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 داءـــــــــــاإله

 بسم هللا الرحمان الرحٌم

 

 ن ــــــــــــو صلى هللا على صاحب الشفاعة سٌدنا محمد النبً الكرٌم و على آله وصحبه المٌامٌ

 د :ـومن تبعهم بإحسان إلى ٌوم الدٌن و بع

أمً .....  من لم تدخر نفسا فً تربٌتً  ،إلىنبع الحنان الذي ال ٌنضب إلىٌنبوع العطاء إلى 

 الغالٌة

 العزٌز أبً ...إلى من تشققت ٌداه فً تربٌتً .. زرع فً نفسً الطموح و المثابرةإلى من 

: خالتً العزٌزة  إلى من لم تنس أبدا تذكٌري بطلب العلم قائلة " اقرؤوا، اقرؤوا، اقرؤوا "

 العاجل الشفاء من المولى عز وجل متمنٌة لها ة فاطم

 ، خالد ،: محمدخواتً ٌات طفولتً و شبابً إخوتً و أرعٌونهم ذكمن ٌحملون فً إلى 

 خولة و بتول ،آدم،حمزة 

 إلى كل أفراد األسرة الكبٌرة و خاصة زوج خالتً عمار بوهادف

 ساتذة المدرسة العلٌا لألساتذة وإلى كل أ، الكرٌم/ المشرف فٌاللً عبد السالم أستاذيإلى 

 برمضان الطٌب م /و أخص بالذكر منهم  األستاذ الكرٌ

 ًــــــصدٌقات: إلى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قلبً 

 واــــــــــــــــــــــــــإلى كل من سقط من قلمً سه

 .أهدي هذا العمل المتواضع.......................................... إلى كل محبً المعرفة 

 

 

 

 خديجة بن العيطر

 



 إهداء

 إليي ال يطيب الميل إال بشكرك ....وال يطيب النيار إال بطاعتك .......وال تطيب المحظات إال بذكرك

ال تطيب الجنة إال برؤيتك.....)   ( . اهلل جل جاللهوال تطيب اآلخرة إال بعفوك .......وا 

 العالمينإلى من بمغ الرسالة ........وأدى االمانة .....إلى نبي الرحمة و نور 

 . ) محمد صمى اهلل عميه و سمم (

                                     إلى التي رآني قمبيا قبل عينييا ...............و حضنتني أحشاءىا قبل يدييا .  
   إلى من كان دعائيا سر نجاحي ..............و حنانيا بمسم جراحي                                           

 (أمي)إلى أغمى الحبايب 

 ......إلى من عممني العطاء بدون انتظار ..إلى رمز الييبة و الوقار

.                                                       ( والدي العزيز)..................إلى من أحمل اسمو بكل افتخار 
دربي.................. إلى صاحبة القمب الطيب                                 إلى توأم روحي و رفيقة

حقائب صغيرة ........و معك سرت الدرب خطوة بخطوة حممنا و النوايا الصادقة إلى من رافقتني منذ أن 
                         .                                                                    ( زينب ).    أختي

إلى من أرى التفاؤل بأعينيم ........و السعادة في ضحكتيم                                            
( .                                                                       ، أيوب آالء هبة ، عامر ، سندس ، زكريا ، أحمد ،إلى الوجوه المفعمة بالبراءة ) 

.                              العيطر بن...................................و عائمة  فيشوشإلى كل عائمة 
                   .                            العيطر بن خديجة،  سعيدي خديجةإلى من قاسموني العناء 

،  خيرة،  خديجة،  حميمة،  بسمةإلى من تحموا باإلخاء و تميزوا بالوفاء و العطاء .............
                                                                                  . وردة،  نصيرة، صابرينة

( .                                            ) أساتذتيى ورثة األنبياء إلى كل من عممني حرفا ...................إل
ني في السراء والضراء ...إلى كل من تذكرني في الماضي والحاضر                                   إلى كل من شارك

                  إلى كل من نطق لسانو باسمي و ذكرني بالخير .                                   
                وأخيرا لكل من قرأ ىذا اإلىداء 

 مريم فيشوش .



 إهداء

الحمد هلل الذي أوصمني إلى ىذه المحظة التي أخط فييا إىدائي ألعبر فيو عن فرح لبزوغ فجر جديد في 
 حياتي ، يوم تخرجي الذي ىو يوم ميالدي الذي أشيده والذي لطالما انتظرتو .

عباراتي إلى التي رمتني األقدار بين أحضانيا ، إلى من تخجل كمماتي حين أذكرىا ، إلى من تستحي 
، إلى الصرح الذي حين أشكرىا ، إلى من تممك أجمل كممة نطق بيا لساني ، إلى عوني في ىذه الحياة

 ضمني بين أحضانو في كل أوقات الحزن والفرح .

 أمي الحبيبة الغالية  حفظها اهلل                                   

مغ الغالي والنفيس إليصالي إلى ما أنا عميو ، إلى ، إلى الذي ب إلى طيف األمل ورمز األخالق ، والعمل
عنوان الرجولة ، إلى الذي عممني بأنو عندما تنطفئ األضواء ال بد من إضاءة شمعة وال نقوم بمعن 

 الظالم .

 أبي الحبيب الغالي حفظه اهلل

 .إدريس عبد العزيزو  محمد عبد المجيدإلى سندي ومصدر فخري : أخوياي العزيزان 

 .إسراءإلى رمز البسمة والبراءة : أختي العزيزة ...صغيرتي 

لى كل عائمة   موفق...وعائمة سعيدي إلى جدتي الغالية ، خالتي العزيزة خديجة ...وا 

مريم فيشوش ، نصيرة سبيحة ، المواتي اقتسمت معين عناء مشوار طويل :  اليات إلى صديقاتي الغ
 .عفاف كيدار،  فايزة بن قميدة

إلى كل األساتذة الذين كان ليم الفضل في ما أنا عميو اليوم ، إلى أستاذتي الغالية التي تكونت عمى يدىا 
 .امباركة شياديواستقيت من روحيا حب مينتي : أستاذتي الغالية 

 خطوة إلى المدرسة إلى يومنا ىذا. إلى كل زميالتي وزمالئي في الدراسة منذ أن خطوت أول

نطق لسانو إلى كل من لممم أحزاني بين فترة وأخرى ، إلى كل من أعانني عند حاجتي إليو ، إلى كل من 

 خديجة سعيدي                                          بإسمي في الماضي أو الحاضر .



شكر و عرفان :
فاذكروني أذكركم و أشكروا لي و ال تكفرون" الرحیم:قال تعالى بعد بسم اهللا الرحمان 

."152" البقرة 

بادئ ذي بدئ نشكرك اللهم على فیض نعمك و جلیل عطائك ، و على هدایتك لنا 
إلى نور العلم و المعرفة .                                                    

" من لم یشكر الناس لم یشكر اهللا ومن و مصدقا لقوله صلى اهللا علیه و سلم : 
أسدى إلیكم معروفا فكافئوه فإن لم تستطیعوا فادعوا له " .

الذي " فیاللي عبد السالم "نتقدم بأخص عبارات الشكر و الثناء إلى األستاذ الفاضل 
ا بتوجیهاته و نصائحه .لم یبخل علین

، مدیریة المصالح الفالحیةكما نشكر كل من قدم لنا ید العون بوالیة المسیلة من 
ببلدیة بوسعادة ، فرع المصالح الفالحیةلوالیة المسیلة ، بالمكتبة الجامعیةالعاملین 

المتواجدون في منطقة المعذر ببوسعادة .الفالحینو كل 

ر إلى كل من قدم لنا ید العون في إنجاز هذه المذكرة ، و أخذ وفي األخیر نتقدم بالشك
العینات و ذلك من قریب أوبعید.
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ماليين  8طائفة الحشرات ىي أكثر الكائنات الحية انتشارا عمى األرض بحيث يصل عدد أنواعيا 
نوع جديد منيا كل عام ، و يكفي أن نعرف أن سربا واحدا من الجراد الرحال قد  0555نوع ، و يتم اكتشاف 
ومحمد و  مرسيال )عمي عمي  أضعاف عدد سكان األرض 05مميار جرادة ، أي  05يصل عدد أفراده إلى 

 . (0554 ،محمد الشاذلي

مميون عام ، عمما أن  005و كما انتيى إليو عمماء األحافير فقد بدأت نشأة الحشرات منذ حوالي 
نشأة اإلنسان حدثت منذ مميون عام تقريبا ، كما أن عالم الحشرات مميء بالغرائب تفوق الخيال من حيث 

تعالى بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم : " حتى إذا أتوا عمى واد  الشكل و التركيب و التحول و الطبائع ،قال
 .08النمل قالت يا أييا النمل ادخموا مساكنكم ال يحطمنكم سميمان و جنوده و ىم ال يشعرون " النمل 

 و قد ساعد الحشرات عمى ىذا االنتشار و التأقمم لمختمف البيئات ما يمي :

مثال ممكة النمل األبيض تضع مميون بيضة سنويا ويبمغ صغر حجميا ، مقدرتيا عمى التكاثر ف 
عام و امتالكيا أجنحة تساعدىا عمى الطيران إلى آالف الكيمومترات ، و ىذا مكنيا  055إلى  05عمرىا 

من استعمار جميع األنظمة البيئية ، فنجدىا عمى اليابس و األخضر ،في الصحاري ،األنيار ،البحيرات 
الباردة إلى درجة التجمد و الينابيع الساخنة و تتواجد بعض يرقات الذباب في أحواض ،المستنقعات و المياه 

محاليل الممح و ىناك أنواع تعيش فوق أجسام اإلنسان و داخمو و فوق النباتات و داخل أنسجتيا و كذلك 
ل أن اتخذي من الحبوب المخزونة ، قال اهلل تعالى بعد بسم اهلل الرحمان الرحيم : " و أوصى ربك إلى النح

 . 08الجبال بيوتا و من الشجر و مما يعرشون " النحل 

كما أن العديد من الحشرات تحقق لإلنسان فوائد ال تقدر بثمن من حيث منتجاتيا و إفرازاتيا:" ثم 
فيو شفاء لمناس إن في ذلك كمي من الثمرات فاسمكي سبل ربك ذلال يخرج من بطونيا شراب مختمف ألوانو 

 . و الكثير منيا مفترسات تقوم بمياجمة الحشرات الضارة و اآلفات . 06آلية لقوم يتفكرون " النحل 

أما الجزء الثاني منيا فيعمل عمى تخصيب التربة بعد موتيا وتحمميا كما تعتبر عامل مؤثر في         
أنو يوجد جزء ثالث من أنواع الحشرات يسبب خسائر جمة  السمسمة الغذائية البيئية ، كل ىذه الفوائد إال

  لإلنسان سواء عمى المستوى االجتماعي من ناحية نقل األمراض لإلنسان و الحيوان ،أو عمى المستوى
في موضوع مذكرتنا   االقتصادي بحيث تعتبر آفات زراعية و آفات لمحبوب المخزونة ، وىذا ما تناولناه 

 ميم لحياة اإلنسان خاصة )المحاصيل المعيشية(.باعتبار النبات كائن 



 ة: ــقدمــم

 3 

فصول بدأ بدراسة تصنيفية لمحشرات لمعرفة مكان وجودىا في سمم  0فقد قسمنا الدراسة إلى           
 التي تحتميا ىميةاأل تم أبرز ، في الفصل الثانيو كذا التمييز بين مختمف األنواع أو األجناس التصنيف

،أما الفصل الثالث فتطرقنا إلى إحصاء  ()الجانب االقتصادي و االجتماعي يالحشرات في المجال الفالح
أىم اآلفات الحشرية المحاصيل الزراعية في منطقة "بوسعادة " إال أننا واجينا صعوبات من حيث نقص 
اإلحصائيات حول المنطقة و من ناحية الخروج إلى الميدان لنقص اإلمكانيات و صعوبة التنقل إلى 

 الفالحية المزروعة .   المساحات
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: مورفولوجيا الحشراتالمبحث األول  

.سنتطرق في ىذا المبحث لدراسة الشكل العام لجسم الحشرة   

 :جدار الجسم -1

وىي  Integumentتعرف الطبقة الخارجية التي تغطي جسم الحشرة بغالف الجسم أو جدار الجسم 

مع فارق ىام وىو أن جدار الجسم في الحشرات يمثل غطاء دعامي تقابل طبقة الجمد التي تغطي جسم اإلنسان 

ويمتد  Exoskilitonويطمق عمى ىذه الطبقة اسم الييكل الخارجي  Cuticleلمحشرة ،تعرف ىذه الطبقة بالجميد 

تتصل بالعضالت، باإلضافة إلى أن أجنحة الحشرات تعتبر  apodemesمن طبقة الجميد دعامات داخمية 

بروزات من الجميد كما يغطي الجميد بعض األعضاء الداخمية مثل القصيبات اليوائية وأجزاء من القناة اليضمية 

 (.4002محمد محمد الشاذلي ، و المرسي )عمي عمي والقنوات التناسمية وقنوات بعض الغدد .

 الجسم في الحشرة من جزأين رئيسيين ىما : 

: وىو الجزء الحي ويتكون من طبقة واحدة من الخاليا يتخمميا خاليا غدية Hypodermis البشرة الداخمية-أ

 وأخرى حسية.

خواص يا البشرة ويتكون عادة من طبقات ليا ويفرز بواسطة خال غير الحيوىو الجزء  :cuticle الجميد-ب

والجميد السطحي  Exocuticle،الجميد الخارجي  Endocuticleوتتمثل في: الجميد الداخمي   كيميائية مختمفة

Epicuticle  ، (.8998مكي بن عبد اهلل العمودي، )الغشاء القاعدي وترتكز البشرة عمى غشاء رقيق يسمى 

 يتكون جسم الحشرة من حمقات ، ويغطي كل حمقة صفيحتين إحداىما عموية وتسمى الترجة

Tergum واألخرى سفمية وتسمى سترنة Sternum  يربط بينيما غشاء يسمىPleuron  وليذه األغشية أىمية

انتفاخ أو انثناء الجسم  كبيرة في تسييل حركة زوائد الجسم المختمفة )األرجل واألجنحة( والمساعدة عمى تمدد أو

 (.4008نعيم شرف وآخرون ، نفسو.)
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 جدار الجسم: زوائد-1-1

جدار جسم الحشرات العديد من البروزات أو الزوائد وتتفاوت تمك الزوائد في الشكل والوظيفة، وتختمف يحمل 

 :نواع من الزوائد عمى جدار الجسممن زوائد بسيطة تشبو الشعر إلى زوائد شبيية باألشواك ويمكن تمييز أربعة أ

 متشابية وغير متخصصة .وىي زوائد متعددة الخاليا وتكون خاليا البشرة  : Spines أشواك - أ

 :وغالبا ما تكون ليا وظيفة حسية حيث ترتبط بخمية عصبية،Setaeandhairsمياميز وشعيرات  - ب

 . Tormogencellغشائية  وخليةTrichogencellلى خمية مولدة لمشعرة باإلضافة إ

 :وتسمى أيضا شعيرات .Acanthaeزوائد وحيدة الخمية -ج

 رج عدة زوائد من الخمية الواحدة .)عمي عمي:وفي ىذه  الحالة تخ Microtrchia زوائد تحت خموية-د

 (.4002محمد محمد الشاذلي ،و المرسي 

 :مناطق الجسم -2

ينقسم جسم الحشرة عمى العموم من ثالثة أجزاء ولكل جزء زوائده التي تتأقمم مع الوظائف الحيوية. تنقسم 

 ىذه األجزاء الى:

 :Headالرأس -2-1 

واألعين  االستشعاريمكن التعرف عمى رأس أي حشرة من خالل ثالثة عالمات مميزة ىي قرون 

الذي يحتفظ بداخمو المخ ،  Capsuleوأجزاء الفم وىي زوائد الرأس التي توجد عمى غالف صمب يدعى بالدرع 

                       Occipitalالمؤخزيوجد بيا ثقب يسمى بالثقب أما منطقة اتصال الرأس بالصدر فيي منطقة غشائية 

  foramen  الرأس،تعمل زوائد يخرج منو الحبل العصبي head appendages حسية تستقبل  كمراكز

المؤثرات البيئية  الخارجية و ترسميا إلى المخ ليتم التنسيق بينيا ثم االيعاز لألعضاء المعنية في الجسم 

 .(4008،وآخرون نعيم شرف)لالستجابة ليا .
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 : قرون االستشعار-2-1-1

لمحشرة زوج واحد من قرون االستشعار عمييا حممات و شعيرات حسية تقوم بوظيفة الحس  و تتنوع 

 الميزة في التعرف عمى األجناس. قرون االستشعار في الحشرات حسب بيئتيا و عاداتيا و تستخدم ىذه

 نقرة الراس .تمثل قاعدة قرن االستشعار و تتمركز عمى و  :  scapeاألصل -أ

 تمي العقمة األولى.و  : pedicleالعذق -ب

و ىو الجزء الطرفي و يتركب من عقمة أو أكثر و من ثم يصبح اطول كما يتحور  : flagellumالسوط -ج

 .(8998مكي بن  اهلل العمودي ،)المختمفة و خاصة السوط . األنواعشكل القرن في 

ن  عمى ىيئة شعيرات أو نقر الحس الخاصة بالممس و الشم و التي تكو  االستشعار أعضاءيحمل قرنا 

تحمل شعيرات خاصة بحاسة السمع في بعض الحشرات مثل البعوض و يكون ليا القدرة عمى  نياأ كما  ،حسية

الصوتية المنتشرة عبر الجو .وىناك أيضا أنواع من قرون االستشعار مزودة بشعيرات ليا  االىتزازاتالتقاط 

قدرة عمى تحسس رطوبة الجو كما في بعض خنافس المواد المخزونة ،أو بشعيرات طويمة تحجز بينيا وبين ال

أو بأشواك حادة تساعد بيا بعض اليرقات  ،عمى التنفسجسم الحشرة )الحشرات المائية ( فقاقيع مائية تساعدىا 

  بنفس النوع من الحشرات . واألنثىالمفترسة عمى اإلمساك بفريستيا . و قد تكون مختمفة في شكميا بين الذكر 

 (.4008نعيم شرف و آخرون ، )

  تحديد الفرموناتيا القابمية عمى شم رائحة الغذاء و ل Olfactory nerves  وجود أعصاب شميةكذلك   

Phéromones   التي ىي عبارة عن جزيئات تحمل رائحة إناث بعض الحشرات عمى سبيل المثال النملAnts 

تستخدم الموامس لتمييز أعشاشيا و مصادر الغذاء و تشارك بنقل  ، Apis melliferaو نحل العسل 

 .(4002، الشاذليمحمد و المرسي  ) عمي عمي قية أبناء النوع لدرء االخطار.المعمومات لب
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 العيون :-2-1-2

 Ocelliو ثالث عيون بسيطة  compound eyes  لمحشرات الكاممة زوج واحد من العيون المركبة

or simple eyes يختزل عدد  العيون البسيطة أو تنعدم في بعض أنواع الحشرات . أما اليرقات فميا  وقد

 الرأس .عيون بسيطة فقط ، يقع عدد منيا عمى كل جانب من جانبي 

 فنعيم شر )الضوء.العيون البسيطة صغيرة الحجم إذا ما قورنت بالعيون المركبة و ىي حساسة لشدة 

 .(4008و آخرون ، 

 أجزاء الفم : -2-1-3  

تختمف من حيث التركيب والوظيفة تبعا  ،  أجزاء الفم في الحشرات ىي المسؤولة عن التغذية    

 ( . 4008لطريقة التغذية و نوع الغذاء الذي تتغذى عميو . ) نعيم شرف  و آخرون ،

:زوج من الفكوك العموية ، زوج من الفكوك السفمية ، شفة  جزاء اآلتيةتتركب أجزاء الفم في الحشرات من األ

 .( 8998العمودي ، ) مكي بن عبد اهلل عميا ، شفة سفمى ، المسان 

يمكن ليذه األجزاء  أن تتحور أو تختزل حسب طبيعة غذائيا و طريقة تناول ىذا الغذاء و تبعا  

 :  لذلك فيي تقسم إلى 

و ىي التي تخصصت لتقطيع الطعام و طحنو وىي أبسط أنواع أجزاء الفم توجد  أجزاء الفم القارضة :-أ

 عند الجراد و الصرصور .
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   (: رسم تخطيطي ألجزاء فم قارضة في يرقات الفراش والعث08الشكل)            

 (8998)مكي بن عبد اهلل العمودي ،                                                             

تستعمل في تكسير و ىرس حبوب المقاح أو في مضغ الشمع و تكييفو  أجزاء الفم القارضة الالعقة :-ب

 في شغاالت نحل العسل .،يوجد ىذا النوع لبناء العش و كذلك في لعق رحيق األزىار 

يوجد  ،ر و التغذي عمى مواد سائمة أخرىمتخصص المتصاص  رحيق األزىا السيفونية :أجزاء الفم -ج

 ات الكاممة لرتبة حرشفية األجنحة )الفراش والعث(.ىذا النوع من أجزاء الفم في الحشر 

صص  لتناول الغذاء السائل أو الغذاء الصمب الذي متخىذا النوع  نجية :جزاء الفم الالعقة أو اإلسفأ-د

 . الفم في أنواع كثيرة من الذباب، يوجد ىذا النوع من أجزاء يمكن تحويمو لغذاء سائل ذائب في لعاب الحشرة 
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 جزاء فم العقة في الذباب المنزلي(: رسم تخطيطي أل04الشكل )

 (8998)مكي بن عبد اهلل العمودي ،                                              

نسيج كعصارة النبات متخصص في تناول الغذاء السائل الموجود داخل  أجزاء الفم الثاقبة ــ الماصة :-ه

و متشابية األجنحة ) المن  عمى ىذا النوع حشرات نصفية األجنحة ) بق النبات (أو الدم ، و من األمثمة 

 و البعوض و القمل البسيال ( وىدبية األجنحة )التربس ( والحشرات القشرية و الذباب األبيض و القافزات و

 .(4008) نعيم شرف و آخرون ،الماص و البراغيث و بق الفراش 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مثال: المن, البق((  ماصة ألنسجة نباتية –(: رسم تخطيطي ألجزاء فم ثاقبة 03الشكل )

 (8998)مكي بن عبد اهلل العمودي ،                                                
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 : الصدر-2-2

يعتبر الصدر مركز الحركة في الحشرة ، و لمصدر ثالث حمقات و ىي :الصدر األمامي        

Prothorax  و الصدر الوسطى ،Mesothorax  و الصدر الخمفي ،Metathorax  غشائية الحشرات ، في

مكي  .  ) Propodeum تنضم الحمقة البطنية األولى إلى الحمقة الصدرية الخمفية ، لتكون البروبوديوم األجنحة

 ( .8998بن عبد اهلل العمودي ، 

 تتصل حمقات الصدر باألرجل و األجنحة . الحشرة الناضجة قد تحتوي زوج أو زوجين من األجنحة         

 ( .          4009جاسم الحمو ،  )  .و قد ال تحتوي ولكن تمتمك عمى األكثر ستة أرجل  

 األجنحة :     -2-2-1

الذي يتحور فييا الزوج  Dipteraن من األجنحة ما عدا رتبة ثنائية األجنحة تزود الحشرات المجنحة  بزوجي

و لألجنحة أىمية  ، مقات الصدرية الثانية و الثالثةو تتصل األجنحة بالجسم عمى الح الخمفي إلى دبوس توازن ،

 ( . 8998كبيرة في التصنيف .) مكي بن عبد اهلل العمودي ، 

دقيق تقريبا ، الذي ينتشر باألوردة المجوفة  Cuticule))ثنائية من الجميد  أجنحة الحشرات مكونة من طبقة  

 (. 4009جاسم الحمو  ، التي تكون ممموءة إما باليواء أو الدم .)

 (: أشكال التحورات في األجنحة األمامية لبعض الحشرات .01الجدول رقم )

 أمثمة الوصف الشكل

 ــ ىدبي 8
             Trips  التربس= ىدبية طويمة و تعريق محدود.غشائي ضيق لو حواف الجناح 

 ــ نصفي 4
 البقة الخضراء= غشائي رقيق عند الطرف .ة و جمدي سميك عند القاعد الجناح

Aelia sp.        

 ــ جمدي 3
الجناح جمدي سميك نوعا ما يعرف بالدرع كما أنو ضيق و 

 مستطيل و لو تعريق متوازي.
 الجرادة = 
Locusta 

migratoria 
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 ــ غمدي 2
الجناح قرني سميك يعرف بالغمد يغطي جميع أجزاء الجسم و 

 يستعمل فقط لمحماية و ليس لمطيران .
 خنفساء = 

Coccinella 
algerica                

 ــ حرشفي 5
الدودة القارضة  فراشة الجناح غشائي تحورت زوائد جدارىا إلى حراشيف  متراكبة .

= 
Agrotis ipsilon         

 نحمة العسل= الجناح رقيق شفاف يستعمل في الطيران . ــ غشائي 6
Apis melifera 

 (8998مكي بن عبد اهلل العمودي ،  )                                                 

 األرجل :-2-2-2

الرسغ  وTibiaو الساق  Femur  المدور و الفخذالحرقفة و تتألف كل رجل من عديد من التراكيب ىي 

Tarsurو المخمب. 

إياد  )و الوظيفة الرئيسية لمرجل ىي المشي إال أنيا في الحشرات تأخذ أشكال عديدة ألداء وظائف مختمفة .    

 .( 4080يوسف الحاج إسماعيل ،

 ( :التحورات التركيبية ألرجل الحشرات .02الجدول رقم )

 أمثمة الوصف األرجل

 األمامية :األرجل 

 ــ أرجل القنص 8

 

تكبر الحرقفة و الفخذ ، وينمو 

عمى الفخذ و الساق أسنان 

قوية و تجاويف خاصة 

تستعمل في القبض عمى 

 الفريسة .

 فرس النبي = 

Mantis religiosa 

 الحفار = تتضخم الفخذ و تصبح الساق  ــأرجل الحفر                                      4
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مفمطحة و يكون ليا أربعة 

أطراف مسننة تشبو أصابع اليد 

و الرسغ مختزلة إلى زائدة 

 مسننة .

Gryllotalpa africana 
 

 ــ أرجل التزاوج                                   3

تتضخم الفخذ و تصبح الساق 

مفمطحة و يكون ليا أربعة 

أطراف مسننة تشبو أصابع اليد 

و الرسغ مختزلة إلى زائدة 

 مسننة .

 ذكر الخنفساء 

 ــ أرجل التنظيف 2

تفمطح الثالث عقل األولى من 

الرسغ تتكون ما يشبو بالطبق 

كما تنمو عمييا غدد و 

ممصات و شعيرات كيتينية 

االلتصاق  تساعد الذكر عمى

 بظير األنثى .

 نحمة العسل =

Apis melifera 

 األرجل الخمفية                                       

 ــ أرجل العوم                                       5

تتجوف قاعدة عقمة الرسغ 

األولى و ينمو عمى حافتيا 

الداخمية شعيرات تستقبل زائدة 

كيتونية تنمو عمى نياية الساق 

 خنفساء الماء =

Ditescus sp. 
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يمر بينيما قرن االستشعار 

 أثناء تنظيفو.

 ــ أرجل القفز                                       6

تتفمطح الساق و الرسغ حيث 

ينمو عمييما شعيرات كثيفة 

 تتجو نحو الخمف .

 الجرادة الصحراوية =

Schistocerca gregaria 

 أرجل الجمع -7  

تتفمطح عقمة الرسغ األولى 

بحيث ينمو عمى سطحيا 

الداخمي عشر صفوف متوازية 

من أشواك قصيرة تعمل كفرشاة 

اللتقاط حبوب المقاح ، كما 

يوجد بالساق عند طرفو 

بشعيرات كثيفة  تجويف مزود 

 يسمى سمة المقاح.

 =  العسل نحمة

Apis melifera 

 ــ أرجل التعمق                                    8  

تختزل عقل الرسغ إلى عقمة 

واحدة ينمو عمييا مخمب حاد و 

مقوس ينثني تجاه زائدة كيتينية 

 عمى طرف الساق .

 قمل اإلنسان = 

Mallophaga          

 ( 8998) مكي بن عبد اهلل العمودي ،                                                    
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 البطن : -2-3

حمقة ، الحمقات الثمانية األولى متشابية أما الحمقة  88 يتكون البطن في الحشرات  من 

التاسعة والعاشرة فعديمة الثغور التنفسية بينما الحمقة األخيرة مكونة من صفيحة عموية مقعرة وىي صفيحة فوق 

 يوجد و   paraproctsوزوج من الصفائح الجانبية تعرف بالصفيحتين جار الشرجية  epiproctالشرج 

من عقمة  ةوالمكون cerciصفيحة العموية لمعقمة الحادية عشرة زوج من القرون الشرجية  القصيرة عمى جانبي ال

حشرات الوحيدة الموجودة عمى بطن الالزوائد  تراكيب حسية وتعتبر ىذه الزوائد مع الزوائد التناسمية  اواحدة عميي

 . (8998مكي بن عبد اهلل العمودي ،  المجنحة.)

 (.4080إياد يوسف الحاج إسماعيل ، تأخذ أشكاال عديدة ألداء وظائف مختمفة .)القرون الشرجية 

 تصنيف الحشرات أسس :المبحث الثاني

معينة و  ا  إلى مجموعات مختمفة حسب قواعدنظرا  لضخامة  صف الحشرات فإنو يجري تقسيمي      

كل مجموعة متشابية في الصفات مع بعضيا  البعض في قسم واحد .و أىم صفات خاصة بحيث توضع 

 الصفات التي يتم االعتماد عمييا في تقسيم الحشرات ىي : 

 وجود أو عدم وجود األجنحة . (8

 تكوين األجنحة خارج أو داخل جسم الحشرة خالل األطوار الغير كاممة . (4

 عدد و شكل  األجنحة . (3

 نظام التعريق في األجنحة . (2

 نوع أجزاء الفم . (5

 . Metamorphosisنوع التشكل  (6

 شكل أعضاء التناسل الخارجية . (7
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 عدد حمقات الجسم و الزوائد التي تحمميا .(8

 وجود أو عدم وجود أنابيب ممبيجي ونوعيا وعددىا .(9

 (.WOLFGANG DIERL et WERNER RING , 2003 )القصبات اليوائية ونوع التنفس.(80

 التغذية : المبحث الثالث

 يمكن تقسيم الحشرات حسب أجزاء الفم و الغذاء الذي تتناولو إلى :       

ى عمى السوائل ، وىي قد تكون مكشوفة مثل رحيق األزىار و تكون فييا أجزاء الفم من حشرات تتغذ-8

 ط )مص أو شف  النوع الماص )شفط مستمر ( ، أو المحاليل السكرية ، و تكون فييا أجزاء الفم العقة

، و تكون فييا أجزاء الفم من النوع الثاقب  اإلنسانمتقطع ( ، أو تكون مغطاة مثل عصارة النبات و دم 

 الماص . 

حشرات تتغذى عمى المواد الصمبة و السائمة معا مثل الرحيق و حبوب المقاح و تكون فييا أجزاء الفم من -4

 النوع القارض الالعق ) شغالة نحل العسل (. 

حشرات تتغذى باالفتراس عمى غيرىا من الحشرات  ، و ذلك بامتصاص عصارة الفريسة و تكون  فييا  -3

أجزاء الفم متحورة لالفتراس باالمتصاص  مثل يرقة أسد المن ، النمل ، أو التيام الفريسة كميا أو بعض 

  ،الزميتي محمد السعيد صالححورية الرعاش. )أجزائيا و تكون فييا أجزاء الفم متحورة لالفتراس بالقرض مثل 

4005.  ) 

 التحول في الحشرات: المبحث الرابع

عادة من البيضة في حالة مختمفة من حيث الشكل الخارجي والتركيب الداخمي والحجم  ةالحشر تخرج      

عن الحشرة الكاممة ولذلك فيي تمر أثناء نموىا في المرحمة التالية لمجنين بسمسمة والوزن في الحالة الفسيولوجية  
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)ياسر عفيفي  وتعرف ىذه التغيرات بالتحول.من التغيرات الشكمية والفسيولوجية حتى نصل إلى الحشرة الكاممة 

 ( .4009السيد ،

 أنواع التحول:-1

و حشرات  ، Ametabolousو يمكن تقسيم الحشرات  إلى أربع مجاميع ، حشرات عديمة التحول      

  Paurometabolousو حشرات تدريجية التحول    Hemimetabolousنصفية التحول ) ناقصة التحول ( 

 ،ليمحمد محمد الشاذو )عمي عمي المرسي .   Holometabolousو حشرات تامة ) كاممة التحول ( 

4002) 

 Ametabolous :حشرات عديمة أو بسيطة التحول -(8

 من البيضة مشابية ألبوييا فيما عدا:) اليرقة (وفيو تخرج الحشرة 

 عدم اكتمال نمو األجيزة التناسمية داخميا وخارجيا.-أ

)ياسر  بعض الصفات الشكمية مثل الشعيرات ،الحجم ،عدد عقل قرون االستشعار والقرون االشرجية.-ب

 .(4009عفيفي السيد ،

بعد كل انسالخ تكبر اليرقة في الحجم و كذلك تنمو األعضاء التناسمية ، و يالحظ أن ىذه اليرقات و     

 (.4002محمد محمد الشادلي ،و رسي )عمي عمي الم حشراتيا الكاممة تعيش في نفس البيئة .

 Hemimetabolousحشرات ناقصة التحول ـ ـ(  2

وأعضاء التناسل الخارجية والداخمية موجودة عمى حالة  تخرج الحشرة مشابية ألبوييا فيما عدا: األجنحة وفيو

 غير تامة النمو.

تصل الحورية إلى طور الحشرة  نسالخاتإوبعد عدة  Nymphوتسمى الحشرة في ىذه الحالة بالحورية 

 ( .4009ياسر عفيفي السيد ، ) حشرة كاممة. –حورية  –أي أن التحول ىنا بيضة البالغة . 
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 :  وينقسم ىذا النوع إلى قسمين كما يمي

 وفيو : Paurometabola تحول ناقص تدريجي -أ

 يتدرج شكل الحورية إلى شكل الحشرة الكاممة عمى خطوات تدريجية .-

 تعيش الحورية في نفس البيئة التي تعيش فييا الحشرة الكاممة وتتغذى من نفس غذائيا.-

 .مثل: الجراد والصراصير

 : وفيو Archimetabola تحول ناقص غير تدريجي -ب

 االنتقال من طور الحورية إلى طور الحشرة الكاممة يحدث فجأة.

 تعيش الحورية في وسط يغاير الوسط الذي تعيش فيو الحشرة الكاممة.

يعيش الطور الكامل في حيث تعيش الحورية في الماء وىي مزودة بخياشيم بينما  مثل : الرعاشات 

  (.4009،)المرجع نفسو اليواء.

 :  Holometabolous حشرات كاممة التحول ــ  (  3

ثم حشرة كاممة حيث  Pupaثم عذراء  Larvaفي ىذا النوع من الحشرات تفقص البيضة ويخرج منيا يرقة 

 أن: 

 : طور متحرك ومتغذي ينمو وينسمخ.اليرقة-أ

: طور ساكن ال يتحرك وال يتغذى وضعيف في الغالب ويحدث داخمو تغيرات شكمية وفسيولوجية  العذراء-ب

 .) المرجع نفسو ( حتى يتحول إلى طور الحشرة الكاممة 

 لتي تعيش فييا األطوار المختمفة الفرق الشاسع بين المظير اليرقي و اليافع  يتعمق  باختالف البيئة ا

   ( . 4002محمد الشادلي ،محمد و )عمي عمي المرسي 
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 التكاثر : لمبحث الخامسا

المعروف أن الحشرات تبيض لكن توجد حالة نادرة في عالم الحشرات تشذ عن ىذه القاعدة .إنيا الذبابة    

ما فقس تخرج الصغار  إذا و  المعروفة بذبابة المحم  حيث تحتفظ األم بالبيض في قنواتيا التناسمية حتى يفقس 

 (.4084من جسم األم .و لذلك يبدو و كأنيا تمد ) محمد اسماعيل الجاويش ،

 توجد ىناك طرق أخرى لمتكاثر :

 :Parthenogenesisالتكاثر البكري  (1

 تتكاثر الحشرات وتضع اإلناث بيضا بدون عممية اإلخصاب فيفقس ىذا البيض وينتج عنو أفراد صغيرة .   

 وتبعا لمجنس الذي ينشأ عنو التوالد البكري توجد ثالث طرز معروفة وىي: 

 : وفيو ينتج عن التوالد البكري ذكور فقط .مثل بعض غشائيات األجنحة.Arhenotokyإنتاج الذكور -أ

نتاج اإلناث عن طريق التوالد البكري ىو األكثر شيوعا .Thelytokyإنتاج إناث -ب  : وا 

: ويشمل إنتاج الجنسين وىو معروف في بعض أنواع المن والزنابير Amphitokyاإلنتاج المختمط -ج

 المفترسة .

 تمرارية حدوثه إلى :ويمكن تقسيم التكاثر البكري حسب اس

التكاثر البكري الدائم: مثل الموجود في نحل العسل فعندما تضع الممكة بيضة مخصبة ينتج عنيا شغالة -8

 خصبة ينتج عنيا ذكر.أو ممكة بينما البيضة الغير م

التكاثر البكري المؤقت: وىو يحدث في الحشرة من وقت إلى آخر بدون نظام وذلك بالرغم من وجود -4

 . Bombyx moriالحريرالذكر وتشاىد ىذه الظاىرة في فراشة 

التكاثر البكري الدوري : وىذه الظاىرة ترى بوضوح في حشرة المن حيث تتكاثر ىذه الحشرات تكاثرا -3

 جنسيا مع التكاثر البكري.
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 :  paedogenesisتكاثر األطوار غير الكاممة  (2

كما يحدث في يرقات  في بعض األحوال النادرة جدا نجد أن اليرقات ليا القدرة عمى إنتاج يرقات أخرى  

التأنيث الحديثة النمو و فيو يتكون البيض داخل أعضاء  )diptera-cecidomyiidae)  Miasteذبابة المي

لميرقة األم فتأكل اليرقات حديثة النمو داخل اليرقة االم نسيج األم الداخمي و تخرج يرقات تتكاثر بنفس الطريقة 

  حتى في النياية تتحول بعض اليرقات إلى عذارى تخرج منيا حشرات كاممة و ىذه تكمل الحياة الطبيعية .

 ايضا يمكن أن يحدث ذلك في بعض العذاري مثل الياموش . و

 : polyembryonyتكاثر بواسطة تعدد األجنة ال (3

 نتيجة احتوائيا عمى عدد من األجنة .في الحشرات غشائية األجنحة المتطفمة تنتج البيضة الواحدة فردين    

 . ( 4009) ياسر عفيفي السيد  ،

 البيئية و تأثيرها عمى الحشرات العواملالمبحث السادس : 

و الذي يمنع سيادة أحد   Natural balanceتخضع الحشرات كأي كائن حي لقانون التوازن الطبيعي    

الكائنات الحية عمى الكائنات األخرى التي تعيش معو في نفس البيئة و إال سوف نجد أن الحشرات تسود عمى 

لكائنات ) الحشرات ( )ابراىيم األرض سيادة كاممة و ىذا لم يحدث نتيجة لتأثيرات العوامل البيئية عمى ىذه ا

 (.8999، سميمان  عيسى

 تتمثل ىذه العوامل البيئة في عوامل طبيعية  وعوامل بيولوجية .

 الكائنات الحية الموجودة بالبيئة من نباتات و حيوانات . - أ

 طبيعة البيئة و ما تحويو من كائنات دقيقة . - ب

 التطفالت و المفترسات . -ج    
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 :العوامل الطبيعية -1

 تتمثل في عوامل مناخية ، عوامل غازية والطعام .

 : كالحرارة ، الرطوبة ، الضوء والضغط الجوي. عوامل مناخية-1-1

 : الحرارة-أ

الحشرات ذوات  دم بارد  و لذا فان حرارة جسم الحشرة تتأثر بطريقة مباشرة بالتغييرات التي تحدث         

في الوسط المحيط بيا عمى أن لبعض الحشرات القدرة عمى التحكم في حرارة أجساميا بطريقة جماعية منيا 

ة و اختباء الحشرات بعيدا عن التقمبات تجمع النحل في الجو البارد )عمى شكل كرة ( و تيوية الخمية باألجنح

الجوية .و تختمف مقدرة تحمل األنواع المختمفة لمحشرات لتأثير الحرارة المرتفعة و المنخفضة باختالف أنواعيا و 

  .سموكيا و معيشتيا و فسيولوجيتيا و غير ذلك من العوامل

  ارتفاع الحرارة يؤدي إلى:

 تبخر الماء بكثرة من جدار الجسم أو فتحاتو التنفسية و بذا يفقد الجسم الرطوبة .-أ

     تجمد )تجمط ( البروتوبالزم . -ب

األشعة البنفسجية التي تكون في ضوء الشمس و تصحب الحرارة  العادية ليا تأثيرىا المباشر عمى  -ج

 الحشرات .

نشاط و نقص كمية الماء في جسم الحشرات نتيجة   انخفاض الحرارة يؤدي إلى انخفاض نإ        

و قد تتالفى الحشرة  .النخفاض عمميات األيض المختمفة و بالتالي ارتفاع نسبة األمالح  في جسم الحشرة 

  (.مميات البيات )الصيفي و الشتويدرجات الحرارة المرتفعة و المنخفضة بع

 وراثية كما تتغير طبائع الحشرات و ورفولوجيامو يترتب عمى اختالف ظروف الحرارة عدة تغييرات  

  .( 8999و سموكيا و كذلك خصوبة اإلناث و وضع البيض و غير ذلك من االختالفات  )المرجع نفسو ، 



 دراسة تصنيفية لمحشرات                الفصل األول

22 
 

م و لكن لكل نوع من الحشرات بل و حتى لكل ° 50- 0موما المدى الحراري لمحشرات يتراوح من ع

طور من األطوار مدى حراري معين يالئم ذلك النوع أو الطور ففي ىذا المدى المالئم فإن االفراد تمارس فيو 

 34-44النشاط الحراري ) أوجو نشاطيا و عممياتيا الحيوية عمى خير ما يرام ،يطمق عمى ىذا المدى بمنطقة

 .(4008، وآخرون نعيم شرف  م( .)°

 الرطوبة :-ب

 يبدو أثر عامل الرطوبة عمى الحشرات فيما يأتي:

 الرطوبة.التوزيع الجغرافي لمحشرات و الذي يعتمد بطريقة مباشرة و غير مباشرة عمى -8-ب

التأثير عمى تركيب الحشرة و حجميا و لونيا ...الخ و ىذا باإلضافة إلى أن لمرطوبة تأثيرا عمى -4-ب

أنسجة الجسم في الحشرات بزيادة أو نقص الماء فييا و تركيز األمالح وىذا بالطبع يترتب عميو تأثير في 

غير ذلك من التأثيرات  و حيويتيا و نموىا و دورة الحياة و مظاىر حياتياطبائع الحشرات و سموكيا و 

 المختمفة .

 األمطار :-ج

ال يؤثر التساقط لألمطار عمى الحشرات بطريقة مباشرة ، و لكنو يفعل ذلك بطريقة غير مباشرة  

حيث يؤثر المطر عمى رطوبة الجو و التربة و مورد الغذاء ، و كميا عوامل ذات تأثير مباشر عمى ىذه 

شوفة بالتغييرات التي تطرأ عمى درجة حرارة الجو و ىذا التأثير يصل مداه إلى الكائنات . إذ تتأثر األراضي المك

عمق قدمين من سطح األرض ...و لألمطار الغزيرة  تأثير سيء عمى الحشرات و خاصة الصغيرة الحجم ،مما 

و ذوات يجعميا تضر بالتربة و ما عمييا  فتقتل الحشرات الحديثة الفقس و الصغيرة الحجم كالمن و التربس 

الذنب القافز . كما يحدث البرد المتساقط عمى األرض نفس التأثير و يقصد بالبرد قطع الثمج الصغيرة . )ابراىيم 

 .( 8999، سميمان  عيسى
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عموما تتأثر الحشرات بالرطوبة بطريقة مشابية لتأثيرىا بدرجات الحرارة ففي الرطوبة المثمى 

Optimum Humidity   يكون نشاط الحشرة أعمى ما يمكن حيث تضع اإلناث أكبر عدد من البيض و تقل

 .(4008، وآخرون فترات النمو لألطوار المختمفة . )نعيم شرف

الحشرات قادرة عمى التكيف مع الرطوبة  حيث تتمكن من االحتفاظ بنسبة الماء في أنسجتيا  بالقدر        

شديد الجفاف  تتوقف أغمب الحشرات عن طرد الماء من قناتيا اليضمية المناسب رغم كل الظروف ففي الجو ال

 .( 4084من ىذا أنيا تستخمصو من فضالتيا .)محمد اسماعيل الجاويش ، و أكثر

 الرياح :-د

خاصة تمك التي تتصاعد عاليا، الرياح تشكل عامال يؤثر عمى انتشار الحشرات  إذ تعمل الرياح و 

جرف العديد من الحشرات إلى بضع مئات من األقدام  ، و تشمل ىذه الحشرات عديدا من األنواع ى عم

المجنحة و العديمة األجنحة  الصغيرة الحجم . إذ أمكن جمع الكثير من أفرادىا مثل ذوات الذنب القافز ، عمى 

الحشرات ، إذ ال يطير  قدم فوق سطح األرض كما تتحكم سرعة الرياح في طيران 82000ارتفاع يزيد عمى 

أميال في الساعة ، و يمتنع النحل عن الطيران إذا بمغت السرعة  7ـــ   2البعوض إذا أصبحت سرعة الرياح 

ميال في الساعة . كما تقذف األعاصير الحشرات القوية الطيران كالجراد إلى مسافات بعيدة و تشتت  40ـــ 85

 .( 8999، )ابراىيم سميمان  عيسى. أسرابو 

تمعب الرياح دورا ىاما في حياة الحشرات حيث تؤثر الرياح الشديدة عمى سرعة تبخر المياه من جسم 

نعيم  ) ات وذلك لممحافظة عمى حياتياالحشرة حيث تمجأ الحشرات لالختباء في شقوق التربة و تحت بقايا النبات

 .(  4008، وآخرون شرف 
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 الضوء :-ه

دور ىام في حياة الحشرات ولو تأثيره عمى السموك و النمو و التزاوج و معدل وضع البيض  لمضوء

تختمف استجابة الحشرات لمضوء اختالفا كبيرا فبعضيا يكون استجابتو موجبة و بعضيا يكون  و غير ذلك كثير.

 استجابتو سالبة.

اقة و لمحشرات أعضاء الحشرات  في حياتيا كباقي الحيوانات تعتمد عمى الضوء كمصدر لمط

خاصة تستقبل بيا الضوء و يساعدىا الضوء في نواحي حياتيا المختمفة كالبحث عن الطعام و تجنب العداء... 

 الخ  .  

و لمضوء  تأثير كبير عمى العمميات الكيميائية و الميكانيكية في الحشرات و تتأثر التفاعالت 

أثر الضوء عمى  شعة الطويمة مسؤولة عن الدفء . ويظيرالكيميائية  بواسطة األشعة القصيرة بينما األ

الحشرات بطرق مختمفة منيا التركيب و المون و الطبائع و السموك و العوامل الوراثية و إحداث الطفرات في 

 .( 8999، ىذه الكائنات. )ابراىيم سميمان  عيسى

 محرارة و الرطوبة:المتزامن لتأثيرات ال

تبرد الكائنات الحية بسرعة ألن  جسميا يصبح موصال جيدا في الجو الرطب، و في الجو الرطب البارد -8

 بذلك تنخفض سرعة عمميات األيض .

في الجو الجاف تنقص سرعة  انخفاض حرارة الجسم حيث يصبح  الجسم أبطأ توصيال لمحرارة  في ىذا -4

 الجو الجاف عنو في الجو الرطب .

الجو الرطب الدافئ ال يفقد الجسم رطوبتو إذ أنو يفقد الماء من سطحو لدرجة أقل و عمى ذلك يبقى  في-3

 الجسم دافئا.

 .ليذا تنخفض درجة حرارة الجسم في الجو الجاف الدافئ  يفقد الجسم رطوبتو بسرعة بالتبخير و-2
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 عامل الطعام:-1-2

توزيع الحشرات ، تختمف الحشرات في نوع الغذاء يتغذى من أىم العوامل البيئية تأثيرا عمى انتشار و 

عمى الحيوانات و األخرى تتغذى عمى النباتات و بعضيا متعدد العوائل الغذائية و اآلخر وحيد ومتخصص  في 

التغذية  عمى عائل واحد وال يمكن  أن يعيش حيوان و لو تجريبا عمى غذاء صناعي بل البد أن يكون الغذاء 

و يؤثر الغذاء عمى تركيب الجسم و حجمو ولونو و عمى سموك  ويا  عمى العناصر األساسية ،طبيعيا و محت

)ابراىيم  تحديد الشكل و الجنس في الحشراتالحشرات و طبائعيا وحيويتيا و عمى سرعة النمو و التكاثر و 

 .( 8999، سميمان  عيسى

 وتتمثل في : بيولوجيةالعوامل ال-2

 الكائنات الحية الموجودة بالبيئة من نباتات و حيوانات .-أ    

 طبيعة البيئة و ما تحويو من كائنات دقيقة .-ب

 التطفالت و المفترسات . -ج    

 الحشرات بعض عقبات منيا : الحيوية عمىتعترض دراسة أثر العوامل 

 عدم إمكان الحصول عمى بيانات و تقديرات صادقة دقيقة ألثر و قدرة الكائنات الحية عمى الحشرات . -8

 و عدم إمكان جمع  المؤثرات الحيوية و إحصائيا بدقة كافية .

 عدم وجود طريقة يقدر بيا أثر العوامل  البيولوجية عمى الحشرات حسابيا .-4

لكن العوامل  الحيوية و وجود األعداء الطبيعية  لمحشرات من متطفالت و مفترسات و مسببات أمراض 

و تناسميا و حتى مكافحتيا . )ابراىيم سميمان  أىم ظواىرىا الحيوية و  شكميامختمفة تؤثر عمى حياة الحشرة و 

 .( 8999، عيسى
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 ــ اآلفات الحشرية لممحاصيل الزراعية : 2

كثير من اآلفات الحشرية الزراعية تعتبر ذات أىمية اقتصادية كبيرة عمى محاصيل الخضر 

بعشرات الماليين من المختمفة حيث تسبب إصابة ىذه اآلفات ضررا وتمفا لمحاصيل الخضر يقدر 

 (6002الجنييات سواء عمى مستوى الدولة أو اإلقميم أو العالم .)إبراىيم خيري عتريس ،

تشير المعطيات أن الخسارة التي يمنى بيا اإلنتاج الزراعي العالمي من جراء اإلصابة باآلفات 

 وقد قدرت تمك العالم ال ينتج محصوال ي% مما يعنى أن كل خامس ىكتار ف 30 - 60تتراوح بين 

% من اإلصابة 8832% من جراء اإلصابة بالحشرات و 8331بميون دوالر منيا :  57الخسائر بما قيمتو 

 .(8551) محمد يحي الغشم ،  الضارة.% من اإلصابة  باألعشاب 537اض و باألمر 

 باليين دوالر . 1: تقدر اإلصابة بالحشرات نحو لواليات المتحدة األمريكية ا 

%من مجموع اإلنتاج السنوي 86تبمغ الخسائر التي تسببيا الحشرات بمحصول الذرة الرفيعة بـ   الهند :

 لمذرة .

وصل  Termitesتشير اإلحصائيات إلى أن الفاقد من النجيميات بسبب اإلصابة بالنمل األبيض  إثيوبيا :

 %.20إلى 

 % .  70- 30يتراوح بين متوسط اإلصابة بالنمل األبيض في الذرة الشامية    نيجيريا:

في محصول % ، و 20تبمغ  األبيضبالنمل  اإلصابةمحصول القطن من جراء  في الخسارةمتوسط  اليمن :

      % 70 - 60تتراوح بين  Halitosis armigeraبدودة ثمار الطماطم  الطماطم من جراء اإلصابة

 (.8551)المرجع نفسو ، 
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 الخضراوات :محاصيل  1ـ  2

الخضراوات نسبة ال يستيان بيا من مجموع المحاصيل بصفة عامة لذلك كان من الميم  تمثل

 .التعرف عمى أىم االحتياجات البيئية المناسبة لبعض منيا وكذلك التعرف عمى أىم اآلفات التي تصيبيا

 : Solanum tuberosum البطاطس -2-1-1

المناسبين لزراعة البطاطس وكذا اآلفات الحشرية التي  سنتعرف ىنا عمى درجة الحرارة ونوع التربة  

 تفتك بيذا المحصول.

تتمثل عموما في مناخ وتربة  االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة البطاطس :-2-1-1-1

 .مناسبين

 اخ :ـــالمن -أ 

 )دم( 60ــ  81يجري الحصول عمى أفضل غالل حيثما يكون متوسط درجة الحرارة اليومية ما بين 

و ليذا تزرع البطاطس في أوائل فصل الربيع في المناطق المعتدلة و في أواخر فصل الشتاء في المناطق 

يوم  870ا في المرتفعات شبو االستوائية ويوما من زراعتي 50 ثر دفئا ، يتم حصاد الدرنات خاللاألك

 (  6080ية حاج عمي حمودة ،كما أنو شديد القدرة عمى التكيف  .) سمبالنسبة لممناخات األكثر برودة 

 ة :ــــالترب-ب 

يمكن زراعة البطاطس في كافة أنواع التربة تقريبا باستثناء التربة المالحة و القموية ، التربة الطينية الرممية 

 .( 6080، ) المرجع نفسو الغنية بالمواد العضوية و حسنة التصريف والتيوية ىي األفضل عمى اإلطالق
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 الحشرية التي تصيب محصول البطاطس : اآلفات -2-1-1-2

 :  Gryllotalpa  gryllotalpaالحفار  -أ 

عمى قطع تقاوى البطاطس و عمى الشعيرات  الجذرية لمنباتات تحت سطح التربة  يتغذى الحفار

مما يسبب ذبول النباتات . كما يتغذى عمى درنات البطاطس المتكونة و يحدث بيا ثقوب أو فجوات مما 

 .(6002خيري عتريس ، إبراىيم)االقتصادية يقمل من قيمتيا 

 :  Myzus persicae من الخوخ األخضر -ب 

و  و ظيور الندوة العسمي تكون اإلصابة عبارة عن بقع صفراء باىتة و تجعد و التفاف األوراق

 (.6002،)المرجع نفسوذبول األوراق و جفافيا .

 : Phthrimae operculla دودة درنات البطاطس  -ج 

تصيب الحشرة البطاطس في الحقل كما تصيب درنات البطاطس في المخزن .  تتميز اإلصابة 

عمى األوراق بوجود أنفاق عمى األوراق المصابة حيث توجد اليرقة بين بشرتي الورقة . و تسبب إصابة 

الفقس  المجموع الخضري ذبول النباتات المصابة و ضعف النباتات و قمة المحصول .تثقب اليرقات حديثة

الدرنات و تصنع نفقا داخل الدرنة .و الدرنات المصابة تكون عرضة لمعطب و العفن نتيجة إصابة 

 (.6002،)المرجع نفسو.الفطريات و البكتيريا 

 : Solanum lycopersicumالطماطم  -2-1-2

كذلك بالنسبة لمحصول الطماطم البد من معرفة متطمبات زراعتو لمحصول عمى إنتاج جيد خال 

 (.6002،)المرجع نفسومن األمراض .
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تتمثل عموما في مناخ وتربة  االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة الطماطم : -2-1-2-1

 . مناسبين

 المناخ : -أ 

( و ال تتحمل البرد و ال   الحرارة أي  C° 60 – C°62يحتاج نبات الطماطم إلى الجو الدافئ ) 

يتأثر تكون الثمار ) أيمن سميمان مزاىرة و فدوى غازي   C° 18أو زادت عن   C80° إذا نقصت عن

 (. 6003حموه ، 

  : اآلفات الحشرية التي تصيب محصول الطماطم -2-1-2-2

 :  Gryllotalpa  gryllotalpaرالحفا -أ 

عمى بذور التقاوى قبل وأثناء اإلنبات و عمى )الحشرات3 مستقيمات األجنحة( يتغذى الحفار

الشعيرات  الجذرية في البادرات الحديثة و النباتات الكبيرة مما يؤدي إلى ذبوليا . كما يحدث الحفار فجوات 

الحفار  .و تظير أنفاق تغذيةالخضراء القريبة من سطح التربة  صغيرة في ثمار الطماطم و خاصة الثمار

 .(6002)ابراىيم خيري عتريس ، . واضحة في التربة المصابة

 :   Agrotis ipsilon الدودة القارضة -ب 

حيث تقوم اليرقات بقرض سوق النباتات عند سطح التربة .كما قد يحدث موت لمنباتات المصابة 

 و تشاىد اليرقات متكورة أسفل النباتات المصابة و عادة تكون اإلصابة في بؤرخاصة في طور البادرة .

 (.6002)المرجع نفسو،تنتمي ىذه الدودة الى الفراش الميمي. أو أجزاء من الحقل فقط . 
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 :  Shootera littoralis دودة ورق القطن -ج

الفقس الحديث . كما  تتغذى اليرقات عمى السطح السفمي لألوراق في مساحات دائرية بواسطة

يان عمى تقرض اليرقات الكبيرة األوراق مباشرة و تعمل ثقوبا في األوراق و تتغذى اليرقات في بعض األح

 .(6002)ابراىيم خيري عتريس ، . الثمار و القمم النامية 

 :Capsicum annuumالفمفل  -2-1-3

ليذا المحصول أىميا المناخ والتربة الفمفل البد من مراعاة االحتياجات البيئية المناسبة  لزراعة

 (.6002)المرجع نفسو ،األمراض.لمحصول عمى أفضل إنتاج خال من 

 تتمثل عموما في مناخ وتربة مناسبين الفمفل : المناسبة لزراعة البيئية االحتياجات 2-1-3-1

 اخ :ــــــالمن -أ 

دم( ( 30ــ 67الفمفل محصول صيفي ال يتحمل درجات الحرارة المنخفضة و تعتبر درجات الحرارة 

)مصطفى . % 57ــ  50دم( ليال ىي المثمى لنمو و تطور المحصول و نسبة الرطوبة ( 87ــ  86نيارا و

 .)6081،بركات وآخرون

 ة :ــــــــالترب -ب 

األتربة مناسبة لزراعة الفمفل باستثناء األتربة الثقيمة سيئة الصرف إال أنو لمحصول عمى ثمار  معظم

 (.6081.)المرجع نفسو ، الصرفذات جودة عالية يفضل زراعتيا في التربة الرممية الخفيفة جيدة 
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 :الحشرية التي تصيب محصول الفمفل اآلفات   -2-1-3-2

 :   Bemisia argentifolliالذبابة البيضاء  - أ

 ز الندوة العسمية التي ينمو عمييا العفن األسود .تتميز بشرىيا المتصاص العصارة النباتية و إفرا

 Bemissia عالنو  بينما النوع المصادف في بمدنا عمى المحاصيل الحقمية والبيوت البالستيكية خاصة فيو

tabassi .6081،)مصطفى بركات وآخرون(. 

 : Liriomyza trifoliiذبابة األنفاق -ب

يتمثل ضررىا في تغذية الطور اليرقي منيا عمى المادة الخضراء داخل الورقة ما بين السطحين 

العموي والسفمي تاركة ورائيا أنفاقا متعرجة، مما يؤدي إلى خفض فعالية األوراق في تنفيذ عممية التمثيل 

تصنف ىذه  وبالتالي ضعف النمو وعند اشتداد اإلصابة تؤدي إلى جفاف األوراق وتساقطيا. الكموروفيمي

  (.6081)المرجع نفسو ، اليرقة ضمن ثنائيات األجنحة.

 : Myzus percicaeالمن  -ج

يسببيما المن لمنبات. الضرر المباشر نتيجة التغذية عمى عصارة النبات بالتالي  ىناك ضرران
إضعافو وتكون الندوة العسمية مما يشجع نمو الفطريات الرمية مثل العفن األسود وبالتالي التقميل من القيمة 

 (.6081فسو ، :)المرجع نالتسويقية لمثمار أما الضرر المباشر ىو قيام المن بنقل بعض الفيروسات مثل

  CMV ( cucumis masaïc virus), TYLC ( Tomato yellow leaf curve).                                                                           

 (.6081)المرجع نفسو ،                                                                     
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 : Agrotis ipsilonضة ر الدودة القا -د

)مصطفى تؤدي تغذية اليرقات عمى الثمار واألوراق إلى إتالفيا وبالتالي خسارة كبيرة في اإلنتاج 

 (.6081،بركات وآخرون

 : Lactuca sativaالخس  -2-1-4

من  صالحيتو من لمتأكد أساسية كخطوة الزرع، قبل الحقل لموقع تقييم بإجراءالمزارع  ينصح

 المحصول.األمراض التي تصيب احتياجات بيئية أو معرفة مختمف 

تتمثل عموما في مناخ وتربة  المناسبة لزراعة الخس: البيئية االحتياجات -2-1-4-1

 .مناسبين

 المناخ : - أ

الفصول الباردة، يالئمو جو معتدل مائل لمبرودة. تتراوح درجات الحرارة  خضراواتيعد الخس من 

 إال أن ىناك بعض األصناف في الشتول   60ـ  87و بين  م°66و 87المثمى إلنبات بذور الخس بين 

يمكن أن تتحمل أكثر من غيرىا الحرارة المرتفعة .يعتبر نبات الخس شديد الحاجة لمرطوبة  لضعف 

 .( 6001، )زينات موسى ية و سطحيتيا .مجموعتو الجذر 

 ة :  ـــــالترب - ب

والفوسفور،  خصبة، غنية بالمواد العضوية، تحتوي عمى كميات كافية من عنصري اآلزوت :قوام التربة

 ة.يجيدة التصريف والتيو 

 (.7،2 - 5قميمة الحموضة  ) :درجة الحموضة

 . (6001،المرجع نفسو )(  1ms/cm2 نقميمة المموحة ) أقل م : نسبة مموحة التربة



 أهمية الحشرات في المجال الفالحي                           الفصل الثاني         

34 
 

 اآلفات الحشرية التي تصيب محصول الخس : -2-1-4-2

 : Mysus persicae  األخضر ألشجار الخوخ المن - أ

 .اصفرار األوراق و تجعدىا ، ندوة عسمية و ضعف في نمو النبات 

 : Agrotis ipsilon  الدودة القارضة   - ب

عند منطقة العنق، ذبول الشتول ، تظير الحشرة  األوراق الفتية والعنق مقروضين، وجود براز اسود

 (.6001زينات موسى ، .) خالل الميل من الربيع حتى الخريف

 : Allium cepaالبصل  -2-1-5

يحتاج لظروف بيئية مناسبة لزراعتو، كما نالحظ أنو يتعرض لعدة آفات  البصل كغيره من النباتات

 االقتصادية.من بينيا أفات حشرية تضره و تنقص من قيمتو 

تتمثل عموما في مناخ وتربة  البصل:االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة  -2-1-5-1

 .مناسبين

 المناخ : - أ

يحتاج البصل إلى درجات حرارة منخفضة في بداية مرحمة نموه وذلك لتشجيع إخراج الحوامل 

درجات حرارة مرتفعة نسبيا و رطوبة منخفضة في مرحمة نموه األخيرة وذلك لنضج البذور، و  إلىالنورية ثم 

تؤثر الرياح الساخنة عمى عقد األزىار و كذلك عمى البذور غير تامة النضج و بالتالي تؤثر عمى 

 .(6086) اإلدارة العامة لإلرشاد و التنمية الريفية ، .اإلنباتالمحصول و نسبة 
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 التربة: - ب

يحصل في معظم أنواع التربة وبفضل التربة الخصبة الجيدة و تختار األرضة الخالية من  

العامة لإلرشاد و التنمية  اإلدارة)  و الجذر القرنفمي و الخالية من الحشائش األبيضاألمراض مثل العفن 

 .(6086الريفية ،

  اآلفات الحشرية التي تصيب محصول البصل : -2-1-5-2

  Delia antiquaل ذبابة البص

يوضع بيض الجيل األول عمى البادرات أو عمى التربة المجاورة ،ثم تقضي اليرقات عمى كل 

البادرات . يوضع بيض الجيل الثاني عمى األغمفة الخارجية ألوراق البصل ، حيث تحفر اليرقات أنفاقا إلى 

 ،) وليد عبد الغني كعكةية األسفل و تقضي عمى البصالت . تتعفن البصالت و يخرج منيا رائحة كري

6001 ). 

 : Allium sativumالثوم  -2-1-6

يعتبر الثوم من نباتات الموسم البارد حيث يحتاج إلى جو بارد معتدل في األطوار األولى من النمو 

كما يجب مراعاة نوع التربة ومختمف اآلفات  (ري جيد )قبل البدء بتكوين األبصالمجموع خضحتى يتكون 

 .(6086) اإلدارة العامة لإلرشاد و التنمية الريفية ، تصيبو .التي 
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  تتمثل عموما في مناخ وتربة مناسبين الثوم:االحتياجات البيئية لزراعة  -2-1-6-1

 المناخ : - أ

زيادة في طول النيار  ويحتاج تكوين األبصال صقيع أو درجات الحرارة المرتفعةال يتحمل الثوم ال

  .وفي ىذا يشبو البصلدرجة مئوية  67ىذه االستجابة بارتفاع درجات الحرارة حتى  وتزدادالربيع في فصل 

ــ  30ولمدة  ةدرجات مئوي10إن تعريض نبات الثوم أو األسنان لدرجة حرارة تتراوح بين الصفر و 

 .( 6086والتنمية الريفية ، لإلرشادالعامة  اإلدارة)  يوما تساىم في تسريع عممية تكون األبصال  20

 التربة : - ب

جيدا باإلضافة  ةومميد ةم ، حيث تكون التربة ناعمة ومفتتس35-40 تحرث األرض عمى عمق 

 (.6086)المرجع نفسو ، فر كمية مناسبة من الرطوبة فييا.إلى تو 

 الثوم : اآلفات الحشرية التي تصيب محصول -2-1-6-2

 : Thrips tabaci البصل بستر  - أ

المحصول وىي تمر وجودىا حتى نياية ىذه الحًشرة نباتات الثوم في مرحمة مبكرة جدا من النمو ويستياجم 

 .تمحق ضرراً  بالغا في النباتات الصغيرة وحديثة السن

 حقمية :محاصيل   - 2-2

تعتبر زراعة  المحاصيل الحقمية من أىم و أقدم الزراعات التي اعتمد عمييا اإلنسان في تغذيتو 

األساسية فكان من الضروري االىتمام بيا وبمعرفة مختمف الظروف البيئية المناسبة لزراعتيا وكذا حمايتيا 

  من اآلفات المتنوعة المحيطة بيا .
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 : Triticum aestivum المين القمح -2-2-1

 ،، انخفاض و ارتفاع درجة الحرارة و نوعية التربةري المناخ خاصة منيا كمية األمطاالتباين ف

 باإلضافة إلى اآلفات الحشرية كميا عوامل تؤثر سمبا عمى اإلنتاج السنوي لمقمح .

 تتمثل عموما في مناخ وتربة مناسبين  :االحتياجات البيئية لزراعة القمح  -2-2-1-1

 المناخ : - أ

شدة  لزراعة القمح. أما مالئمةالظروف المناخية الجافة بعض الشيء، والمعتدلة، ىي األكثر 

الحرارة أو البرودة، أو المناخ الرطب جًدا أو الجاف جًدا، فتعد غير مالئمة لزراعة كل من القمح الربيعي 

والشتوي. فالظروف الجوية، بما فييا درجات الحرارة واألمطار، ليا تأثير كبير في تحديد موسم زراعة 

كما تعرض الزراعة  و متأخر جدا،القمح. ومن أسباب انخفاض المحصول الزراعة في وقت مبكر جدًّا أ

 (.38)المرجع .المتأخرة لمقمح الشتوي المحصول لمتمف نتيجة لمبرودة

 :التربة  - ب

 نمو القمح بصورة جيدة في أنواع التربة التي يطمق عمييا الطفالية الطينية والطفالية الغرينية.

ي توفر الغذاء لنباتات ويجب أن تحتوي التربة عمى نسبة عالية من المادة العضوية المتحممة ك

 القمح. فإذا كانت التربة فقيرة في بعض العناصر الغذائية، فإنو يمكن لممزارع إضافتيا في صورة سماد

 (.38المرجع  ) 
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 اآلفات الحشرية التي تصيب محصول القمح : -2-2-1-2

 : Myzus persicae من القمح-أ

الحشرة لونيا اخضر فاتح وتصيب القمح والشعير وأحيانا الذرة إذ تالحظ اإلصابة بسيولة عمى 

المرجع ) األنصال واألوراق بوجود مادة عسمية وكذلك ظيور تجعد في األوراق مع وجود الحشرة أسفميا.

23.) 

  Agrotis ipsilon الديدان القارضة-ب

الحشرة الكاممة فراشة لونيا بني غامق أما اليرقات فمونيا اخضر زيتوني وتصيب القمح والشعير 

والذرة والبرسيم الحجازي والبقوليات األخرى وتظير الحشرة في الخريف والشتاء وتعمل عمى موت البادرات 

 لتربة وتخرج لتتغذى ليال.ويشاىد آكل الحشرة في المنطقة بين الجذر والساق وتختفي اليرقات نيارا داخل ا

 (.23المرجع )

 :  Schistocerca gregariaالصحراويالجراد  -ج

 يفتك بجميع أجزاء النبات خاصة األوراق الخضراء فتبدو النباتات عارية من أوراقيا 

 (.23المرجع )
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 : Hordeum vulgareالشعير  -2-2-2

كذلك محصول الشعير تتطمب زراعتو ظروف مناخية و نوعية تربة مناسبة ،كما نجده عرضة  

 لبعض أنواع الحشرات والتي تسبب نقص قيمتو االقتصادية .  

تتمثل عموما في مناخ وتربة  االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة الشعير : -2-2-2-1

 .مناسبين

 المناخ: - أ

يزرع الشعير مع أول سقوط لألمطار حيث تكفى الرطوبة األرضية إلنبات التقاوى ويجب أن تتم 

 (.33)المرجع الزراعة . فيرطوبتيا بالتأخير  األراضيالزراعة مع سقوط األمطار مباشرة حتى ال تفقد 

 التربة :  - ب

الطينية الخالية من يزرع الشعير في معظم أنواع التربة إال أنو يجود في التربة الكمسية   

 (.33المرجع )األمالح.

 اآلفات الحشرية التي تصيب محصول الشعير : -2-2-2-2 

 . من النجيميات فاآلفات الحشرية ىي نفسيا التي تصيب محصول القمح الشعيربما أن 
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 :األشجار المثمرة  -2-3

 : armeniaca Prunus  لمشمشا   -2-3-1

تتطمب زراعة المشمش مناخ و تربة مناسبين لنموه ، لذا البد من معرفة ىذه المتطمبات وكذلك 

 مختمف اآلفات التي تصيبو . 

 المناخ : - أ

والعقد  زىاراإلأشجار المشمش من األشجار التي تتأثر بالظروف الجوية خصوصا خالل فترة 

ا عمى المحصول يرا سمبيأن ارتفاع درجات الحرارة في فترة ما بعد العقد ونمو الثمار تؤثر تأث الحديث حيث

ذه الفترة تساعد عمى زيادة انتشار األمراض ھصـفات الثمار. كما أن زيادة الرطوبة الجوية خالل  وعمـى

 الفطرية.

 التربة : - ب

والجيدة الصرف ومستوى الماء  األمالحن تعتبر التربة الطينية والطينية الصفراء العميقة الخالية م

 لزراعة المشمش. األراضيمنخفض ال يقل عن متر ونصف من أفضل أنواع  )الجوفي( األرضي

   اآلفات الحشرية التي تصيب أشجار المشمش : -2-3-1-1

 : gossipii  Aphisالمن  -أ

،كما  حديثة العقد فيتمفيايمتص المن العصارة النباتية حيث يصيب األوراق واألزىار والثمار  

مما يقمل من القيمة التسويقية لمثمار  Fumagine اليبابىينمو عمييا فطر العفن  التييفرز الندوة العسمية 
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وزارة الزراعة وتكون اإلصابة أشدىا خالل فصل الربيع.)  .يإلى إعاقة عمميات التمثيل الضوئ باإلضافة

 .( 6008،واستصالح األراضي

 : Capnodis tenebrionisالخنفس األسود لموزيات  -ب 

 Capnodis tenebrionis)حسب المعيد الوطني لحماية النباتات فان الخنفس األسود )  

 (3يسبب خسائر معتبرة عمى بساتين الموزيات بصفة عامة. )تعميق لممحور 

 . Ceratitis capitataلبحر األبيض المتوسط ذبابة ا -ج 

تصيب ىذه الحشرة العديد من العوائل النباتية و السيما أشجار الحمضيات و العائمة الباذنجانية و القرعيات 

وضع البيض من قبل األنثى في قشرة الثمار و   . يكمن الضرر من جراء ثقوب  و لكن بنسبة اقل

تسمح  عصاريةالى مادة   في لب الثمار مما يحول محتواىا  و تغذي اليرقات ونموىا  األنسجة الطرية .

 بجذب و دخول مسببات التعفن و التحمل كالبكتريا و الفطريات و يصبح شكل الثمرة مشوىاً 

 (.23المرجع )

 : Olea europaeaالزيتون  -2-3-2

ولكنيا ال تثمر إثمارا تجاريا وافر إال إذا أخذت حقيا من  والجفاف،تتحمل أشجار الزيتون اإلىمال 

 .العناية والرعاية 
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تتمثل عموما في مناخ وتربة  االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة الزيتون: -2-3-2-1

 .مناسبين

 المناخ : - أ

 86تتـراوح مـن  ما بين شيري أفريل وأكتوبر((متوسـط الحـرارة المالئمـة خـالل فتـرة النمـو والتطـور

 . درجـة 66 إلى

تــؤثر الرطوبــة الجويــة المرتفعــة ســمبا عمــى اإلخصــاب فــي فتــرة التمقــيح واإلزىــار وتــؤدي إلى           

 إصــابة الزيتــون بــاألمراض والحشرات. ينصح بزراعة الزيتون بعيدا عن المناطق المرتفعة الرطوبة.

 التربة :  -ب 

التربة القموية والحمضية حيث يتراوح الرقم الييدروجيني بين تتحمل شجرة الزيتون األراضي ذات 

(pH 6,5- 8,2 تتحمل  نسبة ضعيفة من مموحة التربة، تصل مقاومتيا حتى، )غرام في كل ليتر ماء.  6

م زراعة الزيتون، بشكل عـام، فـي معظـم أنـواع التربـة شـرط تـوفر كميـة الميـاه الالزمـة وأن تكـون ءكما تتال

 جيـدة الصـرف. كمـا تتحمـل ارتفـاع نسـبة كربونات الكالسيوم الفعالة في التربة.

 لتفادي التعرض لألمراض الفطرية  يفضل الزراعة في تربة خفيفة جيدة الصرف )التربة الرممية الطينية(
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 : لزيتوناآلفات الحشرية التي تصيب أشجار ا -2-3-2-2

 :  Bactrocera oleaeذبابة ثمار الزيتون  - أ

ر عمى األرض قبل نضجيا، وتصبح ثمار زيتون المائدة غير صالحة لمتخميل تساقط الثما (8

 والتسويق. 

 . . % من وزنيا 60و  3إتالف لب ثمار الزيتون مما يؤدي الى فقدان ما بين  (6

نسبة الحموضة  ارتفاع%( وتدني مواصفاتو ونوعيتو )70% و  60انخفاض نسبة الزيت ) حتى  (3

 في الزيت المستخمص من الثمار المصابة(.

% مـن المحصـول، ويمكـن أن تـؤدي  30 إلىوصول الخسـارة السـنوية الناتجـة عـن ىـذه الحشـرة  (1

 في المناطق التي ال تعتمد المكافحة. % مـن اإلنتـاج 10تمـف  إلىاإلصـابة 

 مساىمة الحشرة في نقل مرض سل الزيتون.  (7

 : Euphyllura olivineدودة الزيتون القطنية  - ب

مـادة قطنيـة بيضـاء تغطـي األزىار واألوراق الحديثـة التكـوين مصـحوبة بنـدوة عسمية ينمو عمييا  (8

 ".Fumagineفطريات العفن األسود "

 الحد من النمو الطبيعي لمشجرة . (6

 سقوط البراعم الزىرية قبل تفتحيا . (3

 ( 6001في اإلنتاج الثمري. )جورج حداد و آخرون ، انخفاض (1

 : Punica granatumمان الر  -2-3-3

  فكان من الضروري معرفة متطمبات زراعتو . الرمان من الفواكو ذات القيمة الغذائية العالية
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تتمثل عموما في مناخ وتربة  االحتياجات البيئية المناسبة لزراعة الرمان : -2-3-3-1

 :مناسبين

  المناخ : - أ

يؤثر المناخ بالمنطقة عمى نجاح زراعة الرمان ، حيث تجود زراعتو في المناطق االستوائية ، و 

شبو االستوائية ، حيث تتوفر الحرارة و الجفاف ، كما أنيا تنمو جيدا في المناطق المعتدلة و الحارة نوعا ما 

أشير ؛ الحتياجو إلى مقدار كبير من كالوجو البحري و يحتاج الرمان إلى موسم نضج طويل يبمغ خمسة 

المناطق شديدة الحرارة قميمة الرطوبة أو الجافة ، خاصة أثناء  يرارة ؛ لذا فأفضل مناطق زراعتو ىالح

 (.33)المرجع نضج الثمار.

   التربة : - ب

تنجح زراعتو الرمان في كثير من أنواع التربة كالرممية ) إال أن الثمار تكون غير جيدة المواصفات 

التربة  ىيو صغير الحجم ( و الصفراء الخفيفة و الطينية الثقيمة ، لكن أفضل أنواع التربة لزراعتو 

الرسوبية العميقة المتماسكة حسنة الصرف ، و يمكن أن يزرع الرمان في األراضي الغدقة لتحمل األشجار 

  (.33)المرجع لنسبة ال بأس بيا من مموحة التربة لكن ال ينتظر منيا محصول جيد.

 أشجار الرمان : اآلفات الحشرية التي تصيب -2-3-3-2

 Virachola livia    دودة ثمار الرمان-أ

الثمار عند خروج اليرقات من الثمرة  في صمغيجسم الثمرة مع خروج سائل  فيات ز وخظيور 

تؤثر المحصول بصفة عامة وتبدأ اإلصابة بوضع أنثى الفراشة البيض  التيلمتعزير وىى من اخطر اآلفات 
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)المرجع داخل مياسم األزىار قبل العقد حيث يفقس البيض داخل الثمرة ويتغذى عمى الثمرة من الداخل .

33.) 

 الرمان:حفار ساق  -ب

مالحظة خروج نشارة الخشب عمى األرض و  ثقوب عمى جذوع األشجار واألفرع الرئيسية مع وجود

األفرع نتيجة قرض اليرقات محدثة ثقوبا تمتد داخل الجذوع و األفرع الرئيسية مما يعرض األفرع لمكسر عند 

 (.33)المرجع الرياح.ىبوب 

 :  Myzus persicaeالمن  -ج

إفراز مادة عسمية تمتصق بيا األتربة وينمو عمييا العفن  ، ألسفلا إلى تجعد وانحناء حواف األوراق

 (.37المرجع ) األسود وباشتداد اإلصابة يتغير لون األوراق لمون األسود 
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بوسعادة: منطقةبالتعريف - 1- 3  

براىيم ومن ابوسعادة في وسط والية المسيمة يحدىا من الشمال بمدية أوالد سيدي  بمديةتقع   

الشمال الشرقي بمدية المعاريف ومن الجنوب بمديتا اليامل و ولتام و من الشرق بمدية الحوامد  ومن 

مدينة بوسعادة ذات طابع رعوي فالحي و  ىكتار، 25.500الغرب بمدية تامسة. تتربع عمى مساحة 

 تتميز بثالثة مناطق طبيعية ىي :

                                  المواشي.منطقة رعوية وتستغل معظميا في تربية  -

منطقة سيمية و ىي متخصصة أساسا لزراعة الخضروات ، األشجار المثمرة ، المحاصيل الحقمية و   -  

 تربية األبقار.  

 منطقة جبمية بيا أشجار غابية و مثمرة منيا الزيتون و تستغل في تربية المواشي و الدواجن. - 

 

 37خريطــــــــــة لواليـــــــــــــــــة المسيمـــــــــــــــــــة                 المصدر :  المرجع                      
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 . (2015) . مف المصدر: م.
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 :عض المساحات المزروعة في منطقة بوسعادةبلإحصائيات  - 2- 3

   . حسب استغالليا األراضي الفالحية توزع مساحات (:04) الشكل                                 

           (2015) . مف م. المصدر: م.                                                           

ىكتار  2.5حسب األعمدة البيانية فان المساحة الوسطى لممستثمرة الفالحية تقدر ب         

 ويرجع ذلك حتما لمصعوبة في استغالل األراضي وذاك لممموحة وصعوبة التضاريس.

 هكتار: 1950تقدر المساحة المستغمة لزراعة الحبوب ب 

  الشعير، ( Triticum durum)ح  تتمثل زراعة الحبوب خاصة في القم            

Hordeum vulgare  والذرة أضافو الى الخرطال(Avena sativa ) و البقة   فاتيا المنآمن أىم

الجدول الموالي يوضح بعض  الحشرات(.-)نصفيات األجنحة ،  (Aelia  germari) = الخضراء

وسائل المكافحة  و المساحات المصابة ،حبوب )توزعيااإلحصائيات حول أىم الخسائر التي تصيب ال

 . العالجية(

 هكتار
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 . 2009إلى  2000زراعة الحبوب في بوسعادة من الخسائر المسجمة عمى (: 3الجدول)

                                .(  2015)م  . فم . المصدر: م.                                                            

 
 المساحة 

2000/
2001 

2001/
2002 

20002/
2003 2003/2004 2004/

2005 
2005/
2006 

2006/
2007 

2007/
2008 

2008/
2009 

المساحة 
 / / / 101 895 170.033 / 00 00 المتضررة/هـ

المساحة 
 المعالجة

00 00 / 170.033 895 101 29 / / 

كمية المبيد 
 المستعمل/

00 00 / 
EC15420.9 
ULV129330 

895 101 29 / / 

عدد الدوائر 
 رةالمتضر 

00 00 / / / 02 01 / / 

 : إحصائيات ألهم المحاصيل المتواجدة في منطقة بوسعادة- 3- 3

1950

140
6 12

140
320 320

20 5 5 12 20
0

500

1000

1500

2000

2500

     حسب المساحة  لمموسم  )الخضراوات واألشجار المثمرة( عاتو زر متوزيع ال (:05الشكل)        

  .(2015 ). م فم .م.  : المصدر                                 2014/2015الفالحي         

هكتار  
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األكثر توسعا في مدينة بوسعادة و ذالك لعدم الزراعة Lactuca sativa  الخستعد زراعة  -

 كثرة متطمباتيا من خصوبة التربة و كذا نوعية المياه.

من أىم المحاصيل المزروعة في بمدية بوسعادة,   Prunus amigdalus  يعد المشمش -

 ذمنيا والفيروسية اىذا المحصول الى العديد من األمراض البكتيرية عمى الرغم من تعرض 

  ذه المحاصيل لحشرة الخنفس الحافرونة األخيرة تتعرض ىانو و في اآل

(Capnodis tenebriodis)  البرقوق ضافة الى أشجار الكرز و و التي تتعرض ليا ا. 

 . 2014/2015لمموسم الفالحي   االنتاج النباتي(:06الشكل)

 (2015 ) . م فم . م.  المصدر :                              

وفي منطقة ، الزراعة في كل الوالية عموما زراعة الخضراوات النسبة االكبر من تمثل          

 . من تربة ومناخ بوسعادة خصوصا نظرا لتوفر الظروف المالئمة لزراعتيا

 

 

ار  ـقنط
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 . لبمدية بوسعادة  2015 - 2011تي  تطور االنتاج النبا (:07الشكل)             

 ( 2015 ) . مفم . المصدر :م .                                                             

قميل في زراعة يصاحبو تناقص  ،األعالفالسنوات األخيرة نالحظ تطور في زراعة  في           

 . الخضراوات لزيادة احتياج المنطقة ليذا النوع من المحاصيل

 (:2016آلفات المتواجدة بمنطقة بوسعادة )ألهم ا ميدانية إحصائيات- 4 – 3

م حسب يبجمع قمنا المضرة بالمحاصيل الفالحية الحشريةلمتأكد من وجود بعض األصناف         

 .04دراسة. النتائج األولية منظمة ضمن الجدول المحاصيل المتواجدة ضمن منطقة ال

 

 

 

 

  ارـقنط

قنطــــا

 ر
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 :(2016)جدول أصمي,   (:إحصاء لبعض اآلفات الحشرية عمى محاصل الخضراوات04الجدول)

 المحصول
 الحشرات

 الخرطال الشعير القمح الصمب

 - - - الطماطم حفار
 + + + الجراد
 + + + القارضة الدودة
 - - - المن
 - - - الزيتون ثمار ذبابة
 - - - األسود المن

 2 2 2 التنوع
 %33.33 %33.33 %33.33 التوزيع التكراري

                                                                 

فتان أساسيتان ىما الجراد لمحاصيل الحقمية كميا عرضة آلان فإ( 04)حسب الجدول            

Dociostaurus marocanus ; Acrotylus patruelis  . القارضة   الدودةوAgrotis ipsilon  

 .Noctuidae  العثيات التي تنتمي الى عائمة
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    .(2016)جدول أصمي,   ل الخضراواتي(:إحصاء لبعض اآلفات الحشرية عمى محاص05الجدول)       

 المحاصيل الصيفـــــــــية المحاصيل الشتـــــــــوية

 المحصول  
 الفول الثوم الفلفل القرع البصل الطماطم البطاطا الخس الشمندر البسباس اللفت الجزر اآلفة

 ـــ ـــ + ـــ ـــ + + ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ حفار الطماطم

 + + + + + + + + + + + + الجراد

 الدودة القارضة
+ + + + + + + + + + + + 

 + + + + + + + + + + + + المن

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ نذبابة ثمار الزيتو

 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ + ـــ ـــ ـــ المن األسود

 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 3 3 التنوع

 التوزيع التكراري
(%) 

5.5% 7.5% 7.5% 10% 7.5% 10% 10% 7.5% 7.5% 10% 7.5% 7.5% 
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، الدودة القارضة والمن تسبب أضرارا كبيرة عمى محاصيل نالحظ أن آفات الجراد               

ولى والثانية تحمل اجزاء فموية قارضة وقد تتغذى عمى فاأل الخضراوات مقارنة باآلفات األخرى.

فيي ذات أجيزة فموية  . Mysus percicae  بات وحتى القاسية منيا. أما المنكامل اجزاء الن

 . عض األمراض الفيروسيةمن في نقل بثاقبة ماصة وخطورتيا تك

بالنسبة الى الدودة حافرة أوراق الطماطم تصيب المزروعات من نفس العائمة )الدرنيات =        

 .ذنجانيات(االب

 :(2016)جدول أصمي،  فات الحشرية عمى األشجار المثمرةإحصاء بعض اآل (:06الجدول )

 المحصول
 زيتون تين عنب تفاح رمان خوخ مشمش اآلفة

 - - - - - - - الطماطمحفار 

 + + + + + + + الجراد

 + + + + + + + الدودة القارضة

 - + + + + + + المن

 + - - - - - - ذبابة ثمار الزيتون

 - - - - - - - المن األسود

 3 3 3 3 3 3 3 التنوع

 %14.28 %14.28 %14.28 %14.28 %14.28 %14.28 %14.28 %)(التوزيع التكراري

  عفي الربي نى في فصل الشتاء, فجميع الحقول األخرى تجنىفيما عدا الزيتون الذي يج          

 ، Mysus percicae  الحظ انتشار واسع لممنة الى الجراد و الدودة القارضة فيففباإلضاالصيف, و 

. ية عمى األعشاب الضارةثاناألولى عمى األشجار و ال،  ا حياةو دورتالذي ل
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 ة من المنطقة المدروسة:طلبعض الحشرات الممتق فإحصاء وتصني-5 - 3

 (.2016(:إحصاء وتصنيف لبعض الحشرات الممتقطة )جدول أصمي،07الجدول)

 الطائفة الرتبة العائمة النوع المشمش الرمان القمح البطاطا البسباس الخس

/ / / / / 20%   Forficula auricularia/ثاقبت األذن Forficulidae ةجلديات األجنح 

ا
رات

ــــــــ
ــــــــ

حشـ
ــــــــ

الـ
 

    
رات

حش
ال

 / / / 6.6% / / Lygaedae sp.ind/البق األحمر Lygaedae نصفيات األجنحة 

/ / / 4.5% 11% 16.6% Acrotylus patrualis/ جراد   Acrididae مستقيمات األجنحة 

/ / / 10.8% / / Caraboidea sp.ind/يرقت خىافس Carabidae 

 األجنحة غمديات

/ / / / 13.25% 14.28% Coccinella septapunctata 

 وقاط 7دعسوقت ذاث 

Coccinellidae 

 

/ / / / / 10% Asida sp.               خىافس مزركشت  
Tenebrionidae 

 

/ / / 21% / 12.5% Zophosis sp.خىافس سوداء  

/ / / 191% / 12.5% Stenosis sp.خىافس بىيت  

10% 40% / / / / Aphis sp.المه Aphididae متشابهات األجنحة 
/ / / 9.2% / 15% Cataglyphis sp.النمل الكبير Formicidae شفافيات األجنحة 

/ / 11% / / / Ephystia sp.الدودة الليليت للبطاطا Noctuidae 

  فراش ليلي .Noctuidae sp.ind / / / / %5 / حرشفيات األجنحة

5% / / / / / Agromysidae sp.ind.الذبابة الحافرة Agromyzidae 
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المساحة المتواجدة فييا الحشرة لمحصول : نسبة 7 تمثل النسب المتواجدة في الجدول  مالحظة:

 وتم أستنتاج ىذه النسبة حسب العالقة التالية: لمحصول .نفس امعين بالنسبة لممساحة الكمية ل

 

 

عمى  .Aphis sp (% X = 40 )   لحشرة األكثر أنتشارا ىي المن = فأن ا 07حسب الجدول 
جد عادة بين األوراق وربما ألسباب غذائية وذلك لدرجة الرطوبة المرتفعة وتو  محصول البسباس

يظير من نفس الجدول تخصص غذائي لمحشرات المتواجدة فالبعض  لتمبية حاجات ىذه الحشرة.
, بينما و الذبابة الحافرة( فراش ليمي ,البق األحمر , بة األذنثاق)منيا يتواجد عمى محصول واحد 

البعض األخر فيو تتغذى بدون تمييز وذلك لخصائص أجيزتو الفمية وعمى سبيل المثال ال 
 (.Acrotylus patrualis, Zophosis spالحصر )

 بعض الصور الممتقطة من الخرجة الميدانية: -6 – 3

 

 )2016)صورة أصمية,  ة لمحصول القمح في منطقة بوسعادة(: صور 01الصورة )       

القمح   سنابل
   

    بالرش نظام الري

 نخيل 

100  المساحة الكمية لممحصول                                       %           

                          % X                  مساحة تواجد الحشرة في ذلك المحصول
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 (2016)صورة أصمية,  . (: صورة لمحصول الفول بمنطقة بوسعادة02الصورة )

 

 (2016)صورة أصمية,  . (: صورة لمحصول الخس في منطقة بوسعادة03الصورة)

       ذبابة
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 (2016مية, )صورة أص . (: صورة لمحصول الرمان في منطقة بوسعادة04الصورة)

 سياج

شجر 

 الرمان
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 :انحششاث نبعض تقىٍت بطاقاث-3-7
 

 Tuta  absolutaحفاس انطماطم بطاقت تقىٍت ن -3-7-1

 وصف انحششة:

-8ممم وعرض الجناح بين  7-5يبمغ طول الحشرة الكاممة من 
وقرون االستشعار لدييا  ممم ، الحشرة البالغة عبارة عن عثة، 10

يضة خالل فترة حياتيا. لونيا ب 250خيطية وتضع االناث منيا 
رمادي فضي مع بقع سوداء عمى األجنحة العموية. تنشط ليال 

 (.2012 ،حبيب)حسين محسن وتختبئ نيارا بين األوراق.

                                                                                                           حفار الطماطملفراشة صورة (:05الصورة)                                                                                     
  73 المرجع

                                      عوائل الحشرة:

الباذنجانية والتي تتمثل في الطماطم ، الباذنجان ، الفمفل ، البطاطس تصيب ىذه الحشرة نباتات العائمة 
)إبراىيم خيري عتريس الخضراء  وأيضا الحشائش التابعة ليذه العائمة وقد سجمت عمى نبات الفاصولياء

 ( . 2006إبراىيم ، 

 ( تىتمً حافشة أوساق انطماطم انى: 2112حسٍه محسه حبٍب ،)حسة  :التصنيف الحيواني

Règne: Animalia                                              الوولكح: الحٍواًٍح                             

Embranchement : Arthropoda                                     الشعثح: هفصلٍاخ األسجل        

Sous-embrranchement: Hexapoda                              ذحد الشعثح: سذاسٍاخ األسجل  

Classe:Insecta                                                                           طائفح: الحششاخ     

Ordre: Lepidoptera                                                           سذثح: حششفٍاخ األجٌحح     

Famille:Gelechiidae                                                            العائلح: حافشاخ األوساق   

Genre: Tuta                                                                            الجٌس: القاذلح            

Espèce :Tuta  absoluta             انىوع: انقاتهت انشامهت                                                  
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 :دورة الحياة

   بيضة خالل فترة حياتيا ، يوضع البيض عمى السطح السفمي لألوراق  250تضع اإلناث البالغة حوالي 
أيام من وضعو و تخرج منو يرقة يكون  6-4أو الساق أو الثمار التي لم تنضج بعد ، يفقس البيض بعد 

يوما تتحول اليرقة إلى عذراء لونيا بني يمكن أن تقضي  15- 13لونيا أصفر ثم يتحول إلى الوردي ، بعد 
يوما ، مع  15 – 10بعد الشتاء عمى ىذا الشكل أو تتطور في الظروف المالئمة لتخرج الحشرة الكاممة 

أو حشرة كاممة ، بينما ال تدخل اليرقة في العمم أن الحشرة يمكن أن تقضي فصل الشتاء وىي بشكل البيضة 
يوم ، ولمحشرة قدرة عالية عمى  40-30طور السبات طالما أن الغذاء متوفر ليا تكتمل دورة الحياة خالل 

درجة مئوية و يمكن في ىذه الحالة  30 – 25ىي ما بين التكاثر في وجود درجة حرارة مناسبة لمتطور و 
 (.2012حسين محسن حبيب ، جيال في السنة . )  12أن تعاقب 

 :المكافحة

إّن فعالية المكافحة الكيميائية محدودة جدًا بسبب طبيعة ضرر الحشرة، وكذلك قدرتيا عمى التطوير السريع 
البيولوجية )األحيائية( ال تزال إلى حد كبير في إطار التطوير لسالالت مقاومة ، كما أن استخدام العوامل 

ولم تصل بعد لمرحمة إمكانية مكافحة ىذه اآلفة سواء بشكل فعال لوحدىا أو من حيث التكمفة العالية مقابل 
 ( . 2005)محمد السعيد صالح الزميتي ،  فائدتيا
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 Agrotis ipsilon مدودة القارضةبطاقة تقنية ل -3-7-2

  : وصف الحشرة

 

يمثل الجناحين أكثر  ،سم 3.5يبمغ طوليا حوالي 
من ثمثي حجم الحشرة البالغة األجنحة الخمفية 

األمامية لونيا بني  األجنحة،بيضاء إلى رمادية 
 10 إلى7تستمر حياتيا من  غامقة،ذات نقاط 

، Dominique Blancard et autres)أٌام.

2003.)

 37انمشجع         صوسج للذودج القاسضح (:06الصوسج)                                                                              

( تىتمً انذودة انقاسضت 2113) Wolfgang Dierl et  Werner Ringحسة : التصنيف الحيواني

 :انى

  Règne : Animalia                                                                                الوولكح: الحٍواًٍح  

Embranchement : Arthropoda                                                    الشعثح: هفصلٍاخ األسجل 

Sous-embrranchement : Hexapoda                                      ذحد الشعثح: سذاسٍاخ األسجل 

Classe : Insecta                                                                   :الحششاخ                   طائفح  

Ordre : Lepidoptera                                                                         سذثح:  حششفٍح األجٌحح 

Famille :Noctuidae                                                           :  العث اللٍلً                     العائلح

Genre :Agrotis                                                                        الجٌس:  الفششاخ 

Espèce : Agrotis ipsilon                                                 انقاسضت انذودة              انىوع:  

 عوائل الحشرة:

القطن ، األرز، البرسيم ، محاصيل الحقل: الذرة ، محاصيل الخضر: بطاطس ، طماطم ، فمفل ، باذنجان.
 . ( 2007،  الحبوب )إبراىيم خيري عتريس إبراىيم
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 دورة الحياة:

بيضة عمى األجزاء السفمية لمنباتات أو مباشرة عمى سطح التربة. يفقس البيض بعد  1000توضع أكثر من 
األولى والثانية عمى األوراق. تبقى اليرقات الكبيرة يوما من وضعو وتخرج اليرقات لتتغذى أطوارىا  10-14

)الديدان القارضة ( مختفية في التربة خالل ساعات النيار وتخرج إلى سطح التربة لتتغذى ليال. تتشكل 
العذارى في التربة وفي بعض األنواع تمر بفترة السكون فييا ، ويعتمد الوقت الالزم لخروج الحشرات البالغة 

لظروف المناخية ، حيث أن ألغمب األنواع جيل واحد ، ويعرف عن بعض األنواع بأنيا تياجر عمى النوع وا
 (.2008)وليد عبد الغني كعكو ، لمسافات طويمة .

 :المكافحة

الطريقة الزراعية الميكانيكية : التبكير في خدمة األرض والعناية بإزالة الحشائش حيث أنيا تجذب -1
 أنيا تأوي األعمار الصغيرة من اليرقات .الفراشات لوضع البيض كما 

 سم/لترماء. 50الطريقة الكيميائية: استخدام الطعوم السامة : شالنجر -2

 الطريقة الحيوية : مفترسات مثل العناكب والخنافس األرضية وطفيميات مثل االبنتيميس-3
cresson)(marginiventris  Apanteles ( . 2005،  ) محمد السعيد صالح الزميتي 
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 Schistocerca  gregaria بطاقت تقىٍت نهجشاد انصحشاوي -3-7-3

 
 وصف انحششة :

ينتمي الجراد إلى مجموعة ضخمة من 
 ،Orthoptera الجنادبالحشرات يطمق عمييا 

لونو  ممم ( ، 60-30)والجراد يمتاز بكبر حجمو 
سموكو حيث أنو يتحول ذلك حسب و أسمر أو رمادي 

 عند توفر الظروف  Essaims   إلى جماعات يطمق عمييا أسراب

 األنواع ىو أنواع الجراد إال أن أخطر ىذهأعداد كبيرة من  ، ىناككيمومتراتوتطير لعدة  المالئمة 

 (. Wolfgang Dierl et Werner Ring)    ،2003 الجشاد الصحشاوي. 

 عوائم انحششة:

...الخ. كما أنيا تتغذى عمى كافة والفواكو.الخضار  القطن، الشعير، القمح، المحاصيل:جميع أنواع 
)اياد يوسف الحاج اسماعيل و بنان راكان دبدوب ، ، لحاء( براعم، أزىار، ثمار،أجزاء النبات )أوراق، 

2009.) 

( فإن انجشاد انصحشاوي 2113)Wolfgang Dierl et  Werner Ring حسة: انتصىٍف انحٍواوً

 ٌىتمً إنى:

Régne : Animalia                                                                          الوولكح: الحٍواًٍح 

Embranchement : Arthropoda                   الشعثح: هفصلٍاخ األسجل                           

Sous-embrranchement : Hexapoda                   األسجل            ذحد الشعثح: سذاسٍاخ 

Classe : Insecta                                                                           طائفح:  الحششاخ  

Ordre : Orthoptera                                                             سذثح:    هسرقٍوح األجٌحح  

Famille :Acrididae                                                   العائلح:                     الجشاداخ    

  Genre : Schistocerca                                                                الجشاد الحاج: الجٌس

                                               Espèce :Schistocerca  gregaria انصحشاويانجشاد انحاج : انىوع

 37انمشجع    لجشادج (:صوسج07) صوسج

  

 

صحشاوٌح   
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:انمكافحت  

 ( وكذلك المبيدات المتخصصة في مكافحة الجراد.ULV)مبيدات ذات حجوم متناىية الصغر-

في  إلبقائيمحالة الجراد الصحراوي في المنطقة الوسطى إلى كافة مديريات الزراعة  تعميم تقارير اخطارات -
 ( . 2005ر التطورات بوضع الجراد الصحراوي .) محمد السعيد صالح الزميتي ، حالة معرفة بآخ

 :الحياة دورة

البيض بعد ويفقس بيضة  260تضع األنثى بيضيا في التربة الرممية ويبمغ عدد البيض لكل أنثى حوالي 
يوما من وضعو إلى حوريات تمر بخمسة أدوار تستغرق حوالي أربع أسابيع وىي التي تزحف وتأكل  12-15

كل ما يكون أماميا من النباتات ثم تتحول او تنسمخ إلى حشرة بالغة ذكر أو أنثى قد تطير أو تعيد تزاوجيا 
 (.2009)اياد يوسف الحاج اسماعيل و بنان راكان دبدوب ، وىكذا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حشرات بالغة ناضجة 

 جنسيا لونها أخضر 
 بيض )طور ساكن( في التربة 

حشرات كاملة غير ناضجة 

 جنسيا 

حوريات )أول ، ثاني ، ثالث ، 

.رابع ، خامس(  
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 Bactrocera oleaeزبابت انزٌتون بطاقت تقىٍت ن -3-7-4

 وصف انحششة :

ألصفر ، وأجنحتيا الشفافة ذات عروق بنية فاتحة التي توجد عمييا بمونيا الكستنائي اتتميز ذبابة الزيتون 
بقعة سوداء عمى الزاوية الخارجية لمجناح ،  كما يصل طوليا 

 البيض التي توجد في نياية بطنيا ممم بغرز آلة وضع  5إلى 
ممم ، حيث تقوم بعمل  1تحت بشرة ثمرة الزيتون عمى عمق 

تجويف مائل تضع بو بيضة واحدة مستطيمة الشكل وتنتيي من 
.(2116)وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي,أحد أطرافيا بزائدة  

   

 37انمشجع      صوسج لزتاتح الزٌروى(:08الصوسج)                                                                                 

 ( فإى رتاتح الزٌروى ذٌروً إلى :2009حسة حسٍي حالق وآخشوى ) : انتصىٍف انحٍواوً

                                                                               Régne : Animalia                          الوولكح: الحٍواًٍح                                               

Embranchement : Arthropoda                                            الشعثح: هفصلٍاخ األسجل 

Sous-embrranchement : Hexapoda                             ذحد الشعثح: سذاسٍاخ األسجل 

Classe :Insecta                                                 :الحششاخ                            طائفح  

Ordre : Diptera                                  ثٌائٍح األجٌحح                                          سذثح: 

Famille :Tephritidae                                                                               العائلح  .  

Genre :Bactrocera                              رتاب الفواكه                                      الجٌس: 

Espéce :Bactrocera oleae ربابت ثماس انزٌتون:انىوع                                                              

 عوائل الحشرة:

 .(  2112و آخرون ، ) زينات موسى ال تصيب إال ثمار الزيتون من مرحمة العقد حتى مرحمة النضج )العذراء(.

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-OM7URfsTiWU/UA8ewSPbpKI/AAAAAAAAADI/nHPz2sPZ3gc/s1600/250px-Fly_December_2007-11.jpg
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 دورة الحياة:

يفقس ىذا البيض ليخرج منو يرقات أسطوانية الشكل،  تقوم أنثى حشرة ذبابة الزيتون بوضع البيض ،
 -7مدببة من طرفيا األمامي وعريضة من الخمفي، ليست ليا أرجل، لونيا أبيض مصفر، يصل طوليا إلى 

مم، تتغذى طوال عمرىا اليرقي عمى لب الثمار؛ محدثة أنفاقا متعرجة تنتيي بغرف صغيرة. تتحول  8
مم إما داخل الثمرة  2مم، وعرضيا  4مية الشكل لونيا بني مصفر، طوليا اليرقات بعد ذلك إلى عذارى برمي

تحت البشرة، أو تخرج اليرقات لتكون العذارى في التربة، وبعد ذلك تخرج الحشرات الكاممة لمتزاوج ، وتعيد 
ابة وضع بيضيا المخصب داخل ثمار الزيتون لتتكرر دورة الحياة. ويختمف موعد ظيور الحشرات الكاممة لذب

، جوانيونيو وأوائل  0,5الزيتون وبدء إحداثيا لإلصابة تبعا لممنطقة )تبدأ اإلصابة في الساحل الشمالي من 
وفى الفيوم والواحات من أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر( وحجم الثمار )حيث تتناسب شدة اإلصابة طرديا مع 

مة في المناطق الساحمية، في حين يكون أجيال متداخ 5 -4حجم الثمار(. ويصل عدد أجيال الحشرات إلى 
 (.2006)وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي, عدد أجياليا في المناطق المنعزلة من جيمين إلى ثالثة أجيال.

 :انمكافحت

 أوال بأول والتخمص منيا لمتخمص من البيض واليرقات والعذارى الكامنة بيا.جمع الثمار الساقطة -

الثمار وفي بداية الربيع تعريض الحشرات الداخمة في السبات الشتوي لمظروف حرث األرض بعد جمع -
 الجوية وأعدائيا الطبيعية.

 "سومثيون"بمادة أوت واألخرى قبل منتصف  جوان رش أشجار الزيتون مرتين األولى في بداية شير-
 ( . 2009و آخرون ، (.) زينات موسى .ءلتر ما 100/ 3سم120
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 persicae Myzus  أشجاس انخوخ مهتقىٍت نبطاقت  -3-7-5
 

 وصف انحششة:

حشرة لونيا أخضر داكن يميل لالصفرار بيضاوية الشكل، طول 
الحشرة جسميا غير مغطى بطبقة ممم ،  .52.-51.الحشرة 
 (.Blancard،1997)شمعية.

 عوائل الحشرة:

    البامية، الخبيزة ، البطيخ وأنواع  القرعيات ، الباذنجان والبصل.

 (:صوسج لوي أشجاس الخوخ09الصوسج)                                          (. 2006) إبراىيم خيري عتريس إبراىيم ، 

                                                    37المرجع                                                                                              

 ( فإن انمه ٌىتمً إنى:2113)Wolfgang Dierl et  Werner Ring حسة: انتصىٍف انحٍواوً

 Règne : Animaliaالوولكح: الحٍواًٍح                                                                         

Embranchement : Arthropoda                                                      الشعثح: هفصلٍاخ األسجل  

Sous-embrranchement : Hexapoda                                         ذحد الشعثح: سذاسٍاخ األسجل 

Classe : Insecta                                                            الحششاخ                             طائفح:  

Ordre : Homoptera                                                          هرجاًسح األجٌحح                  سذثح: 

Famille :Aphididae                                                    الوٌٍاخ                                 العائلح:  

Genre :Myzus             الجٌس :                                                            الوي األخضش 

Espèce :Myzus persicae                                            الخوخ ألخضشا ويال:  الٌوع              

 وسة انحٍاة:د           

خ البيات الشتوي عمى حالة بيض عن حوريات في أوائل الربيع وتبمغ فترة يقضي من أوراق الخو 
بعدىا تصل إلى الطور البالغ فتمد حوريات جديدة تصبح بدورىا إناثا وتبقى عمى ىذه  أيام 8الحوري الطور 

الى نباتات الخضر والزينة genoparaeتياجر اإلناث الكاممة المجنحة الحالة مدة جيمين إلى ثالثة أجيال ثم 
أو األدغال وعند حمول فترة الشتاء يعود أفراد ىذا المن إلى أشجار الخوخ حيث تمد حوريات ينتج عنيا ذكور 

ناث معطية لمبيض  تتزاوج وتضع البيض عمى قمف األشجار وتعيد دورة  Oviparous female)بيوضة( وا 
 (.2009)اياد يوسف الحاج اسماعيل و بنان راكان دبدوب ، أجيال في السنة . 8حياتيا 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%81:Acyrthosiphon_pisum_(pea_aphid)-PLoS.jpg
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 المكافحة:

سن 10هسرحلة هشكز تٌسثح  % 50الثٍوى  االشش توثٍذ الو -
3

 السعٍذ صالح الزهٍرً ،/ غالوى ) هحوذ 

2005 .) 
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Aphis fabae scop   األسود همهبطاقت تقىٍت ن -3-7-6

 وصف انحششة:

ممم لونيا أسود ، األرجل لونيا  2طوليا 
أصفر مع األسود ، تضع بيضيا عمى 

السطح السفمي لألوراق ، متعددة األجيال في 
السنة ، تسبب أضرار لألوراق و النبات 

  Wolfgang Dierl et) بصفة عامة.

Werner Ring , 2003 .) 

 عوائم انحششة:

عالمية االنتشار تصيب العديد من حشرة 
)اياد  عائال نباتيا. 37البقوليات وأكثر من 

                                     37المرجع         ( : صورة لممن األسود   10صورة )      (. 2009يوسف الحاج وبنان راكان دبدوب ، 

( فإن انمه األسود ٌىتمً 2113)Wolfgang Dierl et  Werner Ring حسة انتصىٍف انحٍواوً :

 إنى:

       Règne : Animalia                                                  الوولكح: الحٍواًٍح          

Embranchement : Arthropoda                                            الشعثح: هفصلٍاخ األسجل  

Sous-embrranchement : Hexapoda                              ذحد الشعثح: سذاسٍاخ األسجل 

Classe : Insecta                                              الحششاخ                               طائفح:  

Order : Homoptera                                              هرجاًسح األجٌحح                   سذثح: 

Famille :Aphididae                                             الوٌٍاخ                                 العائلح:  

Genre : Aphis                                                                                   الوي   الجٌس: 

Espèce: Aphis fabae scop                                                األسود نهفول : انمهانىوع 

 

 

 

 للمن األسود (:صورة06الصورة)

 

(:صوسة نهمه األسود11انصوسة )  
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 دوسة انحٍاة:

.وعند اول ظيورىا تكون اعدادىا قميمة عادة عمى النباتات جوان  –نوفمبر تظير الحشرات البالغة اشير
وفي االقتصادية ثم تبدأ بالتكاثر البكري في فصل الشتاء حيث يستغرق الجيل الواحد اكثر من ستة اسابيع 

( يوما 28-6ايضا لمحورية اربعة اعمار وتستغرق بين )الربيع حيث ترتفع درجة الحرارة تتكاثر بسرعة بكريا 
يوض الشتاء وعمى النباتات البرية )اياد يوسف الحاج الخريف تياجر الحشرات المجنحة وتضع بوفي فصل 

 (.2010وبنان راكان دبدوب ، 

 انمكافحت:

  المكافحة الحيوية: يتوفر عمى عدد من المفترسات مثل الدعاسيقCoccinella 

.undicempunctata 
 :عند الرغبة في التسويق لمخضر والفاكية المرشوشة بالمبيدات خالل مدة اسبوع  المكافحة الكيماوية

/ غالون ماء وعندما يتأخر التسويق  3سم  10مستحمب مركز بنسبة  %50يستخدم مبيد النوكوز 
)محمد السعيد / غالون. 3سم  10مستحمب مركز   %50ألكثر من اسبوعين يكون الرش بمبيد 

 (. 2005صالح الزميتي ، 

 

 

 

 

 



 خاتمة
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فميس عجبا ليا أن تستدعي  و في األخير ال يسعنا إال التسميم لعظمة الخالق في خمقو لمحشرات ، 

 ،جيةأنظار العمماء حيث يتجسد لنا ذلك في دراستنا ىذه التي تعرفنا فييا عمى الشكل العام لمحشرات من 

تأثيرىا السمبي عمى المحاصيل فيي تضرىا و تقمل من إنتاجيا و تعتبر من أىم معوقات ومن جية أخرى 

النمو و التوسع الزراعي مما يسبب نقصا في مصادر مقومات حياة اإلنسان . لكن يجدر التنويو بأن ىذه 

 بيئي.الكائنات ال تعتبر آفات إال عند مواجيتيا المباشرة مع اإلنسان أو تأثيرىا عمى التوازن ال

 وحافرة أوراق الطماطم ولعل أىم األنواع المالحظة في منطقة بوسعادة ىي المن األخضر      

الخضراوات وكذا المن األخضر والخنفساء السوداء عمى أشجار المشمش. بينما األعالف  عمى

 حد األن.لى اآلفات الواجبة ذكرىا إوالمحاصيل الحقمية فالبقة الخضراء والجراد المغربي ىما أىم 

المزروعات في ظل ىذه الدراسة النظرية يمكن ان نمدد نفس الموضوع في دراسة ميدانية عمى باقي        

 جراء تحريات واستقصاء حول دور الطرق الزراعيةوذلك كل محصول عمى حدا كما يمكن كذلك إ

 بكونيا خزان لألمراض. في الحد من التكاثر لدى بعض األنواع المضرة خاصة الحشرية واألعشاب الضارة 

( الختوزع ىذه اآلفات حسب الفصول لمتعرف عمى تأثير العوامل المناخية )حرارة, رطوبة, مدة اإلنارة...

 والتعرف عمى حمقة تطور كل منيا مما يسيل وضع رزنامة مكافحة فعالة.

ذ عينات من دعى منا أخنشير في النياية الى عدم الحصول عمى المعمومات بأكثر دقة مما أست             

 .الحقول والتقرب من أىل االختصاص وىم الفالحين

كمالحظة يجدر اإلشارة إلى مدى الصعوبات التي وجدناىا في البحث عن احصائيات عامة          

 لمختمف اآلفات الحشرية وذلك لعدم توفرىا عمى مستوى مديريات الفالحة وفروعيا .
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 المصادر والمراجع:قائمة 

 القرآن الكريم. (1
منشأة ، براهيم خيري عتريس إبراهيم ، أمراض و آفات محاصيل الحقل و طرق المقاومةا (2

 . 2007المعارف اإلسكندرية لمنشر ، 
الخضر و طرق المقاومة ، منشأة  آفات محاصيلو إبراهيم خيري عتريس إبراهيم ، أمراض  (3

 . 2006المعارف اإلسكندرية لمنشر ، 
 .1999المدخل لدراسة عموم الحشرات، دار الكتاب الحديث لمنشر، ابراهيم سميمان عيسى ،  (4
، الجزء النظري ()إياد يوسف الحاج إسماعيل و بنان راكان دبدوب ، حشرات المحاصيل الحقمية   (5

 . 2009قسم عموم الحياة ، جامعة الموصل ،
 ،يقة المنزلية ( ، الطبعة األولىعة المنزلية ) الحدالزرا أيمن سميمان مزاهرة و فدوى غازي حموة ، (6

 .2003دار المناهج لمنشر و التوزيع ) األردن ( ، 
 . 2009،جاسم الحمو ،عمم الحشرات ،الطبعة األولى، دار النشر أسامة (7
حسين حالق ، يوسف عبد اهلل ،خالد النجم وعبير جوهر ، قابمية بعض أصناف الزيتون السورية  (8

لإلصابة بذبابة ثمار الزيتون ، مجمة جامعة تشرين لمبحوث و الدراسات العممية  سمسمة العموم 
 .2009،( 1( ، العدد ) 31البيولوجية ، المجمد )

ز الفراتين لمبحوث والدراسات الزراعية، شركة مجمة مرك)بدون عنوان( ،  حسين محسن حبيب ، (9
 .2012، العنبر لمنشر والتوزيع

زينات موسى ، جورج حداد ، خريستو هيالن ،عمي بصل ، مصمحة األبحاث العممية  (10
 . 2008لبنان ، زراعة الخس ، الطبعة األولى ، الزراعية ،

زينات موسى ، ميشال عيسى الخوري ،عبد القادر الحاج ، نجال الخوري و مارون أبي  (11
شاهين ، دراسة ديناميكية الحشرات التي تصيب أشجار الزيتون و الحمضيات في لبنان ، 

 . 2009،مصمحة االبحاث العممية الزراعية 
دراسات واالستثمار سمية حاج عمي حمودة ، نقطة التجارة السودانية ، إدارة الترويج و ال (12

 . 2010،بطاطس ، التقرير الخامس و العشرون ، 
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ومحمد محمد الشاذلي ،أساسيات عمم الحشرات ، الطبعة األولى ، دار  المرسي عمي عمي (13
 . 2004الفكر العربي ، القاهرة ، 

 .2016،فرع مديرية الفالحة لوالية المسيمة ) دائرة بوسعادة ( ، قسم وقاية النبات  (14
من عجائب الخمق في عالم الحشرات ، الدار الذهبية لمطبع  محمد اسماعيل الجاويش ، (15

 .2012والنشر والتوزيع ، القاهرة ،
محمد السعيد صالح الزميتي ، مكافحة اآلفات في الزراعة العضوية ) أسس و مقاييس  (16

دار الفجر  مصر ، جامعة عين شمس (–الزراعة النظيفة (،قسم وقاية النبات ) كمية الزراعة 
 . 2005،لمنشر ، الطبعة األولى 

ستراتيجية المستقبل (، احة المتكاممة لآلفات الزراعية ) محمد يحي  الغشم ،المكاف (17
 .1994 ،صنعاء

 . 2015 ،مديرية الفالحة لوالية المسيمة ، قسم وقاية النبات ، قسم اإلحصائيات  (18
مصطفى بركات و آخرون ،وليد عرسان ، محمد سعيد المحام ، يانا سعادة ، البرنامج  (19

 .2014فمسطي،،اإلرشادي لمفمفل في فمسطين ، المشروع اإلقميمي الزراعي الدنماركي
األسس العممية في عمم الحشرات العام ، النشر العممي  العمودي،مكي بن عبد اهلل  (20

 .1998،والمطابع ، جامعة الممك سعود 
نعيم شرف ، توفيق مصطفى ، ثابت العالوي ، مازن عكاوي ، الحشرات العامة ، دار  (21

 .  2008زهران لمنشر و التوزيع ، الجامعة األردنية ) عمان ( ، 
 2012فمسطين ، الريفية،اإلدارة العامة لإلرشاد و التنمية  الزراعة،وزارة  (22
اإلدارة المركزية لإلرشاد  الزراعية،مركز البحوث  األراضي،وزارة الزراعة و استصالح  (23

 . 2001، 684النشرة  مالزراعي، رق
وزارة الزراعة و اإلصالح الزراعي، اإلدارة المتكاممة آلفات الزيتون في سوريا، لجنة  (24

 .2006 ،355األمر اإلداري رقم 
وليد عبد الغني كعكة ، دليل التجارب الحقمية في وقاية النبات ، الطبعة العربية ، شركة  (25

 . 2008،الزراعية العالمية  Syngenta)) سنجنتا
 ،، دار المسيرة لمنشر و التوزيع ياسر عفيفي السيد ، عمم الحشرات العام ، الطبعة األولى (26

2009. 
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الملخص 

تعتبر الحشرات من أكبر الطوائف الموجودة في العالم ، یعتبر جزء منها مفید للبیئة بشكل عام 

أن نقوم لذلك ارتأینا ،أما الجزء األكبر فهو ضار للكائنات الحیة بصفة عامة وللنباتات بصفة خاصة 

تسلیط الضوء عن األضرار التي تسببها للمزروعات الفالحیة وقمنا بدراسة إحصائیة بفي بحثنا هذا 

تم اختیار هذه المنطقة نظرا لإلمكانات وتصنیفیة ألهم اآلفات  الحشریة المنتشرة في منطقة بوسعادة ،

ة الحشرات في نظام بیئي  غیر الفالحیة المعتبرة التي تزخر بها من جهة, ومن جهة أخرى نظرا لخطور 

. مستقر بسبب التصحر

قمنا في بحثنا هذا بالتعریف أوال بالحشرات ككائنات حیة من حیث شكلها العام ، ذكرنا كذلك 

بعض تأثیرات هذه الكائنات على مختلف المحاصیل الفالحیة وما تسببه من خسائر اقتصادیة ، كما 

بعض لكمیة اإلنتاج الزراعي و رة في منطقة بوسعادة ، لالمتضر تطرقنا لبعض إحصائیات للمساحات 

لمنطقة المدروسة.في ذلك بااآلفات المتسببة

الكلمات المفتاحیة: 

إحصائیات ، آفات حشریة ، محاصیل فالحیة ، تصنیفات.



Résumé

Les insectes représentent la plus grande classe animale au monde, une

partie de cette classe, d’une façon générale est utiles pour l’environnement,

mais la plus grande partie est nocive pour tout être vivant en générale et pour

les plantes en particulier. C’est dans cette perspective que nous avons opté

pour cette recherche concernant les méfaits de ces être sur les plantes

cultivées, sous forme d’étude bibliographique sur les statistiques et la

classification des principaux ravageurs fréquentant la région de Bou-saada. le

choix est porté sur cette région vue ses potentialités agricoles ainsi que les

danger portés par cette catégorie animales dans un écosystème de plus en plus

fragilisé par la désertification.

Dans cette recherche nous avons défini les insectes, leur influences sur

les diverses récoltes agricoles sous forme des dégâts économique, les surfaces

ravagées, le rendement par cultures ainsi que les pertes et les fléaux

rencontrés dans la région d’étude.

Mots clés :

Insectes fléaux, Classifications, Récoltes agricoles, pertes de rendement,
Statistiques.
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