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  ملخص
إجراء تقييم عام للوضع الحالي لبيارات الحمضيات في منطقة طولكرم، من حيث درجة  ،ثتمَّ في هذا البح

، وفقا لالستبيان الذي تم إعداده لهذا الغرض ،إصابتها بكل من نافقة أوراق الحمضيات والحشرات القشرية
وقد .  وطرق المكافحة المستخدمة حاليا ،من اآلفات الحشريةوتضمن عدة أسئلة تتعلق باإلصابة بهذين النوعين 

وتم بعد ذلك تفريغ وتحليل ، عند زيارة المزارعين في بياراتهم ،األسئلة الواردة في االستبيان عنتمت اإلجابة 
من المزارعين الذين % ٧٢ر٧ - ٦٣ر٦أن ما نسبته على دلت نتائج االستبيان و. البيانات التي تم جمعها

 ،ويلتزمون برش المبيدات والتراكيز الموصى بها ،يستفيدون من خدمات المرشدين الزراعيين ،م الدراسةشملته
في حالة مكافحة % ٦٣ر٦-٥٩ر١من قبل هؤالء المرشدين في حالة مكافحة نافقة أوراق الحمضيات وما نسبته 

وبضرورة القيام  ،ية للمكافحةا نسبة المزارعين الذين يعتقدون بوجود جدوى اقتصادأّم.  الحشرات القشرية
لنافقة أوراق % ٩٥ر٤و ،بالنسبة للحشرات القشرية% ٩٥ر٤ -٩٠ر٩فقد كانت  ،بحملة وطنية شاملة للمكافحة

لكال % ٥٤ر٥-٣٠ر٥بلغ معدل نسبة اإلصابة على أشجار الحمضيات في منطقة طولكرم و.  الحمضيات
ت الدراسة أن أهم المبيدات التي يستعملها أظهرو. النوعين من اآلفات وعلى كافة أصناف الحمضيات

ويخلط المزارعون  .وسوبراسيد، نيرون: المزارعون في بياراتهم لمكافحة اإلصابة بكال النوعين من اآلفات هي
. أو مع نيرون لمكافحة الحشرات القشرية، لمكافحة نافقة أوراق الحمضيات، المبيد األخير مع زيت الفوليك

أما المبيدات األخرى المستعملة ضد . لك زيت الفوليك لوحده لمكافحة الحشرات القشريةويستخدم المزارعون كذ
أن نسبة عالية من المزارعين الذين شملهم  إلىتشير النتائج و. وكونفدور، فيرتمك :نافقة أوراق الحمضيات فهي
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ش المبيدات والتراكيز ويلتزمون بر ،كانوا يستفيدون من الخدمات اإلرشادية الزراعية%) ٧٠-٦٠(االستبيان 
، %)٥٠-٣٠(ظلت مرتفعة  اآلفتين تاإال أن درجة اإلصابة بكل ،الموصى بها لمكافحة هذين النوعين من اآلفات

أو ، دم الفاعلية للمبيدات الموصى بهاأو إلى ع ،وقد يعود السبب في ذلك إلى عدم استخدام التركيز المثالي للمبيد
وهذا يستدعي مزيدا من البحث الختبار فعالية المبيدات ، و عدد مراتهأ ،إلى التوقيت غير المناسب للرش
كما تبين أن المزارعين الذين  .أو البحث عن مبيدات أخرى أكثر فاعلية ،المستخدمة في مكافحة هذه اآلفات

ون والتي قد تك ، ال يستخدمون وسائل مكافحة غير كيماوية كالوسائل البيولوجية وغيرها، شملهم االستبيان 
  .مفيدة في تخفيف درجة اإلصابة 

، وسائل المكافحة، بيارات الحمضيات، الحشرات القشرية، نافقة أوراق الحمضيات :الكلمات المفتاحية
  .درجة اإلصابة

  
Abstract 

This research was conducted to evaluate the present status of citrus orchards in 
Tulkarm area in terms of extent of infestation with the citrus leafminer and scale 
insects. Therefore, a questionnaire had been prepared and contained many questions 
relating to the current infestation and control measures applied by the farmers for both 
types of insect pests. The answers to questions raised in the questionnaire were directly 
obtained from farmers in their orchards and then analyzed and interpreted. Results 
obtained had indicated that 63.6-72.7% of the farmers asked in the questionnaire were 
profiting from extension services and applying recommended types and doses of 
insecticides for control of citrus leafminer, but the above percentage was 59.1-63.6% 
for the scale insects. Moreover, the percentage of farmers who believed in the economic 
profit of control, and thus believed in applying a collective national control program 
was 90.9-95.4% for the scale insects and 95.4% for the leafminer. The rate of 
infestation with both types of insect pests obtained on the different varieties of citrus 
trees in Tulkarm area was 30.5-54.5%. The most commonly used insecticides by the 
farmers to control both types of insect pests were Neoron® and Superacid®. 
Superacid® was also mixed with the Folic oil to control the leafminer or with Neoron® 
to control scale insects. Farmers also apply Folic oil alone to control scale insects. Other 
insecticides such as Vertimec® and Confidor® were used by the farmers to control the 
leafminer. Overall results indicate the presence of high percentage of farmers included 
in the questionnaire (60-70%) who made benefit from agricultural extension services 
and applied the recommended types and doses of insecticides to control both types of 
insect pests, but the percentage of infestation with these insects remained high (30-
50%). This could be probably attributed to the inefficacy of recommended types or doses 
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of insecticides or to the inappropriate application time of insecticides, therefore 
additional studies are needed to test the efficacy of applied insecticides or to search for 
more effective insecticides under laboratory and field conditions. Other non-chemical 
control measures (e.g., biological means) that were included in the questionnaire were 
not applied by the farmers. 

Key-words: Citrus leafminer, Scale insects, Citrus orchards, Control measures, 
Extent of Infestation. 

  
  المقدمة  .١

خاصة في مناطق قطاع ، وفي فلسطين المهمةالحمضيات من المحاصيل االقتصادية  دتع
 اًنتشر زراعتها في هذه األماكن نظرحيث ت ،)وقلقيلية ،طولكرم(غزة وشمال الضفة الغربية 

وتكمن األهمية ، فر المياه الالزمة للرياوتو، فر الظروف البيئية المالئمة للزراعةالتو
 .وذلك بتصديرها للخارج ،ة للحمضيات في مساهمتها في الدخل القومي الفلسطينياالقتصادي

ألف  ٤٤فقد بلغت المساحات المزروعة من كافة أصناف الحمضيات في الضفة الغربية وغزة 
ألف  ٩٦وبلغت الكمية المنتجة ، ١٩٧٧ألف دونم سنة  ١٠٢بعد أن كانت  ٢٠٠٠دونم سنة 
  . )12(١٩٧٧ألف طن سنة  ٣١١بعد أن كانت  ٢٠٠٠طن سنة 

قد تناقص خالل الربع  ،ومن الجدير بالذكر أن االهتمام بأشجار الحمضيات في فلسطين
، نتيجة مصادرة األراضي من قبل قوات االحتالل اإلسرائيلي ،األخير من القرن الماضي

تكاليف وارتفاع ، واتجاه األيدي العاملة للعمل في القطاعات اإلنتاجية األخرى غير الزراعية
كما أن هناك ، مردود اإلنتاج ال يغطي تلك التكاليف في معظم الحاالت إنحيث ، اإلنتاج

، والتي ينتج عنها انخفاض في اإلنتاج ،العديد من اآلفات الزراعية التي تصيب الحمضيات
وبالتالي ال يقوم بإتباع طرق المكافحة  ،باإلضافة إلى أن المزارع ال يعي خطورة هذه اآلفات

  .مناسبة لها من جهة أخرىال

 (Phyllocnistis citrella Staintom, Phyllocnistidae, Lepidoptera)تعتبر نافقة أوراق الحمضيات و
على  وتشكل خطراً، )13(التي تهاجم أشجار الحمضيات في فلسطين المهمةمن اآلفات 

ة في آلفة ألول مـّروقد ظهرت هذه ا.  واألصناف التي تم إدخالها مؤخراً، الزراعات الجديدة
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حيث تقوم .  وانتشرت بعدها في كافة مناطق زراعة الحمضيات، ١٩٩٤فلسطين صيف عام 
بين السطحين العلوي والسفلي ، يرقة هذه العثـة بعمل أنفاق ملتوية في طبقة الميزوفيل

ثم  ،وتظهـر هـذه األنفـاق بشكـل أوضـح على السـطـح السفلي، لألوراق المصابـة
حـيـث توجد غرفة ، خاصـة عـنـد الحافـةود في األوراق المصابـة يحصل تجع

وتمتاز األشجار المصابة بأنها أقل قدرة على القيام ، )11(العذراء لهذه الحشرة في نهاية كل نفق
  . )13 ,10 ,7 ,5( ار السليمة وبالتالي أقل إنتاجيةبعملية التمثيل الكلوروفيلي من األشج

  :مثل كما أن الحشرات القشرية

والقشرية ،  (Aonidiella aurantii Maskell, Diaspididae, Homoptera)القشرية الحمراء 
والقشرية ، (Lepidosaphes beckii Newman, Diaspididae, Homoptera)المحارية 
والبق الدقيقي ، (Saissetia neglecta DeLotta, Coccidae, Homoptera) السوداء

والقشرية  ،(Icerya purchasi Maskell, Margarodidae, Hemiptera)االسترالي 
وبق الحمضيات ، (Coccus hesperidium Linnaeus, Coccidae, Homoptera)البنية 

تعتبر من اآلفات  ،(Planococcus citri Risso, Margarodidae, Hemiptera)الدقيقي 
ويكمن ضرر هذه . )11(والخطيرة التي تصيب أشجار الحمضيات في فلسطين واألردن المهمة

الحشرات في تلويث الثمار بوجود قشور هذه الحشرات على سطوح الثمار المصابة مما يقلل 
كما تعمل هذه الحشرات على امتصاص العصارة من األوراق والثمار ، من قيمتها التسويقية
ية وتقوم كذلك هذه الحشرات ما عدا القشر. اصفرارها وتشويه شكلها إلىالمصابة مما يؤدي 

الحمراء والقشرية المحارية بإفراز الندرة العسلية على الثمار واألوراق التي تتغذى عليها 
والذي ينتج عنه  (Cladosporium fulvum)حيث يشجع هذا اإلفراز نمو فطر العفن األسود 

  .)13 ,11 ,8 ,6-4 ,2(تقليل قدرة األعضاء المصابة على القيام بعملية التمثيل الكلوروفيلي

إلى معرفة مدى اإلصابات الناجمة عن كل من نافقة أوراق  ،ف هذا البحث الميدانييهدو
ونوعية المكافحة  ،على أشجار الحمضيات في منطقة طولكرم، الحمضيات والحشرات القشرية

  وذلك لتحديد احتياجات المزارع من حيث ، المتبعة من قبل المزارعين لهذه اآلفات
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والعمل على زيادة اإلنتاج من ، لتقليل أضرار هذه الحشرات ،ةإتباع أساليب المكافحة الفعال
  .خالل إجراء أبحاث مستقبلية

  
  وطرق البحث ،المواد  .٢

ويحتوي على عدد من األسئلة ، إستُخِدم في هذا البحث استبيان مكون من ثالث صفحات
 ،ارةبي ٢٢والتي بلغت في مجموعها  ،التي تتعلق ببيارات الحمضيات التي تمت زيارتها

، شملت هذه المواقع المدينة نفسها وقد، في مواقع مختلفة من منطقة طولكرم موزعة عشوائياً
إلى  باإلضافةوقد تضمن االستبيان .  وذنابة، وفرعون، وشوفة، وعتيل، شويكة :وضواحي

المعلومات و، وأنواع األشجار المزروعة فيها، ومساحة بيارته، وعنوانه، اسم المزارع
من  ،لمتعلقة بحاالت اإلصابة بكل من نافقة أوراق الحمضيات والحشرات القشريةالتفصيلية ا

 ،ونوع أو صنف هذه األشجار، إذا كانت اإلصابة موجودة، حيث عدد األشجار المصابة
وهل ، ووقت الرش ومعدله، والمبيدات الحشرية المستعملة في رش ومكافحة هذه اآلفات

  غير كيماوية ضد هذه اآلفات أم ال ؟يستخدم المزارع وسائل مكافحة أخرى 

وقد تم جمع المعلومات المتعلقة بمدى إلتزام المزارع في بيارته بتوصيات المرشدين 
أو غير حكومية بشأن استعمال مبيدات معينة  ،التابعين لمؤسسات حكومية، الزراعيين

اآلفات  وكذلك مدى اقتناع المزارع بجدوى مكافحة هذين النوعين من، وبتراكيز محددة
مما يسهم ، قيام بحملة وطنية شاملة للمكافحةوبالتالي جدوى ال، وبالطريقة التي تم إرشاده إليها

بحيث تكون خالية من اإلصابات ، ويؤدي إلى تسويق الثمار بشكل أفضل ،في زيادة اإلنتاج
  .  وتقلل من قيمتها التسويقية، التي تلوث الثمار، بالحشرات القشرية

معلومات المتعلقة باألسئلة الواردة في االستبيان بشكل مباشر من المزارع وقد تم جمع ال
وتمَّ احتساب معدل نسبة اإلصابة بهذين . تدوينها في جداول خاصة باالستبيان وتّم، في بيارته

التي تمت زيارتها عن طريق حساب عدد  ،النوعين من اآلفات على األشجار في البيارات
وبعد ذلك تم تفريغ المعلومات التي .  د األشجار الكلي في البيارةإلى عد ،األشجار المصابة
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التي تم طرحها في ، األسئلة عنتضمنت خالصة األجوبة  ،ُجمعت في ثالثة جداول رئيسية
  .ثم جرى بعد ذلك تحليلها ،الستبيانا
  
  النتائج  .٣

دمات أن عدد البيارات التي تستفيد من خ، أظهرت النتائج التي تّم الحصول عليها
وكذلك استخدام التراكيز ، ي تلتزم برش المبيدات الموصى بهاأو الت، المهندسين الزراعيين

%) ٦٨ر٢( ١٥/٢٢، %)٧٢ر٧( ١٦/٢٢قد بلغ  ،الموصى بها للمكافحة بالنسبة للعدد الكلي
، %)٥٩ر١( ١٣/٢٢و، على التوالي بالنسبة لنافقة أوراق الحمضيات%) ٦٣ر٦( ١٤/٢٢و

أما عدد .  على التوالي بالنسبة للحشرات القشرية%) ٦٣ر٦( ١٤/٢٢و%) ٦٣ر٦( ١٤/٢٢
وبوجود حاجة ماسة إلجراء ، البيارات التي يعتقد أصحابها بوجود جدوى اقتصادية للمكافحة

 ،على التوالي%) ٩٥ر٤( ٢١/٢٢و%) ٩٠ر٩( ٢٠/٢٢فقد بلغ ، حملة وطنية للمكافحة
%) ٩٥ر٤( ٢١/٢٢و%) ٩٥ر٤( ٢١/٢٢ في حين كان هذا العدد، بالنسبة للحشرات القشرية

  ).١جدول رقم (بالنسبة لنافقة أوراق الحمضيات على التوالي 

، برتقال(كما أظهرت النتائج أن معدل نسبة اإلصابة على أشجار الحمضيات المختلفة 
بالنسبة لنافقة أوراق % ٥٤ر٥كانت  ،في منطقة طولكرم) ومندلينا، كلمنتيناو، ليمونو

أما عدد البيارات المصابة إلى العدد .  بالنسبة للحشرات القشرية %٣٠ر٥و، الحمضيات
للحشرات %) ٨٦ر٤( ١٩/٢٢و، لنافقة أوراق الحمضيات%) ٩٠ر٩( ٢٠/٢٢فكان  ،الكلي

ئة دونم احوالي م، وقد بلغت المساحة الكلية لألشجار التي تم فحص اإلصابة عليها .القشرية
  .  )٢ول رقم جد(موزعة على مناطق االستبيان المختلفة 

فقد أظهر االستبيان أن جميع ، أما فيما يتعلق بمكافحة هذين النوعين من اآلفات
المزارعين يستخدمون المبيدات الحشرية فقط كوسيلة للمكافحة، منها مبيد نيرون بمعدل 

إحداهما (حيث ُيرش مرتين في السنة  ،لتر ماء لمكافحة كال النوعين من اآلفات ٣/٢٠سم٣٠
 وكما يقوم المزارعون بخلط هذا المبيد مع مبيد آخر ه .)واألخرى في أيلول في حزيران
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لتر ماء مرتين في السنة  ٣/٢٠سم٤٠ويرش الخليط ضد الحشرات القشرية بمعدل ، سوبراسيد
، ويستعمل أيضا سوبراسيد وحده لمكافحة كال النوعين من اآلفات، )خالل حزيران وأيلول(

بمعدل  وأ) مرة واحدة في السنة(الة الحشرات القشرية لتر ماء في ح ٣/٢٠سم٢٠بمعدل 
ويخلط بعض  .)ن في السنةامرت(لتر ماء في حالة نافقة أوراق الحمضيات  ٣/٢٠سم٤٠

لتر ماء  ٣/٢٠سم٣٠-٢٠ويستعمل الخليط بمعدل ، المزارعين سوبراسيد مع زيت الفوليك
  .خرى في أيلولواأل، في حزيران :حيث ُيرش مرتين إحداهما، ضد نافقة األوراق

ضد الحشرات ، لتر ماء ٣/٢٠سم٤٠٠وحده بمعدل م كذلك زيت الفوليك ستخَدوُي
  .  )خالل أيلول(حيث ُيرش مرة واحدة في السنة ، القشرية

ن حسب االستبيان لمكافحة نافقة يأما المبيدات األخرى التي يستخدمها بعض المزارع
، بعد اإلزهار ،رة واحدة في السنةلتر ماء م ٣/٢٠سم٣٠فهي فيرتمك بمعدل ، األوراق

) خالل فصلي الصيف والخريف(لتر ماء مرتين في السنة  ٣/٢٠سم٢٠وكونفدور بمعدل 
وقد أظهر االستبيان بشكل واضح أن المزارعين ال يستخدمون لمكافحـة .  )٣جدول رقم (

دول رقم ج(وغيرها ، كالوسائل البيولوجية، أية وسائل مكافحة غير كيماوية ،هـذه اآلفات
١.(  

الوضع الحالي لبيارات الحمضيات في منطقة طولكرم ومدى استفادتها والتزامها بالخدمات : )١(جدول 
اإلرشادية المقدمة من الجهات الرسمية وغير الرسمية لمكافحة اإلصابة بنافقة أوراق الحمضيات 

  والحشرات القشرية

  الحالة المدروسة
  اآلفة الحشرية

  الحشرات القشرية  اتنافقة أوراق الحمضي

عدد البيارات المستفيدة من خدمات المهندسين 
  العدد الكلي/ الزراعيين 

  %)٥٩ر١( ١٣/٢٢  %)٧٢ر٦( ١٦/٢٢

عدد البيارات التي تلتزم برش المبيدات الموصى 
  العدد الكلي/ بها 

  %)٦٣ر٦( ١٤/٢٢  %)٦٨ر٢( ١٥/٢٢
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 )١(تابع جدول رقم ... 

  الحالة المدروسة
  يةاآلفة الحشر

  الحشرات القشرية  نافقة أوراق الحمضيات

عدد البيارات التي تلتزم برش المبيدات بالتراكيز 
  العدد الكلي/ الموصى بها 

  %)٦٣ر٦( ١٤/٢٢  %)٦٣ر٦( ١٤/٢٢

عدد البيارات التي يستخدم أصحابها وسائل 
  العدد الكلي/ مكافحة غير كيماوية 

  صفر  صفر

ها اعتقاد عدد البيارات الموجود لدى أصحاب
  العدد الكلي/ بجدوى المكافحة 

  %)٩٠ر٩( ٢٠/٢٢  %)٩٥ر٤( ٢١/٢٢

عدد البيارات الموجود لدى أصحابها اعتقاد 
  العدد الكلي/ بإجراء حملة وطنية للمكافحة 

  %)٩٥ر٤( ٢١/٢٢  %)٩٥ر٤( ٢١/٢٢

حاالت اإلصابة بنافقة أوراق الحمضيات والحشرات القشرية على أشجار الحمضيات في : )٢(جدول 
  منطقة طولكرم

  اآلفة الحشرية
أنواع األشجار 

في البيارات التي 
  تمت زيارتها

المساحة الكلية 
المزروعة باألشجار 

  بالدونمات

متوسط عدد 
البيارات 
العدد /  المصابة
  الكلي

معدل نسبة 
اإلصابة على 

ار في األشج
  *البيارات المختلفة

نافقة أوراق 
  الحمضيات

برتقال، ليمون، 
  كلمنتينا ومندلينا

٩٨  

  

٢٠/٢٢ 
  %)٩٠ر٩(

  %٥٤ر٥

الحشرات 
  القشرية

 برتقال، ليمون،
  كلمنتينا ومندلينا

١٩/٢٢  ٩٨ 
  %)٨٦ر٤(

  %٣٠ر٥

عدد األشجار الكلي تم إيجاد معدل نسبة اإلصابة على األشجار عن طريق حساب عدد األشجار المصابة إلى  *
  .في البيارة
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المبيدات الحشرية التي يستعملها المزارعون لرش األشجار المصابة بنافقة أوراق : )٣(جدول 
  الحمضيات والحشرات القشرية

اآلفة 
  الحشرية

اسم المبيد الحشري 
االسم التجاري والمادة (

  )الفعالة

التركيز المستعمل 
  في الرش

عدد مرات 
  الرشوقت   الرش في السنة

نافقة 
أوراق 

  الحمضيات

نيرون 
(bromopropylate)  

سوبراسيد 
(methidathion)  

زيت + سوبراسيد 
  )حجما ٢:١(الفوليك 

 
  (abamectin)فيرتمك 

  
كونفدور 

(imidacloprid)  

  لترماء٣/٢٠سم٣٠
 

  لترماء٣/٢٠سم٤٠
 

 ٣/٢٠سم٣٠-٢٠

  ءلتر ما
  

  لترماء٣/٢٠سم٣٠
  

/ ٣سم٢٠
  لترماء٢٠

  ن في السنةامرت
 

  ن في السنةامرت
 

  ن في السنةامرت
  
 

مرة واحدة في 
  السنة
  ن في السنةامرت

  ٩و ٦شهر 
 

  ٩و ٦شهر 
 

  ٩و ٦شهر 
  
 

  بعد اإلزهار
  

خالل الصيف 
  والخريف

الحشرات 
  القشرية

نيرون 
(bromopropylate)  

  
سوبراسيد 

(methidathion)   
  

نيرون  + سوبراسيد
  )حجما ١:١(
 

  زيت الفوليك

  / ٣سم٣٠
  لترماء٢٠
  

/ ٣سم٢٠
  لترماء٢٠
/ ٣سم٤٠
  لترماء٢٠

 
/ ٣سم٤٠٠
  لترماء٢٠

  ن في السنةامرت
  
  

مرة واحدة في 
  السنة
  ن في السنةامرت

 
 

مرة واحدة في 
  السنة

  ٩و ٦شهر 
  
  

  ٩شهر 
  

  ٩و ٦شهر 
 
 

  ٩شهر 
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  المناقشة  .٤

أظهرت النتائج أن معدل نسبة اإلصابة بهذين النوعين من اآلفات على أشجار 
كانت مرتفعة بالرغم من أن غالبية المزارعين  ،طق التي شملها االستبيانالحمضيات في المنا
ويمكن أن  .والتراكيز الموصى بها عادة من قبل المرشدين الزراعيين، يستخدمون المبيدات

عدم كفاية ب وأ، انخفاض فعالية المبيدات الموصى بهاب :ر هذا االرتفاع في اإلصابةُيفّس
عدم التغطية الكاملة عند ب وأ ،ة هذه اآلفات بشكل فّعالالتراكيز الموصى بها لمكافح

واألرجح أن يكون السبب  .قد يكون توقيت الرش وعدد مراته غير مناسبين وأ، االستعمال
 ،عقب فقس البيوض وه، أنسب وقت للرش ضد الحشرات القشرية إنإذ  ،األخير وراء ذلك

التي تنتشر في ، (crawlers)احفات ما ُيعرف بالز وأ، وخروج األطوار الصغيرة المتحركة
أما األطوار الصغيرة األخرى غير المتحركة  .جميع االتجاهات على األوراق المصابة

التي تحميها من المبيدات  (scales)والحشرات الكاملة فهي غير حساسة بسبب وجود القشور 
فإن أنسب وقت  ،توأما بالنسبة لنافقة أوراق الحمضيا.  )8 ,6(رى ـوالعوامل البيئية األخ

قبل قيام اليرقات الخارجة من البيوض باختراق الطبقة الشمعية لألوراق  ولمكافحتها ه
، )9 ,7(لحفر األنفاق الخاصة بهذه الحشرة في األوراق المصابة، للوصول إلى أنسجة الميزوفيل

كما أن قيام  .)9(ولذا فإن أوقات الرش المذكورة في االستبيان لم تكن متزامنة مع هذه األطوار
كما ظهر ، وأيلول، حزيران :في شهري ،مرتين فقط سنوياً والمزارعين بالرش مرة واحدة أ
سيما وأن  ،للحصول على نسبة عالية من المكافحة لهذه اآلفات في االستبيان كان غير كاٍف

ة مما يستدعي الرش عد، هذين النوعين من اآلفات يمتاز بأن له عدة أجيال في العام الواحد
وباستعمال مبيدات ، أي بمعدل رشة واحدة على األقل بعد فقس البيوض في كل جيل، مرات

  . )10 -6 ,3(وقليلة التأثير على المتطفالت الحشرية ، فعالة على هذه اآلفات

إن توقيت الرش بالمبيدات الحشرية يجب أن يتزامن مع وجود الحوريات المتحركة 
عامل مهم في  ووالمناسبة ه، ار المبيدات الحشرية الفعالةوأن اختي، الحساسة للرش بالمبيدات

كاختيار المبيدات الحشرية ذات التركيب الزيتي ، نجاح المكافحة الكيماوية للحشرات القشرية
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(oil-based sprays)  خاصة ، القشور الشمعية الواقية لهذه الحشرات إذابةلكونها تساعد في
صور ما بين الحشرة نفسها الحيز المح بإغالق ضاًويقوم الزيت أي .في األطوار الكاملة

كما أن .  مما يسبب في اختناقها، وسطح النبات الذي ترتكز عليه هذه الحشرات، وقشرتها
عندما تكون الحوريات المتحركة  وأ، التغطية الجيدة عند الرش خالل فترة السكون في النبات

  .  لنجاح المكافحة المهمةمن األمور ، نشيطة

سلوب أنه ال يجوز اللجوء إلى أ ووه، في المكافحة الكيماوية أيضاً مهمأمر  وهناك
كما يفعل بعض المزارعين في  (spot treatment)المكافحة لمناطق محددة في البيارات 

صبح الحشرة إال عندما تُ ،وفي كثير من الدول التي تنتشر فيها هذه اآلفات ،منطقة االستبيان
وهناك بعض  .ن أعدادها تحت مستوى الضرر االقتصاديأي أن تكو، تحت السيطرة

، سنوات من بدء المكافحة ٣-٢التقديرات التي تشير إلى أنه يجب مرور فترة زمنية قدرها 
.  )8 -6( اإلصابةوعندها تبدأ األشجار بالتعافي من ، حتى تصبح أعداد الحشرة تحت السيطرة

مبنية على تجارب ، المبيدات الموصى بها ومن الواجب أن يتم التنويه إلى أن تكون فاعلية
وليست بناء على معلومات مرتكزة على النشرات ، تثبت هذه الفعالية ،علمية مخبرية وحقلية
ن ظروف الحقل إإذ ، والصادرة عن الشركات المنتجة لهذه المبيدات، الخاصة بهذه المبيدات
  .ومن مكان آلخر داخل البلد الواحد، تختلف من بلد آلخر

ضد هذين  ،بعةد تبين في هذا االستبيان أن وسيلة المكافحة الرئيسية والوحيدة المتّلق
هي المكافحة الكيماوية باستخدام المبيدات الحشرية المبينة في جدول رقم ، النوعين من اآلفات

، بشكل مناسب اإلصابةولكن هذه المبيدات أثبتت عدم فعاليتها وحدها في خفض نسبة ، ٣
كانت غير مستعملة في منها، خاصة البيولوجية ، وأن وسائل المكافحة األخرىإلى  باإلضافة

خاصة ، ولذا فإن من الضروري إدخال وسائل أخرى للمكافحة، المناطق التي شملها االستبيان
لقد ثبت أن .  البيولوجية للحصول على مكافحة مناسبة لهذه اآلفات في بيارات الحمضيات

في مكافحة هذه اآلفات في كثير من الدول  كان فعاالً، ر الكيماويةاستخدام وسائل المكافحة غي
تابعة للعائلة ، من الدبابير المتطفلة اًنوع ٣٩فعلى سبيل المثال هناك .  المنتجة للحمضيات
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(Chalcidoidae) ،يمكن أن تتطفل على نافقة أوراق الحمضيات في كثير من الدول: 
  .  )10-8 ,3 ,1( واستراليا، واليابان، وجنوب شرق آسيا ،كاألردن

  :أنواع من الدبابير المتطفلة مثل وهناك أيضاً
 Scutellista cyanea Motschulsky, Pteromalidae, Hymenoptera  تتطفل على

  :لـوكذلك على الحشرات القشرية الكامـلـة مث، بيوض الحشرة القشرية السوداء
 Aphytis lepidosaphes Compere, Aphelinidae, Hymenoptera  ،و   

A. lingnanensis Compere, Aphelinidae, Hymenoptera ، و  
A. holoxanthus DeBach, Aphelinidae, Hymenoptera  ،و  

A. hispanicus Mercet, Aphelinidae, Hymenoptera ،  
ويمكن إدخال هذه المتطفالت إلى بيئة األنواع . .Encarsia sppوكذلك الطفيل الحشري 

حيث تعمل على خفض أعداد هذه الحشرات إلى ما دون ، من الحشرات القشرية المختلفة
ل ـة مثـس المفترسـويوجد كذلك عدد من الخناف. مستوى الضرر االقتصادي

Chilocorus stigma  وعلى الحشرات القشرية المحاريةRodalia cardinalis  على
  .)13 ,8 ,6(حشرة البق الدقيقي االسترالي 

السابقة على أنه يجب عدم التركيز على استعمال المبيدات الحشرية  دلت الدراساتو
 وإتباعوإنما تنويع وسائل المكافحة  ،وإن كانت فعالة لمكافحة هذين النوعين من اآلفات، فقط

والعمل ، الناجحة لهذه اآلفات اإلدارةوالذي يعتمد على  (IPM)أسلوب المكافحة المتكاملة 
 ،باستخدام المبيدات الفعالة روف المالئمة لتكاثرهاعدادها تحت الظأعلى تخفيض 

، ائل األخرى كالمكافحة البيولوجيةاستخدام الوس ثّم ،وبالتوقيت المناسب للرش، والمتخصصة
يالحظ على أشجار  فمثالً، اقتصادية اًضرارأعداد الحشرة تحت المستوى الذي يسبب ألجعل 

، ضافة الماءإلذا ُينصح ، عاني من العطشبأنها ت ،الحمضيات المصابة بالحشرات القشرية
وينصح كذلك بتقليم ، لمنع فقد الماء من التربة شْلْوالتغطية بالَم، والغذاء كاألسمدة السائلة
  .  )8 -6(شديدة بإصاباتوقص األفرع المصابة 



 ٢٧٩ــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وآخرونيعقوب بطه،

  ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )لطبيعيةالعلوم ا(لة جامعة النجاح لألحباث، جمـــــــــــــــــــــــــ 

والمراكز ، ن يتم التنويه في هذا الصدد إلى دور المرشدين الزراعيينأمن الواجب و
ومناسبة ، ومتخصصة، باستخدام مبيدات حشرية فعالة ،لسطينية في توعية المزارعالبحثية الف

النباتية لمكافحة هذه  وأ ،استخدام الزيوت المعدنية وأ ،كالمبيدات الحشرية ذات الطبيعة الزيتية
مع التنبيه لالحتياطات الواجب أخذها بعين االعتبار عند  ،اآلفات الخطيرة على الحمضيات

ويمكن أن ، الزيوت لكونها تسبب بعض األضرار لألزهار والبراعم وأ، المبيدات استخدام هذه
، لذا يجب أن ال ترش هذه المواد في وقت تفتح البراعم، تقتل الحشرات التي تساعد في التلقيح

  .بعده بقليل وأ ،في وقت اإلزهار وأ

لنافقة األوراق  أن استراتيجية المكافحة الفّعالة، ج من هذا البحث الميدانيستنتَُيو
   :على ثالثة أسس، هيتقوم ، والحشرات القشرية على أشجار الحمضيات

عندما تكون أعداد هذه ، استخدام المعاَمالت الكيماوية بالمبيدات المناسبة والفّعالة  :أوالً
  .ويكون ضررها واضحا على النبات ،الحشرات كبيرة

مفترسات ، متطفالت(داء الطبيعية على المكافحة البيولوجية باستخدام األع  :وثانياً
والتي تم ، فإن هذه األعداء الطبيعية ،إذ أنه تحت أغلب الظروف، )وممرضات حيوية

الحشرات القشرية إلى  في أعداد تسبب انخفاضاً، أمثلة عليها في الفقرات السابقة إيراد
   ،صبح المكافحة الكيماوية عند هذه األعداد غير ضروريةبحيث تُ، مستوى قليل

ال تساعد في ، على المكافحة المتكاملة في الحاالت التي تكون فيها األعداء الطبيعية  :وثالثاً
لتقليل التأثيرات الضارة على ، حيث تستعمل المكافحة المتكاملة، المكافحة المناسبة
، وتقليم األوراق، وقص ،والتسميد المناسبين ،كتقوية األشجار بالري ،األعداء الطبيعية

والفرمونات الجنسية  ،واستعمال األصناف المقاومة إن وجدت ،بشدة المصابة واألفرع
وكذلك استخدام  ،وبالتالي تحديد وقت الرش، لجذب أحد الجنسيين لمعرفة أعدادها

.  بحيث تعطي مكافحة فّعالة، التي ال تضر بهذه األعداء الطبيعية، المبيدات المتخصصة
مكافحة هذه اآلفات ل ،تطبيقية أبحاث إجراءل أمام نتائج هذا االستبيان تفتح المجا إّن

، وفي أوقات مالئمة، وفعالة، خاصة استعمال مبيدات حشرية مناسبة، بالشكل الصحيح



 “ ......الوضع احلايل للمكافحة ودرجة اإلصابة بكل من ”ـــــــــــــــــــــــــــ ٢٨٠ 

  ـــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٤، )٢(١٨، اجمللد )لطبيعيةلعلوم اا(لة جامعة النجاح لألحباث، جم

وكذلك استخدام ، والمفترسات ،كالمتطفالت الحشرية ،واستخدام أعداء حيوية فعالة
الكيماوية بمعرفة  الفرمونات الجنسية التي تعمل على تحديد الوقت المناسب للمكافحة

  .أعدادها
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