولوجية
والعمل العلمي على جلب الأعداء احليوية للآفة
من مناطق توطنها الأ�صلية بدول �شرق �آ�سيا،

و�ضرورة ا�ستمرار وتكثيف الدورات والندوات
الإر�شادية للتعريف بحالة االنت�شار وال�ضرر،
واال�ستفادة من �أحدث طرق العالج للإ�صابات
احلا�صلة فى العامل العربي واخلارجي [.]6

البيولوجي وكيفية مكافحتها وا�ستئ�صالها
يف م�صر .امل�ؤمتر الدويل عن نخيل البلح.
مركز الدرا�سات والبحوث البيئية  ،جامعة
�أ�سيوط ( 11-9نوفمرب .)1999

املراجـع
.1الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور خ��ال��د ب��ن �سعد العبد
ال�سالم وعبدالعزيز بن حممد العجالن.
 .2000املكافحة املتكاملة ل�سو�سة النخيل
احلمراءRhynchophorus ferrugineus
باململكة العربية ال�سعودية:

.4موقع مركز الإمارات للمعلومات الزراعية،
وزارة الزراعة وال�ثروة ال�سمكية :برنامج
حملة مكافحة �سو�سة النخيل احلمراء،
:2005

http://www.redpalmweevil.com/
Arabicpage/Arabicpaper.htm

http://www.uae.gov.ae/uaeagricent/
palmtree/datepalmweevil.stm

.5موقع وزارة ال�شئون البلدية والقروية-
اململكة العربية ال�سعودية :الآف ��ات التي
ت�صيب النباتات امل��زروع��ة داخ��ل املدن،
:2005

.2الأ�ستاذ الدكتور �سيد عا�شور �أحمد.2006 .
نخيل التمر :الوقاية ومكافحة الآفات .الدار
ال�سعودية للن�شر والتوزيع ،اململكة العربية
ال�سعودية� 296 .صفحة.

guid0020.asp

.3الأ�ستاذ الدكتور حممد رم�ضان �صالح.
 .1999ح�شرة �سو�سة النخيل احلمراء
املدمرة لأ�شجار النخيل يف م�صر و�سلوكها

.6ن��دوة «�سو�سة النخيل احل�م��راء :املخاطر
واملواجهة العلمية» .كلية الزراعة ،جامعة
�أ�سيوط ،م�صر ( 23مايو .)2007

http://www.momra.gov.sa/Specs/

