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مقدمة 
حشرات البساتيف تسبب اضرارًا كبيرة الشجار الفاكية او نباتات الخضراوات او الزينة 
وتقمؿ مف انتاجيا حيث تصيب بعضيا الجذور او السيقاف او االوراؽ او االزىار او الثمار او 

:- البذور وسنتناوؿ اىـ ىذه الحشرات وىي
 The orchard Insectsحشرات البساتين 

. (متعددة العوائل)الحشرات ذات االضرار العامة : اوالًال 
 . Fruit Tree Insectsحشرات اشجار الفاكهة :  انياًال 
 حشرات الرماف .
 حشرات الحمضيات .
 حشرات التيف .
 حشرات الجوز .
  (الحبة الخضراء)حشرات الفستؽ .
  (التفاح ، العرموط ، السفرجؿ)حشرات التفاح .
  حشرات العنب .
 حشرات الزيتوف .
  حشرات ذوات النواة الحجريةStone Fruit Trees Insects ( الخوخ ، ، المشمش

. (العنجاص والموز
. Vegetable Crop Insectsحشرات الخضراوات :  ال اًال 
 حشرات العائمة البقولية .
  (البصؿ ، الثـو والكراث)حشرات العائمة الزنبقية .
 حشرات العائمة الرمرامية .
  (الميانة ، القرنابيط ، الخس ، الشمغـ ، الفجؿ ، الشوندر)حشرات العائمة الصمبية .
  (الباميا)حشرات العائمة الخبازية .
  البطيخ ، الرقي ، الشجر  (القثاء)الخيار ، خيار الماء )حشرات العائمة القرعية ،
. ((القرع)
  (الباذنجاف ، الطماطة والفمفؿ)حشرات العائمة الباذنجانية .

. حشرات نباتات الزينة: رابعاًال 
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 (لالقسام التي لم تأخذ حشرات عامة) عمم الحشرات إلىمدخل 
 

:  االقتصادية لمحشراتاألهمية
 نوع وىنالؾ اعداد كبيرة غير 2800يبمغ عدد الحشرات المشخصة في العراؽ اكثر مف 
 نوعًا ضارًا لممزروعات او 844مشخصة ومف بيف الحشرات المشخصة ىنالؾ اكثر مف 

الحيواف واالنساف ، كما اف منيا حشرات مفيدة ممقحة لبلزىار او كمفترسات او متطفبلت 
. عمى حشرات ضارة

تحصؿ اضرار الحشرات بسبب تغذيتيا عمى النباتات او منتجاتيا وينشأ عف ذلؾ قمة 
المحصوؿ او تمؼ الناتج واضافة الى ذلؾ فيي قد تنقؿ لمنباتات امراضًا خطيرة وقدرت 

%. 35 بػ 1967االضرار او الخسائر في االنتاج الزراعي العالمي لعاـ 
وفي العراؽ قدرت الخسائر التي تسببيا دودة جوز القطف الشوكية في حاصؿ القطف الى 

. مف الشعير% 30مف الحنطة و% 75في بعض السنيف وفي حشرة السونة بحوالي % 90
 

اضرار ومنافع الحشرات 
: اضرار الحشرات لمنباتات وتشمل.أ

تقرض الحشرات اجزاء النباتات كاالوراؽ والبراعـ واالزىار واالغصاف والسيقاف او الجذور .1
. وغيرىا بواسطة اجزاء فميا القارضة كالجراد

بواسطة اجزاء الفـ الثاقبة الماصة كما في حشرات المف : امتصاص عصارة النبات.2
. والقفازات

. كما في حفارات االوراؽ والسيقاف: حفر االوراؽ والسيقاف.3
. وضع البيض في اجزاء النبات مسببيا سيولة انكسارىا او تموثيا كما في حشرة السيكادا.4
. نقؿ مسببات بعض االمراض النباتية مثؿ الفطريات والبكتريا وغيرىا.5
 
 
 
 
: منافع الحشرات.ب
. انتاج الحرير وبعض االصباغ مثؿ الشبلؾ.1
. انتاج التورمات النباتية كالعفص.2
. انتاج العسؿ والشمع ومف السما.3
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. تمقيح االزىار.4
. (المكافحةالحيوية)مكافحة الحشرات الضارة واالدغاؿ .5
. استخداـ بعض الحشرات في االبحاث العممية كالوراثة كما في حشرة الدروسفمة.6
. استخداـ بعض الحشرات كغذاء لمطيور واالسماؾ او حتى االنساف.7
 

 Class Insectaصف الحشرات او سداسية االرجل 
  Phylum: Arthropoda                                         شعبة مفصميات االرجؿ

 Animal: kingdom                                                   المممكة الحيوانية
يعتبر صؼ الحشرات مف اىـ المجاميع التابعة لممممكة الحيوانية فافرادىا يمثموف اكثر 

مف شعبة مفصميات االرجؿ ويعتبر عمـ % 90مف المممكة الحيوانية واكثر مف % 75مف 
 ىو العمـ الذي يدرس الحشرات وبو فروع عديدة مثؿ Entomologyالحشرات او الحشريات 

 وىو Economic Entomologyعمـ التركيب وعمـ الفسمجة وعمـ الحشرات االقتصادية 
العمـ الذي يبحث في انواع الحشرات االقتصادية التي تسبب اضرار في االنتاج الزراعي بكافة 

. انواعو مثؿ المحاصيؿ الحقمية او البساتيف وغيرىا
 

: مميزات صف الحشرات
الرأس والصدر والبطف وكؿ منيا يتكوف مف : جسميا مقسـ الى ثبلث مناطؽ واضحة.1

او بقيت واضحة  ( حمقات5)حمقات عدة اندمج بعضيا اثناء النمو الجنيني كما في الرأس 
. ( حمقة11)والبطف  ( حمقات3)كما في الصدر 

. ليا زوج واحد مف قروف االستشعار او الموامس تتصؿ بالرأس.2
. ليا ثبلثة ازواج مف االرجؿ في الصدر.3
ليا زوج او زوجاف مف االجنحة وتتصؿ بالمنطقة الصدرية او قد تكوف االجنحة معدومة .4

. كصفة اولية او مكتسبة
 .يتكوف مف قصبات وقصيبات ىوائية تتخمؿ انسجة الجسـ (الجياز القصبي)جياز التنفس .5
 في الجراد Metamorphosisالنمو بعد الجنيني عندىا يتميز بظاىرة التحوؿ او التشكؿ .6

 .والصراصير
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 Classification of Insectsتقسيم الحشرات 
: يقسـ صؼ الحشرات الى تحت صفيف رئيسييف ىما

  تحت صؼ الحشرات عديمة االجنحةSubclass Apterygota  
  تحت صؼ ذوات االجنحةPterygota .

  قسـ حشرات خارجية االجنحةDivision Exopterygota .
  قسـ حشرات داخمية االجنحةDivision Endopterygota .

. وتعود ليا رتب الحشرات المختمفة التي ستدرس الحقًا اف شاء اهلل
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التشريح الخارجي والداخمي لمحشرات 
The External and Internal Anatomy Insects 

 :التشريح او التركيب الخارجي: اوالًال 
: جدار الجسم في الحشرات

:  يتركب مف ثبلث طبقات رئيسة ىي
 : Cuticleالكيوتكل .1

يعطي الجسـ الصبلبة ومكونًا الييكؿ الخارجي لمحشرة ويتكوف مف مادة الكايتيف 
. ومركبات اخرى بروتينية او دىنية يمنع خروج الماء او دخوؿ الجراثيـ

: Hypodermisالبشرة .2
صؼ مف الخبليا الحية ومنيا عديد االنواع والوظائؼ تساعد في االنسبلخ والتآـ الجروح 

. والحس
: Basement membraneالغشاء القاعدي .3

. يقع تحت طبقة البشرة ويفصميا عف االحشاء الداخمية ويغمؼ العضبلت
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: Molting or Ecdysisاالنسالخ 

لكي تنمو الحشرات ينسمخ ىيكميا القديـ المتصمب وتفرز ىيكبًل جديدًا لينًا يسمح ليا 
بالنمو قبؿ تصمبو ويتـ االنسبلخ بزيادة حجـ الخبليا في طبقة البشرة وافرازىا لسائؿ االنسبلخ 

مف الخبليا الغدية فيذوب بعض الكيوتكؿ ويمتص العادة استخدامو مجددًا في الكيوتكؿ 
. الجديد الذي تفرزه خبليا البشرة الداخمية وبعد ذلؾ يتـ صبغو وتصمبو

 
 
 
 
 
 

مناطق الجسم في الحشرات 
 Headالرأس .أ

رأس الحشرة عبارة عف عمبة صمبة تضـ المخ وتحمؿ اجزاء الفـ والعيوف وقروف 
: االستشعار ويتكوف الرأس مف عدة مف الصفائح وتتصؿ بو عديد مف الزوائد ىي

 Antennaقرون االستشعار او الموامس .1
وىي زوج مف االعضاء المقسمة الحسية وتتركب مف جزء قاعدي ىو االصؿ وجزء اخر 

. ىو االصؿ وجزء اخر ىو الغدؽ وجزء طويؿ ىو الشمروخ
وىنالؾ انواع عديدة مف قروف االستشعار في الحشرات تأخذ اشكاؿ عديدة يستفاد منيا في 

. تشخيص وتصنيؼ الحشرات
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 Eyesالعيون .2
. لمحشرات البالغة زوج مف العيوف المركبة وثبلث مف العيوف البسيطة

 Mouth Partsاجزاء الفم .3
تتألؼ اجزاء الفـ في الحشرات مف الشفا العميا والشفا السفمى وزوج مف الفكوؾ السفمية 

. والمساف
. اجزاء الفـ القارضة ىي السائدة وتوجد انواع ثاقبة ماصة وغيرىا

  Thoraxالصدر .ب
يتكوف مف ثبلث حمقات متخصصة بالحركة فينالؾ زوج لبلرجؿ في كؿ حمقة كما اف 

ىنالؾ زوج مف االجنحة في الحمقة الثانية او زوجيف مف االجنحة في الحمقتيف الثانية والثالثة 
 .

 Legsاالرجل -1
تتألؼ كؿ رجؿ مف عديد مف التراكيب ىي الحرقفة والمدور والفخذ والساؽ والرسغ 

والمخمب والوظيفة الرئيسية لمرجؿ ىي المشي اال انيا في الحشرات تأخذ اشكاؿ عديدة الداء 
. وظائؼ مختمفة 

 Wingsاالجنحة -2
الوظيفة الرئيسية ليا ىي المساعدة في الطيراف وقد تحوي الحشرات زوج واحد مف 

االجنحة كما في الذباب او زوجيف كما في الفراشات او قد تنعدـ كصفة مكتسبة او اولية 
وشكؿ الجناح مثمث الشكؿ ويأخذ اشكااًلعديدة في الحشرات مف الحرشفي في الفراشات .

. والجمدي في الجراد وغيرىا
  Abdomenالبطن .جـ

وىي الجزء الثالث مف الجسـ خالية مف الزوائد عدا القروف الشرجية التي ىي زوج مف 
التراكيب الحسية والتي بدورىا تأخذ أشكااًل عديدة الداء وظائؼ مختمفة 

 
وعمى الحمقة  6-2وفي يرقات الفراشات توجد خمسة أقداـ كاذبة عمى الحمقات البطنية 

االخيرة البطنية وىنالؾ الزوائد التناسمية في الذكر متمثمة بالة السفاد والة وضع البيض 
Ovipositor Male Genitalia  .
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التشريح الداخمي لمحشرات : انيا 
Internal Anatomy of Insects 

 
االجهزة الداخمية لمحشرات 

 
 الجهاز التنفسي.1

يدخؿ اليواء الى جسـ الحشرة عف طريؽ فتحات الثغور التنفسية ومنيا الى انابيب رفيعة 
تسمى القصبات اليوائية تتفرع في جميع جسـ الحشرة لتوصيؿ اليواء الى كؿ االنسجة ، ويوجد 

عمى الجدار الداخمي ىذه القصبات سمؾ حمزوني شيتيني  فائدتو حفظ ىذه القصبات دائمًا 
. مفتوحة لمرور اليواء

في الحشرات القوية الطيراف كالجراد يوجد في الجية العموية لمصدر والبطف عدد مف 
االكياس اليوائية ، وىي عبارة عف انتفاخ في بعض القصبات الثانوية لتكويف مخازف لحفظ كمية 

. كبيرة مف اليواء تحتاج الييا الحشرة في اثناء الطيراف
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الجهاز الهضمي .2
: يتكوف الجياز اليضمي مف االجزاء االتية

. وىذاف موجوداف في الرأس: فراغ الفـ والبمعوـ.1
ثـ تدخؿ . يمي البمعـو وىو عبارة عف انبوبة ضيقة قصيرة تمر مف الرأس خبلؿ الرقبة: المرىء.2

. الى الحمقة الصدرية االولى
عبارة عف اتساع في المرىء يكوف كيسًا رقيؽ الجدار تخزف فيو الحشرة ما تبتمعو : الحوصمة.3

. بسرعة مف الغذاء
جزء كروي الشكؿ سميؾ الجدار عضمي النسيج ، والقونصة ظاىرة مف الخارج في : القونصة.4

ويغطى سطح القونصة مف . الصرصور بينما في الجراد ال يمكف فصؿ حدودىا عف الحوصمة
. الداخؿ صفوؼ طويمة مف االسناف القوية التي تعمؿ عمى تفتيت وتصفية الغذاء الداخؿ الييا

انبوبة متوسطة الطوؿ وظيفتيا القياـ بعممية اليضـ واالمتصاص ويتكوف سطحيا : المعدة.5
. الداخمي مف نسيج غدي الفراز سوائؿ اليضـ

ويختمؼ عددىا . وىي عبارة عف زوائد انبوبية اعورية توجد عند مبدأ المعدة: الزوائد المعدية.6
ىذه الزوائد المعدية تتكوف مف . فيي في الصرصور ثماني زوائد ف بينما في الجراد ست فقط

. نفس نسيج المعدة وتقـو مع المعدة بعممية اليضـ واالمتصاص
وىذه تكوف في الغالب منثنية عمى نفسيا وتبدأ مف عند نياية المعدة : القناة اليضمية الخمفية.7

وىي تتكوف مف انبوبة رفيعة قصيرة جدًا تمي المعدة مباشرة وىي . الى اف تنتيي بفتحة األست
االمعاء الدقيقة ، ويمي االمعاء الدقيقة انبوبة اكثر اتساعًا واكثر طواًل واحيانًا يختمؼ اتساعيا 

وبعد القولوف يأتي المستقيـ وىو . نظرًا الختبلؼ تزاحـ المواد الغذائية بداخميا وىي القولوف
عبارة عف ستة بروزات طويمة غامقة الموف فائدتيا انيا تعمؿ عمى امتصاص الماء مف البراز 

وينتيي المستقيـ بفتحة . قبؿ خروجو مف فتحة الشرج حتى ال تفقد الحشرة كثيرًا مف رطوبتيا
. الشرج
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: ممحقات القناة الهضمية
 
عبارة عف زوج مف الغدد كؿ غدة عمى جانب مف المرىء ، وتتكوف الغدة مف  :الغدد المعابية.1

ولكؿ غدة مخزف لعابي ذو . فصيصات صغيرة تتصؿ فيما بينيا لتصب في النياية في قناة الغدة
قناة مستقمة ، وتتصؿ قناتا المخزنيف لتصب بفتحة مشتركة في فراغ الفـ ، وتتصؿ ايضًا قناتا 

وترى ىذه . الغدتيف مع احداىما باالخرى في قناة مشتركة قصيرة تتصؿ بقناة مخزني المعاب
الغدد واضحة تمامًا في الصرصور  الحتياجو الييا الفراز المعاب نظرًا لطبيعة تغذيتو ، بعكس 

. الحاؿ في الجراد فانيا مضمحمة كثيرًا ويصعب الكشؼ عمييا
ة اليضـ ، ػ عبارة عف انابيب رفيعة جدًا مجوفة مف الداخؿ ال دخؿ ليا بعممي:انابيب مالبيجي.2

ولكنيا عبارة عف الجياز البولي الرئيسي في الحشرات ، فيي تفرز البوؿ وتفرغو في القناة 
وتوجد ىذه االنابيب متصمة بأحد اطرافيا عند نياية . اليضمية ليخرج مع البراز مف فتحة الشرج

فيي . ويختمؼ عددىا في الحشرات. المعدة وابتداء القناة اليضمية الخمفية والطرؼ االخر سائب
.  انبوبة60-30في الصرصور والجراد تبمغ 

الجهاز التناسمي .3
: الجهاز التناسمي في االن ى.أ

بينما في . يتكوف مف مبيضيف كؿ مبيض يتكوف مف فروع عددىا في الصرصور ثمانية
تتراص البويضات في فرع المبيض بحيث تكوف اكبر البويضات . الجراد اكثر مف ذلؾ بكثير

. اقربيا الى قناة المبيض ، اما طرفو الرفيع فيحتوي عمى بويضات صغير او خبليا تناسمية
وتتجمع كؿ فروع المبيض في قناة واحدة ىي قناة المبيض ، وتتصؿ قناتا المبيضيف في قناة 

ويتصؿ . المبيض المشتركة ، وتنتيي ىذه بفراغ الميبؿ الذي ينتيي بالفتحة التناسمية االنثية
بفراغ الميبؿ زوج مف الغدد الزائدة التي تصب في مقدمة الميبؿ ، وىي في الصرصور عبارة 

. كمسية وغروية لبناء كيس البيضعف اشكاؿ انبوبية كثيرة االلتواء والتفريع وفائدتيا افراز مادة 
اما في الجراد فاف الغدد الزائدة عبارة ع كيسيف ابوبييف وظيفتيما افراز مادة مخاطية تجؼ 

 .باليواء فتجعؿ البيض كمو كتمة واحدة
وعبلوة عمى ذلؾ نجد ا الجياز التناسمي في االثى ما يسمى بالقابمة المنوية ، وىي عبارة 

عف كيس صغير يتصؿ بقناة رفيعة تفتح في السطح العموي لجدار الميبؿ ، وفائدة ىذه القابمة 
المنوية ىي االحتفاظ بالحيوانات المنوية االتية مف الذكر وتخزينيا الى حيف االحتياج الييا في 

 .تمقيح البويضات بالتدريج
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 :الجهاز التناسمي في الذكر.ب
يتكوف مف خصيتيف ، كؿ منيما يتكوف مف عدد مف الفصيصات يغطييا مف االرج 

وتوجد الخصيتاف في ذكر الصرصور عمى شكؿ جزأيف طويمي نوعًا لونيما . نسيج طبلئي رقيؽ 
 .ابيض يميؿ الى الزرقة الخفيفة ، ويظير مف خبلؿ الغطاء الرقيؽ شكؿ فصيصاتيا المستديرة

يخرج مف كؿ خصية انبوبة رفيعة ىي عبارة عف الوعاء الناقؿ الذي ينتفخ عند نيايتو 
ليكوف الحوصمة المنوية ، وتمتقي الحوصمتاف المنويتاف عند مبدأ القناة القاذفة والتي تنتيي الى 

 .الخارج في الفتحة التناسمية الذكرية
يتصؿ بالجياز التناسمي في الذكر غدد زائدة ايضًا ، وىذه توجد في الصرصور عمى 

ىيئة زوائد انبوبية تتصؿ عند موضع التقاء الحوصمتيف المنويتيف بمبدأ القناة القاذفة فيظير ىذا 
وعبلوة عمى ذلؾ يوجد في الصرصور غدة مستقمة صولجانية الشكؿ . الجزء كشكؿ عش الغراب

تمتد تحت الجياز التناسمي وعمى امتداد القناة القاذفة مف اسفؿ لتفتح لمخارج بفتحة مستقمة ، ىذه 
الغدة تسمى الغدة الكنمية ويقاؿ انيا تفرز مادة ذات رائحة سيمة التطاير لتدافع بيا الحشرة عف 

 .نفسيا
 
 الجهاز العصبي المركزي.4

 : يتكوف الجياز العصبي المركزي مف االجزاء االتية
وىو يوجد اعمى المرىء في فراغ جمجمة الرأس ، وظيفتو انو مركز الحس الذي ينظـ : المخ.1

 .ولكف وظيفتو كمركز لمحركة محدودة. تعاوف االنسجة مع بعضيا
توجد ايضًا في فراغ الجمجمة اسفؿ المخ ، وىي تتصؿ بالمخ بواسطة : العقدة تحت المرىء.2

وتحتوي العقدة تحت المرىء عمى مركز الحركة الجزاء الفـ ، . رابطيف يمتداف حوؿ المرىء
 .كما انيا تؤثر عمى نشاط حركة الحشرة

يتكوف مف عدة عقد عصبية تتصؿ ببعضيا بواسطة زوج مف االحباؿ : الحبؿ العصبي.3
ويوجد بالصدر عادة ثبلث عقد عصبية ، اال . العصبية الطولية تبدأ مف عقدة تحت المرىء

. انو في بعض انواع الحشرات قد توجد عقدة صدرية واحدة ، وفي البعض االخر يوجد عقدتاف
 6ويوجد بالبطف ايضًا عدد مف العقد يختمؼ باختبلؼ الحشرات ، فيي في الصرصور مثبًل 

وكؿ عقدة مف عقد الحبؿ العصبي تمثؿ مركز الحس والحركة في الحمقة التي تحوييا . عقد
ولو اف كؿ عقدة ال تعتبر مستقمة استقبلاًل تامًا عما يجاورىا مف العقد ؛ الف الجياز العصبي 

 .كمو في الواقع مرتبط بعضو ببعض
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ويمتد مف كؿ عقدة صدرية زوجاف مف االعصاب احدىما خاص بالحمقة التي بيا العقدة 
والثاني اص بزوج االرجؿ المتصؿ بيا ، وفي كؿ مف الحمقتيف الصدريتيف الثانية والثالثة زوج 

 .ثالث مف االعصاب يمتد الى الجناحيف لتنبيو العضبلت المحركة ليما
اما العقد العصبية البطنية فيشترؾ بعضيا في تنبيو بعض اجزاء الجياز اليضمي ، وبعضيا في 

تنبيو الثغور التنفسية الموجودة بالبطف ، واالخيرة منيا تنبو القناة اليضمية الخمفية والجياز 
 .التناسمي

 لبلشكاؿ التوضيحية ومزيد مف التفاصؿ الرجاء الرجوع الى كتابنا
والموجود نسخة  (2007)تدريس مختبرعمـ الحشرات المستند عمى الحاسوب 

 .الكترونية منو ضمف قرص قاعدة المعمومات المرفقة بيذا الكتاب
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 (متعددة العوائل)الحشرات ذات االضرار العامة : اوالًال 
 .رتبة متساوية االجنة (النمؿ االبيض)االرضة .1
 .الجراد رتبة مستقيمة االجنحة.2
 .رتبة مستقيمة االجنحة (الكاروب او كمب الماء)الحفار .3
 

   عموماًال Microcerotermes diversus (silvestri) *االرضة.1
  :التصنيف.أ

  Family: Termitidaeعائمة النمؿ االبيض                                                 
  Order: Isopteraمتساوية االجنحة                                                  : رتبة

.  نوع سائد في اشير اذار وايارAmitermes vilis (Hagen)في السميمانية والموصؿ 
تعتبر االرضة مف الحشرات االقتصادية الميمة المنتشرة في كؿ دوؿ العالـ تياجـ المحاصيؿ 
القمح والذرة والقطف وغيرىا او اشجار البساتيف كالعنب والتيف والزيتوف وتعيش تحت االرض 

Sub terrancan في مستعمرات يتراوح اعدادىا ما بي بضع مئات الى عدة مبلييف وتختص 
 وىي Costesكؿ مجموعة مف افرادىا في اداء عمؿ معيف وتسمى االشكاؿ او المظاىر 

 .الممكات او المموؾ والعامبلت والجنود
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 :دورة الحياة في االرضة.ب
في اواخر الربيع او اوائؿ الصيؼ تظير في المستعمرة افراد مجنحة تامة ومتكاممة 

جنسيًا ذكور واناث ذات لوف داكف اسود او بني داكف تترؾ ىذه االفراد المستعمرة وتطير لفترة ثـ 
تتزاوج وتتصؼ اجنحتيا ثـ تبدأ بالبحث النشاء المستعمرة الجديدة تحت صخرة او في جذع 

شجرة او تحت سطح التربة وبعد تكويف المستعمرة تتوسع بطف االنثى نتيجة نمو البيض 
ممـ والتتمكف مف الحركة ابدًا فترة حضانة  (200-150)والمبايض وقد يص حجـ الممكة الى 

يومًا تيتـ الشغاالت والحوريات بالبيوض وتأذىا مف الممكات الى غرؼ  (90-24)البيض طويمة 
 شيرًا الى اف تصؿ 32خاصة ومعدة لمفقس وفترة الحوريات بعد الفقس طويمة ايضًا قد تستغرؽ 

 .تدعى الممكة بنفسيا المجموعة االولى مف الصغار ثـ تتفبلغ تمامًا بعد ذلؾ. الى النضوج
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 مكافحة األرضة.جـ
 :مكافحة األرضة في الحقوؿ الزراعية او في البساتيف تتـ كما يأتي

 .ازالة جميع النباتات المصابة بشدة او الميتة وحرقيا.1
غالوف ماء وىالؾ انواع عديدة مف  /3سـ25بمعدؿ % 15رش مكاف االصابة بمبيد الزيمزريف .2

 .االرضة اال اف حياتيا ومكافحتيا متشابية تقريباً 
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 The locust or Hppers (النطاط)الجراد .2

وتضـ انواع عديدة منيا المستوطف او  الرىاؿ وىي حشرات شديدة الضرر لكؿ النباتات 
عمومًا ولكوف بعضيا مياجر عبر البمداف فاف االمـ المتحدة تساعد في السيطرة عميو ومتابعة 

 انتشاره ومكافحتو وىنالؾ انواع عديدة مف الجراد اال اف مف اىميا 
  The Desert Locustالجراد الصحراوي : التصنيف.أ

Schisto cera gregaria (Forsk) 

Fam.: Acrididae                                                           عائمة الجراد 
  Order:Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة                                                

ينتشر انتشارًا واسعًا في افريقيا واسيا وبعض اجزاء مف اوربا وقد عرؼ قديمًا منذ اقدـ 
 .العصور وىنالؾ صور عمؿ االثار االشورية والفرعونية وغيرىا وجاء ذكره في الديانات السماوية

 
 دورة حياة الجراد لصحراوي.ب

 260تضع االنثى بيضيا في التربة الرممية ويبمغ عدد البيض لكؿ انثى انثى حوالي 
 يومًا مف وضعو الى حوريات تمر بخمسة ادوار تستغرؽ حوالي اربع 15-12بيضة ويفقس بعد 

اسابيع وىي التي تزحؼ وتأكؿ كؿ ما يكوف اماميا مف النباتات ثـ تتحوؿ او تنسمخ الى حشرة 
 .بالغة ذكر او انثى قد تطير او تعيد تزاوجيا وىكذا

 
                                                                                                                                                                                                                                             

 
 
 
 
 

 في التربة  (طور ساكن)بيض  حشرات بالغة ناضجة جنسياًال لونها اخضر 

 حشرات كاممة  ير ناضجة جنسياًال   (خامس-رابع- الث- اني-اول)حوريات 
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 :مكافحة الجراد-جـ
 :يكافح الجراد باطواره الطيارة او الزاحفة بشكؿ رئيسي وكما يأتي

 
 :المكافحة الكيمياوية.1
 :السامة (الطعاـ)استعماؿ الطعـو .أ

 كغـ مبيد 5-3 مع النخالة بنسبة BHCيعمؿ طعـ ساـ مكوف مف مادة سادس كموريد البنزيف 
 : كغـ نخالة ويرطب بالماء ثـ ينثر الطعـ في الحقوؿ بمعدؿ100/

 دونـ لمجراد الزحاؼ/ كغـ10-15
 .دونـ لمجراد الطيار الجاثـ عمى االرض/ كغـ20-25

 
 وااللدريف ثـ يعفر يدويًا او ميكانيكيًا في BHCتخمط بعض مساحيؽ المبيدات مثؿ :التعفير.ب

 .الحقوؿ عمى النباتات واالعشاب لقتؿ الحوريات الزاحفة الحشرات البالغة عند نزوليا الى االرض
 
غالوف ماء رشًا / غـ6-5بمعدؿ % 20او الديمدريف %40ترش النباتات بمبيد االلدريف :الرش.جـ

عمى الجراد الجاثـ عمى النباتات بماكف الرش االرضية او مف الطائرات وقد تستعمؿ مبيدات 
ترش بالطائرات بدوف تخفيفيا بالماء فتخرج  (ULV) Ultra Low Volumeالحجـو المتناىية 

 .عمى ىيئة رذاذ ناعـ وتغطى مساحات واسعة
 
 المكافحة الميكانيكية االطوار الزاحفة.2

يضرب االغصاف او يحفر خندؽ اماـ زحفو ويرش عند تجمعو في الخندؽ بالمبيدات او 
 .يحرؽ بالنار او يمؤل بالماء

 
 :(المكافحة الحيوية)استخدام االعداء الطبيعية .3

وجدت عديد مف المفترسات والمتطفبلت عمى الجراد في العراؽ وعند اكثاىا وتوزيعيا في 
 .االماكف التي يكثر بيا الجراد قد تعمؿ عمى تخفيؼ اضراره
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 The mole criket (الكاروب او كمب الماء)الحفار .3
  .Gryllotalpa grllotalpa L :التصنيف.أ

  Fam.: Gryllotalpidaeعائمة الحفار                                                       
  Order: Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة                                                 

تعيش ىذه الحشة في معظـ دوؿ العالـ ومنيا العراؽ وتفضؿ االراضي الخفيفة والحدائؽ 
. المنزلية والمناطؽ المجاورة لمصادر المياه مثؿ السواقي والترع في الحقوؿ الزراعية والبساتيف

 .(الوصؼ والضرر يعطى في العممي كما سبؽ الذكر)

 
 :دورة الحياة في الحفار.ب

تقضي الحشرة فصؿ الشتاء في حالة حشرة بالغ اوح حوريات في االنفاؽ تحت سطح 
بيضة في حجات  (250-25)سـ البيض بمقدار (20-15)التربة تضع االنثى عمى عمؽ 

 بيضة وتبقى االـ لحراسة البيض 500انثى حوالي /صغيرة نياية كؿ نفؽ ويبمغ مقدار البيض 
  اسابيع تبقى الحوريات عدة اياـ في العش تطعميا الـ ثـ 3بدوف اف تتغذى الى اف يفقس بعد 
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تخرج لتناوؿ الغذاء بنفسيا مف الجذو المتوفرة في محيطيا وتصؿ الى تماـ النمو عد مرور سنة 
 .شير وقد يكوف ليا جيؿ او جيميف في السنة (12-6)وتعيش احشة البالغة 

 
 :(الحفار)مكافحة الكاروب .جـ
 :المكافحة الكيمياوية بالطعم السام.1

وتستعمؿ معدؿ % 85اف احسف طريقة لذلؾ ىو استخداـ النخالة ممزوجة بمبيد السفف 
 كغـ نخالة ينثر الطعـ عمى سطح االرض في الحقوؿ او البساتيف المصابة بيذه 50/كغـ ميد 1

قؿ الغروب ويستحسف ارواء االض قبؿ نثر  (ممكف مبلحظة االنفاؽ لمتابعة االصابة)الحشرة 
لحرمانو مف الجذور لغمرىا بالماء اثناء )الطعـ الجبار الحفار عمى الخروج الى سطح االرض 

 .ليأكؿ الطعـ الساـ فيقضي عميو (السقي
يتوفر عدد مف الطفيميات في وسط وشماؿ العراؽ يمكف استخداميا في برامج المكافحة .2

 .المتكاممة عند الحاجة
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 Fruit Tree Insectحشرات الفاكهة :  انياًال 
 

 (التفاح ، العرموط ، السفرجؿ)  Apple Insectحشرات التفاح .1
  Codling Mothدودة ثمار التفاح .1
  Great Peacock Mothدودة اوراؽ التفاح الشمالية .2
  Pear lace Bugالبؽ المطرز .3
  ، حفار ساؽ السفرجؿ Leo pard Mothحفار ساؽ التفاح .4

  Woolly Apple Aphidمف التفاح القني   - 
  Apple leaf Rollerالدودة البلفة الوراؽ التفاح -
  وغيرىاLesser Ermine Mothآكمة اواؽ التفاح -
 

 The Codling Mothدودة  مار التفاح .1
  .Laspeyresia pomonella L                                        :التصنيف.أ

  fam.: Olethreutidaeعائمة ديداف ثمار التفاح                                             
  Order: Lepidoptera                                  (الفراشات)رتبة حرشفية االجنحة 

تنتشر في جميع بقاع العالـ ومنيا العراؽ وتصيب عوائؿ عديدة كالعرموط والسفرجؿ 
 .والمشمش والجوز وغيرىا
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 : لدودة  مار التفاحlife cycleتاريخ الحياة .ب

تمضي الحشرة في طور اليرقة مدة السكوف في الشتاء داخؿ شرنقة في شقوؽ في 
يومًا ثـ في منتصؼ نيساف وحتى  (30-12)الشجار وفي اوائؿ الربيع تتحوؿ الى عذراء لمدة 

 .اواخر حزياف تخرج الحشرات البالغة وىي ليمية النشاط
 اياـ عمى االوراؽ وعمى القمـ النامية 6-3تبدأ الفراشة بوضع البيض عد خروجيا بػ 

بيضة وتعيش  (100-50)يومًا مساء كؿ يوـ ويتراوح العدد التي تضعو النثى  (20-10)ولفترة 
 .يوماً  (38-13)الحشرة الكاممة مدة 

يتـ وضع البيض فرديًا عمى السطح السفمي والعموي لبلوراؽ في الجيؿ االوؿ اما االجياؿ 
 .(ثمرة/ورقة او /بيضة واحدة)البلحقة فيتـ وضع البيض عمى لثمار 

يومًا تنتقؿ اليرقة مباشرة الى الثمرة وتدخميا مف طرؼ  (20-5)يفقس البيض بعد 
 اسابيع مف االزىار تتطو اليرقة بسرعة داخؿ الثمار في مدة ثبلثة 6الحامؿ الزىري وذلؾ بعد 

اسابيع الى شير ويمكف اف تصيب اكثر مف ثمرة وتغاد متحولة الى عذراء محاطة بشرنقة 
 يومًا تظير فراشات الجيؿ 15-10حريرية في أي ممجًا عمى الساؽ او المناطؽ المجاورة وبعد 

 .الثاني
سنة وقد تدخؿ بعض /جيؿ (4-2)يومًا وعدد االجياؿ  (60-50)دورة الحياة تستغرؽ 

السنة القادمة او يرقات الجيؿ ( البيات الشتوي)في السكوف  (%100-3)يرقات الجيؿ االوؿ 
 .االخير منيا
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 :مكافحة دودة  مار التفاح.جـ
يتـ تحديد موعد ظيور الحشرات البالغة ليذه الدود استخداـ المصادر لضوئي و 

 :الفرمونية البلحقة وتتـ مكافحتيا كاالتي
ازالة القمؼ السائب وجمع االوراؽ الجافة والساقط وحرقيا الف اليرقات تختفي تحتيا اثناء .1

 .الشتاء
تربط سيقاف وجذوع اشجار التفاح مف اوائؿ ايار بأربطة مصنوعة مف االعشاب اليابسة لمدة .2

 اسابيع ثـ تجمع وتحرؽ وىكذا حتى شير شباط مف العاـ القادـ وبيذه الطريقة يمكف 2-4
 .القضاء عمى الشرانؽ اليرقات التي تدخؿ ىذه االربطة

جص ) كغـ نورة 15كغـ مع 1طمي سيقاف االشجار بعد تنظيفيا بزرنيخات الرصاص بنسبة .3
غـ مف الصمغ العربي او بدونو مع كمية مف الماء لجعؿ المحموؿ سميكًا لزيادة 300مع  (حي

 .التصاقو بالساؽ
الرش الشجار التفاح في شماؿ العراؽ بمعدؿ رشتيف االولى اوائؿ حزيراف بمبيد اكتمؾ .4

 .لتر ماء الثانية في منتصفو/3سـ1 بنسبة 3سـ50مستحمب مركز 
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 دودة اوراق التفاح الشمالية.2
 Great Peacock Moth 

 : التصنيف. أ
 Saturinia pzri (Schff.)فراشة الطاروس الكبيرة                                    

 Fam.: Saturnidae                            (الحرير العمبلقة)عائمة ديداف اوراؽ التفاح 

 Order: Lepidoptera رتبة حرشفية االجنحة                                              

تنتشر ىذه الحشرات في العراؽ ودوؿ الشرؽ االوسط وشماؿ افريقيا واوربا وتصيب 
 .الصفصاؼ باالضافة لمتفاح
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 :دورة الحياة دودة اوراق التفاح الشمالية.ب
وتضع  (في نيساف)تظير الحشرات الكاممة اوائؿ الربيع 

بيوضيا عمى االشجار المثمرة عمى شكؿ مجاميع وتضع االنثى 
 بيضة ليبًل بفقس بعد اسبوعيف الى يرقات تتغذى عمى 300

االوراؽ ويستمر نمو اليرقة حوالي الشير والنصؼ تتحوؿ الى 
عذراء داخؿ شرنقة كثيفة في اواخر حزيراف وتبقى ىكذا في حالة 

سكوف طواؿ الصيؼ والخريؼ والشتاء ثـ تخرج الحشرة البالغة في 
لمحشرة جيؿ واحد في السنة في . بداية الربيع لتعيد دورة الحياة

 .العراؽ
 

 : التفاح الشماليةقمكافحة دودة اورا.جـ
 :تتـ المكافحة كاالتي

 .تجمع اليرقات مف المساحات الصغيرة باليد وتعدـ.1
 .تستخدـ المصائد الضوئية لجمع الفراشات قبؿ وضعيا لمبيض.2
 .جمع الشرانؽ في الصيؼ والخريؼ والشتاء باليد واتبلفيا.3
 .غالوف ماء/غـ5مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بمعدؿ % 85رش االشجار بمبيد السفف .4
 

 Pear lace Bugالبق المطرز .3

 Stephanitis pyri                                                       :التصنيف.أ

 Fam.: Tingidaeعائمة البؽ المطرز                                                      

 Order:Heteropteraرتبة غير متشابية االجنحة او نصفية االجنحة                       

تنتشر ىذه الحشرة في كؿ انحاء اوربا وقبرص وتركيا وايراف والعراؽ وسوريا وفمسطيف 
 .والسفرجؿ وغيرىا (العرموط)وغيرىا وتصيب عوائؿ عديدة اضافة الى التفاح وىي الكمثرى 

 
 :تاريخ حياة البق المطرز.ب
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تقضي الحشرة فصؿ الشتاء بشكؿ حشرة بالغة في شقوؽ االشجار وتحت االوراؽ 
الساقطة وتظير في الربيع وتبدأ بوضع البيض في شير نيساف عمى السطح السفمي لبلوراؽ في 

بيضة يفقس بعد  (223-57)التفاح او غيرىا مف العوائؿ ويبمغ عدد البيض الذي تضعو االنثى 
حوالي اسبوعيف عف حوريات تبدأ بعد الفقس مباشرة بالتغذية بمعدؿ عصارة االوراؽ وتمر 

يومًا لمحشرة ستة  (30-25)الحورية بخمسة اعمار الى اف تصؿ الى الطور البالغ مستغرقة 
 .اجياؿ في السنة في العراؽ

 
 :مكافحة البق المطرز.جـ

غالوف ماء عند ظيور / 3سـ6تتـ كيمياويًا برش مبيد النوكوز مستحمب مركز بمعدؿ 
 .الحشرة في الربيع والصيؼ

وتتـ المكافحة الحيوية بنشر عدد مف المفترسات والمتطفبلت السائدة في المنطقة وتتـ 
 .عبر برنامج المكافحة المتكاممة ليذه االفة
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 The Leopard Mothحفار ساق التفاح .4

 Zeuzera pyrina:                                                       التصنيؼ.أ

 Fam.: Cossidaeعائمة حفارات ساؽ التفاح                                               

 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                              

تنتشر ىذه الحشرة في كثير مف اقطار العالـ ومنيا العراؽ وجميع االقطار المجاورة لو 
 .وتصيب التفاح والسفرجؿ واالجاص والرماف وغيرىا

 
 
 :تاريخ حياة حفار ساق التفاح.ب

تخرج الحشرات البالغة مف العذارى ابتداًء مف شير ايار وحتى حزيراف وتضع االنثى 
انثى ويفقس البيض / بيضة600بيضيا عمى االفرع او في الشقوؽ وجروح قمؼ السيقاف بمعدؿ 

اسبوع وتحفر اليرقات في الخشب الخارجي لبلفرع ثـ مع تقدميا في النمو تحفر  (2-1)بعد 
اليرقة في الخشب الداخمي وتعمؿ انفاقًا متجية في حفرىا الى اسفؿ والى اعمى وقد تستمر اليرقة 
في الحفر شتاءًا او تسكف لتعاود تغذيتيا وحفرىا في الربيع التالي وقد تعيش اليرقة لمدة عاميف 

وعمومًا في الربيع تتجو اليرقات الناضجة الى فتحات قرب سطح الساؽ تتحوؿ بالقرب منيا الى 
اسابيع تتحرؾ العذارى قميبًل وتخرج نصفيا االمامي مف فتحة النفؽ ثـ تخرج  (3-2)عذارى وبعد 

 .الحشرة البالغة تتزاوج وتضع البيض وتعيش فترة قصيرة وال تتغذى خبلليا
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 :مكافحة حفار ساق التفاح.جـ
 .العناية باالشجار وتقويتيا وزراعة االصناؼ المقاومة.1
 .تقميـ االفرع المصابة وحرقيا لمتخمص مف اليرقات.2
جمع العذارى وقتميا وقتؿ اليرقات وىي داخؿ االنفاؽ بادخاؿ سمؾ او الحقف بالبنزيف وسد .3

 .الفتحة بعد ذلؾ
 %.0.2بنسبة % 40رش االشجار لموقاية بمبيد الديمثويف .4
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 Olive Tree Insectحشرات الزيتون 
 

 Olive Bark Beetleخنفساء قمؼ الزيتوف .1

 Olive Psyllidحشرة بميد الزيتوف .2

 Olive Parlatoriaحشرة الزيتوف القشرية .3

 Olive Sruit flyذبابة ثمار الزيتوف .4
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 خنفساء قمف الزيتون.1
 Olive Bark Beetle 

                                      Phloeotribus scarabacoides Bernard: التصنيف.أ

Fam.: Scolytidae 

Order: Coleoptera 

 .تنتشر في منطقة البحر المتوسط ومنيا سوريا والعراؽ وتعد حشرة ىامة فييا

 
 
 

 تاريخ حياة خنفساء قمف الزيتون.ب
تقضي الحشرة البالغة سباتيا الشتوي مختبئة في حفر تحفرىا في ابط 

االغصاف وعند ارتفاع درجات الحرارة تترؾ الحشرات مبلجئيا وتتزاوج وتضع االناث 
انثى في نفؽ خاص وبعد فقس البيض يخرج منيا /بيضة (50-30)البيض بمعدؿ 

يرقات صغيرة تحفر اخاديد صغيرة عامودية عمى النفؽ االصمي مما يسبب جفاؼ 
اسبوع فتتعذر  (4-3)االغصاف وتستمر اليرقات في تغذيتيا ونموىا الذي يكتمؿ بعد 

سنة /جيؿ (4-3) اياـ ولمحشرة 10اليرقة في نياية نفقيا ثـ تخرج الحشرة البالغة بعد 
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يحتاج الجيؿ الواحد الى شير ونصؼ وتتجو حشرات الجيؿ االخير الى اباط 
 .االغصاف الفتية وتحفر فييا حفرة تقضي فييا سباتيا الشتوي

 
 :مكافحة خنفساء قمف الزيتون.جـ
 .العناية بالعمميات الزراعية مف تسميد وري وتقميـ.1
 .حرؽ االفرع المصابة بعد قطعيا.2
غالوف ماء عمى اف تجري / غـ6مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بمعدؿ % 85رش االشجار بمادة السفى .3

 . يومًا خبلؿ ىذيف الشيريف15المكافحة في شير نيساف وايار واعادة الرش كؿ 
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 حشرة بسميد الزيتون.2
 Olive Psyllid 

 Euphyllura olivina :                                              التصنيف.أ
 Fam: Aphalaridaeعائمة البسميد                                                          
 Order:Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                                 

سجمت ىذه الحشرة في جميع مناطؽ زراعة الزيتوف في العالـ ومنيا العراؽ في شمالو 
 .ووسطو

 

 
 
 

 :دورة الحياة لحشرة بسميد الزيتون.ب
 مف شير ايار مف السنة 2تضع االنثى البيض في بداية االسبوع الثاني مف شير ت

 بيضة 6القادمة وعند ظيور االوراؽ الحديثة او قبؿ ظيورىا بقميؿ عمى االوراؽ البرعمية بمعدؿ 
 . بيضة100ورقة ويبمغ متوسط ما تضعو االنثى حوالي /

اسبوعيف وتتجو الحوريات لمتغذية عمى البراعـ الزىرية -يفقس البيض بعد حوالي اسبوع
اسبوع ثـ تضع حشرة  (5-3)وىذا ىو الضرر االىـ متستمر الحورية بأعمارىا الخمس متفرقة 

 .بالغة التي قد تبقى عمى مدار سنة كاممة وقد تتداخؿ الحشرة البالغة لمجيؿ االوؿ والثاني
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 :مكافحة حشرة بسميد الزيتون.جـ
يتوفر عدد مف الطفيميات والمفترسات يمكف االستفادة منيا في برامج : المكافحة الحيوية.1

 .المكافحة المتكاممة
 6ترش اشجار الزيتوف خبلؿ شيري نيساف وايار بمبيد الديازبتوف بنسبة : المكافحة الكيمياوية.2

 .غالوف ماء وذلؾ عند ابتداء االصابة وقبؿ التزىير/ 3سـ
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 حشرات الفستق 
 Cottony pistachio scale insectبؽ الفستؽ الدقيقي .1
 Flat headed pistachio Borerالحفار كابنودس الفستؽ .2
 Pistachio fruit wormدودة ثمار الفستؽ -
  Pistachio steam Borerحفار ساؽ الفستؽ -
 Pistachio Psyllidحشرة بسميد الفستؽ -
 Lesser Pistachio Bark Beetleخنفساء قمؼ الفستؽ الصغيرة -
 

 حشرات الفستق 
 The Pistachio Insects 

  Cottony pistachio scaleبق الفستق الدقيقي  .1
 Anapuvinaria pistaciae Bodan                                    :التصنيف.أ

 Fam: Coccidaeعائمة البؽ الدقيقي                                                        

 Order: Hemipteraرتبة نصفية االجنحة                                                   

تنتشر ىذه الحشرة في العراؽ وسوريا وفمسطيف وتركيا وايراف وتعد مف اىـ حشرات 
 .الفستؽ في ايراف

 
 :تاريخ حياة بق الفستق الدقيقي.ب

تمضي الحشرة فصؿ الشتاء في صورة حوريات في العمر الثاني عمى الفروع الصغيرة 
وعند دؼء الجو في شير نيساف تنشط الحوريات وتتغذى ويكتمؿ نموىا ثـ تضع بيضيا 

 150-120البرتقالي المصفر داخؿ كيس البيض الشمعي المحموؿ في مؤخرتيا وتضع االنثى 
بعد الفقس تتحرؾ الحوريات الصغيرة متجولة عمى االفرع الطرفية واالوراؽ . بيضة طيمة حياتيا

والثمار ثـ تسكف في مواضع تختارىا وتبدأ بالتغذية بامتصاص عصارة النبات ثـ تتحوؿ الى 
 .حشرة بالغة ذكورىا قميمة جدًا حيث تتكاثر بكريًا ولمحشرة جيؿ واحد في السنة
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 :مكافحة حشرة بق الفستق الدقيقي. جـ
 2/3سائؿ قابؿ لبلستحبلب بنسبة % 40تكافح ىذه الحشرة عف طريؽ الرش بمبيد انثيو 

لتر ماء وذلؾ باستعماؿ مضخة ذات الضغط العالي اليصاؿ المبيدات الى سطح االوراؽ /
 .السفمية واالفرع الحديثة النمو

 
 Flat headed (Pistachio Borer)حفار كابنودس الفستق .2

 Copnodis cariosa Pall                                               :التصنيف. أ
 Fam: Buprestidae عائمة الحفارات ذات الرؤوس المبططة                               

                                                                      Order: Coleoptera            

ينتشر في بمداف الشرؽ االوسط ومنيا العراؽ ويعد مف اخطر حشرات الفستؽ في تركيا  
 .لوحظ في العراؽ في العمادية واربيؿ والموصؿ
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 :تاريخ حياة حفار كابنودس الفستق.ب
تبدأ الحشرات البالغة بالظيور في موعديف االوؿ في شير نيساف واوائؿ ايار والموعد 

 .الثاني نياية شير تموز وبداية شير آب
تقضي بياتيا الشتوي عمى شكؿ حشرات بالغة في النباتات الكثيفة وتحت االوراؽ 

يـو في قاعدة الساؽ او في / بيضة30الساقطة وبعدىا تتزاوج وتبدأ بوضع البيض بمعدؿ 
 اسبوع تخرج 7-1التشققات الموجودة في القمؼ او عمى االفرع العموية ويفقس البيض بعد 

اليرقات لتبدأ الحفر في منطقة االصابة الى الداخؿ وتبدأ بالتغذية مف الفرع متجية الى قاعدة 
الساؽ بواسطة خط مستقيـ ذو مقطع مميز ويتسع كامؿ تقدمت اليرقة في العمر ويبلحظ اف 

القمؼ الموجود فوؽ انفاؽ اليرقات كثيرًا ما يتشقؽ ويعد مف اىـ مظاىر االصابة الخارجية بيذه 
الحشرة وعند حموؿ الشتاء حتى الربيع التالي حيث تعاود الحفر ويزداد نشاطيا وقد يطوؿ عمر 

وقرب تحوليا الى عذراء تحفر اليرقة لنفسيا غرفة تحت القمؼ حيث . اليرقة الى حوالي السنتيف
اسابيع تخرج الحشرات البالغة حيث تتزاوج وتبدأ بوضع البيض اذا  (5-3)تتعذر داخميا وبعد 

 .كاف خروجيا في نياية الربيع وبداية الصيؼ
 
 :مكافحة حفار كابنودس الفستق.جـ
المكافحة الزراعية وتتـ بالمحافظة عمى االشجار قوية الف االصابة تنتقؿ مف االشجار .1

 :الضعيفة الى القوية عند اشتداد االصابة ويتـ ذلؾ كـ خبلؿ ما يأتي
االعتناء بالري مف حيث كمية الماء ومواعيد الري وعدـ تعطيش االشجار الف ذلؾ يعرضيا .1

 .اكثر لبلصابة
 .تسميد االرض.2
جمع اليرقات والعذارى خبلؿ شير شباط وآذار او قتؿ اليرقات داخؿ انفاقيا بواسطة سمؾ .3

 .رفيع
تقميـ وقطع االغصاف الميتة او المصابة وفي حالة االصابة الشديدة لمشجرة ككؿ تقمع وتحرؽ .4

 .وعند التقميـ تطمى اماكف القطع بمادة سنتار اي المانعة لوضع البيض
 :المكافحة الكيمياوية.2

 3سـ6بنسبة % 40ترش االشجار في وقت ظيور الحشرات البالغة بمبيد سوبر اسيد 
  .غالوف ماء ويكوف الرش غزيرًا وخاصة في منطقة التاج وذلؾ في اوائؿ ايار وحزيراف/
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 Grape Vine Insectsحشرات العنب 
 Zygina hussaini Ghouriقفاز اوراؽ العنب .1
 Celerio lineata (عثة الصقر المخططة)دودة ورؽ العنب .2
 Poliste watti الزنبور االصفر.3
 .Cicadatra alhagaos Kolحشرة السيكادا .4
 Retithrips syriacus Mayetتربس العنب -
 Planococcus citri Rissoبؽ الدقيقي عمى العنب -
 Lobesia batrana (عثة او دودة العناقيد)دودة ثمار العنب -
 
 

 قفاز اوراق العنب.1
 Grape vine leaf hopper                                             :التصنيف.أ

Zygina hussaini Ghauri 

Fam: Cicadellidae 

Order: Homoptera 

 .تنتشر في قارة اوربا واسيا وافريقيا وفي العراؽ في المحافظات الشمالية والوسطى
 

 
 
 
 تاريخ حياة حشرة قفاز اوراق العنب.ب

تقضي الحشرة سباتيا الشتوي عمى شكؿ حشرات بالغة بيف االوراؽ او االعشاب وتنشط 
مع ظيور االوراؽ الجديدة لمعنب في الربيع حيث تنتقؿ الييا وتتغذى بامتصاص عصارتيا لمدة 

 اسابيع ثـ تبدأ االناث في وضع البيض في انسجة الورقة خصوصًا في العروؽ الرئيسية 2-3
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 3-1 بيضة ثـ يفقس البيض بعد 100عمى السطح السفمي لمورقة ويبمغ متوسط بيض االنثى 
اسابيع وتخرج الحوريات لتتغذى عمى امتصاص العصارة النباتية لمحوريات خمسة اعمار حورية 

سنة /  اجياؿ 8 اسبوع ولمحشرة 15-2تبقى عمى السطح السفمي الى اف يكتمؿ نموىا في مدة 
 .في العراؽ

 
 مكافحة حشرة قفاز اوراق العنب.جـ
 .المحافظة عمى نظافة البساتيف وذلؾ بجمع االوراؽ المتساقطة وحرقيا.1
 . الوف ماء100/  لتر1بمعدؿ % 5الرش بمبيد الماالثيوف .2
 

 (ع ة الصقر المخططة)دودة اوراق العنب . 2
                                                        The Striped Hawk Moth :التصنيف.أ

Celerio lineata Lirornica ESP. 

 Fam: Sphingidaeعائمة عث ابو اليوؿ                                                   
 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                               

 .تنتشر في افريقيا واوربا والشرؽ االوسط وتصيب نباتات اخرى مف العنب

 
 

 :تاريخ حياة دودة اوراق العنب .ب
بأعداد قميمة وتضع االناث البيض عمى االوراؽ  (نيساف)تظير الفراشات في اوائؿ الربيع 

 يـو عف يرقات 15بيضة ، يفقس البيض بعد  (100-50)بمجموعات تحتوي كبًل منيا مف 
تتغذى عمى االوراؽ وتبمغ اليرقات خمجيا الكامؿ في منتصؼ حزيراف واوائؿ تموز حيث تكوف 

 اشد ضررًا عمى النبات ، تسقط اليرقات لتتعذر في التربة عمى شكؿ عذراء مكبمة 
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وتظير الفراشات البالغة في اوائؿ شير آب ويكوف عدد افراد الجيؿ الثاني قميبًل وقمما يحدث 
 .سنة/  جيؿ 3-2اضرارًا كالجيؿ االوؿ زعند مبلئمة الظروؼ الجوية قد يكوف ليذه الحشرة 

 
 
 :مكافحة دودة اوراؽ العنب. جػ
 .جمع اليرقات باليد حيث تبلحظ بوضوح عمى االغصاف واتبلفيا.1
 .غالوف ماء/ غـ5مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بنسبة % 85رش االشجار بمبيد السفف .2
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 حشرة الزنبور االصفر.3
 Yellow Jackeet 

                                                             Vespula pensylvanica :التصنيف.أ
 Fam: Vespidaeعائمة الزنابير                                                             

 Order: Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة                                              
 .مف الحشرات االجتماعية ينتشر في محافظة دىوؾ والسميمانية ونينوى

 
 :تاريخ حياة الزنبور االصفر .ب

تخرج الممكات الممقحة مف مخابئيا خبلؿ االسبوع االوؿ مف نيساف وتقـو ببناء الخمية 
 عيف وتبدأ 15-3الجديدة باستخداـ اوراؽ االشجار المتساقطة او مف االخشاب القديمة مكونة 

 يومًا الذي يفقس عف يرقات توفر ليا 18-8عيف ، تتراوح حضانة البيض / بوضع بيضة واحدة
 يومًا وبعد اكتماؿ نمو اليرقات تبني الممكة 15-11الممكة الغذاء وتتراوح فترة الطور اليرقي مف 

غطاء لمعيف الحاوية عمى اليرقة تامة النمو وتتحوؿ بعدىا الى عذارى حرة ويبمغ متوسط الطور 
 يومًا تخرج الشغاالت بعد تمزيقيا لمغطاء الخارجي لمعيف وبعدىا تظير الذكور 18-10العذري 

الى الشغاالت التي تظير في نياية الموسـ يتـ تمقيحيا مف قبؿ الذكور ثـ تقضي فترة الشتاء 
 .لتظير في بداية شير نيساف مف السنة الجديدة العادة دورة الحياة
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 :جـ  مكافحة الزنبور االصفر
جمع الممكات الممقحة في فصؿ الربيع واعداميا وقبؿ اف تبدأ بعمؿ االعشاش بواسطة مصائد .1

 .خاصة
 .اسقاط االعشاش واتبلفيا.2
 .استخداـ الطعوـ السامة في مصائد جاذبة خاصة.3
 .غالوف ماء رشاً / 3سـ6مستحمب بنسبة % 60رش االعشاش بمبيد الديازنيوف .4
 

 حشرة سيكادا العنب.4
 Grape vine cicada 

 Cicadatra alhagcos Kol                                             :التصنيف. أ
   Fam: Cicadidaeعائمة السيكادا                                                            

 Order: Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                                
تنتشر في منطقة البحر المتوسط زمنيا العراؽ وتعد مف الحشرات الماصة لمعصارة وليا 

اصوات خاصة تظير في شماؿ العراؽ خبلؿ الصيؼ في مناطؽ سرسنؾ وعقرة والموصؿ 
 .خاصة ظيراً 
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 :دورة حياة سيكادا العنب.ب
تنشط الحشرات البالغة وتتزاوج خبلؿ آيار وحزيراف ثـ تبدأ االناث مباشرة بوضع البيض 

بيضة مثبتة اسفؿ  (20-15)مغروسًا في شقوؽ االفرع الصغيرة في كتؿ تحتوي كؿ منيا عمى 
اسابيع ثـ تسقط  (7-6)بيضة الذي يفقس بعد  (600-400)انثى / القمؼ ويصؿ عدد البيض

الحوريات الصغيرة الى سطح االرض ثـ تدخؿ الى التربة اما عف طريؽ الشقوؽ او مجاورة 
لسوؽ وجذور االشجار وتمتص عصارة الجذر وتنمو الحوريات ببطء شديد قد يستغرؽ سنيف 

عديدة ثـ عند اكتماؿ نموىا تصعد الى سطح التربة وتتسمؽ االغصاف ثـ تتحوؿ الى حشرة بالغة 
 .في الربيع تتغذى بامتصاص عصارة االغصاف واالوراؽ وتتزاوج وتعيد دورة حياتيا مف جديد

 
 :مكافحة حشرة سيكادا العنب. جـ
 .استخداـ المكافحة الميكانيكية بقطع االفرع الحاوية عمى البيض وحرقيا.1
استخداـ الرش الوقائي بالمبيدات ضد الحشرات البالغة اثناء فترة التزاوج ووضع البيض وذلؾ .2

 .غالوف ماء/ 3 سـ6مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بنسبة % 85خبلؿ شيري ايار وحزيراف بمبيد السفف 
 

 حشرات اشجار الفاكهة ذات النواة الحجرية
Stone Fruits Trees Insects 

 Myzus persicae (Sulzer)مف اوراؽ الخوخ                 .1
 Anarsia lineatella (Zell.)دودة ثمار الخوخ                  .2
 Sphenoptera-dhia ahmediحفار ساؽ المشمش              .3
 Capnodis tenebrionis (L.)حفار كابنودس المشمش او الخوخ .4
 .كابنودس الموز-
 .دودة ثمار الموز-
 .خنفساء قمؼ الموزيات-

 ............                             وغيرىا
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 من اوراق الخوخ االخضر .1
 The Green Prach Aphid 

 Myzus persicae (Sulzer)                                             :التصنيف.أ
 Fam: Aphididaeعائمة المف                                                              

 Order: Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                                
ينتشر ىذا النوع في منطقة الشرؽ االوسط ومنيا العراؽ ويصيب عدد كبير مف النباتات 

 .االقتصادية مف اشجار الفاكية كالسفرجؿ والعرموط والخضراوات مثؿ الميانة والباميا وغيرىا

 
 
 
 :دورة حياة من اوراق الخوخ االخضر.ب

يقضي مف اوراؽ الخوخ البيات الشتوي عمى حالة بيض تحت قمؼ اشجار الخوخ 
 اياـ بعدىا 8والمشمش يفقس البيض عف حوريات في اوائؿ الربيع وتبمغ فترة الطور الحوري 

تصؿ الى الطور البالغ فتمد حوريات جديدة تصبح بدورىا اناثًا متبقى عمى ىذه الحالة لمدة جيميف 
 الى نباتات الخضر والزينة او genoparaeالى ثبلثة اجياؿ ثـ تياجر االناث الكاممة المجنحة 

االدغاؿ وعند حموؿ فترة الشتاء يعود افراد ىذا المف الى اشجار الخوخ حيث تمد حوريات ينتج 
 تتزاوج وتضع البيض عمى oviparous female (بيوضة)عنيا ذكور واناث معطية لمبيض 

 .سنة/  اجياؿ8قمؼ االشجار وتعيد دورة حياتيا لمحشرة 
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 :مكافحة من اوراق الخوخ. جـ
يتوفر عدد كبير مف المفترسات والمتطفبلت ليذا النوع مف المف في : المكافحة الحيوية 

 .العراؽ

عند الرغبة في التسويؽ لمخضر والفاكية المرشوشة بالمبيدات : المكافحة الكيمياوية 
غالوف / 3 سـ10مستحمب مركز بنسبة % 50خبلؿ مدة اسبوع يستخدـ مبيد النوكوز 

مستحمب مركز % 50ماء وعندما يتأخر التسويؽ ألكثر مف اسبوعيف يكوف الرش بمبيد 
 .غالوف/ 3سـ10

 
 دودة  مار الخوخ.2

 Peach Twig Borer 

 .Anarsia lineatella Zell                                                  :التصنيف.أ
 Fam: Gelechiidaeعائمة الفراشات ذات الخطـ                                            

 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                               
تصيب الثمار في نباتات المشمش والخوخ والعنجاص في منطقة البحر المتوسط وفي 

 .العراؽ تصيب الخوخ االممس بشدة والمشمش وااللو والموز

 
 
 

 :تاريخ الحياة لدودة  مار الخوخ.ب
تقضي الحشرة فصؿ الشتاء بشكؿ يرقة غير مكتممة النمو وذلؾ ضمف اخاديد تحفرىا 

الحشرة عند نقطة االتصاؿ في االفرع الصغيرة وعند ظيور االوراؽ في الربيع تغادر اليرقة 
مخبأىا الشتوي وتياجـ القمـ النامية وتدخؿ في منتصؼ البراعـ التي تجؼ وغالبًا ما يخرج منيا 

قطرات مف المادة الصمغية وتقـو اليرقة باتبلؼ عدة قمـ نامية اثناء تطورىا وعند اكتماؿ نمو 
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 اياـ 10اليرقة تتحوؿ الى عذراء تتعمؽ باالوراؽ الممتصقة بواسطة خيوط حريرية وبعد حوالي 
( 15-10)تضع االنثى بيوضيا عمى االوراؽ بصورة منفردة وبعد . تخرج الفراشات البالغة الميمية

يـو تفقس ىذه البيوض عف يرقات الجيؿ الثاني والذي يياجـ قسـ مف البراعـ بينما ينتقؿ القسـ 
فتدخميا عبر ثقب صغير وتتجو نحو النواة الحجرية حيث  (الخوخ والمشمش)الباقي الى الثمار 

وال تظير االصابة اطبلقًا اال اذا فتحت الثمرة !! تتابع نموىا وتنضج الثمار المصابة قبؿ غيرىا 
وعند اكتماؿ نمو اليرقة تتحوؿ الى عذراء في طيات االوراؽ كما في الجيؿ االوؿ وتخرج منيا 

بعد فترة وجيزة الفراشات التي تضع بيوضيا عمى االوراؽ ايضًا وتفقس ىذه البيوض الى يرقات 
تختفي في قشرة الشجرة وتقضي الشتاء بطور السكوف ليذه الحشرة جيبلف االوؿ في الربيع ويتـ 

 .اكماؿ دورة حياتو في البراعـ بينما يياجـ الجيؿ الثاني الثمار خبلؿ شيري آب وايموؿ
 
 :مكافحة دودة  مار الخوخ.جـ

يـو مف تاريخ الرشة  (15-10)تجري المكافحة بعد عقد الثمار مباشرة ويعاد الرش بعد 
غالوف ماء وقد يخمط معو المبيد الحيوي / 3 سـ6االولى بمبيد الجاردونا مستحمب مركز بنسبة 

 .ولمجيميف االوؿ والثاني Bacillus thurigiensisالبكتيري المستخمص مف بكتريا 
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 حفار ساق المشمش.3
 Apricot Steam Borer 

 .Perotis chlorana                                                         :التصنيف.أ
 Fam: Buprestidaeعائمة الحفارات ذات الرأس المبطط                                   
 Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                                  

 .يصيب المشمش والخوخ والعنجاص وقد سجمت اصابة في محافظة السميمانية في اشجار التفاح
 

 
 :دورة حياة حفار ساق المشمش.ب

تضع االنثى بيضيا بصورة فردية عمى الشقوؽ الموجودة عمى قشرة الشجرة ابتداءًا مف 
اوائؿ شير حزيراف وتمصؽ البيض بمادة الصقة يفقس البيض عف يرقات تدخؿ تحت قشرة 
النبات تاركة البيضة ممموءة بنشارة الخشب وتبدأ بحفر االخاديد والتغذية عمى االنسجة بيف 

القشرة والخشب وتبقى اليرقات في موضعيا تتغذى وتنسمخ حتى يكتمؿ نموىا فتقـو بحفر غرفة 
ليا لقضاء الشتاء وفي الربيع تتحوؿ الى عذراء وفي اوائؿ شير حزيراف تبدأ الحشرات البالغة 
بالخروج بعد اف تزيؿ فتحات فوىة الثقوب التي اغمقتيا بنشارة الخشب المختمطة مف فضبلتيا 

 .سنة/ اثناء الطور اليرقي ةتعيد تاريخ حياتيا لمحشرة جيؿ واحد 
 

 
 
 

 :مكافحة حفار ساق المشمش.جـ
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 :المكافحة الوقائية 

 .فحص الشتبلت قبؿ احراؽ المصابة منيا.1

 .اجراء السقي والتسميد والتقميـ بشكؿ يجعؿ االشجار قوية.2
 .استخداـ المصائد الضوئية لجمع الحشرات البالغة وقتميا.3

عند الرغبة بجني الثمار قبؿ مدة اسبوع يستخدـ في الرش مبيد : المكافحة الكيمياوية 
 لتر ماء وعند الرغبة بجني 100/ 3 سـ125مستحمب مركز بمعدؿ % 50النوكوز 

 3 سـ150مستحمب مركز بمعدؿ % 60 يـو يكوف الرش بمبيد الديازنوف 25الثمار بعد 

 . لتر ماء100/

 
 حفار كابنودس المشمش او الخوخ.4

 Peach Capnodis 
 .Capnodis tenebrionis L                                              :التصنيف. أ

 Fam: Buprestidaeعائمة الحفارات ذات الرأس المبطط                                    
 Order:Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                                   

تنتشر بصورة عامة في منطقة البحر المتوسط ومنيا العراؽ في المناطؽ الشمالية منو 
 .مثؿ السميمانية واربيؿ ودىوؾ

 
 

 
 :تاريخ حياة كابنودس المشمش او الخوخ.ب

 شيور وتتغذى عمى اعناؽ 6-5تبدأ الحشرات البالغة في الظيور في شير ايار ولمدة 
االوراؽ او قشور االفرع الغصنة او القمـ النامية وتتزاوج في منتصؼ شير آب وتبدأ بوضع 
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بيضة عمى قاعدة جذوع االشجار اعمى سطح التربة  (120-50)البيض حيث تضع االنثى 
اسبوع وتحفر في الساؽ اسفؿ سطح  (5-1)بقميؿ او اسفميا بعدة سنتمرات يفقس البيض بعد 

التربة بقميؿ وكذلؾ في الجذور السطحية صانعة انفاقًا تصبح متداخمة مع بعضيا البعض 
 شير وبعدىا 22-14وتصيب طبقة الكامبيـو وتممئيا بالنشارة الخشبية ويكتمؿ نموىا بمدة 

تتحوؿ الى عذراء في نفؽ خاص في الشجرة المصابة قريبًا مف سطح التربة ومدة الطور العذري 
بحدود الشير واذا صادؼ تحوليا الى حشرة بالغة في الشتاء فانيا تقضي ىذه الفترة الى الربيع 
التالي عمى ىيئة ساكنة داخؿ غرفة العذراء حيث تخرج لتعيد دورة حياتيا مف جديد ودورة الحياة 

 .سنوات (3-2)تتـ في 

 
 
 :مكافحة كابنودس المشمش او الخوخ. جـ

 .كما في حشرة كابنودس الفستؽ
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 Pomegranate Insectsحشرات الرمان 
 .دودة ثمار الرماف.1
 .ذبابة الرماف البيضاء.2
 .مف الرماف-
 .فراشة الرماف-
 .ثاقبة افرع الرماف-
 

 دودة  مار الرمان.1
 Garob Moth 

                                              Ectomyelois ceratoniae (Zeller) :التصنيف.أ
 Fam: Pyrylidaeعائمة الفراشات النارية                                                   

 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                               
مف الرماف وتصيب % 80حشرة عالمية االنتشار قد تصؿ االصابة بيا في العراؽ الى 

 .ايضًا التفاح والتيف والموز وكذلؾ المنتجات المخزونة مثؿ الزبيب والموز زالتيف المجففيف

 
 

 :تاريخ حياة دودة  مار الرمان. ب
انثى وذلؾ خبلؿ شير /  بيضة50تضع االنثى البيض في قمع الثمرة بيف االسدية ونحو 

يـو تتغذى االعمار اليرقية االولى والثانية عمى االسدية واالعمار  (5-3)حزيراف الذي يفقس بعد 
االخرى تحفر في الثمرة وتأكؿ القشرة ما بيف الحبات وكذلؾ الحبات فتصبح المنطقة رخوة تغزوىا 

اياـ لمحشرة  (10-7)الفطريات والبكتريا ثـ بعد تماـ نضج اليرقة تعود الى القمع لتتعذر لمدة 
 .سنة/ثبلثة اجياؿ 
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 :مكافحة دودة  مار الرمان. جـ
 :الميكانيكية والزراعية 

التكيس وىي عممية وضع اكياس ورقية مثقبة بشكؿ ثقوب صغيرة في بداية شير نيساف .1
 .لمنع الحشرة البالغة مف وضع البيض

تجمع الثمار المصابة المتساقطة عمى االرض او الموجودة عمى االشجار ويتـ حرقيا لكي .2
 .تصبح مصدر لبلصابة في الموسـ القادـ

 
 :الكيمياوية 

لتر ماء رشتيف االولى في / 3سـ0.5مركز مستحمب بمعدؿ % 20يتـ الرش بمبيد سوميسديف 
 .يوـ (15-10)منتصؼ شير تموز والثانية بعد ذلؾ بػ 

 
  :الحيوية 

 .يتوفر عدد مف الطفيميات عمى ىذه الحشرة في العراؽ

 
 ذبابة الرمان البيضاء.2

 Pomegranate white Fly 
 Siphoninus granati (Priesner)                                    :التصنيف.أ

 Fam: Aleyrodidaeعائمة الذباب االبيض                                              
 Order: Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                            

 .تصيب ىذه الحشرة اوراؽ الرماف والتفاح والكمثرى
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 :دورة حياة ذبابة الرمان البيضاء.ب

يكثر وجودىا مف تشريف االوؿ الى نياية تشريف الثاني تضع االناث بيضيا ذا الموف 
االصفر عمى السطح السفمي لبلوراؽ يفقس البيض عف يرقات سوداء الموف تثبت نفسيا عمى 
السطح السفمي لبلوراؽ ايضًا وتفرز حوؿ جوانبيا اىدابًا شمعية بيضاء ويتسبب منيا افرازات 
عسمية ينمو عمييا العفف االسود وتتحوؿ بعد ذلؾ الى عذراء مننفس صفات اليرقة ثـ تتحوؿ 

 .الى حشرة بالغة وتعيد االصابة
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 :مكافحة ذبابة الرمان البيضاء.جـ

 . يتوفر عدد مف الطفيميات عمى ىذه الحشرة:االحيائية 

مستحمب مركز بنسبة % 50 رش النباتات المصابة بمبيد الماالثيوف :الكيمياوية 
 .دونـ/ 3سـ500
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 Fig Insectsحشرات التين 

 .دودة اوراؽ التيف.1
 .خنفساء الفواكو المجففة.2
 "الشمعية والفنجانية"حشرة التيف القشرية -
 .ذبابة ثمار التيف-
 .حفار ساؽ التيف الشمالي-

 

 Fig Insectsحشرات التين 
  Fig Caterpillar  دودة اوراق التين .1
 Ocnerogyia amanda (Stgr.)                                        :التصنيف.أ

 Fam: Lymantriidae tussock mothعائمة فراشات كتؿ االعشاب                       
 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                               

تعتبر مف اخطر حشرات التيف حيث تجرد االشجار مف االوراؽ في حالة االصابة 
الشديدة تنتشر في المناطؽ الجبمية والسيمية في العراؽ وقد سجمت اصابات شديدة في محافظة 

 .نينوى

 
 :دورة حياة دودة اوراق التين.ب

في اوائؿ شير نيساف تخرج الحشرات البالغة ذكور واناث مف طور العذراء تتزاوج ثـ 
تضع البيض فرديًا عمى سطحي الورقة العموي والسفمي ويكوف البيض ممتصقًا بواسطة مادة 

يـو  (7-6)بيضة ويفقس البيض بعد  (145-100)وتضع االنثى مف . خاصة تفرزىا االنثى
 يومًا بعدىا تبدأ بنسج شرنقة حوؿ نفسيا في 30عف يرقات تمر بخمسة اعمار يرقية خبلؿ مدة 
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التربة او تحت االوراؽ المتساقطة او عمى سيقاف االشجار وتتحوؿ الى عذراء ويستمر ىذا 
سنة / يـو بعدىا تتحوؿ الى حشرة بالغة ثـ تعيد دورة حياتيا لمحشرة خمسة اجياؿ (8-7)الطور 

والبيات الشتوي يكوف عمى شكؿ يرقة تامة النمو بيف االوراؽ الساقطة عمى سطح التربة التي 
 .تتحوؿ الى عذراء في بداية الربيع
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 :مكافحة دودة اوراق التين. جـ
 جمع االوراؽ المتساقطة في فصؿ الخريؼ واتبلفيا حتى ال تكوف مأوى لميرقات :زراعياًال  

 .السائبة

 .غالوف ماء/  غـ6مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بمعدؿ % 85 الرش بمبيد السفف :كيمياوياًال  

 
 خنفساء الفواكه المجففة.2
 Dried Fruit Beetle 

                                                     Carpophilus hemipterus (L.) :التصنيف.ا
 Fam: Nitidulidaeعائمة الخنافس شاربات العصارة                                        
 Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                                  

حشرة واسعة االنتشار تصيب ثمار التيف والرماف والتمور المتساقطة وكذلؾ تياجـ الثمار 
 .الطرية وتفضؿ الثمار الجافة

 

 
 

 دورة حياة خنفساء الفواكه المجففة.ب
تقضي الحشرة الشتاء عمى شكؿ عذارى او كحشرات بالغة او يرقات ضمف ثمار التيف 

تخرج الحشرات البالغة في الربيع لتضع البيض منفردًا عمى السطح . الساقطة عمى االرض
 بيضة يفقس عف يرقات 100انثى حوالي / الخارجي لمثمار الجافة او غيرىا ويبمغ عدد البيض

 يـو تمر بثبلثة انسبلخات يرقية خبلؿ نحو اسبوعيف ثـ تتحوؿ الى عذراء الذي 2-1بعد 
سنة وقد / يوـ تخرج بعدىا الحشرات البالغة لتعيد االصابة لمحشرة عدة اجياؿ (7-5)يستغرؽ 

 . يوـ فقط عند توفر الظروؼ12تبمغ مدة الجيؿ 
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 :المكافحة لخنفساء الفواكه المجففة. جـ

 .في المخزف تبخير ثمار التيف المخزونة بمادة يروميد المثيؿ 

غالوف مضافًا اليو / 3سـ5مستحمب مركز % 50عمى االشجار ترش بمبيد الماالثيوف  
 .غالوف ماء كمادة جاذبة/ غـ25مادة سكرية بنسبة 

-2)دونـ وتعطي نتائج جديدة لمدة /كغـ (1-0.5)في التربة الرش بمادة االلرريف بنسبة  
 .سنة (3

 

 
 



64 

 

 حشرات الحمضيات
 Citrus Tree Insects or Citrus Insects 

 .بؽ الحمضيات الدقيقي.1
 .دودة اوراؽ الحمضيات.2
 .الحشرة القشرية عمى الحمضيات-
 .مف الحمضيات االسود-
 
 

 بق الحمضيات الدقيقي.1
 Citrus Mealy Bug 

                  Planococcus citri = (Pseudococcus citri) (Risso) :التصنيف.أ
 Fam: Pseudo coccidaeعائمة البؽ الدقيقي                                          

 Order: Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                            
حشرة عالمية االنتشار وتصيب اصناؼ الحمضيات العنب والرماف والتوث والزيتوف 

 .وتربى مختبريًا عمى درنات البطاطا وتصيب بعض نباتات الزينة كالدفمة
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 :تاريخ الحياة لبق الحمضيات الدقيقي.ب
تضع االنثى البيض في كيس مكوف مف مادة شمعية بيضاء تغطي كتؿ البيض ويبمغ 

يـو يفقس عف حوريات صغيرة لونيا  (20-6)بيضة وبعد  (500-300)انثى /عدد البيض
اصفر باىت وتموت االنثى بعد ذلؾ تحتاج الحوريات الى فترة شير ونصؼ الكماؿ تطورىا 

سنة قد تقضي الحشرة فترة التشتية /اجياؿ (7-4)ووصوليا الى الطور البالغ ليذه الحشرة 
 .بأي مف االطوار ولكنو غالبًا الطور الحوري
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 :مكافحة بق الحمضيات الدقيقي.جـ
يتوفر عدد مف المفترسات مثؿ الدعاسيؽ كما توجد عديد مف : المكافحة الحيوية 

 .الطفيميات عمى ىذه الحشرة

 (انتياء التزىير)يفضؿ اجراء رشتيف في الربيع بعد عقد الثمار : المكافحة الكيمياوية 
غالوف ماء والفترة بيف الرشة االولى / 3 سـ5مستحمب بنسبة % 40بمبيد سوبر اسيد 

يجب اف يكوف الرش جيدًا ويغطي كافة اجزاء الشجرة . يوماً  (30-20)والثانية 
 .بشكؿ كامؿ

 
 دودة اوراق الحمضيات.2
 Citrus leaf caterpillar 

 : التصنيف.أ
 Papilio demoleus (L.)                                    في وسط وجنوب العراؽ

 Papilio machaon (L.)في شماؿ العراؽ                                            
 Fam: Papilionidaeعائمة الفراشات سنونية الذنب                                         
 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                               

 .عالمية االنتشار وتصيب الخضراوات اضافة الى الحمضيات
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 :تاريخ حياة دودة اوراق الحمضيات.ب
تقضي الحشرة بياتيا الشتوي في الطور العذراء وفي اذار تخرج الحشرات البالغة وتضع 

ورقة نبات بعد الفقس تتغذى / بيضة (5-1)بيضيا عمى االوراؽ الحديثة بشكؿ انفرادي بمعدؿ 
تتغذى عمى  (العمر)اليرقات عمى االوراؽ الفضة والبراعـ النامية ومع تقدـ اليرقات في النمو 

 اسبوع فتتحوؿ الى  (3-2)االوراؽ االكثر صبلية وتتـ الطور اليرقي بعد 
 

 
 

عذارى مغزلية الشكؿ توجد متدلية مف االوراؽ او االفرع المخفية ثـ تخرج الحشرة البالغة 
 .سنة/ اجياؿ 3لمحشرة . لتعيد دورة الحياة وتستمر حتى شير تشريف االوؿ (الفراشة)
 
 :مكافحة دودة اوراق الحمضيات.جـ
 .في الحدائؽ المحدودة يمكف اتبلؼ بيض الحشرة او جمع يرقاتيا وعذارىا وقتميا.1
غالوف ماء ويكرر الرش / غـ6بنسبة % 85عند االصابة الشديدة ترش االشجار بمبيد السفف .2

 .عند المزوـ
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 حشرات الخضراوات
 Vegetable Crope Insects or Insects of Vegetables 

 حشرات العائمة البقولية
Legume Insects or Insects of Leguminous Plants 

 
 مف الباقبلء االسود.1
 .خنفساء الموبيا.2

 .دودة قروف الباقبلء- 
 .حفار اوراؽ الموبيا- 

 
 Black Bean Aphidمن الباقالء االسود .1

 .Aphis fabae Scop                                                   :التصنيف.أ
 Fam: Aphididaeعائمة المف                                                              

 Order: Homopteraرتبة متشابية االجنحة                                                
 . عائبًل نباتياً 37عالمية االنتشار تصيب عديد مف البقوليات واكثر مف 

 

 
 

 :دورة حياة من الباقالء االسود.ب
وعند اوؿ ظيورىا تكوف اعدادىا . حزيراف–تظير الحشرات البالغة اشير تشريف الثاني 

قميمة عادة عمى النباتات االقتصادية ثـ تبدأ بالتكاثر البكري في فصؿ الشتاء حيث يستغرؽ 
الجيؿ الواحد اكثر مف ستة اسابيع وفي الربيع حيث ترتفع درجة الحرارة تتكاثر بسرعة اكبر بكريًا 
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يومًا وفي فصؿ الخريؼ تياجر الحشرات  (28-6)ايضًا لمحورية اربعة اعمار وتستغرؽ بيف 
 .المجنحة وتضع بيوض الشتاء وعمى النباتات البرية

 

 
 

 :مكافحة من الباقالء االسود.جـ
يتوفر عدد مف المفترسات مثؿ انواع الدعاسيؽ وكثير مف المتطفبلت : المكافحة الحيوية 

 .عمى ىذه الحشرة

 .نفس طريقة مكافحة مف الخوخ االخضر: المكافحة الكيمياوية 
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 خنفساء الموبيا .2
 Cowpea Weevil 

 Callosobruchus chinensis = Callosobruchus maculatus  :التصنيف.أ
 Fam: Bruchidaeعائمة خنافس البقوؿ                                               

 Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                            
  %(.70-30)تصيب بذور الموبيا والعدس والحمص وتقدر االصابة في الموصؿ مف 

 
 
 
 :دورة حياة خنفساء الموبيا.ب

تتزاوج الحشرات البالغة بعد خروجيا مف الطور العذري مباشرة تضع االنثى بيضيا 
 يـو يفقس 5.8انثى وبعد / بيضة (45-20)ممصوقًا عمى سطح البذور بشكؿ فردي بمقدار 

البيض عف يرقة تحفر الى داخؿ البذرة مف سطح البيضة الممتصؽ بيا وتتغذى بداخميا ليا 
يومًا وتقوـ اليرقة في العمر االخير بعمؿ غرفة  (181-14)اربعة اعمار يرقية خبلؿ مدة 

تحت الغبلؼ البذري مباشرة حيث ينتج عف ذلؾ ثقب دائري مغطى بغشاء رقيؽ مف الغبلؼ 
حسب درجات الحرارة )يومًا  (40-3)ثـ تتحوؿ الى عذراء حرة ويستغرؽ ىذا الطور . البذري

بعدىا تخرج الحشرات البالغة حيث تتزاوج مباشرة وتعيد دورة حياتيا لمحشرة سبعة  (والرطوبة
 .سنة والتشتية تكوف في العمر اليرقي االخير وداخؿ غرفة التعذير/ اجياؿ
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 :مكافحة خنفساء الموبيا.جـ

 :(الطبيعية)المكافحة الفيزياوية  

 .ساعات (4-3)ْ ـ لمدة 55     التعريض لمحرارة الجافة عمى درجة 
 .     التغطيس في الماء الساخف لمدة عشر دقائؽ ثـ تجفؼ وتخزف

طف مف /قرص (10-8)التبخير بأقراص الفوستوكيس بمقدار :المكافحة الكيمياوية 
البذور تحت اغطية خاصة او في مخازف مقفمة ويجب الحذر الشديد ألف ىذه 

 .االقراص تطمؽ غاز الفوسفيف الساـ لكؿ الكائنات الحية
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 حشرات العائمة القرعية
 خنفساء القثاء.1

 .ذبابة البطيخ- 
 

 حشرات العائمة القرعية
 Squash Beetleخنفساء الق اء 

 .Epilachna chrysomelina F                                   :التصنيف.أ
 Fam:Coccinellidaeعائمة الدعاسيؽ                                              
 Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة                                          

تصيب القرع والخيار والبطيخ وىي حشرة عالمية االنتشار ، وتعتبر مف افات 
 .القرعيات الميمة في العراؽ

 

 
 

 :تاريخ حياة خنفساء الق اء.ب
تقضي الحشرة بياتيا الشتوي عمى شكؿ حشرات بالغة فقط مختبئة تحت االوراؽ 

منتصؼ نيساف تنشط -والحشائش او تحت قمؼ االشجار ومف منتصؼ تشريف الثاني
 .وتياجر الى حقوؿ القرعيات لمتغذية والتزاوج ووضع البيض

-20)تضع االنثى بيضيا عمى السطح السفمي في القرعيات بصورة مجاميع 
بيضة يفقس  (500-100)بيضة ويبمغ البيض الذي تضعو االنثى الواحدة مف  (40

اياـ الى يرقات صغيرة تتغذى اواًل عمى السطح السفمي ثـ تتغذى بعد  (6-3)البيض بعد 
اسبوع  (3-2)ذلؾ عمى معظـ الورقة وتمر اليرقة بأربعة اعمار يرقية تستغرؽ مف 
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اياـ تخرج  (10-5)تتحوؿ بعدىا الى عذراء معمقة او ممتصقة بأوراؽ النباتات وبعد 
 .يوماً  (244-31)سنة ومدة او فترة الجيؿ مف / اجياؿ 3لمحشرة . الحشرة البالغة

 
 
 
 :مكافحة خنفساء الق اء.جـ
جمع الحشرات البالغة باليد وذلؾ في الصباح الباكر او وقت الغروب وتعدـ حرقًا وىذا .1

 .ينفع في المساحات الصغيرة واالصابات الخفيفة
 5مسحوؽ قابؿ لمبمؿ بمعدؿ % 15رش الحقوؿ المصابة بدرجة عالية بمبيد السفف .2

 .غالوف ماء/غـ
 حشرات العائمة الصميبية
 دودة اوراق المهانة

 Small white Buttefly 
 .Pieris rapae L:                                                 التصنيف.أ

 Fam: Pieridaeعائمة الفراشات الكبريتية                                           
 Order: Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                       

حشرة عالمية االنتشار تصيب الميانة والقرنابيط والشمغـ والفجؿ وبعض االدغاؿ 
 .مف نفس العائمة وتعد مف افات الصميبيات الميمة في العراؽ
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 :تاريخ حياة دودة اوراق المهانة الصغيرة.ب

تتواجد عمى مدار السنة ويزداد اعدادىا خبلؿ اشير الخريؼ حيث تخرج 
الحشرات البالغة مف طور العذراء وتنتشر في الحقوؿ وتتزاوج وتقـو االناث بوضع 

البيض عمى النباتات البرية مف العائمة الصميبية لحيف زراعة الميانة او القرنابيط حيث 
تنتقؿ الييا االناثموضع البيض عمى السطح السفمي لبلوراؽ بصورة فردية ويمصؽ عموديًا 

بيضة وبعد حوالي اسبوع يفقس البيض  (350-70)عمى سطح الورقة فتضع االنثى مف 
اسبوع ثـ تتحوؿ بعدىا الى طور العذراء  (5-2)الى يرقات تمر بخمسة اعمار تستغرؽ 

 يومًا وتتعمؽ العذراء بالسطح السفمي  (17-6)الذي يستغرؽ 
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لبلوراؽ بواسطة خيط حريري يمتؼ حوؿ وسطيا ثـ تخرج الحشرة البالغة بعد ذلؾ ، اف 

 .يومًا في العراؽ (111-18)سنة ومدة الجيؿ / اجياؿ 10لمحشرة 
 
 :مكافحة دودة اوراق المهانة الصغيرة.جـ
 .جمع اليرقات والعذارى باليد واعداميا في المساحات الصغيرة.1
 .تنظيؼ او ازالة االدغاؿ الصميبية مف الحقوؿ.2
تتوفر عدد مف الطفيميات يمكف استخداميا في برنامج المكافحة المتكاممة ليذه .3

 .الحشرة
 .غالوف ماء/غـ5مسحوؽ قابؿ لمبمؿ % 80الرش بمبيد دبتركس .4
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 حشرات العائمة الباذنجانية
 دودة درنات البطاطا

 Potata Tuber Worm 
 Phthorimaea operculella (Zell.)                            :التصنيف.ا

 Fam: Gelechidaeعائمة الفراشات ذات االقداـ االربعة                            
 Order:Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة                                        

 .تنتشر عالميًا عمى البطاطا وتياجـ معظـ نباتات العائمة الباذنجانية

 
 :تاريخ حياة دودة درنات البطاطا.ب

يوضع البيض فرديًا او في مجاميع عمى نباتات البطاطا في العروة الخريفية 
وذلؾ عندما  ( سـ5)وعمى مجموعيا الخضري او عمى الدرنات تحت التربة غير العميقة 

تتشقؽ التربة نتيجة الجفاؼ او عمى الدرنات المتروكة في الحقؿ بدوف تغطية او 
يومًا يفقس عف  (15-3) بيضة وبعد 50انثى / عدد البيض. المخزونة في المخازف

يرقات صغيرة تنسج لنفسيا نسيجًا حريريًا تبقى بداخمو بضع ساعات ثـ تبدأ بالتغذية 
عمى بشرة الورقة اواًل ثـ في داخميا محدثة انفاقًا دقيقة شفافة غير منتظمة الشكؿ نتيجة 
التغذية عمى النسيج العمادي لمورقة وىذا ما يحصؿ في العمر بيف االوؿ والثاني اليرقي 

ولكف بعد تقدميا في العمر الثالث والرابع تتجو اليرقات الى العرؽ الوسطي لمورقة ثـ الى 
الساؽ وفي حالة اصابة الدرنات فانيا تحدث انفاقًا متعرجة بداخميا تبطنيا بمادة كمسية 

 ( 15-10)وتطرد فضبلتيا خارج االنفاؽ ويستغرؽ الطور اليرقي 
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يومًا ثـ تتحوؿ الى عذراء داخؿ شرنقة مف الحرير بيف االوراؽ الجافة عمى النبات او 
الساقطة عمى االرض او عمى اي مكاف في المخزف او داخؿ جمد درنة البطاطا ومدة 

سنة ومدة /  اجياؿ8لمحشرة . يومًا تخرج بعده الحشرة البالغة (15-6)الطور العذري 
 .يوماً  (57-18)الجيؿ 
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 :مكافحة دودة درنات البطاطا.جـ
I.في الحقل: 
 .حصر المناطؽ الخالية مف االصابة ألخذ التقاوي منيا.1
 .زراعة العروة الخريفية لمبطاط افضؿ النيا اقؿ عرضة لبلصابة بيذه الحشرة.2

 سنوات وعدـ زراعة البطاطا في حقوؿ محاطة او 3اتباع دورة زراعية ال تقؿ مدتيا عف 
 .سبؽ زراعتيا بمحاصيؿ الطماطة والفمفؿ والتبغ والباذنجاف جيد االمكاف

 سـ واعداميا حرقًا 2قطع االوراؽ واالفرع المصابة مف اسفؿ منطقة االصابة بنحو .4
 .بما فييا مف يرقات

سـ كما تغطى  (15-12)زراعة االصناؼ المنيعة عمى عمؽ كافي داخؿ التربة .5
الدرنات المكشوفة يدويًا اوؿ بأوؿ حتى ال تصبح عرضة لمحشرات البالغة لوضع 

 .البيض عمييا
 .عدـ ترؾ الحاصؿ مكشوفًا في الحقؿ وانما نقمو فورًا الى المخزف.6
غالوف ماء بمعدؿ  / 3سـ6مستحمب بمعدؿ % 40يمكف الرش بمبيد سوبر اسيد .7

 . يـو بيف االولى والثانية وعمؿ رشة ثالثة خاصة في العروة الربيعية15رشتيف 
 

II. في المخازن: 
 .عزؿ درنات البطاطا واختيار الجيدة لمتخزيف.1
توفير ظروؼ الخزف مف تيوية واسبلؾ عمى الشبابيؾ وتعقيـ المخازف قبؿ ورود .2

 .الخزيف
 .طف/ كغـ1.25% 10يمكف تعفير درنات البطاطا المعدة لمتقاوي بمسحوؽ السفف .3
يمكف مزج مبيد النوكوز مع ماء المبردات اليوائية االعتيادية لضماف قتؿ الحشرات .4

 .البالغة عمى االقؿ
 
 
 
 
 
 
 

 حشرات العائمة الزنبقية
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 Onion Maggotذبابة البصل الصغيرة 
 Hylemya antiqua (Meigen                                    ):التصنيف.أ

 Fam: Muscidaeعائمة الذباب المنزلي                                             
 Order: Dipteraرتبة ذات الجناحيف                                                

حشرة عالمية االنتشار وتصيب البصؿ والثـو والكراث في العراؽ وتعتبر مف اىـ 
 .حشرات البصؿ في العراؽ

 

 
 

 
 

 :تاريخ حياة ذبابة البصل الصغيرة.ب
تقضي الحشرة فترة السكوف الصيفي عمى شكؿ عذراء تحت سطح التربة في 

سـ كما قد تتواجد مع مخمفات البصؿ في الحقوؿ المصابة وتتحوؿ الى 5حفرة بعمؽ 
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حشرة بالغة في اولئؿ الخريؼ تتزاوج وتبدأ االناث ربوضع البيض عمى قواعد نباتات 
يـو عف  (7-2)البصؿ او عمى سطح التربة قرب النباتات يفقس البيض بعد حوالي 

يرقات صغيرة تدخؿ قواعد االوراؽ ثـ تختفي داخؿ االبصاؿ وتبدأ بالتغذية عمى اجزاء 
اسبوع تتحوؿ بعدىا  (3-2)البصمة مسببة تمفًا وتخريبًا في انسجتيا يستمر الطور اليرقي 

اسبوع ايضًا بعدىا تتحوؿ الى حشرة بالغة لتعيد دورة  (3-2)الى عذراء في التربة لفترة 
لمحشرة اكثر مف جيؿ واحد في السنة والجيؿ االخير ىو الذي يسبب تخريبًا . حياتيا

 .لبلبصاؿ الكبيرة الناضجة
 
 :المكافحة لذبابة البصل الصغيرة.جـ
 .قمع النباتات المصابة بمجرد ظيورىا في الحقؿ وتحرؽ.1
% 60المكافحة الكيمياوية تتـ برش قواعد النباتات بمبيد ديازينوف مستحمب مركز .2

غالوف ماء او معاممة المروز قبؿ الزراعة بمبيد الديازينوف المحبب / 3سـ6بنسبة 
 .دونـ/ كغـ1.5بنسبة % 10
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 حشرات العائمة الرمرامية
 ناخرة اوراق الشوندر

Spinach Leaf Miner 
 Pegomya hyoscyami (Panz.)                                :التصنيف.أ

 Fam: Muscidaeعائمة الذباب المنزلي                                             
  Order: Dipteraرتبة ذات الجناحيف                                                

تنتشر في شماؿ ووسط العراؽ وتعد مف افات البنجر السكري والسمؽ والشوندر 
 .والسبانغ

 
 
 :دورة حياة ناخرة اوراق الشوندر.ب

تخرج الحشرات البالغة مف سباتيا مبكرًا في فصؿ الربيع تضع االنثى البيض عمى 
بيضة ويبمغ ما تضعو االنثى  (7-3)السطوح السفمى لبلوراؽ في مجاميع صغيرة 

اياـ عف يرقات صغيرة تحفر في االوراؽ  (7-6) بيضة يفقس البيض بعد 50الواحدة 
 يومًا تحفر اليرقة او مجموعة اليرقات في 15-11لميرقة ثبلثة اعمار وتستغرؽ مف 

النسيج العمادي لمورقة وقد يشمؿ ذلؾ كؿ الورقة وعند اكتماؿ نموىا تنزؿ الى التربة وفي 
سـ  (6-4)بعض االحياف تبقى في نياية النفؽ لتتحوؿ الى عذراء بعد اف تحفر بعمؽ 

 يومًا 29 يومًا بعدىا تتحوؿ الى حشرات بالغة تعيش االناث 14-4ويستغرؽ ىذا الطور 
 اياـ لمحشرة جيبلف في السنة وتقضي الحشرة فصؿ الشتاء في 5في حيف يعيش الذكر 

 .حالة سبات في طور العذراء في التربة
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 :المكافحة لناخرة اوراق الشوندر.جـ

 .لتر ماء/ 3سـ2مستحمب مركز % 50ترش النباتات المصابة بمبيد نوكوز 
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 حشرات نباتات الزينة
 Rose Bee (نحل الورد)النحل القارض 

 Megachile argentata (F.)                                          :التصنيف.أ
 Fam: Megachilidaeعائمة النحؿ القارض                                        
 Order: Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة                                      

 .حشرة عالمية االنتشار تصيب اضافة الى الورد الروبينا والقوغ
 

 
 :دورة حياة النحل القارض.ب

او غيرىا مف العوائؿ  (الخضراء او التويجية)تقرض الحشرة البالغة اوراؽ الورد 
وتحمؿ االوراؽ المقروضة بيف ارجميا الى االماكف التي تختارىا لوضع البيض وتقـو 
بذلؾ عدة مرات تبني الحشرة خمية تشبو السطؿ مف االجزاء التي تجمعيا وتضع فييا 

يوضع البيض عمى حبوب . حبوب المقاح لكي تتغذى عمييا اليرقات بعد فقس البيض
 خبليا 8-5المقاح ثـ تغمؽ الخمية بأجزاء اخرى مف االوراؽ المقروضة وتوجد مف 

مصفوفة بجانب بعضيا البعض وقد يبني ىذا النوع مف النحؿ عشو في تجاويؼ الخشب 
 .الجاؼ او في سيقاف النباتات وفي بعض الحاالت في الترب الرممية

 
 
 
 
 
 :مكافحة النحل القارض.جـ
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 .القضاء عمى االعشاش.1
مسحوؽ قابؿ % 85في حالة االصابات الشديدة ترش شجيرات الورد بمبيد السفف .2

غالوف ماء وفي حالة االصابات الخفيفة تترؾ الف ىذه الحشرة /غـ5لمبمؿ بمعدؿ 
 .نافعة في تمقيح االزىار التي تزورىا لجمع حبوب المقاح

 
 

 االكاروسات
 :التصنيف

 Pylum: Arthropodaقبيمة مفصميات االرجؿ                                     
 Subphylum: Chelicerataتحت قبيمة حامبلت الفكوؾ                            

 Class: Arachnidaصؼ العنكبوتيات                                             
 Subclass: Acariتحت صؼ القراد والحمـ                                        

 
يشتمؿ تحت صؼ االكاروسات عمى كائنات صغيرة تختمؼ االكاروسات عف 

باالضافة الى ما اشتير مف ىذه االختبلفات مثؿ عدد . الحشرات في صفات كثيرة
 : ازواج وغياب قروف االستشعار واالجنحة ، تتميز بما يأتي4االرجؿ التي تبمغ 

 
 :الجسـ غير مقسـ الى حمقات ويبدو مكونًا مف قسميف.1
 يحمؿ اجزاء الفـ وزوجي االرجؿ االمامية ويسمى الجزء الذي يحمؿ Proterosoma.أ

يتركب مف السطح .  وىو حامؿ الزوائد الممقطية او الفكوؾGnathosomaاجزاء الفـ 
 cheliceraeالبطني لمحمقات الثبلث االمامية مف الجسـ وىي تحمؿ زوائد اجزاء الفـ  

 .palpsوالمبلمس 
 . يحمؿ الزوجيف الخمفييف مف االرجؿHysterosoma.ب
قد يكوف لو زوجاف مف االعيف البسيطة باالضافة الى . ليس لبلكاروسات اعيف مركبة.2

ليس لمحمـ او القراد مف اعضاء الحس االخرى سوى شعيرات لمشـ التي . عيف وسطية
 .توجد عمى الرسغ

. pedipalp والسفمية cheliceraeتتكوف اجزاء الفـ مف زوج مف الفكوؾ العموية .3
 .اجزاء الفـ ثاقبة ماصة او قارضة
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تتنفس االكاروسات بواسطة زوج الى اربعة ازواج مف الثغور التنفسية التي تتوزع في .4
مناطؽ مختمفة مف الجسـ وتؤدي الى قصبات ىوائية كما قد ال توجد في بعض 

االكاروسات ثغور تنفسية بالمرة حيث يتـ تبادؿ الغازات في تمؾ الحالة عف طريؽ 
 .مناطؽ مثقبة في الجمد

وتمتد منيا . يختمؼ القراد عف الحمـ بوجود الثغور التنفسية خمؼ الحرقفة الرابعة
كذلؾ بوجود خطاطيؼ معكوسة عمى صفيحة تحت . االنبوبة الشيتنية الى جانب الثغور

 .الفـ
 :مف ىذه الرتب ما يمي

1.Order: Acariformes 
2.Order: Parasitiformes 
 

ORDER: ACARIFORMES 
Suborder: Prostigmata 

تتضمف انواع نباتية التغذية وانواع مفترسة وانواع اخرى طفيمية ، الجسـ عادة 
 .بيضاويًا او مفمطح يغطيو كيوتكؿ اممس والمع

 
Fam: Tetranychidae 

افات ىامة لبلشجار ، يوجد زوج مف االعيف عمى كؿ جانب مف منطقة االرجؿ 
ألفرادىا المقدرة عمى عمؿ نسيج عنكبوتي دقيؽ عمى اوراؽ . propodosomaاالمامية 
 .النباتات

 Tetranychus urticae (Koch)اكاروس العنكبوت االحمر العادي .1
الشكؿ منيا . لو اسماء مختمفة ، يعتبر انو مجموعة متداخمة مف االنواع المتشابية

االكاروس متعدد العوائؿ حيث يوجد عمى الحشائش . االخضر الموف او االحمر
والقرعيات والبقوليات والباذنجاف والقطف والتفاح وبعض اشجار الفاكية االخرى والطماطـ 

 .والموالح والموز
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 :الحيوان الكامل
. بيضاوي الشكؿ ، الجسـ غير مقسـ الى حمقات توجد عمى الظير بقعتاف سوداوتاف-

 .لذلؾ يسمى في بعض االحياف باالكاروس ذي البقعتيف
يوجد شؽ واحد يمتؼ حوؿ الجسـ خمؼ منطقة الزوج الثاني مف االرجؿ مباشرة يقسـ -

 .ىذا الشؽ جسـ الحيواف الى جزئيف
 .لو اربعة ازواج مف االرجؿ-
 

 :مظاهر االصابة والقيمة االقتصادية
تبدأ االصابة بظيور بقع صفراء باىتة عمى السطح السفمي ألوراؽ النبات المصاب -

تتحوؿ البقع تدريجيًا الى لوف مصفر ثـ تصبح حمراء او بنية او ذات لوف بني محمر 
 .وتنتيي الى الموف البني في نياية االمر

 .تمتحـ تمؾ البقع عند اشتداد االصابة لتغطى معظـ او كؿ السطح السفمي لبلوراؽ-
يأخذ السطح العموي لوراؽ الموف البنفسجي ثـ يتحوؿ الى البني ثـ تموت االوراؽ -

 .وتسقط وىذا مما يضعؼ النبات
 .تظير عمى الثمار بقع بشكؿ الجرب ذلؾ يضعفيا ويقمؿ مف اىميتيا-
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 اكاروس الحمويات االحمر االوربي.2
Panonychus ulmi (Koch) 

لونو احمر قاف عميو بقع بيضاء عبارة عف الحصات  (104شكؿ )الحيواف الكامؿ -
 .الظيرية
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 المكافحة التطبيقية لمحشرات االقتصادية
 :وتشمل

 Biological Controlالمكافحة الحيوية  .1
ولممقاومة البايولوجية اىميتيا النيا غير مرتفعة التكاليؼ ، والتتخمؼ عنيا اصابات او 

تسمـ لمنباتات او الكائنات الحية والتكوف لمحشرات مناعة ىذه الميكروبات واالعداء 
الطبيعية لمحشرات قد تكوف مقاومة طبيعية ال دخؿ لبلنساف فييا وقد تمثؿ احدى طرؽ 

المقاومة التطبيقية اذا ربيت ىذه الطفيميات والمفترسات واستعممت في المقاومة والتي 
 وكذلؾ نفس الشىء ينطبؽ عمى Biological controlيطمؽ عمييا المقاومة البيولوجية 

 .االمراض التي تصيب الحشرات والتي يكوف سببيا البكتريا والفطريات والفيروس
 
 :الطرق الزراعية.2
 .تغيير الدورة الزراعية.أ

 .توقيت الزراعة والحصاد والتبكير بيما احياناً .ب
 .استخداـ المحاصيؿ الصائدة لبلفات لحماية المحاصيؿ االساسية.جػ
 .النظافة الزراعية والتخمص مف مصادر العدوى.د
 .زراعة النباتات المنبعة والمقاومة لمحشرات.ىػ
 
 :الطرق الميكانيكية.3
االبادة بااليدي وتعتبر غير طريقة اقتصادية في دولة قطر حيث االيدي العاممة غير .أ

 .متوفرة
لمنع تحركات الحشرات وىجرتيا ومف امثمتيا  (الحواجز او السدود)اقامة الموانع .ب

ومنيا ايضًا . الخنادؽ التي تحفر في طريؽ حوريات الجراد الزاحفة او بعض انواع البؽ
 .االحزمة التي تطوؽ ساؽ االشجار حتى ال تتسمقيا اليرقات
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 :الطرق القانونية.4
 :الحجر الزراعي

وذلؾ عف طريؽ منع تسرب االفات الخطرة مف الببلد المجاورة ، قوانيف تنظيـ 
 ....الزراعة ومواعيدىا ومواقع المحاصيؿ المختمفة ومواعيد العمميات الزراعية

 
 :الطرق الكيميائية.5

اي المبيدات )يمكف تقسيـ المواد الكيميائية التي تستعمؿ في ابادة الحشرات 
الى انواع حسب الطريقة التي تؤثر بيا عمى الحشرات او حسب تركيبيا  (الحشرية

فحسب التأثير عمى الحشرات تقسـ الكيمياويات المبيدة الى االنواع . الكيميائي وخواصيا
 :االتية

 .زتدخؿ الجسـ مف الكيوتكؿ او الفتحات. ت.د.مثؿ الػ د: المبيدات بالمبلمسة.أ
 .مثؿ سيانور الرصاص وتدخؿ الجسـ عف طريؽ الفـ: المبيدات المعدية.ب
مثؿ السيناتور والنفتاليف وتدخؿ الجسـ مف الكيوتكؿ او الفتحات : المبيدات المبخرة.جػ

 .المختمفة لمجسـ
-وتنتشر بجميع جسـ النبات او الحيواف فتقتؿ ما عميو مف حشرات: المبيدات الجيازية.د

 .مركبات الفوسفور العضوية
 

 :تقسيم المبيدات عمى حسب تركيبها الكيمياوي
تنقسـ المبيدات الحشرية عمى حسب تركيبيا الكيمياوي الى مبيدات غير عضوية 

ومبيدات عضوية واالخيرة تنقسـ الى مبيدات عضوية تركيبية ومبيدات عضوية مف 
 .اصؿ نباتي

 :المركبات العضوية  ير العضوية.أ
وىي مبيدات معدية ومنيا سيانور الرصاص والكالسيـو واخضر : مركبات السيانور.1

 .باريس
 .ومنيا فموريف الصوديـو وفموسميكات الصوديوـ: مركبات الفموريف.2
 .غالبًا ما يستخدـ في مخموطات مع غيرىا: مركبات الكبريت.3
 .مثؿ كموريد الزئبؽ: مركبات الزئبؽ.4
 .كمخموط بوردو: مركبات النحاس.5
 :المبيدات العضوية.ب
 . مثؿ الروتينوف البيريثريف والنيكوتيف والريانيا:المشتقات النباتية: اوالًال 
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 .ويحضر مف جذور بعض النباتات البقولية وىو مبيد بالمبلمسة: الروتينوف
 .يحضر مف زىور بعض النباتات ويسبب السقوط السريع لمحشرات: البيريثريف
 .يحضر مف نبات الدخاف بأنواعو المختمفة وىو مبيد مبلمس: النيكوتيف

 .مف جذور وسوؽ الريانيا وىو مبيد معدي وبالمبلمسة ايضاً : الريانيا
 ومعظميا مبيدات ىامة وقد احتمت مكاف المبيدات غير :المبيدات الهيدروكربونية:  انياًال 

 :العضوية ومنيا
 عالـ سويسري وقد استخدـ تجاريًا عاـ 1939وقد اكتشؼ خواصو في عاـ : ت.د.د

.  ومف ميزاتو سيولة تحضيره وثبوتو الكيميائي ولذلؾ فيو باؽ االثر لمدد طويمة1945
ونودي بعدـ استعمالو دوليًا النو يسبب االمراض عمى -وقد اصبح عديـ االثر االف

 .المدى الطويؿ لبلنساف وغيره
سادس كموريد البنزيف ، التوكسافيف ، الكمورديف ، وااللدرف ، : ومف ىذه المبيدات

 .الديالدرف ، االيزودرف ، واالندريف
 وتستعمؿ كمبيدات معدية او بالمبلمسة ولمتبخير او جيازية ومنيا :الفوسفورية:  ال اًال 

 .والديتركس والكموريثوف-البارثيوف والمالثيوف والديازينوف
يفيد في مقاومة المف والحمـ وبعض االفات ومف عيوبو شدة سميتو لبلنساف : البارثيوف
 .والحيواف
ولكف سميتو لمحشرات اقؿ مف البارثيوف ويستخدـ . اقؿ سمية لبلنساف والحيواف: المالثيوف

 .في مقاومة الذباب
 .يستعمبلف في مقاومة الذباب ايضاً : الديازينوف والديبتركس

 Carbamatesمركبات الكربمات : رابعاًال 
: ومف ميزاتيا السقوط السريع لمحشرات ومنيا. وىي مشتقات حامض الكارباميؾ

 .السيفيف وااليزوالف
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 : مبيدات التبخير
ويستخدـ التدخيف في مقاومة االفات الحشرية التي تصيب الحبوب المخزونة 

وضد افات المنازؿ ومنيا مركبات الدخاف وغاز السيانور وثاني اكسيد الكبريت وبروميد 
 .الميثيؿ والنافتاليف

 
 Integrated controlالمقاومة المتكاممة .6

وىي المقاومة التي تجمع بيف اكثر مف طريقة مف طرؽ المقاومة السابؽ ذكرىا 
لمقاومة االفات ، وكؿ طريقة في حد ذاتيا تعمؿ عمى التحكـ في اعداد الحشرات 

 Economic levelوالمحافظة عمى مستوى معيف يسمى بالمستوى او الحد االقتصادي 
، ويتـ ىذا الجمع بطريقة تجعؿ الطرؽ المختمفة المستعممة في المقاومة مكممة لبعضيا 

 .دوف تضارب او تأثير سىء ألحدىما عمى االخر
 

 :طريقة استعمال المبيدات
 :التعفير.1

تستعمؿ المبيدات الصمبة عمى ىيئة مساحيؽ يجرى تعفير النباتات بيا وذلؾ 
لسيولة توزيع ىذه المبيدات ولتغطية اكبر مساحة ممكنة بيا مع تقميؿ ضررىا عمى 

وتخمط ىذه المبيدات بمساحيؽ اخرى غير فعالة تعرؼ بالمواد المخففة في . النباتات
والمواد المخففة عبارة عف . النياية عمى مخموط ذي حبيبات طبيعية وكيمياوية مرغوبة

. انواع معينة مف التربة المتعادلة مثؿ مسحوؽ الدياتومييت او التمؾ او مسحوؽ الكبريت
 .ويشترط اف تكوف مساحيؽ المواد المخففة ناعمة الى درجة كبيرة

وتجرى عممية التعفير بواسطة العفارة التي تدر المساحيؽ فوؽ اسطح النباتات ومف انواع 
العفارات الشائعة االستعماؿ العفارة اليدوية ذات المكبس والعفارة ذات المنفاخ والعفارة 

الظيرية ذات المنفاخ والعفارة الصدرية ذات المروحة وغيرىا والعفارة التي تدار بالموتور 
ومنيا ما يمكف لعامؿ واحد حمميا وبعضيا يحمميا عامبلف )وىي مف النوع المروحي 

وتستخدـ الطائرات واليميكوبتر في تعفير  (والبعض االخر ال يمكف حممو بالمرة بالعماؿ
 .المساحات الواسعة وليذه الطريقة عيوبيا وليا ايضًا مميزاتيا

 
 
 :الرش.2
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ىو استعماؿ المبيدات عمى حالة محاليؿ ، فبعض المبيدات القابمة لمذوباف في الماء مثؿ 
سمفات النيكوتيف والدبتركس تستعمؿ عمى ىيئة محاليؿ مائية ، والمبيدات الغير قابمة 

ت .د.لمذوباف في الماء ولكنيا تذوب في مذيبات اخرى مثؿ البيربثريف والتديوف والػ د
فتذاب في الكيروسيف وىناؾ مبيدات ال تذوب في الماء او الكيروسيف وىذه يمكف اف 
يحضر منيا معمقات او مستحمبات وذلؾ باضافة بعض المواد امبممة او الناشرة الييا 

وىذه المواد تعمؿ عمى نثر جزيئات المبيد في الماء وتكويف معمقات % 2-1بنسبة 
وتعمؿ المواد المبممة والناشرة ايضًا . متجانسة او مستحمبات يسيؿ بعدىا تخفيفيا بالماء

عمى انتشار المستحمبات بسطوح النباتات او الحشرات بانتظاـ بداًل مف اف تتجمع ىذه 
المستحمبات عمى حالة بقع تفقد بالتساقط وعند جفاؼ المستحمب يكوف المبيد موزعًا 

بانتظاـ عمى اسطح النبات او الحشرة ومف امثمة المواد المبممة او الناشرة انواع الصابوف 
القموي الصمب او الرخو وبعض الزيوت المعدنية المكبرتة وبعض الكحوالت المكبرتة 

والكازيف ومركباتو والبوميف الدـ والصمغ وبعض انواع الطيف ولدقيؽ ومنتونيت 
 وىي ليست سامة synergistsوتوجد مواد منشطة يطمؽ عمييا   . المسحوقة جيداً 

. لمحشرات لكنيا تجعؿ المبيد التي تضاؼ اليو ذو تأثير كبير وفعاؿ ضد الحشرات
. وتوفر المبيد حيث تعمؿ عمى تقميؿ حجـ الجرعة المستعممة لقتؿ ومكافحة الحشرات
ولمرش ادوات يطمؽ عمييا الرشاشات ومف اشيرىا رشاشة الجردؿ والرشاشة الظيرية 

 .ورشاشة الموتور
 
 :االيروسوالت.3

يمكف بوسائؿ خاصة تحويؿ سائؿ الرش الى رذاذ دقيؽ في جزيئاتو وفيو يقؿ 
قطر جزيئات الرذاذ مف ميكروف ويشبو الضباب وتستعمؿ ىذه الطريقة في مكافحة 

االفات الحشرية التي تتواجد داخؿ الصوب الزجاجية وكذلؾ افات المخازف والتي يمكف 
حصرىا داخؿ اماكف مغمقة وتوجد عدة طرؽ لمحصوؿ عمى االيروسوالت بأقطار 

 .جزيئاتو المختمفة
 
 
 
 :محاليل  مر الحيوانات.4

وىي عبارة عف محاليؿ او معمقات او مستحمبات لمبيدات حشرية لمقاومة 
الطفيميات الخارجية عمى الحيوانات مف حشرات او حمـ او قراد وتعامؿ الحيوانات بيذه 
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السوائؿ باف تمرر في احواض خاصة ممموءة بيا فيتبمؿ جسـ الحيواف كمو بالمبيد واذا لـ 
ومف امثمة المحاليؿ . توجد ىذه االحواض يمكف رش اجساـ الحيوانات بالرشاشات العادية

المستعممة في غمر او رش الحيوانات محموؿ الجير والكبريت ومحموؿ زرنيخيت 
 .الصوديوـ

 
 :مواد تشرب.5

ومف امثمتيا زيت الكريوزوت او قطراف الفحـ او امبلح غير عضوية تذاب في 
الماء مثؿ كموريد الزنؾ از كموريد الصوديـو ويغمر فييا االخشاب فيبقى اثرىا في 

 .الخشب مدة طويمة فبل تصاب بالحشرات
 
 :التدخين.6

عند اجراء عممية التدخيف تخمط المبيدات بمواد بطيئة االحتراؽ ثـ تشعؿ ىذه 
المواد وتترؾ فيتصاعد منيا دخاف يحتوي عمى المبيد في وحدات دقيقة جدًا مختمطة مع 

او قد يسخف المبيد نفسو في . بخار الماء ، ويجب اجراء ىذه العممية في حيز مقفؿ
اوعية مفمطحة او يدىف عمى مواسير البخار كما يحدث في النيكوتيف في الصوب 

الزجاجية وضد قمؿ الطيور في بيوت الدواجف ، وكما يحدث عند حرؽ الكبريت 
 .فيتصاعد منو غاز ثاني اكسيد الكبريت

 
 :التبخير.7

االبخرة عبارة عف مركبات كيمياوية يشترط فييا اف تعطى غازات او ابخرة عمى 
درجة الحرارة العادية بتركيز قاتؿ لمحشرات وتستعمؿ ىذه الطريقة في مقاومة افات 

الحبوب المخزونة والمواد الغذائية والحشرات القشرية عمى الموالح ومقاومة الحشرات في 
ومف المواد المستعممة بكثرة في التبخير . المخازف والسجوف والمعسكرات والفنادؽ وغيرىا

 .غاز حامض االيدروسيانيؾ وثاني كبريتوز الكربوف ، والكموروبكريف وبرمور الميثايؿ
 
 :الطعوم السامة.8

تستعمؿ الطعـو السامة في مكافحة الحشرات التي ال تفيد معيا عمميات الرش 
او التعفير او االيروسوالت او التبخير مثؿ بعض الحشرات المنزلية كالنمؿ والصراصير 

والحشرات التي تعيش داخؿ ثمار الفاكية والخضر مثؿ ذبابة فاكية البحر االبيض 
المتوسط كما تستعمؿ في مقاومة الحشرات القارضة مثؿ الديداف القارضة والجراد 
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والنطاط والحفار بأنواعو والطعـ مادة سامة يضاؼ الييا مادة غذائية تكوف محبوبة وليا 
 .تأثير جاذب عمى الحشرة التي يراد القضاء عمييا وابادتيا

 
 
 :معاممة التربة.9

يستعمؿ في معاممة التربة لمقاومة االفات الضارة الموجودة بيا مف حيوانية 
واغمب - وحشرية مبيدات غير االبخرة مثؿ مساحيؽ زرنيخات بعض المعادف المختمفة 

والتي يطمؽ عمييا النيماتودا  (الثعبانية)ما تستعمؿ ىذه الطريقة ضد الداداف االسطوانية 
 .وىي افات غير حشرية
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المصادر 
الييئة العامة لوقاية المزروعات ، قسـ . عزيز العمي (1980)دليؿ مكافحة االفات الزراعية -

. 276بحوث الوقاية ، وزراة الزراعة ، بغداد  ص
دار كتب . عوض حنا سعد وعادؿ حسف اميف (1983)الحشرات االقتصادية في شماؿ العراؽ -

 484جامعة الموصؿ  ص
منظمة االغذية والزراعة ‘صدر الديف نور الديف ابو بكر  (2003)االمراض واالفات النباتية -

. 552ص2الدولية ، اربيؿ ج
عبد اهلل فميح العزواي وابراىيـ قدوري قدو وحيدر صالح  (1990)الحشرات االقتصادية -

. 650مطبعة جامعة الموصؿ ص. الحيدري
دار المطبوعات الجديدة ، . شاكر حماد وعبد العزيز المنشاوي (1985)الحشرات االقتصادية -

. 402مصر ص
 
 
 

مواقع االنترنيت الخاصة بحشرات البساتين             
Ornamental Plants Insects Websites 

* Ornamental Plants Insects Pests. 

http://ent web. Clemson. Edu/cuentres/cesheets/ornament/index.htm 

 

*Fruit Insect Pests from University of Kentucky 

http:// www.uky.edu/Agriculture/Entomology/entfacts/effruit.htm 

 

*Vegetable Insect Pests.Colorodo State University. 

http:// www.ag.ohio-state.edu/inohioline/lines/vcrop.html>vegetable 

Information. 

 

*Garden Insect Control From North Carolina State University 

http:// www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/vegetables/Veg15.htm/ 

 
 .لممزيد مف المعمومات ارجع إلى القرص المدمج المرفؽ بيذا الكتاب

 
 

http://ent/
http://www.uky.edu/Agriculture/Entomology/entfacts/effruit.htm
http://www.ag.ohio-state.edu/inohioline/lines/vcrop.html%3evegetable
http://www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/vegetables/Veg15.htm/
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  
 السيرة العممية والذاتية

  

 
                                                

    جامعة الموصؿ كمية التربية قسـ عمـو الحياة

   

       
   

 aeadismail@yahoo.com   األوؿالبريد اإللكتروني                    
  

 aeadhajismail@gmail.com الثاني  البريد اإللكتروني
 

mailto:aeadismail@yahoo.com
mailto:aeadismail@yahoo.com
mailto:aeadhajismail@gmail.com
mailto:aeadhajismail@gmail.com
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         االستاذ الدكتور أياد يوسف الحاج إسماعيل                  

  
  

 : المعمومات الشخصية
  

 2010أستاذ الحشرات : المقب العممي وتاريخ الحصول عميه 
 عراقية: الموصل       الجنسية :      مكان الوالدة 1955: سنة الوالدة

 ا نان: متزوج               عدد األطفال:الحالة االجتماعية 

.  سنة32: عدد سنوات الخدمة

  
 :الشهادات العممية

 (حشرات المواد المخزونة )حشرات  اقتصادية  – حشرات :                    االختصاص 
 . الموصؿ1987بكالوريوس وقاية النبات                                           - 
 . الموصؿ 1981ماجستير حشرات                                           - 

  "دراسات حياتية وسمية لخنفساء السيكاير في العراق"         عنواف الرسالة 

 . الموصؿ 1998دكتوراه حشرات                                           - 
استخدام مجاالت األشعة الكهرومغناطيسية  ير المؤينة "          عنواف األطروحة 

 " .لمكافحة حشرتي خنفساء الطحين الحمراء وخنفساء الخابرا

  
 : المهام التدريسية

 الحشرات *  الحمقات الدراسية لعمـو الحشرات * منيج البحث العممي  *
تقنيات عمـو الحشرات   *حياتية الحشرات *  حشرات متقدـ  *العامة
حشرات المحاصيؿ * حشرات البساتيف   * الحمقات الدراسية متقدـ  * 

المكافحة * حشرات المواد المخزونة  * آفات المواد المخزونة * الحقمية  
 .اآلفات الحشرية المدرسية*المتكاممة لآلفات 
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 : المواقع اإلدارية  
 .مسؤوؿ مركز الوسائؿ التعميمية    -1
 .رئيس قسـ التقنيات التربوية في مركز تطوير طرائؽ التدريس   -2
. (جميعيا في جامعة صبلح الديف في اربيؿ)عضو مجمس اإلدارة    -3
 

 : النشاط العممي  
 :ىي رسالتهما اثناف وعنواف:   المتخرجيف الماجستيرعدد طمبة       *

 . الطحين الحمراء والخابرا في بعض منتجات الحنطة المحليةخنفسائيحياتية  -1

 (.2002) صفحة 68كلٌة التربٌة جامعة الموصل . ابراىيـ خميؿ ابراىيـ صالح الحديدي

 ذلك في وتأثير المايكروية لمكافحة خنفساء اللوبيا الجنوبية األشعةاستخدام -2

 .حياتيتها

  (.2005) صفحة 66سفٌان حجً سٌدو السنجاري  كلٌة التربٌة جامعة الموصل 

استخدامات األشعة المايكروية لمكافحة بعض حشرات الرز المخزون وتأ يراتها - 3

  عمى صفات الجودة

 (.2012) صفحة 118 كمية التربية جامعة الموصؿ شيماء محمد ىشاـ يوسؼ
 

  : ىياألطروحةواحد وعنوان :  المتخرجيف ةالدكتوراعدد طمبة *

تاثير عدد من المستخلصات النباتية المائية في حياتية خنفسائي الطحين الصدئية 

الحمراء والخابرا وانعكاسات هذه المستخلصات عل التركيب النسجي للمعي 

 .الوسطي والمبايض

 (.2006 )127كلٌة التربٌة جامعة الموصل ص . عدنان موسى محمد 
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 :الكتب المنشورة 
  جامعة صبلح الديف ، دار الكتب (تركيب وتصنيف )( 1990)عمم الحشرات العممي  

 . صفحة292في اربيؿ  
 قسم علوم احلياة ،كلية الرتبية ، (2007 )تدريس علم الحشرات المستند على الحاسوب 

 . صفحة152جامعة ادلوصل ،                                             
 

  صفحة104قسم علوم احلياة ،كلية الرتبية ،جامعة ادلوصل ، (2009)اآلفات الحشرية المدرسية. 

 
 قسم علوم احلياة ،كلية الرتبية ، (2009 )اإلدارة المتكاملة لآلفات الحشرية 

 . صفحة99جامعة ادلوصل،                                             
 
 قسم علوم احلياة ،كلية الرتبية ، (2009 )حشرات المحاصيل الحقلية 

 . صفحة89جامعة ادلوصل ،                                             
 
 قسم علوم احلياة ،كلية الرتبية ، (2010 )حشرات البساتين 

 . صفحة 144جامعة ادلوصل ،                                             
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: يمكف التنزيؿ ليذه الكتب مف االنترنيت مف المواقع التالية

 

 
 : األقراص المدمجة *

 (.2000)قاعدة معمومات :آفات المواد المخزونة في العراؽ           ·        

 (.2008) تدريس مختبر عمـ الحشرات العممي المستند عمى الحاسوب          ·        

 :األعماؿ االلكترونية *  
  

 قائمة باألقراص الليزرية المنتجة االنترنيت والمعلوماتية

  
 (.2005)حصاد االنرتنيت من كتب احلاسبات ادلنزلة من االنرتنيت     (1

  
 ( .2005)العروض االلكرتونية للمحاضرات اجلامعية     (2

  
 (.2005)برامج التحليالت اإلحصائية للبحوث شرح وتنصيب    (3

  
 (.2006)تعلم أدوات ادلكتب دليكروسوفت     (4
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 (.2006)تعلم االنرتنيت والربيد االلكرتوين    (5

 (.2006)تعلم بعض الربامج العلمية    (6 

  
 (.2006)يف التعليم   (الب توب)استخدام احلاسوب النقال     (7

  
 

 (.2006)موقع كلية الرتبية على شبكة االنرتنيت      (8
  .(قاعدة معلومات كاملة عن أقسام وشعب كلية الرتبية  )

  

 (.2006)بعض الربامج اخلدمية ادلفيدة     (9

  
 (.2006)برنامج إدارة األسئلة االمتحانية            (10

  
 (.2006)برنامج منسق احلدائق            (11

  
 (.2006)حماضرات الرتبية اإلسالمية من االنرتنيت            (12

  
 (.2006)حماضرات يف تعلم تركيب وصيانة احلاسوب           (13

  
  حماضرات التحليل اإلحصائي للبحوث باستخدام نظام           (14

 spss(شرح وتنصيب) (2006.) 

 (.2007)استعماالهتا و الربجميات اخلاصة هبا Flash diskاألقراص الوامضة ( 15

(. 2008)براجميات صيغة ادلستندات احملمولة شرح وتنصيب (16

(. 2008)تعلم استخدامات الربامج اإلحصائية اجلاىزة (17

(. 2008)تعلم براجميات استخدام احلاسوب يف التعليم (18

  

 قائمة باألقراص الليزرية المنتجة في مجال علوم الحشرات

  
 (.2005 )بوابات االنرتنيت إىل مواقع علوم احلشريات     (1
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 ( .2005)حبوث آفات ادلواد ادلخزونة ادلنزلة من االنرتنيت     (2

  
 (.2005)الفحوص القياسية لألغذية من التلويث باآلفات     (3

  
 (.2005)صفحة من اإلعجاز العلمي للقران الكرمي : خلق الذباب     (4

  
 .(2005)من اإلعجاز العلمي للقرآن الكرمي: العالجات مبنتجات حنل العسل     (5

  
 (.2005)حقائق ومعلومات عن آفة السونة    (6

  
 (2006)جمموعة أيهاب بكر للربجميات العلمية    (7

  
 .(خطوط السمية للمبيدات ، قياس مساحة الورقة النباتية ، تنظيم خالصات البحوث)

  
 (.2006)حماضرات يف وقاية منتجات األغذية واألعالف    (8

  
 (.2006)مجع وحفظ وتشخيص ودراسة احلشرات     (9

  
 (.2006)حماضرات الفسلجة البيئية للحشرات           (10

  
 (.2006)حماضرات مبيدات اآلفات            (11

  
 (.2006)حماضرات تصنيف احلشرات           (12

  .(قاعدة معلومات كاملة عن أقسام وشعب كلية الرتبية  )
  

 (.2006)          مفردات مناىج علوم احلشرات يف العامل من االنرتنيت   (13
  

 (.2006)أخر ما مت نشره عنها يف االنرتنيت: الصراصري           (14

  
 (.2006)أخر ادلعلومات عنها من االنرتنيت :األرضة           (15

  
 (.2006) (منشورات وبراجميات)ادلكافحة ادلتكاملة آلفات ادلواد ادلخزونة            (16

  

 (.2006)برنامج حماكاة التجارب الوراثية حلشرة الدروسفلة            (17
  



103 

 

 (.2007)التعليم عن بعد يف علوم احلشرات            (18
  

 (.2007)احلشرات والطب الشرعي            (19
  

 (.2007)ادلكتبات الرقمية لعلوم احلشرات            (20
  

 (.2007)براجميات علوم احلشرات  (21

 (.2007)مشاكل قدمية وحلول حديثة:الندوة العلمية الكندية حلشرات ادلواد ادلخزونة (22

 (.2007)كتب احلشرا ت والصحة العامة  (23

 (.2008)االفات الصحية وادلدرسية (24

(. 2008)مراجع يف علوم احلشرات  (25

  

 : البحوث المنشورة   * 
  

 الفعاليات الحيوية لبالغات خنفساء السيكاير-1 

 (زانكو)المجمة العراقية لمعمـو الزراعية 
 1985( 112-107 )4 العدد 3المجمد 

 .دراسات حياتية لؤلطوار غير البالغة لخنفساء السيكاير- 2
 (زانكو)المجمة العراقية لمعمـو الزراعية 

 1986( 68-63 )1 العدد 4المجمد 

 تأثير بعض أصناؼ التبغ المخزوف عمى بعض النواحي الحياتية لحشرة خنفساء السيكاير - 3

 (زانكو)المجمة العراقية لمعمـو الزراعية 
 1986( 95-91 )2 العدد 4المجمد 

 تأثير صنؼ التبغ عمى حساسية بالغات خنفساء السيكاير لمبيدي سوميسيديف وفوليثيوف - 4

 .    مقارنة بالبيئة الصناعية 
 (زانكو)المجمة العراقية لمعمـو الزراعية 

 1987( 223-217 )2 العدد 5المجمد 

تأثير درجات الحرارة العالية عمى نسبة القتؿ في حشرتي قممة الطحيف الحمراء وخنفساء -5
 .الخابرا 
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 اربيؿ/ المجمة العممية لجامعة صبلح الديف 

 1988( 43-35 )2 العدد 1المجمد 
 
 
  

 .مسح اآلفات الحشرية في مخازف حبوب اربيؿ-6
 (زانكو)المجمة العراقية لمعمـو الزراعية 

 1988( 163-157 )1 العدد 6المجمد 

 .تأثير الحرارة العالية عمى موت الحشرات البالغة لسوسة األرز- 7
 بيروت/ مجمة وقاية النبات العربية 

 1988( 48-46 )1 العدد 6المجمد 

 .االنتشار الموسمي ليرقات نغؼ األنؼ لؤلغناـ في منطقة اربيؿ- 8
                 المؤتمر العممي الخامس لمجمس البحث العممي بغداد 

 1989 تشريف األوؿ 11-7( 93-89 )7 الجزء 1المجمد 

متبقياتيا عمى بالغات خنفساء  التقويـ الحيوي لمسمية النسبية ألربعة مبيدات حشرية و- 9
 .السيكاير 

 بيروت/                 مجمة وقاية النبات العربية 

   1989 ( 51-46 ) 1 العدد 7                المجمد 

 .التواجد الموسمي ليرقات ذباب نغؼ انؼ الماعز في اربيؿ - 10
 الموصؿ- المجمة العراقية لمعمـو البيطرية 

 1993( 8-5 )1 العدد 6المجمد 
  

 .تأثير بعض األمبلح البلعضوية عمى حياتية سوسة الموبيا الجنوبية في بذور الحمص -11
                 مجمة زراعة الرافديف 

 1994( 120-116 )3 العدد 26المجمد 

 .مقدرة يرقات بعض حشرات المواد المخزونة لمتسمؽ عمى األسطح المختمفة -12
                 المؤتمر العممي الرابع لمتعميـ التقني  

  1994 نيساف 4-3( 222-211)مجمد البحوث الزراعية  
 

 .تأثير األشعة تحت الحمراء عمى حشرتيف مخزنتيف وحبوب الحنطة والشعير -13
                 مجمة زراعة الرافديف
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 1994(  70-64 )3 العدد 26المجمد 

 . نوعا مف السطوح المختمفة 18القدرة التسمقية لحشرات الحبوب المخزونة لػ - 14
                 مجمة التربية والعمـ

 1994( 29-21 )19                العدد 
 

 .استخداـ درجات الحرارة المرتفعة لمكافحة سوسة الموبيا الجنوبية -15
                 مجمة اتحاد الجامعات العربية لمدراسات والبحوث الزراعية

 1996( 37-31)1،2 العدد 4                جامعة عيف شمس المجمد 
  

 .استخداـ الطاقة الشمسية في مكافحة خنفساء الطحيف الحمراء-16
                 مجمة التربية والعمـ

 1996( 14-6 )25                العدد 

 .الضرب والقرع كوسيمة لمكافحة حشرات المواد المخزونة - 17
                 مجمة التربية والعمـ

 1998( 85-79 )31                العدد 

 سمية أربع مبيدات حشرية لبالغات خنفساء الطحيف المتشابية تحت درجات الحرارة -18

 .     العالية في ظروؼ المختبر  
 1998( 55-51 )29  العدد  مجمة التربية والعمـ                

 تأثير أنواع األشعة غير المؤينة الكيرومغناطيسية المستخدمة لمكافحة حشرات المواد -19

 .     المخزونة عمى بذور الحنطة والشعير وخواص الطحيف 
 2000(  106-101 )1 العدد 12المجمد                  مجمة زراعة الرافديف

 
  

 تأثير األشعة الكيرومغناطيسية غير المؤينة في حشرتي خنفساء الطحيف الحمراء -20

 .(مستؿ مف رسالة الدكتوراه )     وخنفساء الخابرا 
 2000( 43-35 )43                مجمة التربية والعمـ  العدد 

 االستخداـ المنزلي لدرجات الحرارة المنخفضة لمكافحة خنفساء البقوؿ في بذور - 21

  .      الحمص 
 2001( 83-75 )49مجمة التربية والعمـ   العدد                 

 

 .قاعدة بيانات: آفات المواد المخزونة في العراؽ -22 
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 2001( 43-40)1    العدد 20                مجمة وقاية النبات العربية المجمد 

حساسية صنفي الشعير األسود الحمي واألبيض ريحاف لئلصابة بخنفسائي الخابرا والطحيف               -23
 .الحمراء

 2002( 45-39)4     العدد 14 مجمة التربية والعمـ المجمد                
 
 

 نمذجة الكثافة السكانية الخسائر التي تسببيا خنفساءتا الطحيف الحمراء والخابرا لمطحيف-24
 . صفاتو مجمة التربية والعمـ وتأثير ذلؾ في                

    .دراسة تفضيؿ بالغات خنفسائي الطحيف الحمراء والخابرا لمنتجات البرغؿ المحمية -25
                2003آذار (18- 17 )31المؤتمر العممي القطري الثالث لوقاية المزروعات ص

 . كمية الزراعة والغابات جامعة الموصؿ
تأثير الضغط المنخفض وغازي النتروجيف وثاني أو كسيد الكر بوف عمى نسب القتؿ - 26

الصفحات  1، عدد 24 مجمة وقاية النبات العربية المجمد   فيألطوار خنفساء الموبياء
 .(2006يونيو، /حزيراف(28-31 )

 تشرين الثاين 23-19الكومبيوتر وعلوم احلشريات ملصق  ادلؤمتر العريب التاسع لعلوم وقاية النبات دمشق سوريا- 27
2006 . 

تاثير بعض المستخمصات النباتية في التركيب النسجي لممعي والمبيايض لخنفسائي الطحيف - 28
 2007 مجمة التربية والعمـ.الصدئية والخابرا

  .تاثير عدد مف المستخمصات النباتية في حياتية خنفسائي الطحيف الصدئية والخابرا- 29
. 2007مجمة التربية والعمـ

 دراسة قابمية  خنفسائي الطحيف الحمراء والخابرا عمى اختراؽ بعض مواد التعبئة  -30
. ومكافحتيما باستخداـ الضغط  المنخفض وغازي ثنائي اوكسيد الكاربوف والنتروجيف

 

    . 2007    مجمة التربية والعمـ                                                                     

. دور الطاقة المايكروية في مكافحة ثبلثة انواع مف حشرات الحبوب المخزونة- 32 

. 2008مجمة زراعة الرافديف

  .تدريس مختبر عمـ الحشرات المستند عمى الحاسوب- 33
. 2008 مجمة ابحاث كمية التربية االساسية

التفضيؿ الغذائي لبالغات واالنجذاب لميرقات في خنفساءئي الطحيف الحمراء والخابرا لبعض - 34
. 2008 المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة تكريت.المحمية منتجات الحنطة
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. غربمة تاثير عدد مف المستخمصات النباتية المائية في خنفسائي الطحيف الصدئية والخابرا- 35

. 2008مجمة ابحاث كمية التربية االساسية

 
تأثري اخلزن على النسبة ادلئوية للفقد يف أصناف احلنطة اخلشنة والكثافة العددية خلنفسائي الطحني احلمراء - 36

 واخلابرا
 وقائع ادلؤمتر العلمي السادس لكلية الرتبية جامعة تكريت صفحة 

     .2009 آذار 24-25 (  192-200) 
 
 

  وخنفساء اخلابرا  Tribolium castaneum اجنذاب حشريت خنفساء الطحني احلمراء- 37
Trogoderma granarium    دلواد تغليف ادلواد الغذائية ادلخزونة  .

جملة أحباث كلية الرتبية األساسية جلامعة ادلوصل  
 .2009( 476 -468 ) صفحة 3 العدد8اجمللد 

 
الكثافة العددية ألنواع الذباب ادلنجذب إىل ادلصائد الالصقة يف إسطبل خيول نادي الفروسية يف منطقة - 38

 .الشالالت يف ادلوصل
 2009( 20-15 )1، عدد إضايف 23اجمللة العراقية للعلوم البيطرية اجمللد 

.  وقائع ادلؤمتر العلمي اخلامس ،كلية الطب البيطري ، جامعة ادلوصل
 

 مكافحة بعض حشرات الرز المخزونل األشعة الماٌكروٌة  ات استخدام-39 
 

  . 2013(مقبوؿ لمنشر)              مجمة زراعة الرافديف
 

          مكافحة بعض حشرات الرز ل األشعة الماٌكروٌة  اتتأثٌرات استخدام -40

 على صفات الجودة المخزون

  .  2014(مقبوؿ لمنشر)مجمة زراعة الرافديف
 

 

 :اجلمعيات العلمية
 
 لبنان- بريوت - اجلمعية العربية لوقاية النبات. 
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  -:ادلؤمترات والندوات
    المؤتمر العممي الخامس لمجمس البحث العممي-1

 .1989 تشريف األوؿ 11-7بغداد 

   المؤتمر العممي الرابع لمتعميـ التقني -2
 .1994 نيساف 4-3بغداد

 

  المؤتمر العممي القطري الثالث لوقاية المزروعات -3
   2003آذار  (17-18) 

 .كمية الزراعة والغابات جامعة الموصؿ 
   ادلؤمتر العريب التاسع لعلوم وقاية النبات-4

  .2006تشرين الثاين ( 23-19)دمشق سوريا 

 
 

  ادلؤمتر األول لعلوم احلياة قسم علوم احلياة كلية الرتبية جامعة ادلوصل– 5
 .2007أيلول  (4-5)

 . 2008المؤتمر الزراعي الرابع لجامعة تكريت - 6
المؤتمر العممي األوؿ لعمـو الحياة  كمية العمـو جامعة الموصؿ - 7

  .2009 نيساف 22-23
  .2009مؤمتر كلية الرتبية جامعة تكريت - 8
 المؤتمر العممي الخامس لكمية الطب البيطري لجامعة الموصؿ - 9

 .2009 تشريف الثاني 11-12

 ادلؤمتر الثاين لعلوم احلياة قسم علوم احلياة كلية الرتبية جامعة ادلوصل- 10_ 
(7-8 )11 / 2012 .

 

: (النشاط االستشاري)اخلربات العلمية واحلقلية 
 

 استشاري مكافحة آفات ادلواد ادلخزونة يف الشركة العامة لتجارة احلبوب - 1
  .2001-2002فرع نينوى يف سنة
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-2003استشاري مكافحة اآلفات الصحية وادلدرسية يف مديرية صحة حمافظة نينوى يف سنة - 2
2002. 

 

 :ادلطويات
 (.2002 )حقائق عن القوارض ومكافحتها -1

 (.2002 )حقائق عن القوارض يف بيئة ادلخازن -2

 (.2002)1 - حقائق عن اىم حشرات اخلزين -3

 (.2002)2 - حقائق عن اىم حشرات اخلزين -4

 (.2002 )حقائق عن مرض تآليل احلنطة -5

 (.2002 )حقائق عن ادلكافحة ادلتكاملة حلشرات اخلزين -6

 (.2002 )حقائق عن مرض التفحم الننت -7

 (.2002 )حقائق عن تبخري احلبوب بالفوسفني -8

 (.2009 )حقائق عن القمل ومكافحتو -9

 (.2009 )حقائق عن ادلكافحة ادلتكاملة للصراصري -10

 : كتب الشكر والشهادات التقديرية

أكثر من أربعون كتاب شكر وتقدير بضمنها كتاب من السيد وزير التعليم العايل والبحث العلمي 

 .والسيد رئيس جامعة ادلوصل وعديد من كتب الشكر من السيد عميد كلية الرتبية 

 . شهادات تقديرية نتيجة ادلشاركة يف ادلؤمترات والندوات8يل اكثر من 
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