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  سالم محمد فضل    عبدالقادر محمد بن عثمان  بالليل محمد سعيد

  

  :الملخص
وب المسكيت والسمر البلدي    ة بحب ا الغني ى إزھارھم ة نحل العسل حيث يتغذى عل ان لتربي نباتان ھام

 والرحيق وإنتاج أعسال جيدة المذاق للمستھلك يتعرض النباتان الى االصابة الحشريه فى مختلف مراحل اللقاح

 .نموھما من خالل تقييم االصابة الھم االفات الحشريه

ات حيث دلت ة فى مرحلة اوضحت النتائج اشتداد االصاب دھور المجموع الزھرى للنبات ى ت  االزھار وتؤدى ال

ا كانت %  ٤٥و٣٥ازھار المسكيت حيث بلغت الؤشرات الى اصابة  والى فيم ى الت لموقعى العبادل  وجعوله عل

ى مستوى ةلموقعى كبث وحطاط على التوالى فى محافط% ٣٥و٣٠على مستوى السمر البلدى مابين ين وعل  اب

ادل وتراوحت% ٧و٥ عنة الحشريةاصابه القرون فلم تتجاوز االصاب ه والعب رون المسكيت لكل من جعول  لق

  .لموقعي حطاط وكبث على التوالي % ١٢-٦و%١٠-٨ لقرون السمر البلدي مابينة الحشريةاالصاب

 . االخرى على مستوى االوراق والسيقان لم يكن تآثيرھا شديدا على نمو النباتات بصوره عامهةاالفات الحشري

  

  :المقدمة 
سل   ل الع ا نح ذى عليھم اتين يتغ م نب دي أھ سمر البل سكيت وال ر الم اح يعتب وب  اللق ان بحب ا غني  وھم

رود اج الط ل وإنت اثر النح ب تك ى جان ذاق إل و الم دا حل سال جي ان ع ق وينتج ًوالرحي سنوات . ً الل ال عت خ توس

شجرة حوالي زراعةا لمسكيتالماضية ى  محافظات ٢٥٠ حيث بلغت المساحة التي تحتلھا ال ار موزعة عل  ھكت

ة حيث ي. الحديدة ، أبين ، حضرموت ، شبوه ، عدن  ًنمو في بيئات زراعية مختلفة ابتداء من األراضي الزراعي

المروية باآلبار والسيول وعلى الكثبان الرملية واألراضي السلتية والملحية وبطون األودية ، وأراضي المراعي 

   ).٣ ، ٢( المفتوحة 
د أشارت دراوعلى  دة فق ات عدي اك ايجابي ات إال ان ھن ذا النب سبة الرغم من بعض السلبيات لھ ة أن ن سات حديث

ة  رة المسكيت الكامل ى  % ١٦.٥البروتين في ثم ذرة لتصل إل ع في الب ى  % ٣١.٣وترتف ذرة من أغن د الب وتع

رون المسكيت  ار ( البذور بالبروتين ، كما أن العجينة المكونة من مسحوق ق أثيرا ) ثم رت ت دبس أث سكر وال ًوال

ى ًواضحا على إنتاج الملكات من البيض ، حيث بلغ إ ة إل اء التغذي اج الملكات من ٣نتاج البيض اثن  أضعاف إنت

اف  ) ١( البيض  ة وخاصة في مواسم الجف ًكذلك فإنھا تعد غذاء مفيدا للمواشي الحتوائھا على قيمة غذائية عالي ً

   ) .٣ ، ٢ ( ىوندرة المحاصيل األخر



 ٢

ات  بيانات أو معلدتتعرض أشجار المسكيت لإلصابة باآلفات الحشرية وال توج ومات محلية متوفرة عن ھذه اآلف

ى  شير بعض الدراسات في الخارج إل ذا الجانب ، وت نتيجة لشحة أو انعدام الدراسات والبحوث المنشورة في ھ

   Cerambycidae  عائلة     Coleopteraمھاجمة بعض اآلفات الحشرية من عائلة 

ى ه فتنتشر زراعتاما السمر البلدي ) . ٦، ٥( ًوتسبب تلفا في إنتاجية القرون  ساحلي وعل شريط ال ى طول ال  عل

اع  ى ارتف ر عن سطح البحر ١٠٠٠جوانب األودية ويزرع عل ين من المحافظات  ) ٤(  مت ر محافظة أب وتعتب

د من . الھامة التي يزرع فيھا على نطاق واسع في كل من  حطاط ، الوضيع ، المحفد  تھاجم السمر البلدي العدي

اجم المجموع الزھري اآلفات الحشرية أثناء م ي تھ ات الت ى بعض اآلف الين إل شير مصادر النح ره وت راحل عم

يش  ذات دودة الجب ه وبال ده أھميت ات وتفق ات خالل  Spodoptero exmeptaوالخضري للنب اجم النب ي تھ  الت

 إنتاج ونتيجة لذلك يخسر النحال أھم مواسم. كما تھاجم حشرات أخرى األزھار وتتلفھا .فصلي الربيع والصيف 

  .العسل وإنتاج الطرود

دى  سمر وم سكيت وال اتي الم ى نب دة عل ات الحشرية المتواج م اآلف ى أھ يم عل را تقي ى اج ذه الدراسة إل تھدف ھ

  .٢٠٠٥/٢٠٠٦انتشارھا وعالقة ذلك بمستوى اإلصابة على النباتات خالل الموسم 

  :مواد وطرق البحث
تصيب المسكيت والسمر البلدي المنتشرة زراعتھا في تم  أجراء مسح أولي ألھم اآلفات الحشرية التي   

دة من  رة الممت ك خالل الفت ين وذل ى ١٩/١٢/٢٠٠٥كل من الكود ووادي حطاط محافظة أب  ١٨/٢/٢٠٠٦ وحت

ى ٧/٣/٢٠٠٦بالنسبة للمسكيت ومن  ضا ٩/٤/٢٠٠٦ وحت سمر والمسكيت اي وقعين . ً لل ة المسح م شملت عملي

ادل ، و ة، العب ا جعول اطق المشھورة للمسكيت ھم م المن ا من أھ ا حطاط وكبث وھم سمر ھم وقعين آخرين لل م

دي  سمر البل ة ال صائد . بزراع ضوئية ، الم صيدة ال دوي ، الم ع الي ق الجم ة عن طري جمعت الحشرات المختلف

م جمع  ا ت رون ٢٤الالصقة ، المصيدة الشبكية ، كم ة وق ورات الزھري شتبھة في إصابتھا من الن ة م ة نباتي  عين

 ازھارالسمر البلدي المصابة وتم مراقبتھا في المختبر حتى خروج الحشرات ، منكيت وعشرين عينة أخرٮالمس

منھا ثم قسمت بحسب الرتب والعوائل واألجناس وحفظت في أنابيب  زجاجية أو علب كرتون وتم التعرف على 

ة ، أو بواسطة الب اذج الحشرات المحفوظة وكرل أو مقاينالبعض منھا بواسطة العدسة المكبرة  العادي ا بنم ارنتھ

صنيف ى الخارج لت الھا إل ا فسوف تحفظ لحين إرس ستطيع التعرف عليھ م ن ي ل ك الت  في ھافي قسم الوقاية أما تل

  .المتاحف العالمية

رون المسكيت  ورات  وق ى أوراق ون ة لإلصابة الحشرية عل سبة المئوي ك عن وتم حساب الن دي وذل سمر البل ال

ك  كلنباتات عشوائية منطريق اختبار خمسة  ة وذل ات من اتجاھات مختلف  موقع وأخذ عشرين ورقة من كل نب

ات  ات من النبات ة من كل نب ورة زھري ة ن ضا مئ ا أخذت اي سبتھا ، كم وع اإلصابة الحشرية ون ى ن ًللتعرف عل

ة المدروسة للتعرف على نسبة اإلصابة كما أخذ خمسين من قرون المسكيت والسمر البلدي لحساب الن سبة المئوي

من خالل عد السيقان  السليمة والمصابة ) األرضة ( لإلصابة ، كما أخذت في الحسبان اإلصابة بالنمل األبيض 

  وحساب  نسبة اإلصابة

  )٧(ة باستخدام المعادله التالية بالحشرية االصابةقدرت نسب

  ١٠٠*ةالعدد الكلى لالجزاء المفحوص/ةعدد االجزاء المصاب



 ٣

  

  :النتائج والمناقشة
م ٢٠٠٥/٢٠٠٦موسم للمن خالل المسح الميداني  اره ت ع المخت ات المسكيت فى المواق ى نب  لالفات الحشريه عل

 ة واحده تنتمى الى ست رتب وسبع فصائل ودلت البانات الوضحةانواع من الحشرات وافه حيواني    ةجمع سبع

سبتھا  تركزت اساسا علىة الحشريةان االصاب) ١(فى جدول  فى كل % ٤٥و٣٥ ازھار المسكيت ولقد بلغت ن

ادل وجعول ن العب ى محافظةم ساقطة ف ى مت ات وھ ار النبات وھدت ازھ والى وش ى الت ين عل دره ة اب دم مق  وع

ى ةالنورات الزرھري  على التلقيح االمر الدى ادى الى تدنى واضح فى انخفاض عدد القرون وربما يؤدى ذلك ال

اح ربى نحل العسلاالستفاده المثلى لمعدم  وب اللق ق وحب ام للرحي شكل مصدر ھ دى ت ار المسكيت وال  من ازھ

  .وخصوصا بعد نھايه موسم السدر وعند فترات الجفاف

سبتھا ةاما اصاب م تتجاوز ن راھن ول وقعى % ٧و٥ قرون المسكيت بالخنافس فقد كانت محدوده فى الوقت ال لم

وحظ ان االف وة والعبادل على التوالي وھى نسبه منخفضةجعول  يمكن ان تعيش ةالتشكل امصدر خطر ولكن ل

د يتطلب اجراء احتياطات  ا ق داخل الثمار بعد الجني وربما تشكل مصدر تھديد للالنتاج الفائض عند تخزينه مم

  . قبل عمليه التخزين ةوقائي

  .اھميتھا مستقبالبقيه االفات االخرى التشكل اى اضرارعلى النبات فى الوقت الحالى مع االخذ فى االعتبار

اك ثماني يم ان ھن ى ةاما بالنسبه للسمر البلدى فقد بين التقي ات تنتمى ال ى النب واع من الحشرات المتواجده عل  ان

ابين ةان االصاب) ٢(اربع رتب وست فصائل اوضحت البيانات فى جدول  شديده على االزھار حيث تراوحت م

ى % ٣٥.٥-٣٠ والى ف ى الت ث عل اط وكب ستوى حط ى م ره ةمحافظعل سائر كبي ى خ ؤدى ال ا ي و مم ين وھ  اب

 واالسعار ة من حيث الجودة الثانيةللنحالين فى موسم ازھار السمر البلدي والذى ينتج عسال جيدا يأتى بالدرج

  .بعد عسل السدر 

هة الزراعيةزياده المساح سوف تؤثرعلىة قرون السمراصاب ات فى بطون االودي ه الحشرات  .  من ھذا النب بقي

  .خرى اضرارھا محدودهاال

د اضرار ة لالفات الحشرية االقتصاديةيتضح مما سبق االھمي ا تتزاي  على نباتات المسكيت والسمر البلدى وربم

اثر  اج وتك امين النت اح الھ وب اللق ق وحب اج الرحي م مصدرين النت ى اھ ره عل بعض االفات والحاق خسائر كبي

ه ينبة بعض المحاصيل الزراعية وخصوصا فى موسم الجفاف وندرة النحليةالثرو ود  على ان غى ان تتظافر جھ

للحد ة وايجاد المخارج العملية الھامة الجرا مزيدا من الدراسات على النباتات الحراجية والبحثيالؤسسات العلمية

  . والتى من شأنھا ان تساعد النحالين على تأمين مناحلھمة والمرضيةمن اتشار االفات الحشري

  

  

  

  

  

  

  :المراجع



 ٤

داني  .١ وب  ) ٢٠٠٥( خنبش ؛ محمد سعيد  وإسماعيل الم دائل حب ار المسكيت كب استخدام مسحوق ثم

 ٣٨ -٢٦ -٤١ مجلة نحل العسل –اللقاح في تغذية طوائف نحل العسل 

ة  .٢ دالرحمن ؛بازرع سن عب سكيت  ) ٢٠٠٥(  مح ات الم يم نب  Prosospis pollidaإدارة تنظ

prosospis juliflora ١٠يمنية  ص  في الجمھورية ال.  

د زبازرعة ؛ محسن عبدالرحمن ،عبدا لعزي .٣ ارة  ) ٢٠٠١(  عبده شمسان وھزاع احم ر عن الزي تقري

  .١٨الميدانية لدراسة ظاھرة انتشار نبات المسكيت في دلتا احور في محافظة أبين ص 

ة  ) ١٩٨٤( بازرعة   محسن عبدالرحمن بلعيدي ؛ علي صالح و .٤ شائعة في جمھوري ات ال يمن النبات ال

  .٤٨الديمقراطية الشعبية ص 

     5.  Lashenko,L.U. and M.P.Bavlenov. 1988 forest protection from insect pests 

&diseases Lesnae bromoshlennost Moscow (Russian) 45 pp.     

6. Peter.E 1983, handbook on seed insects of prosopis speces.FA O 55 P 

7. Peter . E1983.Collection handling strorage and pretreatment,of Prosopis seeds 

in latin America .FAO 45P.  
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  في محافظة ابين٢٠٠٥/٢٠٠٦العبادل خالل موسم / مستوى االصابة الھم اآلفات الحشرية على نبات المسكيت في منطقة جعولة  )١( جدول 
  الرتبة    موقع العبادل/ النسبة المئوية لالجزاء النباتية المصابة   موقع جعولة / النسبة المئوية لالجزاء النباتية المصابة

order 

  العائلة 

family 

  م العلمياالس

Scientifical  name القرون  االزھار  الساق  األوراق  القرون  االزھار  الساق  األوراق  

Coleoptera Bruchidae Acanthocelides sp. 

Bruchidius. sp 

- - - 

5

%

- - - 7% 

Orthoptera Acrididae Anacridium  melanorhoden 

 

- - - - - - - - 

Orthoptera Tettigoniidae Concocephalus  concolor 

 

- - - - - - - - 

Homoptera Cicadellidae Empoasca flavescens 

 

- - - - - - - - 

Isoptera Termitidae Microcerotermes diversus 

  

- 0.5% - - - 12% - - 

Lepidoptera 

 

** ** - - 45% - - - 35.6

% 

 

Acarina 

 

Tetranychidae Eutetranyhus orientalis - - - - - - - - 

  



 ٧

   محافظة ابينم٢٠٠٦/ ٢٠٠٥ اآلفات الحشرية على السمر البلدي في منطقة حطاط ، كبث للموسم  مستوى االصابة ألھم )٢( جدول 

  الرتبة  كبثموقع / النسبة المئوية لالجزاء النباتية المصابة   حطاطموقع / النسبة المئوية لالجزاء النباتية المصابة

order 

  العائلة

family 

  االسم العلمية

Scientifical name   القرون  االزھار  الساق  األوراق  القرون  االزھار  الساق  األوراق  

Coleoptera Bruchidae Collosobruchus 

maculatus 

Acanthocelides sp 

Caryedon   serratus 

- 

             

 

- 

- 

- 

- 

10% 

10% 

8% 

 - 

- 

- 

- 

 

 

 

12% 

7.5% 

6% 

Lepidoptera Noctuidae 

Pyralidae 

Lycaenidae 

Spodoptera    exempta 

** 

** 

-  -  - - - - - 

Deiptera ** ** - - 30% - - - 35% - 

Isoptera Termitidae Microcerotermes 

diversus 

- 5% - - - 6.5% - - 

                                          

  عدم وجوداالصابة  االشارةفي الجداول تدل الى -

  ان الحشرة غير مصنفة-   --   --  --  -- ا**
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