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 أهمية معرفة رتب صف الحشرات من الناحية التطبيقية

 وقد يكون من المتعذر معرفة كل األنواع في الحقلكثيرة جدا عدد أنواع الحشرات 

 -:العامة الصحيحة ومنهااتخاذ بعض القرارت و معرفة رتبة اآلفة الحشرية قد يساعدنا على 

 

من معرفة الرتبة نستطيع معرفة نوع أجزاء الفم ومنه يساعدنا على تحديد مظهر اإلصابة 

 التي تحدثها اآلفة

هل االصابة اقتصادية وهل )ومن تحديد مظهر االصابة يمكن تحديد شدة الضررالحاصل 

 (يتطلب الحال التدخل؟

 من معرفة أجزاء الفم لآلفة يمكن تحديد المبيد المناسب 



 أجزاء الفم في الحشرات

 -:أهم أجزاء الفم في اآلفات الحشرية التي تهاجم النباتات هي

 أجزاء فم ثاقب ماص      وأجزاء فم قارض                    



 -:من خالل معرفة أجزاء الفم يمكن تحديد ما يلي

 (الضرر)مظهر اإلصابة •

 (  درجة اإلصابة)تحديد شدة اإلصابة •

 تحديد نوع المبيد المستخدم في المكافحة•

 أجزاء فم قارضة

 مبيد  معدي أو مالمسة

 أجزاء الفم ثاقب ماص

 و مالمسةأمبيد جهازي 

على النفاذ إلى بقدرته  الجهازيالمبيد يتميز 

داخل النبات األمر الذي يمكنه من االختالط 

خالل النبات بالعصارة النباتية واالنتقال معها 

 (مبيد اختياري)

الحشرات مبيد المالمسة يؤثر على 

 النباتعلى سقوطه في موضع 

 (مبيد موضعي التأثير()مبيد عام)  

المبيد المالمس يؤثر على جميع 

في ( الضارة والنافعة)الحشرات 

 المواضع التي وصلها المبيد

المبيد الجهازي يؤثر على 

الحشرات ذوات االجزاء 

 الفم الثاقب الماص
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 طريق دخول مبيد معدي وجهازي طريق دخول مبيد بالمالمسة إلى جسم الحشرة 

 الهدف من استخدام مثل هذه المبيدات هو الوصول الى الجهاز العصبي



 تعريف اآلفة
 كائن حي يسبب ضرر اقتصادي أو صحي 
 كائن حي يؤثر سلبيا على جهد اإلنسان في انتاج الغذاء لنفسه أو حيواناتهكل  



 أنواع االضار التي تسببها اآلفات الحشرية للنباتات
 (أجزاء فم قارضة )تغذية على األجزاء النباتية 

 (أجزاء الفم الثاقب الماص)امتصاص عصارة النبات 

 (مثل الذبابة البيضاء وحشرات المن)نقل مسببات االمراض 

 (مثل لذبابة البيضاء وحشرات المن)إفراز الندوة العسلية 

سوسة النخيل الحمراء وحفار ساق النخيل ذوق )نخر أي حفر األجزاء النباتية 

 (القرون الطويلة

 (بعض حشرات المن)تشوه األوراق من تجعد والتفاف 

 (بعض حشرات المن والثربس) حدوث تورمات  اي انتفاخات في مكان التغذية

 (حشرة َمن القمح الروسي)إفراز سموم 





Russian Wheat Aphids 



 نماذج من اآلفات الحشرية ذوات الفم القارض

 Schistocerca gregariaالجراد الصحراوي 

  Orthopteraمستقيمة األجنحة : الرتية

 غير كامل: التطور

 الفم قارض: أجزاء

 الحورية والحشرة الكاملة: األطوار الضارة

 عالية: األهمية االقتصادية

 مدى عائلي واسع : العوائل النباتية

 (معظم األنواع النباتية) 



 مميزات الجراد الصحراوي

 (أشكال)لها مظاهر •

 حشرة مهاجرة•

سكون البيض بسبب جفاف )يتوقف نمو الجراد بسبب الجفاف •
 (التربة

 

 مظاهر الجراد الصحراوي

 (المقيم)مظهر االنفرادي •

 (المهاجر، التجمعي)مظهر الرحال •

 

 



 االختلفات بين المظهرين 

   مورفولوجية•

 بيولوجية  •

  وفسيلوجية•

 سلوكية•

 مظاهر الجراد الصحراوي



 أهمية الجراد الصحراوي االقتصادية

اقل  اآلنفي الماضي ولكن آفة مدمرة الجراد الصحراوي  كان
 خطورة مما كان عليه

 لماذا؟



 الجراد الصحراوي



 الجراد الصحراوي مهاجر



 وضع البيض



Locust swarms fly with the wind at roughly the speed of the wind. 

They can cover from 100 to 200 kilometers in a day, and will fly up 

to about 2,000 meters above sea level (thereafter, it becomes too 

cold) 

كيلو في  200-100يطير سرب الجراد مع اتجاه الرياح  وبسرعتها، ويستطيع السرب قطع من 

 متر فوق سطح البحر 2000اليوم وعلى ارتفاع قد يصل 

A single swarm can cover up to 1200 square kilometers and can contain 

between 40 and 80 million locusts per square kilometer (a total of around 50 

to 100 billion locusts per swarm, representing 100,000 to 200,000 tons, 

considering an average mass of 2 grams per cricket).  

الكيلومتر مليون فرد في  80-40كيلومتر مربع وعدد أفراده ما بين  1200قد يشغل سرب الجراد مساحة 

ويزن من بليون فرد  100-50 وقد يصل العدد الكلية ألفراد الجراد في السرب الواحد منالمربع الواحد 

 .جرام يوميا 2 ويستهل الفرد الواحد من الغذاءطن،  100000-200000
 
The locust can live between three and six months, and there is a ten to 16-fold 
increase in locust numbers from one generation to the next. 

 ضعف 16-10من أشهر، ويزداد عدد الجراد جيل الى جيل   6-3يمكن أن تعيش الجرادة الواحدة من 

 من عجائب سرب الجراد

 ُمربَّعكيلومتر  1913مساحة مدينة الرياض العمرانية  



 مكافحة الجراد الصحراوي

التعاون الدولي التي يغزوها الجراد ويدير هذا العمل مركز بحوث ومكافحة 
 Anti-Locust Research Centreالجراد الصحراوي 

 االستعداد المسبق لمكافحة الجراد

 تحديد أمكان وضع البيض

 الرش الجوي واالرضي باستخدام مبيدات مالمسة


