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 بسم هللا، والصالة والسالم عىل رسول هللا سيدنا ونبينا محمد، وعىل أهله 

وأصحابه أجمعين، وبعد:

 بتوفيـق مـن هللا عز وجـل وبهدف تقديم الدعـم الفني واإلرشـادي للمزارعين 

الحمضيـات  العضويـة يف مجـال  للزراعـة  التحـول  والراغبيـن يف  العضوييـن 

بالمملكـة العربيـة السـعودية، نقـدم هـذا الكتيـب الـذي يعطي فكرة مبسـطة 

عـن أهـم أنواع الحشـرات التي يمكن أن تصيب الحمضيـات ، مع إبراز الوصف 

العـام لـكل حشـرة وخصائصهـا البيولوجيـة، ووصف أعـراض اإلصابـة بالصور 

الفوتوغرافيـة. وكذلـك يتضمن هـذا الكتيب عرضـًا ألهم الطرق والممارسـات 

الزراعيـة التـي تحـد مـن خطـورة اآلفـات الحشـرية عـىل الحمضيات، مـع إلقاء 

الضـوء عـىل أهـم األعـداء الحيويـة التـي يمكـن اسـتخدامها وطـرق إطالقهـا، 

والطـرق المتبعـة مـن اإلدارة المتكاملـة للحشـرات التي تمكـن المزارعين من 

الحصـول عـىل حقول سـليمة وإنتاج خال مـن اإلصابات ومتبقيـات المبيدات، 

ونتجنـب بذلـك المشـاكل الصحيـة والبيئيـة التي تترتـب عنها.

وهللا ولي التوفيق.

د. لسعد محمود المدلل
أخصائي وقاية ومكافحة حيوية

رجب 1443
فبراير 2021
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مقدمة 
تعتبـر ثمـار الحمضيـات مـن أهـم محاصيـل الفاكهـة ذات القيمـة المرتفعـة يف التجـارة الدوليـة وذات 
الفوائـد الغذائيـة المهمـة عـى صحـة اإلنسـان، حيـث يسـاهم تنـاول الحمضيـات يف الرفـع مـن مناعـة 
زراعـة  . وتتـم  الشـرايين  الـدم و تصلـب  ارتفـاع سـكر  االورام و محاربـة  لياقتـه و مقاومـة  و  اإلنسـان 
الحمضيـات خاصـة يف المناطـق االسـتوائية وشـبه االسـتوائية يف 140 دولـة، وإن أكثـر مـن ثلثـي إنتـاج 
وتحتـل  وإسـبانيا.  والهنـد  والمكسـيك  المتحـدة،  والواليـات  البرازيـل،  مـن  يأتـي  عالميـًا  الحمضيـات 
المكسـيك المرتبـة األوىل مـن حيـث اإلنتـاج بــ 1.824.000 طـن بمـا يمثـل  15 % مـن اإلنتـاج العالمي، 
يليهـا الهنـد بــ 1.420.000 طنـًا )11 % مـن اإلنتـاج العالمـي(. وتشـهد المملكـة العربيـة السـعودية يف 
السـنوات األخيـرة  إقبـااًل عـى غراسـة الحمضيـات وتقـدر المسـاحة المزروعة بــ 14.9 ألف هكتـار وتنتج 
حوالـي 169 ألـف طن سـنويًا. وتشـمل أشـجار البرتقال والجريـب فروت واليوسـفي والليمـون بأصنافها 
المختلفـة، و تتركـز زراعتهـا يف العديـد مـن المناطـق و أشـهرها الريـاض و منطقـة نجـران التـي تنتـج 
نحـو 25 % مـن المحصـول بمختلـف أنواعـه ) البرتقـال واليوسـفس و الليمـون و األفـوكادو و الجريـب 
فروت(.وشـهدت غراسـة الحمضيـات بالمملكـة إقبال المزارعين عـى اإلنتاج وفق النظـام العضوي وهو 
مـا يتطلـب اسـتخدام طـرق وقايـة ومكافحـة لآلفـات واألمـراض تسـتجيب لشـروط الزراعـة العضويـة 
بالمملكـة. وتصـاب الحمضيـات بالعديـد من اآلفات مثل الذبابة المتوسـطية وحافـرة أوراق الحمضيات 
والحشـرات الثاقبـة الماصـة.و تتسـبب هـذه اآلفـات يف هـاك المحصـول وخفـض القيمـة التسـويقية 
للثمـار  إن لـم يتـم حسـن إدارتهـا و التحكـم يف أعدادهـا. و بنـاء عـى ذلـك, كان مـن الضـروري التعريف 
باآلفـات الحشـرية التـي يمكن أن تصيـب الحمضيات وإبـراز خصائصهـا البيولوجية وطـرق مقاومتها يف 
الزراعـة العضويـة ضمـن هـذا الكتـاب الـذي أسـأل مـن هللا العلي القديـر أن يكـون مرجعـًا للمختصين 

والباحثيـن والمزارعيـن وهللا ولـي التوفيـق.
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Ceratitis capitata Wied. 1.ذبابة البحر األبيض المتوسط
1.1.الوصف المورفولوجي العام 

ذبابـة فاكهـة البحـر المتوسـط Ceratitis capitata  أو مـا يعـرف بذبابـة الفاكهـة، مـن أخطـر اآلفات 
التـي تصيـب الحمضيـات، الخوخ، المشـمش، المانجو، التفـاح ، التين وغيرها(، تنتمي إىل رتـــــبة ذوات 

.)White & Elson-Harris, 1992()Tephritidae(  و عائلـة التيفريتيـدي )Diptera( الجناحيـن
الحشـرة الكاملـة ذبابـة صغيـرة الحجـم، يتـراوح طولهـا بيـن 3.5 و5 ملـم وتتميـز بجناحيـن عليهمـا 
بقـع وخطـوط سـوداء،  توجـد  الصـدر  وعـى  غامـق،  اآلخـر  وبعضهـا  فاتـح  بعضهـا  ذهبيـة  مسـاحات 
وتظهـر عـى بطـن الذبابـة شـعيرات كثيـرة، وتتميـز األنثـى عـن الذكـر بوجـود زائـدة مدببـة عنـد نهايـة 

.)Thomas et al., 2001( البيـض  ووضــــــــــع  الثمـار  لوخـز  تسـتخدم  البــــــــــــــــــطن 
   

تضـع األنثـى البالغـة بيضـًا أبيض اللون مقوسـا نسـبيا و طول البيضة 1 ملـم  تنبثق منهـا يرقة بيضاء 
اللـون، مدببـة مـن األمـام ويصـل طـول يرقة الطـور الثالـث إىل 8.2 ملـم والتي تتحـول بدورهـا إىل عذراء 

أسـطوانية الشـكل شـبيهة بحـب القمـح، لونها بني غامـق يصل طولهـا إىل 5 ملم 
 .)Marilyne, 2000( 

شكل 1. الطور البالغ لذبابة الفاكهة
أ: الذكر،   ب: األنثى

)Sonya Broughton(

)ب()أ(
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الشكل 2. مراحل تطور ذبابة الفاكهة
أ: البيض، ب: اليرقة، ت: العذراء 

 )Jeffery Lotz(

)ت()ب()أ(

2.1.الخصائص البيولوجية ودورة الحياة
تبـدأ الحشـرات الكاملـة إناثـًا )♀( وذكـورًا  )♂( يف التـزاوج  بعـد 4 إىل 10أيام من تاريـخ ظهورها، وتنجذب 
اإلنـاث  بعـد التـزاوج إىل الثمـار ذات اللـون األصفـر البرتقالي، وتضع بيضهـا تحت القشـرة أو داخل اللب 
بمعـدل 300 إىل 400 بيضـة طيلـة فتـرة حياتهـا )2 – 3 أشـهر( )Chouibani et al., 2015(.يفقـس 
البيـض بعـد 2 – 15 يومـًا حسـب الظـروف المناخيـة )الحـرارة، الرطوبة(، ثـم تتوجه اليرقـات الحديثة إىل 
لـب الثمـرة حيـث تتغـذى عليه وتنسـلخ اليرقة مرتين . يثقـب العمر اليريق الثالث قشـرة الثمـرة ليتحول 
إىل عـذراء داخـل التربـة ومـن ثـم إىل ذبابـة لتعــــــــــــــــــــيد دورة حياتهـا مـن جديد وللحشـرة من 3 

.)Marilyne, 2000( إىل 12 جيًا حسـب الظــــــــــــــــــــــــروف المناخيـة

 



6

الشكل 3. دورة حياة ذبابة الفاكهة  

2.1. أعراض اإلصابة واألضرار 
تصيـب ذبابـة فاكهـة البحـر المتوسـط ثمـار الحمضيـات مباشـرة مـع بدايـة النضـج، وتضـع األنثـى 
البيـض يف لـب أو تحـت قشـرة الثمـرة محدثـة ثقبًا تدخـل منه الفطريـات والبكتيريـا و التي تسـبب تغير 
لـون الثمـرة إىل األصـــــــــــــفر الباهـت ومن ثم تتعـــــــــــــفن، وتتغذى اليرقات عى لـب الثمار تاركة 
مخلفاتهـا داخـل الثمـرة وهـو مـا يجعـل الجـزء المصـاب رخـوًا وتصبـح الثمار غيـر صالحة لاسـتهاك 

وتتلـف تمامًا وتتسـاقط.

الشكل 6. تساقط الثمار الشكل 5. أثر اليرقات عى الثمار الشكل 4. تعفن الثمار 
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1.3.طرق الوقاية والمكافحة الحيوية
1.3.1.  طرق الوقاية 

 المكافحـة الزراعيـة لذبابـة البحـر األبيض المتوسـط مـن أهم الطرقالتي تسـاهم يف خفـض أعدادها 
وتقتضـي: تجنـب غراسـة الحمضيات إىل جانـب أنواع أخرى من أشـجار الفاكهة التي تمثل عائا مناسـبا 
لهـا، وإذا ُوجـد بعـض العوائـل الثانويـة للذبابـة مـن الضـروري ازالتهـا أو جمع ثمارهـا قبل تمـام النضج 
لكـي ال تكـون مصـدر عدوى، مراقبـة حقول الحمضيـات وجمع الثمـار المصابة والمتسـاقطة يف أكياس 
وتعريضهـا للشـمس أو دفنهـا يف حفـرة ال يقـل عمقهـا عـن 40 سـم إلعاقـة خـروج الحشـرة الكاملـة، 

وتقليـب التربـة تحـت األشـجار تقليبًا سـطحيًا لتعريض العذارى إىل أشـعة الشـمس.

الشكل 8.. وضع الثمار   الشكل 7. جمع الثمار المتساقطة
المتساقطة يف أكياس.

الشكل 9.تقليب سطحي للتربة

2.3.1. تقييم مخاطر ذبابة فاكهة البحر المتوسط 
يتـم تقييـم مخاطـر ذبابـة الفاكهـة بحقـول الحمضيـات باسـتعمال المصائـد الفيرمونيـة الجنسـية 
بمعـدل مصيـدة/4 هكتـارات، وبدرجـة أقـل تسـتخدم المصائـد الغذائيـة الجاذبـة ألنـواع مختلفـة مـن 
الذبـاب، وهـو مـا يتطلـب معرفـة المزارع بأنـواع الذبـاب وتكـون بمعـدل 5 – 8 مصائد/هكتـار وعى علو 
1.5 – 2 متـر. و يتـم تغييـر الجاذبـة كل شـهر. و هـذه المصائـد تحـدد نسـبة الضـرر كمـا يمكن احتسـاب 
النسـبة المئويـة للثمـار التـي تظهر عليها أعـراض اإلصابة ويشـترط أن ال تتجاوز هذه النسـبة %1 و عدد 

الذبـاب المنجـذب إىل المصيـدة 3 حشـرات/المصيدة/اليوم.
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الشكل 10. المصائد الجاذبة لذبابة الفاكهة

3.3.1.  التفخيخ الجماعي 
يعتمـد عـى وضـع المصائـد الغذائيـة بأعـداد كبيـرة )50 مصيدة/هك( و تسـتهدف الحشـرة الكاملة 
خاصـة اإلنـاث الباحثـة عـن البروتينـات لبلـوغ النضـج الجنسـي، وهـي مـن طـرق المكافحـة الصديقـة 

.)Navaro-Liopis, 2008( للبيئـة التـي تسـاهم يف الحـد مـن تكاثـر وتزايـد أعـداد اآلفـة

4.3.1. استخدام الذكور العقيمة
تعتمـد عـى إطـاق أعـداد كبيـرة مـن الذكـور العقيمـة  بعـد تعريضهـا ألشـعة غامـا، فتنافـس الذكور 
قـد  و   .)Katsoyannos et al., 1999( نسـلها عقيـم  ويكـون  اإلنـاث  عـى  األخـرى  الذكـور  العقيمـة 
اسـتخدمت هـذه التقنيـة بنجـاح يف كاليفورنيـا وأمريـكا الوسـطى والشـرق األوسـط وتونـس والجزائـر 

وليبيـا والمغـرب.

5.3.1. المكافحة الحيوية 
ترتكز المكافحة الحيوية لذبابة البحر المتوسط عى استخدام الطفيلين 

اللذيـن   Diachasmimorpha longicaudata )Ashmead( )Opius concolor )Psyttaliaو 
تـم اسـتخدامهما مـع إطـاق الذكـور العقيمـة وسـاهما يف الحـد مـن أضـرار هـا. كمـا يمكـن اسـتخدام 
.Steinernema spp يف  .Heterorhabditis spp  و النيماتـودا الممرضـة للحشـرات مـن نوعـي  
مكافحـة ذبابـة الفاكهـة أثنـاء تواجدهـا بالتربة. ولمكافحـة حيوية فعالة يحبذ اسـتخدام األعـداء الحيوية 
المحليـة الموجودة بالمملكة بدل االعتـــــماد عى توريــــدها والتي يمكن أن تنـــــــــــــــــــــــخفض 

. )Skouri, 2010; Harbi et al., 2015( كفاءتها بتــــــغير العــــــوامل المنــاخية
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Opius concolor  الشكل 11.الطفيلي
)Ephytia INRAE(

الشكل 12.الطفيلي
Diachasmimorpha  longicaudata 

)Jeffrey Lotz(

Phyllocnistis citrella Staiton 2.حافرة أوراق الحمضيات
1.2. الوصف المورفولوجي العام 

تتبـع حافـرة أوراق الحمضيـات Phyllocnistis citrella رتبـة الحشـرات حرشـفية األجنحـة   
» Lepidoptera « وعائلـة جراسـياريدي » Gracillaridae«. يبلـغ متوسـط طـول الحشـرة الكاملـة 
1.8 ملـم وهـي رمحيـة الشـكل، لونهـا فضـي المـع والجنـاح الخلفـي له سـنام ويوجـد يف نهايتـه بقعتان 

 .)  Sarada et al., 2014( اللـون سـوداوا 
تضـع األنثـى بيضـًا شـفافًا شـبيهًا بقطرات المـاء. يفقس البيـض ويكون الطـور اليـريق األول أبيض ثم 
يتحـول إىل أصفـر داكـن يف بـايق األطـوار وتكـون العـذراء ذات لـون بنـي ومزودة بشـوكة حـادة يف الرأس، 

)Berkani, 2003( طولهـا 2.7 ملـم

الشكل 13.مراحل نمو حافرة أوراق الحمضيات.
أ: البيض، ب: اليرقة ، ت: العذراء، ث: الحشرة الكاملة

) Lyle J. Buss(

)ث()ت()ب()أ(

2.2. الخصائص البيولوجية ودورة الحياة 
تنشـط الحشـرة ليـًا أو يف الصبـاح الباكـر، ويتـم التـزاوج وتضـع األنثـى البيض إمـا فـرادى أو بيضتين 
ملتصقتيـن عـى السـطح السـفلي لـأوراق الحديثـة والنمـوات الغضـة، ويصـل عـدد البيـض األنثـى 
الواحـدة إىل 76 بيضـة. يفقـس البيـض وتخـرج اليرقـات وتختـرق الغشـاء وتحـدث أنفاقـًا متعرجـة بين 
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بشـرتي الورقـة متغذيـة عـى األنسـجة. وللحشـرة أربعة أطـوار يرقية بمـدة تصـل إىل 20يومًا، ثـم تبدأ يف 
التعـذر بالقـرب مـن حافـة الورقـة التـي تلتف حولهـا، وتتراوح فتـرة التعذر بيـن 6 و22 يومًا حسـب درجة 
الحـرارة السـائدة، ثـم تنبثـق الحشـرة الكاملـة. تصل مـدة الـدورة الحياتيـة إىل 52 يومًا حسـب الظروف 

.)Priore & Lopes, 1998( المناخيـة وتتـراوح عـدد أجيـال الحشـرة مـن  مـن 5 إىل 9 أجيـال

الشكل 14.دورة حياة حافرة أوراق الحمضيات

3.2. أعراض اإلصابة واألضرار
إصابـة الحمضيـات بحافـرة أوراق الحمضيـات يمكـن أن تحـدث يف أي مرحلـة مـن مراحـل النمـو 
الخضـري خاصـة مـع توفـر الظـروف المناخيـة المائمـة وظهـور األوراق الحديثـة والنمـوات الغضـة، 
وتتجـى األعـراض يف تشـوه والتفـاف األوراق وظهـور أنفـاق ملتويـة ومتعرجـة ذات لون أبيـض أو رمادي 
بيـن سـطحي الورقـة وهـو مـا يضعـف نسـبة التمثيـل الضوئـي، ويترتب عـن ذلك ضعـف النبـات وصغر 

حجـم الثمـار وانخفـاض جودتـه. كمـا يمكـن أن تـؤدي إىل احتماليـة اإلصابـة بالتقـرح البكتيـري.

الشكل 15.أعراض اإلصابة  بحافرة أوراق الحمضيات
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4.2.طرق الوقاية والمكافحة الحيوية
تصيـب الحشـرة األوراق الحديثـة والنمـوات الغضـة و تعتبـر آفـة مشـتل يف المقـام األول ويمكـن 

التاليـة: بالطـرق  مكافحتهـا 

1.4.2.المكافحة الميكانكية و الزراعية
 تشمل القيام بجميع العمليات الزراعية التي يمكنها الحد من أعداد حافرة أوراق الحمضيات مع األخذ 

يف االعتبار أن وجود هذه الحشرة مرتبط بوجود النموات الغضة الحديثة، ولذلك من الضروري القيام 
بتسميد نيتروجيني متزن، واتباع برنامج ري مدروس مع الحرص عى عدم االنقطاع عن ري األشجار 

لمدة طويلة، وإزالة الزوائد وتجنب التقليم الجائر.

الشكل 16. زوائد )سرطانات( عائل مائم لحافرة أوراق الحمضيات

2.4.2. المكافحة الحيوية
 Bacillus thuringiensis بكتيــريا  كمنتـج  منتجـات حيويـة  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  تتوفـر 
و”بيوقارد Biogard ” و التي بينت التجارب فاعليتها العالـية يف مكافـحة حافــــرة أوراق الحمضــــيات 
الحشـرات  أوىل  عنـد ظهـور  رشـه  ويتـم  النيـم  اسـتخدام مسـتخلص  يمكـن   .)Dias et al., 2005(
الكاملـة بالمصائـد الضوئيـة أو الغذائيـة وذلـك للحـد مـن فقـس البيـض وإعاقـة نمـو اليرقـات. ويعتبر 
الطفيلـي)Ageniaspus citricola )Logvinovskaya مـن أهـم األعـداء الحيويـة والتي اسـتخدامها 

)Hoy et al., 2007(.يف مكافحـة هـذه اآلفـة وقـد أثبـت كفـاءة عاليـة
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Ageniaspus citricola الشكل 17.الطفيلي
)Entomology today(

Parlatoria  zizifi )Lucas( 3. الحشرة القشرية السوداء
1.3.الوصف المورفولوجي العام  

الحشـرة القشـرية السـوداء أو القمـل األسـود  Parlatoria ziziphi مـن أهـم الحشـرات الضارة عى 
الحمضيـات. وهـي من الحشـرات الثاقبـة الماصة للعصـارة النباتية تنتمي إىل رتبة نصفيات األجنـــــحة 
و عائلـــــة Diaspididae، ويتـراوح طـول األنثـى البالغة بين 1 و1.5 ملم وطول القشـرة بين 2 و3 ملـــم 

 .  )Jandoubi et al., 2021( وهـي ثابتـة بينــــما يكون الذكر اقل طـوال و مجنحـا

الشكل 18.  الحشرة القشرية السوداء
أ: األنثى، ب: الذكر 

)Angel Umaran(

2.3.الخصائص البيولوجية 
تقضـي الحشـرة القشـرية السـوداء بياتهـا الشـتوي عـى شـكل حشـرة بالغـة عـى األوراق والفـروع 
واألغصـان. ويبلـغ متوسـط عـدد البيـوض التـي تضعها األنثـى 34 بيضة طـوال فترة الوضـع و التي تمتد 
مـن 7 إىل 18 يومـًا. وتضـع اإلنـاث التـي تتغذى عى الثمـار بيضا  أكثر مـن تلك التي تتغـذى عى األغصان 
واألوراق )Sweilem et al., 1984 (.  وللحشـرة 4 إىل 5 أجيـال يف السـنة حسـب الظـروف الطبيعيـة 

) Praloran, 1971 ( السـائدة
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3.3.أعراض اإلصابة واألضرار
تظهر أعراض اإلصابة بالحشـرة القشـرية السـوداء عى األوراق والفروع والثمار، وانتشـارها عى نطاق 
واسـع يضعـف نسـبة التمثيـل الضوئـي ويضعف الشـجرة وتتسـاقط األوراق وتفقـد الفروع لونهـا جزئيًا، 
      . )Belguendouz et al., 2011(  ويمكنهـا أن تتسـبب يف جفـاف كلي للشـجرة يف مدة سـنتين أو ثـاث

 

الشكل 19. أعراض اإلصابة عى الفروع واألوراق والثمار

4.3. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية
1.3.4. طرق الوقاية 

لوقايـة أشـجار الحمضيـات مـن خطـر الحشـرة القشـرية السـوداء يحبـذ تجنب غراسـة عوائـل أخرى 
للحشـرة بالقـرب مـن حقـل الحمضيـات كالفسـتق وأشـجار الفاكهـة ذات النـواة والرمان. وعند غراسـة 
الحمضيـات مـن الضـروري تـرك مسـافة 5 -7 أمتـار بيـن األشـجار للتهويـة، ويتوجـب العنايـة بالحقـول 
وذلـك بإزالة الحشـائش واألوراق المتسـاقطة، وجمع الثمـار المصابة وإتافها، والتقليم الجيد للشـجرة 

والعمـل عـى تهويتهـا وتعريضهـا ألشـعة الشـمس التي تحد مـن تكاثر الحشـرة.

2.3.4.  المكافحة الحيوية 
للحـد مـن تكاثـر الحشـرة القشـرية السـوداء عـى الحمضيـات يف الزراعـة العضويـة يشـترط معاينـة 
المحاصيـل، ومـع اإلصابـة تسـتخدم الزيـوت المعدنيـة، ويحبـذ خلطهـا بمبيـد حشـري مرخـص بـه يف 
الزراعـة العضويـة، ويمكـن اسـتخدام بعـض األعـداء الحيويـة، حيـث أظهـرت الطفيليـات والمفترسـات 
كفـاءة عاليـة يف مقاومـة الحشـرة القشـرية السـوداء وذلـك بنسـب متفاوتـة حسـب الظـروف المناخية 

Aphytis melinus  DeBach  السـائدة، ومـن أهـم األعـداء الحيويـة الطفيــلي الخارجـي
 )Abd-Rabou, 2009 (    و المفتـرس أبـو العيـد Rhysobius lophanthae Blaisdell الـذي 

. )Jandoubi, 2011( يفتـرس العـذارى والبالغـات
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. Aphytis melinus الشكل 20.  الطفيلي
)Entocare(

Rhysobius lophanthae الشكل 21. أبو العيد
)Mike Quinn(

Iceria purchasi Maskell 4. البق الدقيقي األسترالي
1.4. الوصف المورفولوجي العام 

حشـرة البـق الدقيقـي األسـترالي من الحشـرات الثاقبة الماصـة للعصـارة النباتية تتبع رتبـة نصفيات 
األجنحـة وتغطـي أجسـامها بإفـراز شـمعي يشـبه الدقيـق. األنثـى شـكلها بيضـوي و يطولهـا بيـن 3 و 
4 ملـم ويكـون لونهـا أحمـَر بنيـًا مـن سـطحها العلـوي وبرتقاليـًا فاتحـًا عنـد سـطحها السـفلي، وتكـون 
األرجـل وقـرون االستشـعار سـوداء ومعظـم الجسـم تغطيـه مـادة شـمعية بيضـاء. الذكـر لونـه أحمـر 
قرمـزي وطولـه حوالـي 3 ملـم ولـون الجناحـان األماميـان أزرق معدنـي، ويكـون زوج األجنحـة الخلفيـة 

.) Ben-dov, 2005( معـدٌّ عـى هيئـة دبوسـين صغيريـن

الشكل 22. البق الدقيقي األسترالي
أ: األنثى، ب: الذكر

)Juan Emilio & Peter Hollinger(

2.4. الخصائص البيولوجية ودورة الحياة 
تقضـي الحشـرة البيـات الشـتوي عـى شـكل حشـرة كاملـة، وتظهر اإلنـاث حاملـة أكيـاس البيض يف 
شـهر ديسـمبر، ويحتـوي الكيـس الواحـد عـى حوالـي 1700 بيضـة. تفقـس البيـوض وتخـرج حوريـات  
نشـيطة تتغـذى خاصة عى السـطح السـفلي لـأوراق. وللحورية ثاثـة أعمار ويف العمر الثالـث تنتقل إىل 
أطـراف الشـجرة، وعندمـا يكتمـل نموهـا تصبح جاهـزة لوضع البيـض.  تظهر أحيانـًا الذكور وهـي ناتجة 
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عـن بيـض غيـر مخصـب و أعدادهـا قليلـة ال تتجاوز 1 %. مـن مجموع الحشـرات. وللحشـرة 3-4 أجيال 
.) Cardwel, 2002( يف السـنة و تتـراوح مـدة الجيـل الواحـد بيـن 10 و14 يومـًا

الشكل 23. دورة حياة البق الدقيقي األسترالي
)Protasov(

3.4. أعراض اإلصابة واألضرار
ينتشـر البـق الدقيقـي األسـترالي يف العديد من مناطـق المملكة العربية السـعودية، خاصـة المناطق 
الوسـطى والشـرقية والغربيـة، وتتواجـد الحشـرة عـى مـدار العام، وتنخفـض معدالت اإلصابـة يف فصل 
الشـتاء. وتمتـص اإلنـاث و الحوريـات العصـارة النباتيـة مما يتسـبب يف ذبـول و جفاف الشـجرة . تفضل 
الغنيـة  هـذه الحشـرات األفـرع والنمـوات الطرفيـة الغضـة وذلـك لسـهولة حصولهـا عـى العصـارة 

الغذائية.  بالعناصـر 

الشكل 24. حشرة البق الدقيقي األسترالي عى األفرع والنموات الغضة
)Protasov (



16

4.4. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية 
1.4.4. الطرق الوقائية 

للوقايـة مـن البـق الدقيقـي األسـترالي يتوجـب عنـد غراسـة الحمضيـات تجنب زراعـة عوائل   
أخـرى لآلفـة خاصـة أشـجار الزينة )بيتبـورم(، ويف حالة اإلصابـة الخفيفة يمكن جمـع األوراق أو النموات 

الغضـة التـي تبـدو عليهـا أوىل أعـراض اإلصابـة وإزالـة مـا عليهـا مـن بيـض أو أطـوار أخـرى.  

2.4.4. المكافحة الحيوية 
لمكافحـة حشـرة البـق الدقيقـي األسـترالي يمكـن اسـتخدام المبيـدات الحشـرية المرخص   
بهـا يف الزراعـة العضويـة بالمملكـة وذلـك مـع ظهـور أوىل أعـراض اإلصابـة. وتعـد حشـرة أبـو العيـد
 )Rodolia cardinalis )Muls مـن أهـم األعـداء الحيوية التي تسـتخدم يف مكافحة هذه الحشـرة 

)Causton et al ., 2004(، ويتواجـد هـذا العـدو الحيـوي بالطائف وأبها. 

الشكل 25. حشرة أبو العيد
   Rodolia cardinalis 

  الشكل 25. يرقات أبو العيد
Rodolia  cardinalis  )Mul(

)Protasov(

 Planococcus citri Risso 5. بق الموالح الدقيقي
1.5. الوصف المورفولوجي العام 

يتبـع بـق الموالـح الدقيقـي رتبة نصفيـات األجنحة ويغطي جسـمها بإفرازات دقيقة أو شـمعية تشـبه 
الخيـوط الحريريـة، ويحـاط بزوائـد شـمعية لهـا أشـكال خاصـة. األنثـى البالغـة بيضاويـة الشـكل يصـل 
طولهـا إىل 5 ملمتـر وهـي مـن الحشـرات الثاقبـة الماصـة للعصـارة النباتيـة. ويحيـط بجسـم األنثـى 17 
زوجـًا مـن الزوائـد الشـمعية القصيرة المتسـاوية يف الطـول، والزوج الذنبـي منها قد يطول ويبلغ عشـرة 
أمثـال طـول الزوائـد األخـرى. ويكـون لون الحشـرة وردي خفيف أو سـمني. الذكـور نادرة الوجـود ولونها 

.)Jenniver, 1981 ( أصـــفر غامـق أو بني فاتـح
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الشكل 27. بق الموالح الدقيقي
أ: األنثى، ب: الذكر

)Lance Osborne( 

)ب()أ(

2.5. الخصائص البيولوجية ودورة الحياة
   تضـع أنثـى بـق الموالـح الدقيقـي مـا بيـن 300 و600 بيضـة يف كيـس ينسـج مـن خيـوط رقيقـة 
بمؤخـرة الجسـم، وتسـتمر عمليـة البيـض مـن 3 إىل 11 يومـًا، ثـم يوضـع الكيـس يف شـقوق القلـف أو 
تحتـه. يفقـس البيـض وتخرج الحوريات وتنسـلخ 3 انسـاخات وتصـل إىل طور الحشـرة الكاملة. تصيب 
هـذه الحشـرة عوائـل متعـددة منهـا الموالـح والمانجـو والعنـب والجوافـة والرمـان وعراجيـن النخيـل 
والصفصـاف ونباتـات الزينـة وبعـض النباتـات النجيليـة، حيـث تمتـص عصـارة هـذه النباتـات وتضعف 
نموهـا وقـد تتسـبب يف موتهـا.  للحشـرة 8 أجيـال وتبلـغ مدة الجيـل الواحد بيـن 20 و40 يومًا حسـب 

.)Noha et al., 2010 ( الظـروف المناخيـة السـائدة

الشكل 28. الدورة الحياتية لبق الموالح الدقيقي

3.5. أعراض اإلصابة واألضرار
تتغـذى الحشـرات البالغـة والحوريـات عى عصـارة الثمار أو األوراق أو السـيقان أو األفـرع، وتفرز ندوة 
عسـلية تكـون سـببًا يف نمـو العفـن األسـود، وتجمـع األتربـة فتعيـق التمثيل الضوئـي وهو مـا يقلل من 

.)Polat et al., 2007(  إنتاجيـة األشـجار وتـردي نوعيتها خاصـة يف حالة اإلصابـة الشـديدة
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الشكل 29. أعراض إصابة الموالح بالبق الدقيقي
أ: األفرع، ب: الثمار

)United States National Collection of Scale insects photographs(

4.5. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية  
1.4.5. طرق الوقاية 

للوقايـة مـن خطـر اإلصابـة ببـق الموالـح الدقيقـي يتوجـب تـرك مسـافات بيـن األشـجار بيـن 5  و7 
أمتـار حسـب طبيعـة المنطقـة والظروف المناخية السـائدة لضمـان التهويـة الازمة, و مراقبـة الحقول 
و الكشـف عـى أوىل اإلصابـات, عـدم اإلفـراط يف الـري لتجنب ارتفـاع الرطوبـة، والتقليم الجيـد لتعريض 

الفـروع للشـمس والريـاح إلعاقة انتشـار هـذه اآلفة.

2.4.5. المكافحة الحيوية 
 عـادًة يكافـح البـق الدقيقـي يف حالـة اإلصابـة الشـديدة بـرش األشـجار بالزيـوت المعدنيـة مـع مبيد 
حشـري مرخـص بـه يف الزراعـة العضويـة، ويشـترط أن يكـون الـرش يف التوقيـت المناسـب وبالجرعـة 
المائمـة وبالطريقـة السـليمة، فيتـم غسـيل األشـجار مع زيـادة الضغط لضمـان وصول محلـول الرش 
إىل كل أجزاء الشجرة. ويتوفر العديد من األعداء الحيوية لمقاومــة البــــــق الدقيـــــقي من أبــــــرزها 
حشـــــــرة أبـو العـــيد  Afifi et al., 2010( Cryptolaemus montrouzieri Mulsant(وكذلـك 

.) Krishnamoorthy, 1988 Leptomastix dactypii Howard اسـتخدم الطفيلـي

الشكل 30. المفترس
  Cryptolaemus montrouzieri 

)Bioplanet(

الشكل 30. الطفيلي  
Leptomastix dactylopii 

)Minden Pictures(

(
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 Moulton Scirtothrips citri 6. تربس الحمضيات
1.6. الوصف المورفولوجي العام 

تتبـع تربـس الحمضيـات رتبـة هدبيـات األجنحـة، صفـراء برتقاليـة اللـون، تفضـل المناطـق الدافئـة 
والمضيئـة وتتجنـب الحـرارة العاليـة. الحشـرة الكاملة صغيرة الحجـم  طولها ال يتجـاوز 2ملم. األجنحة 
ضيقـة ذات عرقيـن متوازييـن لونهـا أصفـر إىل بنـي مصفـر، قـرن االستشـعار ذو سـبع عقل. الذكـر أصغر 
حجمـًا مـن األنثـى. وتتميـز الحشـرة بوجـود أهـداب كثيفـة وطويلـة عـى األجنحـة وهـي غيـر ماهـرة 

 ) Haddle et al., 2008( . بالطيـران

Scirtothrips citri  الشكل 32. الحشرة الكاملة
)Queensland(

2.6. الخصائص البيولوجية ودورة الحياة 
يتكاثـر التربـس بالتربـة إمـا بكريـا أو جنسـيا. وتضـع األنثـى 4-5 بيضـات يف اليوم بشـكل فـردي داخل 
أنسـجة الورقـة مـن السـطح العلـوي أو السـفلي، يفقـس البيـض خـال  3-5 أيـام، وتنسـلخ اليرقـة  4 
انسـاخات خـال 8-10 أيـام، ثـم تتعـذر يف التربة، وخـال 4-5 أيام تتحول إىل حشـرة كاملـة. وتأخذ دورة 
الحيـاة شـكلين، حيـث يكـون التطـور تدريجيـًا )بيضـة ثـم حوريـة ثـم حشـرة كاملـة( أو تطـورًا شـبه تام 
)بيضـة ثـم حوريـة ثـم طـور ما قبـل العذراء ثـم عذراء ثم حشـرة كاملـة(. تقضي الحشـرة بياتها الشـتوي 
عـى شـكل حشـرات كاملـة تحـت بقـــــــــــايا النباتـات أو يف التربـة، وللحـــــشرة 7-15جيـًا يف العـام 

.)Tanigoshi & Nishio-Wong, 1982(  الــــواحد

الشكل 33.  دورة حياة حشرة التربس 
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3.6. أعراض اإلصابة واألضرار 
تصيـب حشـرة التربـس األوراق الحديثـة واألزهـار والثمار، وتنشـط خاصـة يف الربيـع، و تمتص عصارة 
خايـا النبـات ، وتتميـز اإلصابـة بظهور بقـع فضية عى األوراق العليا أو السـفى والتي تكون أقل سـماكة، 
فتحـدث نتيجـة امتصـاص العصـارة فجـوات تمتلـئ بالهـواء وينعكس عليهـا الضوء، وهذا سـبب ظهور 
اللـون الفضـي للبقـع التـي يتحـول لونهـا للبني وتتسـع وتلتحم مسـببة جفاف وسـقوط الورقـة، وتكون 

الثمـار المصابـة مشـوهة تنخفض قيمتها التسـويقية.

الشكل 34.أعراض إصابة الحمضيات بحشرة التربس
أ: اإلصابة عى األوراق، ب: األعراض عى الليمون، ت: األعراض عى البرتقال  

)ت()ب()أ(

4.6. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية 
1.4.6.طرق الوقاية 

لوقايـة الحمضيـات مـن خطـر التربـس هنـاك العديـد من الطـرق الوقائيـة التي يجـب اتباعهـا ومنها 
التسـميد الجيـد حتـى تـزداد قـوة جـدر الخايـا وتـزداد صعوبـة مهاجمـة خايـا البشـرة وتعريـض التربة 
للشـمس معـا يـؤدي إىل مـوت أطـوار الحشـرة التـي تتواجـد بالتربـة ويكـون ذلـك عـن طريـق العزيـق 

والعنايـة بتجهيـز األرض ونظافتهـا مـن العوائـل والحشـائش.

2.4.6. المكافحة الحيوية 
لمكافحـة التربـس عـى الحمضيـات تتواجـد العديد مـن األعـداء الحيوية التـي يمكنها افتـراس اآلفة، 
كيرقـات ذبابـة السـرفيد ويرقـات أسـد المـن و يرقـات أو الحشـرات الكاملة لخنافـس أبو العيـد وخاصة 

 Amblyseius swirskii    و   Euseius tularensis العناكـب المفترسـة  مـن نـوع
.)Grogan & Goodhue, 2012(
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الشكل 35.العنكبوت المفترس
Euseius tularensis
)Grafton-Cardwell(

الشكل 36. العنكبوت المفترس 
   Amblyseius swirskii

)Steven Arthurs(

 Aleurothrixus floccosus Maskell 7. الذبابة البيضاء الصوفية

1.7. الوصف المورفولوجي العام   
 الذبابـة الصوفيـة البيضـاء مـن اآلفـات الحشـرية الخطيـرة التـي تصيـب الحمضيـات وتتبـع رتبـة 
نصفيـات األجنحـة ومـن عائلـة Aleurodidae .  وهـي حشـرة ثاقبة ماصـة للعصارة النباتيـة يبلغ طول 
الحشـرة الكاملـة حوالـي 2 ملـم. وتعرف بالذبابـة الصوفية لتواجد خيوط شـمع شـبيهة بالصوف تغطي 
المرحلـة اليرقيـة الثالثـة والرابعـة والعـذراء. ويمـر تطـور الذبابـة بطـور البيض، وأربـع مراحـل للحوريات، 
وعـذراء، وحشـرة كاملـة. تكـون البيـوض بنيـة اللـون طويلـة ذات شـكل بيضـاوي ومنحني. ويكـون طور 
الحوريـة األول ذو لـون أخضـر فاتـح، ويظهـر الغطـاء الصويف مع طـور الحوريـة الثانية، ويـزداد يف الحجم 
بشـكل كبيـر خـال المرحلـة الثالثـة والرابعـة للحورية ثـم يحـدث التعـذر، المرحلـة األوىل للحورية تكون 
متحركـة ثـم سـرعان ما تتثبـت وتفقد أرجلهـا، الحشـرات البالغة ذات لون مصفر شـاحب يتـراوح طولها  

بيـن 1.2 -  1.8 ملـم.

الشكل 37. الذبابة الصوفية البيضاء عى الحمضيات
)Juancar Dieguez(

2.7. الخصائص البيولوجية ودورة الحياة          
 تضـع الحشـرة الكاملـة البيـض عـى األوراق الحديثـة عـى الجهـة السـفلية بشـكل أقـواس أو دوائـر 
بلـون أبيـض، ثـم تتحـول إىل اللـون البنـي الغامـق عنـد الفقـس.  تمتـد فتـرة الفقـس حوالـي عشـرة 
أيـام لتنبثـق منهـا يرقـات متحركـة تتثبـت بعـد بضـع سـاعات، وتبـدأ بالتغـذي عـى أوراق الحمضيـات 



22

بامتصـاص العصـارة النباتيـة.  وتبـدأ يف إفـراز النـدوة العسـلية بدايـة مـن الطـور اليـريق الثانـي فاقـدة 
أرجلهـا وقـرون االستشـعار. ويف نهايـة الطـور الثانـي تظهر اليرقة بمظهـر أبيض صويف لتتحـول إىل الطور 
اليـريق الثالـث الـذي يتميـز بغـزارة النـدوة العسـلية واإلفـرازات الشـمعية التـي تغطـي كامـل الجسـم. 
ومـن ثـم يتحـول الطـور اليـريق الثالـث إىل عـذراء وتصبـح اإلفـرازات الشـمعية أكثـر غـزارة، ويمتـد فتـرة 
الجيـل الواحـد بيـن 4 و6 أسـابيع حسـب الظـروف الطبيعيـة الســــــــــــــــائدة ويتـراوح عـدد أجيـال 
      .  )Mercado et al., 2014( أجــــــــــــــــــــــــــــــيال سـنويًا بيـن 6 و7  الــــــــــــــــحشرة   هـذه 

الشكل 38. الدورة الحياتية للذبابة الصوفية
)Sonia Broughton(

3.7.  أعراض اإلصابة واألضرار 
تمتـص الذبابـة الصوفيـة عصـارة األوراق التـي سـرعان مـا تذبـل وتسـقط وعندمـا ترتفـع معـدالت 
اإلصابـة تفـرز اليرقـات كميـات كبيـرة مـن النـدوة العسـلية التـي تتسـبب يف نمـو فطـر العفـن األسـود 
الـذي يعطـي لونـًا أسـود لـأوراق وللشـجرة بأكملهـا وهـو مـا يضعف نسـبة التمثيـل الضوئي ويتسـبب 

يف تسـاقط األوراق

الشكل 39.أعراض اإلصابة بالذبابة الصوفية عى الحمضيات
أ: تجمعات الذبابة الصوفية اسفل األوراق، ب: العفن الهبابي، ت: أثر الندوة العسلية عى األوراق

)Merie Shepard(

)ت()ب()أ(
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4.7. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية 
1.4.7. طرق الوقاية 

تمكـن المكافحـة الزراعيـة مـن الحد من اإلصابـة بحشـرات الذبابة البيضـاء الصوفية، وذلـك باعتماد 
التقليـم الجيـد والتسـميد  والري وفـق برنامج مـدروس ومتزن وإزالة األعشـاب. 

2.4.7. المكافحة الحيوية 
يوجـد العديـد مـن األعـداء الحيويـة التـي يمكـن اسـتخدامها يف مكافحـة الذبابـة البيضـاء الصوفيـة 
خاصـة الطفيلـي Cales noacki  Howard  والـذي أظهـرت الدراسـات  كفاءته العالية عـى الميدان يف 

 .)Mercado et al.,2014( المحافظـة عـى  أعـداد الحشـرة دون حـد العتبـة االقتصاديـة

الشكل 40. الطفيلي
Cales noacki  Howard

      )Andre Burgers(  

8. حشرة المن على الحمضيات  
1.8. الوصف المرفولوجي العام 

المـن مـن الحشـرات الثاقبـة الماصة للعصـارة النباتيـة، ينتمي إىل رتبـة نصفيات األجنحـة وإىل عائلة 
Aphididae وهـو حشـرة صغيـرة الحجم يختلـف طولها ولونها ودورة حياتها حسـب النوع والنـــــبات 
العائـل والظـروف المناخيـة السـائدة. وتصـاب الحمضيـات بالعــــــديد مـن أنـواع المن، وخاصـة منها 
مـن الحمضيـات األخضـــر Aphis spiraecola Patch  ومن القطـن Aphis gossypii Glover ومن 

   Toxoptera  citrucidus Kirk والمـن البـــــني Toxoptera aurantii Bdf الحمضيـات األسـود
  )Mdellel et al., 2021(
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 Aphis spiraecola  الشكل 41. حشرة المن
)Simon Hinkley & Ken Walker(

Aphis gossypii  الشكل 42. حشرة المن
)Simon Hinkley & Ken Walker(

 Toxoptera aurantia  الشكل 43. حشرة المن
)Simon Hinkley & Ken Walker(

Toxoptera cirticidus  الشكل 44. حشرة المن
)Simon Hinkley & Ken Walker(

2.8.الخصائص البيولوجية ودورة الحياة 
تختلـف دورة حيـاة المـن حسـب النـوع وحسـب الظـروف المناخيـة السـائدة، إذ يتنـاوب التطـور 
الجنسـي مـع ظهـور الذكـور واإلنـاث والتـزاوج ووضـع البيـض عى جـذوع األشـجار و التطور الاجنسـي 
خـال فتـرات نمـو النبـات يف الطبيعـة، ويعرف المـن بخصوبة اإلناث العاليـة حيث تضع األنثـى عند توفر 
الظـروف الطبيعيـة المائمـة حوالـي 100 حوريـة طوال فتـرة حياتها التـي تمتد عدة أسـابيع. يف الظروف 
العاديـة تصـل حشـرة المـن للمرحلـة البالغـة بعد حوالي أسـبوع مـن والدتها و تمـر بأربعة أطـوار يرقية.

الشكل 45. الدورة الحياتية لحشرة المن
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8. 3. أعراض اإلصابة واألضرار 
تصيـب حشـرات المـن النمـوات الغضـة ألشـجار الحمضيات و تمتـص العصـارة النباتيـة، و ينتج عنه 
توقـف نمـو النبـات أو تجعـد األوراق أو اصفرارهـا أو تسـاقطها، وتفـرز نـدوة عسـلية تسـاهم يف ظهـور 
العفـن األسـود  الـذي يضعـف عمليـة البنـاء الضوئـي. و تعتبـر حشـرة المـن الناقـل الرئيسـي لأمراض 
الفيروسـية، ويعـد النـوع  Toxoptera aurantii  الناقـل الرئيسـي لفيـروس تريسـتيزا )Tristeza( عى 

الحمضيات.

الشكل 46.أعراض إصابة الحمضيات بالمن
أ: التفاف األوراق، ب: تجمعات المن عى النموات الغضة، ت: إصابة فيروسية )تريستيزا(

 )Kavous Ayazpour, Navarro Ivia(

)ت()ب()أ(

4.8. طرق الوقاية والمكافحة الحيوية  
1.4.8. طرق الوقاية

   للوقايـة مـن حشـرات المـن يتوجـب مراقبـة الحقول والكشـف عـى أوىل اإلصابات، إضافـة إىل عدم 
اإلفـراط يف الـري واتبـاع برنامـج تسـميد متـزن وإزالـة الحشـائش  والسـرطانات، وهـي مـن أهـم أجـزاء 

النبـات العائلـة للمن.

2.4.8. المكافحة الحيوية 
يمكـن مقاومـة المـن عـى الحمضيـات عـن طريـق اسـتخدام المسـتخلصات النباتيـة، خاصـة عنـد 
بدايـة اإلصابـة أو اسـتخدام المفترسـات الطبيعيـة، حيـث تتواجـد العديـد من األعـداء الحيوية كحشـرة 
 Lysiphlebus أبـو العيـد ويرقـات ذبـاب السـرفيد وأسـد المـن و الدبابيـر الطفيليـة  خاصـة الطفيـل

.testaceipes
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الشكل 49.الحشرة الكاملة ألسد 
المن

الشكل 47.الحشرة الكاملة
ألبو العيد

الشكل 50.الطور اليريق ألسد المن

الشكل 48.الطور اليريق ألبو العيد

الشكل 51.الحشرة الكاملة لذبابة 
السيرفيد

الشكل 52.الطفيلي 
Lysiphlebus testaceipes

)Simon Hinkley &
 Ken Walker(
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خاتمة 
جـاء الكتيـب بعنـوان »اآلفـات الحشـرية عـى الحمضيـات وطـرق مكافحتهـا يف الزراعـة العضويـة« 
ليمثـل عرضـًا ألهـم اآلفـات الحشـرية التـي يمكـن أن تصيب الحمضيـات بالمملكـة العربية السـعودية، 
وتـم صياغتـه بأسـلوب مبسـط حتـى يكـون يف متنـاول الباحثيـن والدارسـين والمزارعيـن، وفيـه عـرض 
مفصـل ومبسـط اآلفات الحشـرية عى الحمضيات؛ بـدءًا بتحديد النـوع، ومن ثم الوصـف المورفولوجي 
العـام، ووصـف الـدورة الحياتيـة الخاصـة بـكل حشـرة، وأهم أعـراض اإلصابة التـي يمكـن أن تظهر عى 
األوراق أو الفـروع أو الثمـار،  ومـن ثـم عـرض مختلف طرق الوقاية والمكافحة باسـتخدام أسـاليب  آمنة 
وصديقـة لإلنسـان والبيئـة. وقـد تـم االعتماد يف هـذا الكتيب عـى مصادر ومراجـع علمية موثقـة عالميًا 
وتـم مراجعـة محتـوى هـذا الكتيـب مـن طـرف أسـتاذ دكتـور مختـص يف علـم الحشـرات.  ويف الختـام 
نشـير إىل أننـا قـد حاولنـا مـن خـال هـذا الكتيـب جمـع وتفسـير وتحليـل أهـم المعلومات التـي تخص 
اآلفـات الحشـرية عـى الحمضيـات، وُنقـدم الفرصـة إىل جميـع الباحثين والدارسـين يف هـذا التخصص 
مـن أجـل إثـراء محتـوى هـذا الكتيب، ونشـير أيضًا إىل أنـه عمل خالص لوجـه هللا تعاىل مـن أجل تقديم 

علـم نافـع ومعلومـات صحيحة  لعامـة الباحثيـن والدارسـين والمزارعين.
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فهرس الصور واألشكال

رقم
الصورة/
الشكل

رقمالعنوان
الصفحة

3 الطور البالغ لذبابة الفاكهة 1

3 مراحل تطور ذبابة الفاكهة2

4دورة حياة ذبابة الفاكهة  3

5تعفن الثمار4

5أثر اليرقات عى الثمار5

5تساقط الثمار6

5جمع الثمار المتساقطة7

5وضع الثمار   المتساقطة يف أكياس8

5تقليب سطحي للتربة9

6المصائد الجاذبة لذبابة الفاكهة10

11Opius concolor  7الطفيلي

12Diachasmimorpha  longicaudata  7الطفيلي

7مراحل نمو حافرة أوراق الحمضيات13

8دورة حياة حافرة أوراق الحمضيات14

9أعراض اإلصابة بحافرة أوراق الحمضيات15

9زوائد )سرطانات( عائل مائم لحافرة أوراق الحمضيات16

17Ageniaspus citricola 10الطفيلي

10الحشرة القشرية السوداء18

11أعراض اإلصابة عى الفروع  واألوراق والثمار19

20Aphytis melinus  12الطفيلي

21Rhysobius lophanthae     13أبو العيد

12البق الدقيقي األسترالي22

13دورة حياة البق الدقيقي األسترالي23
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حشرة البق الدقيقي األسترالي عى األفرع والنموات 24
الغضة

14

25Rodolia cardinalis 14حشرة أبو العيد

26Rodolia cardinalis 14يرقات أبو العيد

15بق الموالح الدقيقي27

16الدورة الحياتية لبق الموالح الدقيقي28

16أعراض إصابة الموالح بالبق الدقيقي29

30  Cryptolaemus montrouzieri 17المفترس

31Leptomastix dactylopii   17الطفيلي

32Scirtothrips citri  18الحشرة الكاملة

18دورة حياة حشرة التربس33

19أعراض إصابة الحمضيات بحشرة التربس34

35Euseius tularensis  19العنكبوت المفترس

36   Amblyseius swirskii 19العنكبوت المفترس

20الذبابة الصوفية البيضاء عى الحمضيات37

21الدورة الحياتية للذبابة الصوفية38

21أعراض اإلصابة بالذبابة الصوفية عى الحمضيات39

40 Cales noacki  Howard 22الطفيلي

41A phis spiraecola  23حشرة المن

42Aphis gossypii 23    حشرة المن

43Toxoptera aurantii 23حشرة المن

44Toxoptera cirticidus 23  حشرة المن

24الدورة الحياتية لحشرة المن45

24أعراض إصابة الحمضيات بالمن46

25الحشرة الكاملة ألبو العيد 7 نقاط 47

25الطور اليريق لحشرة أبو العيد48

25الحشرة الكاملة ألسد المن49

25الطور اليريق ألسد المن50
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25الحشرة الكاملة لذبابة السيرفيد51

52Lysiphlebus testaceipes 25  الطفيلي
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