


1

  

  

61 

% 2 

 .% 23

  162 

 

 .

         

       

   

     

      .

 .           

  

 .2011  ) Phoenix canariensis( 



2

الرتبة: Coleoptera  )غمدية األجنحة(  

العائلة: Curculionidae  )فصيلة اخلنافس اخلرطومية(  

Rhynchophorus ferrugineus Olivier    :اإلسم العلمي  

الطور البالغ للحشرة يتميز بشكله اإلسطواني و بلون برتقالي محمر مع وجود أو غياب عدد من البقع 

عرضها  و  سم   4 و   3 بني  الكاملة  احلشرة  طول  يتراوح  األمامية.  الصدر  حلقة  على  السوداء 

بني 2 و 2.5 سم. األجنحة الغمدية ال تغطي كامل اجلسم. للحشرة خرطوم طويل يحمل في نهايته 

أجزاء فم قارضة وقرنا إستشعار مرفقية ينتهي كل منهما بإنتفاخ على شكل القمع. خرطوم الذكر 

أقصر من خرطوم األنثى و يتميز بوجود خصلة من الشعر ذات لون أسود عند املقدمة من الناحية 

العلوية. للحشرة عيون مركبة سوداء اللون ومفصولة عن بعضهما عند قاعدة اخلرطوم .

التصنيف العلمي:

أطوار احلشرة:
الحشرة الكاملة

أنثى سوسة النخيل الحمراء

عدم وجود شعيرات على خرطوم األنثى
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ذكر سوسة النخيل الحمراء 

 بيض سوسة النخيل الحمراء موضوع
بشكل فردي على النسيج النباتي

عذراء سوسة النخيل الحمراء

19mm

وجود شعيرات على خرطوم وسيقان الذكر 

البيض يتميز بشكل بيضاوي و بلون أبيض يتغير تدريجيا 

إلى اللون البني .يبلغ معدل طول البيضة حوالي 2.6 ملم 

و عرضها حوالي 1.1 ملم.

توجد العذراء داخل شرنقة من الليف و األنسجة النباتية املمضوغة. لون العذراء أبيض في البداية 

و يتحول إلى البني الفاحت ثم الداكن مع تقدمها بالعمر. يتراوح طول العذراء بني 3 و 4 سم و عرضها 

بني 2 و 2.5 سم و يستمر هذا الطور بني 2 و 4 أسابيع. ميكن مالحظة العيون بشكل واضح فهي 

بارزة و كبيرة احلجم كما ميكن مالحظة اخلرطوم الذي يصل لألرجل أاألمامية.

البيض:

العذراء:
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عذراء سوسة النخيل الحمراء داخل الشرنقة

سوسة النخيل احلمراء حشرة ناشطة على مدار العام. تبدأ احلشرة بالتزاوج بعد اخلروج من الشرانق 

بنحو 3- 5 أيام. تبدأ األنثى بوضع البيض بعد 2- 3 أيام من التزاوج و تضع بني 200 و 400 بيضة 

على دفعات و بشكل فردي طيلة فترة حياتها التي تتراوح بني شهرين و ثالثة أشهر و عادة ما تضع 

إلتقاء  منطقة  و  النخلة  احلديثة على جذع  اجلروح  و  اجلريد  تقليم  أماكن  في  البيض  احلشرة  أنثى 

الفسائل مع أمهاتها و األنفاق التي حتدثها بعض احلشرات األخرى. يفقس البيض بعد 2- 6 أيام 

حسب درجات احلرارة و الرطوبة. عند فقس البيض خترج يرقات الطور األول و التي تتغذى على 

األنسجة احمليطة مكونة جتاويف حتتوي على مخلفات من األنسجة النباتية )ناجت بقايا التغذية(. يستمر 

هذا الطور مدة تتراوح بني شهر و ثالثة أشهر بحسب مناطق التغذية و درجات احلرارة و الرطوبة. 

متر اليرقة مبجموعة من إنسالخات قبل التعذر و متتاز األطوار اليرقية كلها بالنشاط و الشراهة التي 

تزداد مع تقدم العمر. تتوقف اليرقات مكتملة النمو عن التغذية و يصبح لونها أبيضا مصفرا لتبدأ 

املقروضة  النباتية  األنسجة  بقايا  و  الليف  بإستخدام  الشرنقة  بغزل  تبدأ  و  العذراء  قبل  ما  مرحلة 

املوجودة حولها بعد خلطها مبواد الصقة تفرزها اليرقات مع لعابها. تترك اليرقة فتحة صغيرة في أحد 

جانبي الشرنقة و تغطيها بطبقة رقيقة من النسيج النباتي لتخرج منها احلشرة الكاملة. خترج احلشرة 

البالغة من الشرنقة بعد مرور 2- 4 أسابيع وتبقى داخل اجلذع أو تنتقل إلصابة خنلة أخرى. سوسة 

النخيل احلمراء قادرة على إكمال عدة أجيال في العام )3-5 أجيال( و في الغالب يتم إستكمال عدة 

أجيال داخل النخلة املصابة قبل التسبب مبوتها.

الدورة احلياتية:

فقس
البيض

خروج األطوار
البالغة

العذراء
عذراء محاطة

بشرنقة من األلياف 
الممضوغة 

البيض

التزاوج

 تطور اليرقة
 و مرورها بعدة

انسالخات

أشهر
تحت الظروف المناخية المالئمة

اليرقة

5 - 3

أيام 5 - 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 سعف او جريد وحفار الطويلة القرون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوسة النخيل الحمراء هي حشرة ناشطة على مدار العام. تبدأ الحشرة بالتزاوج بعد الخروج من الشرانق 

بيضة  400و  200أيام من التزاوج و تضع بين  3 -2أيام. تبدأ األنثى بوضع البيض بعد  5 -3       بنحو 

التي تتراوح بين شهرين و ثالثة أشهر و عادة ما تضع أنثى  اعلى دفعات و بشكل فردي طيلة فترة حياته

 مع الفسائل إلتقاءمنطقة الحشرة البيض في أماكن تقليم الجريد و الجروح الحديثة على جذع النخلة و 

أيام حسب درجات الحرارة  6 -2ثها بعض الحشرات األخرى. يفقس البيض بعد و األنفاق التي تحد أمهاتها

تجاويف  مكونة األول و التي تتغذى على األنسجة المحيطة و الرطوبة. عند فقس البيض تخرج يرقات الطور

 يستمر هذا الطور مدة تتراوح بين شهر و تحتوي على مخلفات من األنسجة النباتية (ناتج بقايا التغذية).

إنسالخات قبل  تمر اليرقة بمجموعة من مناطق التغذية و درجات الحرارة و الرطوبة. بحسبثالثة أشهر 

مع تقدم العمر. تتوقف اليرقات مكتملة كلها بالنشاط و الشراهة التي تزداد  التعذر و تمتاز األطوار اليرقية

تبدأ مرحلة ما قبل العذراء و تبدأ بغزل الشرنقة باستخدام النمو عن التغذية و يصبح لونها أبيض مصفرا ل

الليف و بقايا األنسجة النباتية المقروضة الموجودة حولها بعد خلطها بمواد الصقة تفرزها اليرقات مع 

لعابها. تترك اليرقة فتحة صغيرة في أحد جانبي الشرنقة و تغطيها بطبقة رقيقة من النسيج النباتي لتخرج 

 أو الجذع داخل أسابيع وتبقى 4 -2بعد مرور  الشرنقة من البالغة الحشرة تخرج رة الكاملة.منها الحش

أجيال) و في  5-3أخرى. سوسة النخيل الحمراء قادرة على إكمال عدة أجيال في العام ( نخلة إلصابة تنتقل

  الغالب يتم إستكمال عدة أجيال داخل النخلة المصابة قبل التسبب بموتها.

 

أشهر اسابيع1 - 3 4 - 2
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حشرة سوسة النخيل احلمراء قادرة على إصابة النخيل في جميع األعمار و لكنها تفضل النخيل 

صغير السن الذي يقل عمره عن 51 سنة. حتدث اإلصابة غالبًا في اجلزء السفلي من ساق النخلة 

النخلة وذلك  القاعدة ومع ذلك فقد حتدث اإلصابة في بعض احلاالت بإجتاه أعلى  بالقرب من 

أن  اإلصابة حيث  بداية  مراحل  معرفة  تصعب  وغيرها.  امليكانيكية  اإلصابات  بعض  لوجود  نتيجة 

تشخيص  فرصة  بسهولة  يتيح  ال  املصابة  للنخلة  اخلارجي  املظهر  و  اجلذع  داخل  تكون  اليرقات 

االصابة في مراحلها األولى.

 أعراض اإلصابة بسوسة النخيل احلمراء على نخيل التمر:

التي حتدثها  الثقوب  من  يخرج  الرائحة  كريه  اللون  بني  لزج  سائل  املصابة  النخلة  من  يسيل   -

اللون.  الرقائق بنية  اليرقات  و يتصلب هذا السائل عند تعرضه للهواء بحيث ميكن رؤية بعض 

التجاويف  من  املزيد  وجود  اخلارجية  الصغيرة  الثقوب  تنظيف  عند  األحيان  بعض  في  ويالحظ 

األخرى والدالة على املراحل املختلفة التي مرت بها احلشرة.

- مع تقدم اإلصابة تظهر نشارة خشبية متناثرة حول اجلذع املصاب مع خروج إفرازات صمغية 

ذات رائحة كريهة من مكان اإلصابة.

أعراض اإلصابة على نخيل التمر:
األعراض على الجذع:

سائل لزج  بني اللون يخرج من موقع اإلصابة
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نشارة خشبية حول موقع اإلصابة

 إنكسار الجذع و سقوط النخلة نتيجة لإلصابةتجويف بجذع النخلة نتيجة لإلصابة بالحشرة 

- في حالة اإلصابة الشديدة يكون هناك جتويف كبير يأوي عدة مئات من البيض و الشرانق 

و اليرقات و احلشرات الكاملة لسوسة النخيل مما يؤدي في بعض احلاالت إلى انكسار اجلذع 

و سقوط النخلة حتت تأثير الرياح أو أي مؤثرات خارجية. 



8

 

- إصفرار وذبول اجلريد و تساقطه في حالة التآكل الشديد لقواعده.

- ظهور نشارة خشبية و ثقوب بقاعدة اجلريد. 

- جفاف مفاجئ للجريد بالقمة النامية للنخلة وميل رأسها حنو أحد اجلوانب.

- توقف منو اجلريد بقلب النخلة. 

إصفرار اجلريد و جفافه مع إمكانية انتزاعه بسهولة. 

- موت بعض الفسائل حول جذع النخلة األم حيث يوجد اإلهتراء و تتآكل قاعدة الفسيلة مما 

ميكن من فصلها بسهولة باليد.

األعراض على الجريد:

ااألعراض على الفسائل:
ثقوب بقاعدة الجريد المصاب

تآكل قاعدة الفسيلة المصابةموت الفسيلة نتيجة لإلصابة

ذبول و جفاف الجريد المصاب
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حتدث اإلصابة على خنيل الزينة باجلزء العلوي من النخلة. تصعب معرفة مراحل بداية اإلصابة حيث 

أن اليرقات تكون داخل اجلذع و املظهر اخلارجي للنخلة املصابة ال يتيح بسهولة فرصة تشخيص 

االصابة في مراحلها األولى. ميكن مالحظة أربعة أطوار لإلصابة باحلشرة. في بداية اإلصابة يشاهد 

تقطع و تكمش لبعض السعف. مع تقدم اإلصابة يالحظ جفاف جريد القمة النامية وعند معاينة 

قواعد اجلريد املصاب جند ثقوب و أنسجة ممضوغة و شرانق احلشرة. تنتهي النخلة املصابة باملوت 

و يأخذ اجلريد شكل مظلة. 

أعراض اإلصابة على نخيل الزينة:

الطور األول لإلصابة

الطور الثالث لإلصابة

الطور الثاني لإلصابة

الطور الرابع لإلصابة
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- التطبيق الصارم لقوانني احلجر الزراعي الداخلي واخلارجي يعتبر من أهم العوامل التي تساعد 

في مكافحة هذه اآلفة واحلد من انتشارها.

- رفع الوعي لدى املباشرين لقطاع التمور من خالل تكثيف الدورات التدريبية و ورشات العمل 

والندوات حول سبل التعرف على احلشرة، أعراض اإلصابة، وطرق املكافحة، مطلب أساسي 

لنجاح اجلهود املبذولة في القضاء على سوسة النخيل احلمراء.

- القيام بعملية املراقبة البصرية للنخيل و فسائلها مرة واحدة في الشهر على األقل.

- العناية بأشجار النخيل من حيث الري والتسميد إذ أن النخيل املهمل والضعيف يكون أكثر 

عرضة لإلصابة باحلشرة  كما أن النخيل الذي يتم ريه بالغمر يكون أكثر عرضة لإلصابة مقارنة 

بالنخيل الذي يروى بتقنيات الري املوضعي.  ينصح في حالة الري بطريقة الغمر أن يتم وضع 

التربة حول قاعدة النخلة ملنع أي اتصال مباشر مع املاء،  متنع هذه الطريقة تبلل أنسجة اجلذع 

باملاء والذي ميكن أن يوفر جو مالئم لكي تضع سوسة النخيل احلمراء بيضها.

- االهتمام بنظافة جذع و رأس النخلة من خالل إجراء عمليات التقليم و إزالة الليف و اجلريد 

القدمي كما يجب التخلص الفوري من البقايا و املخلفات عن طريق الفرم و احلرق. يجب معاجلة 

كافة اجلروح التي حتدث نتيجة العمليات الزراعية و أماكن االصابات احلشرية األخرى التي تعتبر 

من األماكن املفضلة لوضع البيض.

- إزالة الفسائل حول النخلة لتسهيل الفحص وحتديد اإلصابة بالسوسة في وقت مبكر. عند إزالة 

الفسائل يجب معاجلة أماكن الفصل بإحدى املبيدات املوصى بها ثم تغطيتها بإستخدام الطني 

أو ردمها بالتربة ملنع إجنذاب احلشرة إلى هذه املناطق و حدوث اإلصابة .

- التخلص من النخيل املهمل والنخيل امليت وذلك بتقطيعه إلى أجزاء صغيرة و فرمه وحرقه 

 طرق الوقاية من سوسة النخيل احلمراء

الحجر الزراعي:

اإلرشاد والتكوين:

الرصد و المعاينة:

الطرق الزراعية الوقائية:
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طرق مكافحة سوسة النخيل احلمراء على النخيل

- املعاجلة باحلقن: يتم حفر من 3 إلى 5 ثقوب )حسب حجم اإلصابة( حول موقع اإلصابة بعمق 

أو  أنابيب معدنية  تثبت  ثم  باستخدام مثقب كهربائي  بقطر 2 سم  و  يتراوح بني 15 و 20 سم 

بالستيكية على جذع النخلة يحقن بواسطتها املبيد الذي تقوم بإمتصاصه النخلة.

- املعاجلة بالرش الكلي للنخلة: يتم  إستخدام مرشات ذات ضغط عالي وذلك لضمان وصول 

املبيد إلى جميع أجزاء النخلة أو استخدام ماسورات طويلة ذات ضغط منخفض من أجل غمر 

النخلة من القمة إلى أسفل اجلذع. 

1- المكافحة الكيميائية 

 

 استعمال المثقاب الكهربائي لحفر
ثقوب الحقن حول موقع اإلصابة

 حقن المبيد داخل جذع النخلة
المصابة
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رش المبيد بالضغط العاليرش المبيد بالضغط العالي

المصيدة الفيرومونية و الكيرومونية

الكيرومونية ملكافحة سوسة  و  الفيرومونية  املصائد  بإستعمال  املكثف  اإلصطياد  تقنية  تطبيق  مت   -

النخيل احلمراء في العديد من دول العالم. املصيدة هي عبارة عن سطل بالستيكي سعة 5 - 10 لتر 

محكم اإلغالق له فتحات قرب احلافة العليا تدخل من خاللها األطوار الكاملة إلى داخل املصيدة. 

يعلق الفيرومون و الكيرومون معا بغطاء السطل. حتتوي املصيدة على املاء و على مادة غذائية تتكون 

من التمر و قطع من جذع النخيل الطري في بعض األحيان.

- توضع املصيدة بداخل حفرة بحيث تكون فتحات املصيدة اجلانبية مبستوى سطح التربة لتسمح 

بدخول احلشرات إليها ومتنع سرعة تبخر املواد الفيرومونية و الكيرومونية خالل فصل الصيف. توضع 

املصائد األرضية بعيدا عن جذع النخلة بحوالى 0.5 م. يعتمد عدد املصائد على حجم اإلصابة 

و يتراوح بني 3 و 8 مصائد بالهكتار. يتم القيام مبتابعة املصائد بشكل دوري وذلك إلستبدال الغذاء 

واملاء. حققت هذه التقنية جذب أعداد كبيرة من حشرة سوسة النخيل احلمراء و التي نتج عنها 

إخنفاض نسبة اإلصابة.

المكافحة البيوتقنية -2

 الفيرومون 

 الكيرومون 

 طعم غذائي 

 طعم غذائي 
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وضع المصيدة الفيرومونية و الكيرومونية داخل حفرة باألرض

وضع مادة الجذب و القتل على جذع النخلة

- أثبتت تقنية اجلذب و القتل )                      ( فاعليتها في مكافحة سوسة النخيل احلمراء 

باململكة العربية السعودية و الواليات املتحدة األمريكية.
attract and kill 

 

 Metarhizium  و Beauvaria bassiana  أثبتت تقنية تلويث ذكور سوسة النخيل احلمراء بفطر -

Beauvaria bassianaو إطالقها داخل الواحات و معاملة التربة حول جذوع النخيل بفطر  anisopliae

جناعتها في مكافحة احلشرة بدولة اإلمارات العربية املتحدة و اململكة العربية السعودية. كذلك مت 

تسجيل فطر Aspergillus sp كمسبب مرضي لسوسة النخيل احلمراء.           

المكافحة البيولوجية -3



14

أطوار بالغة لسوسة النخيل
الحمراء مصابة بفطر

Beauvaria bassiana 

 أطوار بالغة لسوسة النخيل الحمراء
 مصابة بفطر

Metarhizium anisopliae

أطوار بالغة لسوسة النخيل
الحمراء مصابة بفطر
Aspergillus sp

- أستخدمت النيماتودا املمرضة من جنس Heterorhabditis في مكافحة سوسة النخيل احلمراء 

النيماتودا في  أثبتت كفاءة هذه  التربة حول اجلذوع و  النخيل املصاب و معاجلة  عن طريق رش 

احلقل. كما أظهرت ساللة النيماتودا من جنس Steinernema   نتائج جيدة في مكافحة سوسة 

بالنيماتودا النخيل  جذوع  حول  التربة  معاملة  أن  وجد  كما  احلقن.  طريق  عن  احلمراء  النخيل 

Steinernema carpocapsae  فعالة في قتل األطوار الكاملة لسوسة النخيل احلمراء.
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يرقة سوسة النخيل الحمراء ميتة بفعل اإلصابة بالنيماتودا الممرضة

وجود أطوار بالغة حية إثر إنتهاء عملية الحرقحرق جذع النخلة المصابة دون عملية الفرم

يسمى  احلمراء  النخيل  سوسة  حشرة  على  املفترسة  األكاروسات  من  نوع  تسجيل  مت   -

.Tetrapolypus rhynchophori Ewing (Acari: Pymotidae)
للمزيد  حاجة  هناك  أنه  إال  احلمراء  النخيل  سوسة  حلشرة  طبيعية  أعداء  عدة  وجود  رغم   

ضمن  الوسائل  هذه  إعتماد  قبل  اجلرعة  ومقدار  والوقت  بالوسيلة  يتعلق  فيما  البحث  من 

احلمراء. النخيل  سوسة  مكافحة  تقنيات 

في حالة اإلصابة الشديدة باحلشرة يجب التخلص الكامل من النخيل املصاب و ذلك بفرمه و حرقه 

حيث أن حرق جذع النخلة بدون عملية الفرم ال يفي بالغرض املطلوب. 

المكافحة  ا لميكانيكية: -4

 



16

 1  2 

 3 
 4 

 

 

 

إزالة النخيل المصاب بشدة

حرق بقايا النخيل

قطع النخيل المصاب إلى أجزاء صغيرة

 فرم أجزاء النخيل

 العمليات الواجب إجراؤها للتخلص من النخيل
المصاب بشدة بسوسة النخيل الحمراء
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إستئصال حشرة سوسة النخيل احلمراء باملناطق املصابة بتونس الكبرى و جتنب تسربها ملناطق إنتاج 

التمور باجلنوب يتطلب:

- قص و فرم النخيل املصاب باملراحل 2، 3 و 4 بعد مداواته باملبيدات املوصى بها بعد 48 ساعة. 

- القيام بحقن النخيل السليم أو املصاب باملرحلة األولى املوجود بتونس الكبرى بإستخدام املبيدات 

اجلهازية املسموح بها.

- إستخدام تقنية اجلذب و القتل »  attract and kill  «   ملكافحة سوسة النخيل احلمراء مبناطق 

العمران مبعدل 4 غرامات من املادة موزعة على اجلهات األربعة للنخلة.

- استخدام تقنية اإلصطياد املكثف  ملكافحة سوسة النخيل احلمراء باملناطق شديدة اإلصابة مبعدل 

6 مصائد بالهكتار.

- احلجر الزراعي الداخلي الصارم من خالل منع نقل فسائل خنيل الزينة من املناطق املصابة حنو 

املناطق السليمة.

- تكوين اإلطارات الفنية املباشرة لقطاع التمور و النخيل حول سبل التعرف على احلشرة، أعراض 

اإلصابة على خنيل التمر و خنيل الزينة و تدريبهم على إجراء عمليات املكافحة املختلفة.

املدني  بالواحات واملجتمع  الفالحني والعملة  لفائدة  القيام بحمالت حتسيسية وتكوينية مكثفة   -

للتعريف باحلشرة، بأعراض اإلصابة و الطرق الزراعية الواجب إتباعها لوقاية الواحات من هذه اآلفة 

باإلستعانة مبطويات و ومضات إشهارية ومعلقات مبداخل املدن.

- املسح اإلستباقي واإلستكشافي مبختلف الواحات و مراقبة منابت أشجار الزينة و األماكن العامة 

و اخلاصة التي حتتوي على خنيل الزينة بكامل اجلنوب التونسي.

تنفيذ هذا البرنامج يتطلب تضافر كل اجلهود باملصاحل املختصة بوزارة الفالحة و املوارد املائية و الصيد 

البحري، وزارة الداخلية،  وزارة الدفاع و وزارة السياحة و وزارة البيئة و التنمية املستدامة.
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