
 

 
 

 

 

 

 أهميتهاملخص لجميع أنواع الحشرات و 
 أعداد

 الدكتورة/ نادية محمد خميس حسونة
 المدرس بقسم وقاية النبات تخصص الحشرات األقتصادية

 )تربية نحل العسل و تلقيح الملكات(
 كلية الزراعة

 جامعة األسكندرية
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

  Class Insecta      الحشرات

 مليون نوع  2تضم طائفة الحشرات ما يقرب من 

 طويئفة الحشرات الغير مجنحة

                  Subclass : Apterygota  طويئفة الحشرات الغير مجنحة

هي الحشرات الغير مجنحة حالياً كصفة أصلية منذ نشأتها. ومن هذه الحشرات نذكر الرتبتين 
 : التاليتين

                 Order : Thysanura  رتبـة : ذات الذنب الشعري -أ(

 Order : Collembola                 رتبة : ذات الذنب القافز -ب(

 رتبـة : ذات الذنب الشعري

 Order : Thysanura                     رتبـة : ذات الذنب الشعري

 حشرة السمك الفضي                            :     مثالها

 

 حشرة السمك الفضي

، وهي حشرة غير مجنحة ولونها فضي نظرا Ametabolus هذه الحشرة عديمة التحول
 بعض الزوائد البطنية حلقة عليها 11لتغطية جسمها بحراشيف فضية، وتتكون بطنها من 
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 حشرة السمك الفضي

 

  :        Silver fish االسم االجنبي
 

 حشرة السمك الفضي  :     االسم العربي

  :               Lepisma saccharinaاالسم العلمي

 الوصف : 

وهي حشرة غير مجنحة ولونها فضي نظرا  Ametabolus هذه الحشرة عديمة التحول
حلقة عليها بعض الزوائد البطنية.  11لتغطية جسمها بحراشيف فضية، وتتكون بطنها من 

والقرون الشرجية طويلة عديدة الحلقات وقد يوجد بين القرنين زائدة وسطية طويلة وخيطية 
  .الشكل

 الموطن : 

جيلها في منطقة الجوف ومعظم مناطق المملكة . تعيش في المناطق الحـارة والمعتدلة وقد تم تس
  .وتعيش في البيوت أو بين األوراق الجافة والحشائش أو في النبات في الحقول المزروعة

 المعيشة التغذية:  

في البيوت، تتغـذى هذه اآلفـة على المواد العضوية وكثيراً ما تتلف الصور والكتب بسبب 
النشوية الموجود بأغلفة الكتب. وفي الحقول، تتغذى على النباتات تغذيتها على الصمغ والمواد 

 .الميتة والمواد العضوية
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 التكاثر:  

تفقس الصغار شبيهة باألم حيث ال تختلف عند فقسها عن الحشرة الكاملة في التركيب الخارجي. 

البالغ الغير ولهذا، فإن التحول في هذه الحشرة معدوم. وتنمو الصغار إلى أن تصل إلى الطور 
 .مجنح في غضون عدة أسابيع

 األهمية : 

تتلف أغلفة الكتب والطبقة الالمعة في الصور واألقمشة المنشاة وغيرها بسبب تغذيتها على تلك  

المواد. لذا فهي توجد داخل المساكن بين الكتب وخلف الصور، وتنشط ليال وتختبئ نهاراً وراء 
 .تلك األشياء

 المقاومة : 

اآلفة بتنظيف الصور والكتب من وقت آلخر لضمان التخلص منها إن وجدت، وأيضاً تقاوم هذه 
 .استعمال المبيدات المناسبة لرش المكتبات الكبيرة لحماية الكتب

 ذات الذنب القافز

 Order : Collembola                            رتبة : ذات الذنب القافز

  

 قافزة الموز                                          مثالها

 

 قافزة الموز

مم طواًل وتحولها  5، وهي صغيرة ال تزيد عن Ametabolus هذه الحشرة عديمة التحول
 عقل، واألعين 4مكونة من منعدم. أجزاء الفم قـارضة، وقـرون اإلستشعار 
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 قافزة الموز

 

 

 قافزة الموز :          االسم االجنبي 
  
 قافزة الموز              :االسم العربي 

   :              Entomobria musaticaاالسم العلمي

 

 الوصف : 

مم طواًل وتحولها  5، وهي صغيرة ال تزيد عن Ametabolus هذه الحشرة عديمة التحول
عقل، واألعين المركبة غائبة.  4منعدم. أجزاء الفم قـارضة، وقـرون اإلستشعار مكونة من 

على الحلقة  Collophers حلقات، ويوجـد عليها زوائد منها األنـبـوب الغروي 6البطن بها 
 . Catch  ، وعلى الرابعة المشبكSpring البطنية األولي ويوجد على الثالثة عضو القفز

 الموطن:  

ش هذه الحشرات في معظم المناطق الزراعية للمملكة العربية السعودية حيث توجد تحت تعي
 .األخشاب المتعفنة الرطبة وفي التربة تحت األوراق المتعفنة للنباتات

 المعيشة التغذية:  
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تتغذى هذه الحشرات على المواد المتحللة، وقد توجد على النباتات وتتغذي على البذور 
 .يرةوالنباتـات الصـغ

 األهمية:  

 .تسبب هذه الحشـرة أضراراً بالغة لبادرات معظم النباتات والزهور 

 المقاومة : 

والمقاومة  –الصرف الجيد  –تقليب األرض الزراعية جيدا إلعدادها للمحصول التالي 
 .الكيميائية باستخدام المبيدات المناسبة

 

 

 طويئفة : الحشرات المجنحة

                                 Subclass: Pterygota  طويئفة : الحشرات المجنحة

هذا النوع من الحشـرات تظـهر فيه األجنحة في الطور البالغ كصفة أساسية، وهذه الصفة 
 :موجودة بالحشرة منذ نشأتها. وتلك الطويئفة تنقسم إلى القسمين التاليين

 Division : Exopterygota             القسم األول: الحشرات خارجية األجنحة

  Hemimetabolus  هذا القسم من الحشرات من النوع التـدريجي أو الناقـص  التحول في 

              Division: Endopterygota  القسم الثانى: الحشرات داخلية األجنحة

 

 لحشرات خارجية األجنحة: ااوال

 Hemimetabolusهذا القسم من الحشرات من النوع التـدريجي أو الناقـص   التحول في
 : وتـضــم الرتـب اآلتـيــة

  رتبة معـرقـة األجـنحــة -1
  رتبة: مستقيمة األجنحة -2
 رتبة: جلدية األجنحة -3
 رتبة: متساوية األجنحة -4
 رتبة: الحشرات متشابهة األجنحة -5
 رتبة: نصفية األجنحة -6
 الرعاشاترتبة:  -7



 

 
 

 رتبة معـرقـة األجـنحــة

                       Family: Mantidae عائـلة فرس النبي -()أ

 : تضم ما يلي

 فرس النبي األخضر
 

 

، وهي حشرة Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
 .شائعة ومعروفة عالمياً، وسميت بأسماء محلية مختلفة مثل الناسك والمتعبد

 فرس النبي المخطط
 

 

، وهي كبيرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 سم، لونها أخضر براق مع وجود بقع وخطوط بيضاء. 5الحجم، طولها حوالي 

 

 

                                            Family: Blattaria فصيلة الصراصـيــر -()ب

 : تضم ما يلي
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 األلمانيالصرصور 
 

 

، ويتميز هذا Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .الصرصور بلونه البني المحمر الالمع واألجنحة في الذكر وألنثى أطول

 

 

 الصرصور األمريكي
 

 

، يتميز هذا Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 الصرصور بلونه البني المحمر الالمع، واألجنحة في الذكر و األنثى أطول
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 فرس النبي األخضر

 

 

                               Green praying mantisاالجنبى :االسم   
   

 فرس النبي األخضر  :                                        االسم العربي

  :                                        Mantis religiosaاالسم العلمي

 

 الوصف : 

وهي حشرة   Hemimetabolu  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
شائعة ومعروفة عالمياً، وسميت بأسماء محلية مختلفة مثل الناسك والمتعبد وقوس مية وحصان 

سم، خضراء اللون، الرأس مثلثي الشكل، (4-2)إبليس ...... إلخ. و هى حشرة متوسطة الحجم 
ات، قرون اإلستشعار شوكية، والعيون المركبة كبيرة تمكنها من رؤية فرائسها في كل االتجاه

 .الصدر األمامي طويل واألرجل األمامية معدة للقنص، األجنحة األمامية جلدية والخلفية غشائية

 الموطن : 

نوفمبر. وتنتشر بكثرة في المناطق الوسطى والشمالية من  -تنشط حشرات فرس النبي في يوليو
 .المملكة والتي تشتهر بالزراعة
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 المعيشة التغذية : 

الحشرات والحيوانات الصغيرة حيث تحور األرجل األمامية إلى أرجل تتغذى هذه الحشرة على 

قنص أو صيد تستطيع بواسطتها اصطياد كل ما تصادفه من حشرات أخرى كالذباب والنحل 
 .والفراشات وغيرها و حتى الضفادع

 التكاثر : 

ة البطن بعد التلقيح، تضـع إنـاث فرس النبي بيضها في شرانق تصنعها اإلناث من غدد في نهاي

والتي تتصلب بعد عدة دقائق لحماية البيض بداخلها. يفقس البيض عـادة بعد حوالي شهر 
 .وتخرج الحـوريات وتنسـلخ عدة انسالخات لتتحول بعدها إلى الحشرة الكاملة

 األهمية : 

تتجول هذه الحشرة بين النباتات وتتغذى على معظم الحشرات بما فيها اآلفات الزراعية. وتعد 
 .الحشرة من المفترسات القوية التي تلعب دورا في المقاومة الحياتيةهذه 

 

 فرس النبي المخطط

 

 Praying mantis                                     :االسم االجنبي  
 فرس النبي المخطط  :                                          االسم العربي

  :                                      Blepharosis mendica  االسم العلمي

 الوصف  

، وهي كبيرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
قرون اإلستشعار  .سم، لونها أخضر براق مع وجود بقع وخطوط بيضاء5الحجم، طولها حوالي 

الصدر األمامي كبير ومتطاول  .الرأس خيطية، واألعين المركبة كبيرة وبارزة على جانبي
بالمقارنة مع الصدر المتوسط والصدر الخلفي، وتوجد على جانبيه زوائد صفيحية مسننة 
الحواف. الرأس مثلثي الشكل، قرون اإلستشعار شوكية، والعيون المركبة كبيرة تمكنها من 

مية معدة للقنص، رؤية فرائسها في كل االتجاهات، الصدر األمامي طويل واألرجل األما
العربية  توجد هذه الحشرة في أغلب مناطق المملكةوة غشائي والخلفيةاألجنحة األمامية جلدية 

 .السعودية

 

 

 



 

 
 

 فرس النبي المخطط
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 الصرصور األلماني

 

 

  :                                              German cockroaches  االسم االجنبي  
 

 الصرصور األلماني                                                    :العربياالسم   

  :                                                  Blatella germanica  االسم العلمي  
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 الوصف  

، ويتميز هذا Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص

بلونه البني المحمر الالمع واألجنحة في الذكر وألنثى أطول من البطن، الجناح  الصرصور
األمامي جلدي والخلفي غشائي مناسب للطيران. حجم الجسم يعادل ربع حجم الصرصور 
األمريكي تقريبا، كما يوجد شريطان أسودان ممتدان على الصدر. أجـزاء الفم من النوع 

نوع الشوكي عديد العقل وأطول من الجسم. توجد قرون القارض، وقرون االستشعار من ال
 .شرجية واضحة في نهاية البطن وهي متعددة الُعقل

 الموطن  

ينتشر هذا النوع من الصراصير في جميع مناطق المملكة العربية السعودية و يعيش عادة في 
عم مجاري الصرف الصحي والبالوعات وغيرها من األماكن القذرة. كما يوجد في المطا

 .وأماكن األكل الغير نظيفة

 المعيشة التغذية  

يتغذى هذا الصرصور عادة على بقايا الطعام وينشأ ضررها بسبب ما تخلفه من براز وفضالت 
 .وما تتقيأه من إفرازات ذات رائحة كريهة ومميزة على األطعمة المكشوفة في أماكن انتشارها

 التكاثر  

بيضها في أكياس تعرف بالقارب أو المحفظة )تشبه  بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات
 16تضـع األنثى حوالي  .حقيبة اليد للسيدات( وهي أصغر من تلك في الصرصور األمريكي

بيضة/كيس. تحـمل األنثى الكيس في مؤخرة بطنها لمدة تصل إلى أسبوع ثم تضعه قبل الفقس 
خلها. يفقس البيض عـادة بعد حوالي بقليل في الشقوق والفجوات واألركان وخلف الدواليب ودا

مرة خالل مدة قد تصل إلى السنة، وتنسلخ بعدها إلى  13  شهر وتخرج الحـوريات وتنسـلخ
 .الحشرة الكاملة

 األهمية  

يتجول هذا الصرصور بين المأكوالت وأواني الطعام عند مروره عليها مما يجعل من هذه 
األمراض. لذلكيتعتبر هذا الصرصور عائاًل وسيطاً  الحشرة ناقالت ميكانيكية للعديد من مسببات

لبعض الديدان التي تتطفل على الحيوانات المجترة واإلنسـان مثل بيض الدودة الشريطية 
وينقل أيضاً البكتيريا المسببة ألمراض عديدة مثل تلك  .واألسكارس واإلنكلستوما والبلهارسيا

ي )السالمونيال(، التيفود، والمسببة لحبوب الوجه المسببة لإلسهال عند األطفال، التسمم الغذائ
 .والدمامل والخراجات

 المقاومة  

تتم المكافحة لهذه الحشرة بإتباع طرق متعددة، منها النظافة العامة والتخلص من النفايات  -

والقمائم ووضعها في أماكن محكمة لحين التخلص منها، وعدم ترك بقايا الطعام في المطابخ 



 

 
 

ظها دائما بعيدة عن هذه الحشرة، وسد الشـقوق والفجوات التي تعيش فيها، وتعفير مكشوفة، وحف
 .أو رش األماكن التي تغشاها الصراصير بالمبيدات الحشرية المناسبة

 الصرصور األمريكي

 

 

  :                                                   American cockroachesاالسم االجنبي
 

 الصرصور األمريكي  :                                                       العربياالسم   

  AmericanaPeriplaneta                                                   : االسم العلمي  

 الوصف  

، يتميز هذا Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص

الصرصور بلونه البني المحمر الالمع، واألجنحة في الذكر و األنثى أطول من البطن، الجناح 
األمامي جلدي والخلفي غشائي مناسب للطيران. أجـزاء الفم من النوع القارض، وقرون 
االستشعار من النوع الشوكي عديد العقل وأطول من الجسم. توجد قرون شرجية واضحة في 

 .تعددة الُعقلنهاية البطن وهي م

 الموطن  

ينتشر هذا النوع من الصراصير في جميع مناطق المملكة العربية السعودية و يعيش عادة في 
مجاري الصرف الصحي والبالوعات وغيرها من األماكن القذرة. كما يوجد في المطاعم 

 .وأماكن األكل الغير نظيفة
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 المعيشة التغذية  

الطعام وينشأ ضررها بسبب ما تخلفه من براز وفضالت يتغذى هذا الصرصور عادة على بقايا 

 .وما تتقيأه من إفرازات ذات رائحة كريهة ومميزة على األطعمة المكشوفة في أماكن انتشارها

 األهمية  

يتجول هذا الصرصور بين المأكوالت وأواني الطعام عند مروره عليها مما يجعل من هذه 
ببات األمراض. لذلك يعتبر هذا الصرصور عائاًل الحشرة ناقالت ميكانيكية للعديد من مس

وسيطاً لبعض الديدان التي تتطفل على الحيوانات المجترة واإلنسـان مثل بيض الدودة الشريطية 
وينقل أيضاً البكتيريا المسببة ألمراض عديدة مثل تلك  .واألسكارس واإلنكلستوما والبلهارسيا

 .غذائي )السالمونيال(، التيفودالمسببة لإلسهال عند األطفال، التسمم ال

 المقاومة  

تتم مكافحة هذه الحشرة بإتباع طرق متعددة، منها النظافة العامة والتخلص من النفايات والقمائم 
ووضعها في أماكن محكمة لحين التخلص منها، وعدم ترك بقايا الطعام في المطابخ مكشوفة، 

والفجوات التي تعيش فيها، وتعفير أو رش  وحفظها دائما بعيدة عن هذه الحشرة، وسد الشـقوق
 .األماكن التي تغشاها الصراصير بالمبيدات الحشرية المناسبة

 

 رتبة: مستقيمة األجنحة

                                   Order: Orthoptera  رتبة: مستقيمة األجنحة

 :تضم هذه الرتب بالمملكة الفصائل التالية

 فصيلة: الجراد  -1

 : يمثلها بالمملكة األنواع التاليةو 

 (الجراد المحلي )أبو حليمة-

 الجراد المصري-

 الجراد المهاجر-

 الجراد الصحراوي-

 

 



 

 
 

  فصيلة: النطاطات  -2

 : و يمثلها بالمملكة األنواع التالية

 النطاط ذو القرون الطويلة-

 فصيلة: الحفارات  -3

 - يمثلها بالمملكة األنواع التالية

 ()العنجوشالحفار -

 فصيلة: صراصير الحقل  -4

 : يمثلها بالمملكة األنواع التالية

 صرصور الحقل األليف -

 صرصور الحقل األسود-

 صرصور الحقل األسود
 

 

، وهي أكبر Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 

 سم. لون الجسم4سم واألنثى نحو 3حجماً من الصرصور األليف، طول الذكر نحو 

 صرصور الحقل األليف
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طة ، وهي متوسHemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 سم بما في ذلك آلة وضع 2، 5سم واألنثى نحو 2الحجم، يبلغ طول الذكر نحو 

 (الحفار )العنجوش
 

 

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 

 سم. الحلقة الصدرية5حيث يصل طول جسمها إلى نحومتوسطة الحجم إلى كبيرة 

 النطاط ذو القرون الطويلة
 

 

، وهي تتميز Hemimetabolus  هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص  التحول في

 طول الجسم. الرأس مخروطيةبطول قرون اإلستـشعار الشوكية التى تفوق 
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 الجراد الصحراوي
 

 

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 . سم، ويكون الذكر عادة أصغر من ذلك6كبيرة، يصل طول األنثى إلى نحو 

 الجراد المهاجر
 

 

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 ترجة الحلقة الصدرية األولى .سم4سم، والذكر نحو 6-4كبيرة يصل طول األنثى من 

 الجراد المصري
 

 

، وهي لونها Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص

 .مم55-35بني غامق وهى حشرة كبيرة الحجم و يصل طول الذكر من 
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 )الجراد المحلي )أبو حليمة
 

 

، ويتميز هذا Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 النوع من الجراد بلونه البني القاتم، ويوجد بقع صفراء متصلة 

 

 صرصور الحقل األسود

 

 

  Field cricket : االسم االجنبي
 صرصور الحقل األسود  : العربياالسم   

  Gryllus bimaculatus : االسم العلمي  

  :الوصف  

http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/364
http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/356


 

 
 

، وهي أكبر Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
سم. لون الجسم أسود المع، 4سم واألنثى نحو 3حجماً من الصرصور األليف، طول الذكر نحو 

نثى إذ تكون أجنحتها األمامية بنية غامقة. توجد على قاعدة الجناح والذكر أقل سواداً من األ
 .األمامي بقع صفراء باهتة في كل من الذكر واألنثى

  :الموطن 

أكتوبر، وتنتشر في مناطق المملكة العربية السعودية، بما فيها  -تنشط هذه الحشرة في مارس
 .منطقة الجوف، وشمال إفريقيا وسورية والعراق

  :المعيشة التغذية 

 .تتغذى هذه الحشرة على الحشرات الميتة والمواد العضوية المتحللة من النباتات الميتة

  :التكاثر  

بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها في أنفاق أو شقوق تحت األرض في التربة 
 .الرطبة. يفقس البيض عن حوريات تنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ

  :األهمية  

ليس لها أهمية اقتصادية، إذ تقل أضرارها على النباتات حيث إنها غالبا ما تتغذى على األنواع  
 .الحيوانية الصغيرة أو على بعضها أحياناً 

  :المقاومة  

 .تكافح هذه الحشرات عادة بنثر الطعم السام في أماكن تواجدها

 صرصور الحقل األليف

 

 
  House cricket  :                          االسم االجنبي

 صرصور الحقل األليف  :                        االسم العربي  

  :                       Acheta domestica  االسم العلمي  
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  الوصف  

، وهي متوسطة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
سم بما في ذلك آلة وضع البيض. لون  2، 5سم واألنثى نحو 2بلغ طول الذكر نحو الحجم، ي

الحشرة العام بني مصفر، واألجنحة األمامية جلدية سميكة والخلفية غشائية تمتد عل شكل ذيل 
في مؤخرة الجسم و تستخدم فى الطيران أحيانا. وتتميز األنثى بقرونها الشرجية الطويلة وآلة 

  .ية الشكلوضع البيض رمح

  الموطن  

يونيو، وتنتشر في جنوب أوربا وقبرص ومعظم الدول العربية  -تنشط هذه الحشرة في أبريل
 .والسعودية وبعض دول الخليج. و لقد سجلت هذه الحشرة فى منطقة الجوف

  المعيشة التغذية

 .الميتة وغيرهاتتغذى هذه الحشرة على الحشرات الميتة والمواد العضوية المتحللة من النباتات 

  التكاثر  

بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها في أنفاق أو شقوق تحت األرض في التربة 
 .الرطبة. يفقس البيض عن حوريات تنسلخ عدة مرات حتى الطور البالغ

 : األهمية  

على األنواع ليس لها أهمية اقتصادية، إذ تقل أضرارها على النباتات حيث إنها غالبا ما تتغذى  

 .الحيوانية الصغيرة أو على بعضها أحياناً 

 : المقاومة

 تكافح هذه الحشرات عادة بنثر الطعم السام في أماكن تواجدها

 (الحفار )العنجوش
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  Mole cricket : االسم االجنبي  
  (الحفار )العنجوش : االسم العربي  

  Gryllotalpa gryllotalpa : االسم العلمي  

  :الوصف

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص

سم. الحلقة الصدرية األمامية 5متوسطة الحجم إلى كبيرة حيث يصل طول جسمها إلى نحو
كبيرة و بيضاوية الشكل، ويبلغ طولها نحو ربع طول الجسم. األرجل األمامية متحورة للحفر، و 

ة جلدية سميكة وقصيرة تغطي الجزء األمامي فقط للبطن. أما األجنحة الخلفية األجنحة األمامي
فغشائية تمتد إلى ما بعد البطن وتنحني أطرافها إلى األسفل و تستخدم للطيران أحيانا. ويسميه 

 .المزارعون كلب الماء أو كلب البحر أو الحالوش/العنجوش ويسمى أحياناً الكاروب

  :المعيشة التغذية  

غذى هذه الحشرة على جزور معظم أنواع الخضراوات والمزروعات مما يجعلها آفة خطيرة تت
 .تؤثر سلبا على منتج المحاصيل الزراعية

  :التكاثر  

بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة في أنفاق تصنعها على بعد أكثر من 
ت تنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور سم من سطح التربة الرطبة. يفقس البيض عن حوريا11

 .البالغ. وتخرج الحوريات في شهري أكتوبر ونوفمبر

  :اإلنتشار 
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ديسمبر. ينتشر في المنطقة الوسطى من  -ظهر الحفار على مدار العام وبخاصة في مارس
المملكة و سجل وجوده بالجوف. ولقد سجل وجوده أيضا في معظم دول حوض البحر األبيض 

 .المتوسط

  :األهمية  

على جذور   تعد هذه الحشرة من اآلفات الخطيرة حيث إنه يحفر أنفاقاً في التربة، و يتغذى
 .النباتات

  :المقاومة  

تكافح هذه الحشرات عادة بنثر الطعم السام على سطح األرض في أماكن تواجدها بعد الري 
 مباشرة حيث تخرج من تحت سطح األرض بسبب الغمر بالماء

 

 ذو القرون الطويلةالنطاط 

 

  :                     Long horned grass hopperاالسم االجنبي  
 النطاط ذو القرون الطويلة  :                         االسم العربي  

  :                        Phaneroptera albida  االسم العلمي  
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  :الوصف

، وهي تتميز Hemimetabolus  التـدريجي أو الناقـصهذه الحشرة من النوع   التحول في
بطول قرون اإلستـشعار الشوكية التى تفوق طول الجسم. الرأس مخروطية الشكل، و اللون 

العام للحشرة أخضر، و تتميز األنثى بآلة وضع بيض طويلة، واألرجل الخلفية قوية وطويلة 
 .ومتحورة للقفز

  :الموطن 

أجيال في السنة. تتكاثر على سواحل البحر  3-2مدار العام وتنتج تنشط هذه الجرادة على 
األحمر في السودان ثم تهاجر على شكل أسراب إلى الجزيرة العربية وسورية والعراق وإيران 

 .وباكستان والهند

  :المعيشة التغذية  

ر سلبا تتغذى هذه الحشرة على جميع أنواع النباتات والمزروعات مما يجعلها آفة خطيرة تؤث
 .على المحاصيل الزراعية

 : التكاثر  

سم من سطح 10بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 
التربة الرطبة. يفقس البيض عن حوريات صغيرة، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ 

 .القادر على الطيران والتكاثر

  :األهمية  

الحشرة من اآلفات الخطيرة حيث تتغذى على معظم أنواع المحاصيل الزراعية مما تعد هذه 
 .تؤثر سلبا على المنتجات الزراعية

  :المقاومة  

تكافح هذه الحشرات بجمعها مع الحوريات يدويا وإعدامها أو باستخدام الرش والتعفير -

 .بالمبيدات المناسبه أو نثر الطعم السام في أماكن تواجدها

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الجراد الصحراوي
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  :               Desert locust االسم االجنبي  
 الجراد الصحراوي  :              االسم العربي  

  Schistocerca gregaria  :            االسم العلمي  

  :الوصف

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
يظهر على  .سم، ويكون الذكر عادة أصغر من ذلك6كبيرة، يصل طول األنثى إلى نحو 

البنية الغامقة. اللون العام للحشرة أحمر فى طور ما قبل البلوغ   األجنحة مجموعات من البقع
وأصفر بعده. ترجة الحلقة الصدرية األولى كبيرة ونصفها الخلفي عريض مستو و محدود 

 .بزاوية منفرجة

  :وطنالم

أجيال في السنة. تتكاثر على سواحل البحر  3-2تنشط هذه الجرادة على مدار العام وتنتج 
األحمر في السودان ثم تهاجر على شكل أسراب إلى الجزيرة العربية وسورية والعراق وإيران 

 .وباكستان والهند

  :المعيشة التغذية  

ات مما يجعلها آفة خطيرة تؤثر سلبا تتغذى هذه الحشرة على جميع أنواع النباتات والمزروع
 .على المحاصيل الزراعية

  :التكاثر  

سم من سطح 10بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 
التربة الرملية الرطبة. يفقس البيض عن حوريات فى حجم النمل الصغير و تكون صفراء 

 .لى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثراللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إ
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 : األهمية  

تعد هذه الحشرة من اآلفات الخطيرة حيث تتغذى على معظم أنواع المحاصيل الزراعية مما 
 .تؤثر سلبا على إنتاجيتها بشكل كبير

  :المقاومة  

والتعفير تكافح هذه الحشرات بجمعها يدويا مع الحوريات وإعدامها، أو باستخدام الرش  
 .بالمبيدات المناسبة، أو نثر الطعم السام في أماكن تواجدها

 الجراد المهاجر

 

 

  :                                          Migratory locust  االسم االجنبي
 الجراد المهاجر  :                                              االسم العربي

  Locusta migratoria:                                         االسم العلمي

  :الوصف  

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
سم. ترجة الحلقة الصدرية األولى كبيرة 4سم، والذكر نحو 6-4كبيرة يصل طول األنثى من 

ون الحشرة مختلف، وغالباً ما يكون لون الرأس والصدر وفيها اختناق بسيط في الوسط. ل
واألفخاذ مائاًل إلى الخضرة، ويمتد عل جانبي الحلقة الصدرية األمامية خط أسود. يوجد على 

 .الجناح األمامي عالمات بنية اللون، أما الجناحان الخلفيان فلونهما مائل إلى األخضر
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  :المعيشة التغذية 

ى جميع أنواع النباتات والمزروعات مما يجعلها آفة خطيرة تؤثر سلبا تتغذى هذه الحشرة عل
 .على المحاصيل الزراعية

  :التكاثر

سم من سطح 10بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 
التربة الرطبة. يفقس البيض عن حوريات فى حجم النمل الصغير و تكون صفراء اللون، 

 .وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثر

  :اإلنتشار

أغسطس، وقد سجلت هجرات هذا النوع داخل المملكة في  -يظهر الجراد المهاجر في يونيو
 .مجموعات صغيرة. كما سجل انتشاره في شمال إفريقيا وبعض دول آسيا ومنها الصين

  :األهمية  

ة من اآلفات الخطيرة حيث تتغذى على معظم أنواع المحاصيل الزراعية مما تعد هذه الحشر 
 .تؤثر سلبا على إنتاجيتها بشكل كبير

 : المقاومة  

تكافح هذه الحشرات بجمعها مع الحوريات وإعدامها أو باستخدام الرش والتعفير بالمبيدات  

 المناسبه أو نثر الطعم السام في أماكن تواجدها

 الجراد المصري
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  :                 Egyptian locust  االسم االجنبي  
 الجراد المصري  :                االسم العربي  

  Anacridium aegyptium  :                االسم العلمي  

  :الوصف  

، وهي لونها Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
مم، أما طول األنثى من 55-35وهى حشرة كبيرة الحجم و يصل طول الذكر من بني غامق 

مم. ترجة الحلقة الصدرية األولى كبيرة. يوجد على زوج األجنحة الخلفى مساحة هاللية 51-65
 .الشكل لونها بني غامق، أما باقي الجناح فهو شفاف

  :المعيشة التغذية  

تات والمزروعات مما يجعلها آفة خطيرة تؤثر سلبا تتغذى هذه الحشرة على جميع أنواع النبا
 .على المحاصيل الزراعية

 : التكاثر

سم من سطح 10بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 
التربة الرملية الرطبة. يفقس البيض عن حوريات فى حجم النمل الصغير و تكون صفراء 

 .رات لتصل إلى الطور البالغ القادر على الطيران والتكاثراللون، وتنسلخ عدة م

  :اإلنتشار

تنتشر أيضا في  .أغسطس، تنتشر في المناطق الوسطى والشمالية من المملكة -تظهر في فبراير
 .دول شمال وشرق إفريقيا والسودان وسوريا والعراق واألردن والهند وباكستان وروسيا

  :األهمية

اآلفات الخطيرة حيث تتغذى على معظم أنواع المحاصيل الزراعية مما تعد هذه الحشرة من 
 تؤثر سلبا على إنتاجيتها بشكل كبير

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 (الجراد المحلي )أبو حليمة
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  :                    Acridium vittatumاالسم االجنبي
  )الجراد المحلي )أبو حليمة                    :  االسم العربي

  Poiklocerus bufonius vittatus  :                    االسم العلمي  

  :الوصف  

، ويتميز هذا Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
النوع من الجراد بلونه البني القاتم، ويوجد بقع صفراء متصلة على شكل شريط على منطقتي 

األمامي من األجنحة جلدي و قاتم اللون، واألجنحة الخلفية غشائية الرأس والصدر. الزوج 
 .وحمراء شفافة وحوافها سوداء. وأرجله الخلفية متحورة للقفز

  :الموطن  

 .يوجد هذا النوع من الجراد في جميع مناطق المملكة الزراعية والصحراية

  :المعيشة التغذية

 .غذي علي جميع النباتات والمزروعاتتكمن خطورة هذا النوع من الجراد في كونه يت

  :التكاثر  

سم من سطح 10بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها على هيئة كتل بيضية على بعد 
التربة الرملية الرطبة. يفقس البيض عن حوريات فى حجم النمل الصغير و تكون صفراء 

 .على الطيران والتكاثراللون، وتنسلخ عدة مرات لتصل إلى الطور البالغ القادر 
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  :األهمية

تعد هذه الحشرة من اآلفات الخطيرة حيث تتغذى على معظم أنواع المحاصيل الزراعية مما  
 .تؤثر سلبا على إنتاجيتها بشكل كبير

  :المقاومة

تكافح هذه الحشرات يدويا بجمعها مع الحوريات وإعدامها، أو باستخدام الرش والتعفير  
 .المناسبة، أو نثر الطعم السام في أماكن تواجدهابالمبيدات 

 

 رتبة: جلدية األجنحة

 :منها فصيلة واحدة بالمملكة هي فصيلة

 فصيلة :ذوات المقص المخططة

 )و يمثلها إبره العجوز )أبو مقص

 

 (إبره العجوز )أبو مقص

، واألجنحة Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
 …غير موجودة في بعض األنواع، وإن وجدت، تكون األمامية قصيرة جدا وجلدية

 (إبره العجوز )أبو مقص
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  Earwig                         :  االسم االجنبي
  (إبره العجوز )أبو مقص :                  االسم العربي

  :                     Lapidura ripariaاالسم العلمي

  :الوصف

، واألجنحة Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
غير موجودة في بعض األنواع، وإن وجدت، تكون األمامية قصيرة جدا وجلدية وخالية من 

الخلفية غشائية نصف دائرية متشعبة التعريق وال تستخدم فى الطيران. التعرق. و األجنحة 
أجزاء الفم قارضة، قرون اإلستشعار خيطية، و القرون الشرجية متحورة كملقط يكون شبه 

 .مستقيم فى الذكر و مقوس فى األنثى و يستخدم للدفاع عن النفس والبيض
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  :المعيشة التغذية

شرة على الحشرات الميتة والمواد العضوية المتحللة من وهي حشرات ليلية تتغذى هذه الح
 .النباتات الميتة

  :التكاثر

بعد التلقيح، تضـع إنـاث هذه الحشرات بيضها في أنفاق أو شقوق تحت األرض في التربة 
الرطبة تصنعها لهذا الهدف. األنثى تحتضن البيض حتى الفقس وتعتني بصغارها. يفقس البيض 

 .دة مرات لتصل إلى الطور البالغعن حوريات تنسلخ ع

  :اإلنتشار  

 .سجلت هذه الحشرة فى منطقة الجوف و معظم مناطق المملكة

  :األهمية  

تعد هذه الحشرة من الحشرات النافعة حيث إنها تفترس الحشرات واآلفات الصغيرة، كما أنها 
 .تتغذي على المواد النباتية والحيوانية الميته

 

  األجنحةرتبة: متساوية 

 تضم الفصائل التالية 

  Harvester termitesفصيلة: النمل األبيض الحاصد  -أ(

  و يمثلها

  النمل األبيض الكبير-

  فصيلة: النمل األبيض  -ب(

  و يمثلها

 (النمل األبيض )األرضه



 

 
 

   

 ()األرضهالنمل األبيض 

، وهي نوع Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
 …الشغاالت(آخر من مستعمرة النمل األبيض فيه أيضا أفراد خصيبة مجنحة )الملكة و

 

 النمل األبيض الكبير

، و تتميز هذه Hemimetabolusهذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص  التحول في
 الحشرة بأنها حشرة مجتمعية. وتقوم أفراد هذه المجموعة بمهمة البحث
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 (النمل األبيض )األرضه

 

 

 

  White ant : االسم االجنبي  
 )النمل األبيض )األرضه : االسم العربي
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  Psammotermes hypostoma : االسم العلمي

  :الوصف  

، وهي نوع Hemimetabolus  التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
آخر من مستعمرة النمل األبيض فيه أيضا أفراد خصيبة مجنحة )الملكة و الذكر( وأفراد عقيمة 

والكبيرة والشغاالت ذات فكوك ذكور و إناث وهما الجنود ذات الرأس الكبير والفكوك القوية 
قصيرة. التحول في هذه الحشرة من النوع البسيط، وتتميز هذه الحشرة بأنها حشرة مجتمعية. 
وتقوم أفراد هذه المجموعة بمهمة البحث عن الغذاء وجمعه وإطعام األفراد المتزاوجة 

ن الحيوانات األولية كما تتميز أيضا باحتواء قناتها الهضمية علي كثير م .والحوريات الصغيرة
السوطية والتي تساعدها في عمليات هضم المواد السيليلوزية. تتكون مستعمرة النمل األبيض 
من مجموعات تمثل األفراد الخصبة الوحيدة في المستعمرة و تكون مجنحة ولها أعين مركبه 

كم الهائل وعوينات بسيطة وتسقط األجنحة بعد التزاوج ويزداد طول جسم الملكة ليستوعب ال
 .من البيض الذي تنتجة والذي يعد بالماليين خالل فترة حياتها

  :المعيشة التغذية

 .هذه الحشرة تعيش علي مهاجمه المواد السيليلوزية الجافة واألخشاب وتسكن التربة

  :التكاثر

 وأفراد عقيمة ذكور (مستعمرة هذه الحشرة المجتمعية تضم أفراد خصيبة مجنحة )الملكة والذكر
وإناث وهما الجنود ذات الرأس الكبير والفكوك القوية والكبيرة الشغاالت ذات الفكوك القصيرة. 
كل فردين متزاوجين يمكن أن ينشئا مستعمرة متكاملة. فبعد فترة من الطيران التزاوجي ُتْسقِط 

أ الملكة األنثى أجنحتها و تبحث عن مكان مالئم تحت التربة. بعد تكوين العش يتم التزاوج و تبد
في وضع البيض والذي ينتج عنه حوريات صغيرة تبدأ األم في تغذيتها حتى تصبح أفرادا كاملة 

الشغالة تأخذ بدورها في العناية بالملكة   عقيمة غير مجنحة يطلق عليها اسم الشغالة، وهذه
 وتغذيتها حتي تتفرغ الملكة لوضع البيض. وتقوم الشغالة في عمل األنفاق وتوسيع العش

والمالحظ أن األم تستمر في وضع البيض الذي يصل  .والعناية بالحوريات الصغيرة وتغذيتها
إلى حوالي المليون بيضه في السنة في بعض األنواع وتعيش الملكة عادة حوالي من خمس إلى 
عشرين سنة، و يصل عدد أفراد العش إلي عدة آالف. يختلف األفراد في الشكل، وغالبية 

الشغاالت الصغيرة الحجم العقيمة. و الجنود هم أقل عددا و يمتازون بكبر الرأس  األفراد هم من
ووجود فكوك علوية قوية، و لها القدرة علي إفراز مادة كاوية للدفاع عن العش وخاصة ضد 

 .النمل األسود

 : اإلنتشار  

المملكة العربية في مناطق   هذه الحشرة منتشرة في كثير من بلدان العالم. وتم تسجيل هذا النوع
 .السعودية المختلفة

  :األهمية  

يسبب هذا النوع من النمل األبيض أضرار جسيمة بالغة لألخشاب والمصنوعات الخشبية  

واألثاث المنزلي والمباني الريفية وأعمدة الهاتف المصنوعة من الخشب وفلنكات السكك 



 

 
 

القوية. و تتغذى أيضا على األقمشة الحديدية لتغذيتها عليها بفضل وجود أجزاء الفم القارضة 
والمفروشات والخيش والموكيت والحصير والورق والكرتون والحبوب المخزونة. ولقد وجد أن 
لهذه الحشرة القدرة علي إصابة الكثير من المواد غير السيليلوزية كالبالستيك والبولي إثيلين 

 .والمطاط

 : المقاومة

لضمان قتل الملكة لتدمير المستعمرة. وهناك طعوم سامة تقاوم هذه الحشرة بالطعوم السامة 
 .متوفرة في األسواق لهذا الهدف

 النمل األبيض الكبير

 

 

 

  White ant  :                          االسم االجنبي
 النمل األبيض الكبير  :                       االسم العربي  

  :                       Anacanthotermes ochraceus  االسم العلمي  
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  : الوصف 

، و تتميز هذه Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
الحشرة بأنها حشرة مجتمعية. وتقوم أفراد هذه المجموعة بمهمة البحث عن الغذاء وجمعه 

ميز أيضا باحتواء قناتها الهضمية علي وإطعام األفراد المتزاوجة والحوريات الصغيرة. كما تت
كثير من الحيوانات األولية السوطية والتي تساعدها في عمليات هضم المواد السيليلوزية. تتكون 
مستعمرة النمل األبيض من مجموعات تمثل األفراد الخصبة الوحيدة في المستعمرة و تكون 

د التزاوج ويزداد طول جسم مجنحة ولها أعين مركبه وعوينات بسيطة وتسقط األجنحة بع
 .الملكة ليستوعب الكم الهائل من البيض الذي تنتجة والذي يعد بالماليين خالل فترة حياتها

  : المعيشة التغذية

 .هذه الحشرة تتغذى على األعشاب الجافة واألخشاب في المباني القديمة

  :التكاثر  

وأفراد عقيمة ذكور  ()الملكة والذكر مستعمرة هذه الحشرة المجتمعية تضم أفراد خصيبة مجنحة
وإناث وهما الجنود ذات الرأس الكبير والفكوك القوية والكبيرة الشغاالت ذات الفكوك القصيرة. 
كل فردين متزاوجين يمكن أن ينشئا مستعمرة متكاملة. فبعد فترة من الطيران التزاوجي ُتْسقِط 

تربة أوفى األخشاب حسب نوعها. تضع األنثى أجنحتها و تبحث عن مكان مالئم إما تحت ال
األنثي بيضها والذي يفقس عن حوريات هي بمثابة الشغاالت األولي. والحوريات أثناء نموها 
تتحول إلي أشكال متخصصة ومختلفة شكليا بما في ذلك الشغاالت وهي المسئولة األساسية عن 

 .جلب الغذاء والنظافة وبناء العش والعناية باألطوار الصغيرة

  :اإلنتشار  

في مناطق المملكة العربية   هذه الحشرة منتشرة في كثير من بلدان العالم. وتم تسجيل هذا النوع
 .السعودية المختلفة

 : األهمية  

تصنع أعشاشها على هيئة أنفاق غائرة تحت سطح التربة مما يؤدي إلى هدم المباني التي تحفر  

 .األنفاق تحتها

  :المقاومة

الحشرة بالطعوم السامة لضمان قتل الملكة لتدمير المستعمرة. وهناك طعوم سامة تقاوم هذه 
  .متوفرة في األسواق لهذا الهدف

 

 

 



 

 
 

 رتبة: متشابهة األجنحة

 المن تمثلها فصيلة:  

 يمثل هذه الفصيلة 

 َمٌن البقول -

 َمّن الكرنب-

 

 َمّن الكرنب

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 …مم و تظهر بألوان متعددة في أوقات السنة المختلفة 2-1صغيرة يصل طولها من 

 

 َمٌن البقول

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 

 …صغيرة، ولونها أسود المع. تمتاز حشرات هذا النوع من المن باحتوائه على
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 َمّن الكرنب

 

 

  :                     Cabbage aphidاالسم االجنبي
 َمّن الكرنب  :                          االسم العربي  

  :                  Aphis gossypiiاالسم العلمي  

  :الوصف  

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
متعددة في أوقات السنة المختلفة ويختلف طول مم و تظهر بألوان  2-1صغيرة يصل طولها من 

الجسم حسب درجة الحرارة فيكون الجسم أطول عند الحرارة المنخفضة، و أقصر عند الحرارة 
ذو لون بني برتقالي واألجنحة   العالية. وهناك أفراد مجنحة سوداء الرأس والصدر وبطنها

يل إلي الزرقة شتاءا أو ربيعا ويكون خضراء زيتونية. أما األفراد غير المجنحة فخضراء أو تم
 .لونها ليموني مصفر صيفا

 : الموطن  

وسجل من هذه الحشرة في المملكة عدة أنواع. وينتشر هذا النوع من المن في معظم مناطق 
 .المملكة حيث يصيب كثيرا من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا واللوبيا والبسلة والحلبه

  :المعيشة التغذية  

الحشرة تتغذى على العصير الخلوي لنباتات البقوليات والخضراوات والزرة والقمح مما  هذه
 .يؤثر على إنتاجية هذه المحاصيل

 : التكاثر 

يمتاز هذا النوع من المن بأن أفرادة تلد علي مدار السنة دون إخصاب والتضع بيضا، ما يعرف 

، وليس لهذه الحشرة ذكور. تنسلخ الحشرة (Parthenogenesis) بظاهرة التوالد البكرى
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فردا،  111–15أربعة إنسالخات حتي تصل إلي الطور اليافع، وتلد الحشرة الواحدة ما بين 
 .حيث يزيد العدد شتاءا وينقص صيفا

  :األهمية

تعتبر من اآلفات الزراعية الضارة جدا ويصيب مّن الكرنب كثيرا من العوائل النباتية بما في 
نباتات الفصيلة القرعية والجزر والرجلة والبطاطس والفصيلة الخبازية كالقطن والباميا ذلك 

و عادة ما توجد علي األسطح السفلية   الجسم  والموالح وبعض نباتات الزينة. هذه حشرة لينه
فمها الثاقب الماص. وتفرز   ألوراق النباتات وتتغذي على العصارة النباتية باستخدام أجزاء

ة العسلية التي تلتصق بها األتربة وينمو عليها الفطر األسود ويتغذى عليها النمل وغيره من الماد
الحشرات التي يستهويها طعم هذه المواد، مما يتسبب في ضعف النبات وقلة المحصول. و من 

 .هنا تاتي أهمية حشرة المن كآفه تصيب كثير من النباتات مما يؤثر سلبا علي نموها وإنتاجيتها

  :لمقاومةا

تقاوم هذه اآلفات بالرش بالمبيدات الكيماوية المناسبة وأيضا باستخدام األعداء الحيوية التى 
 وأسد المن وغيرها  تتغذى عليها مثل أنواع خنافس أبا العيد ويرقات ذباب الزهور الحوام

 َمٌن البقول
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  :                   Beans aphid  االسم االجنبي  
 َمٌن البقول  :                        بياالسم العر

  :                   Aphis craccovora  االسم العلمي

  :الوصف  

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
ثاقبة صغيرة، ولونها أسود المع. تمتاز حشرات هذا النوع من المن باحتوائه على أجزاء فم 

توجد األجنحة فى بعض  .ماصة و أعين مركبة صغيرة، و قرون استشعار من النوع الخيطى
األفراد فى أوقات معينة فى السنة و تستخدم فى الطيران. بعض حشرات هذه الرتبة من أهم 
اآلفات التي تنقل كثير من األمراض النباتية حيث تتغذي علي النبات و تمتص عصاراته مما 

 . ت ضارة بالنباتيجعلها آفا

  :الموطن  

نوعا. وينتشر هذا النوع من المن في معظم  12سجل من هذه الحشرة في المملكة أكثر من 
 .مناطق المملكة حيث يصيب كثيرا من البقوليات بما في ذلك الفاصوليا واللوبيا والبسلة والحلبه

 : المعيشة التغذية  

لنباتات البقوليات والخضراوات والزرة والقمح مما هذه الحشرة تتغذى على العصير الخلوي 
 .يؤثر على إنتاجية هذه المحاصيل

 : التكاثر  

يمتاز هذا النوع من المن بأن أفرادة تلد علي مدار السنة دون إخصاب والتضع بيضا، ما يعرف 
، وليس لهذه الحشرة ذكور. تنسلخ الحشرة (Parthenogenesis) بظاهرة التوالد البكرى

فردا،  111–15أربعة إنسالخات حتي تصل إلي الطور اليافع، وتلد الحشرة الواحدة ما بين 
 .حيث يزيد العدد شتاءا وينقص صيفا
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  :األهمية  

تعتبر هذه الحشرة من اآلفات الزراعية الضارة جدا بالبقوليات بما في ذلك الفاصوليا واللوبيا 
لحشرات، عند اإلصابة الشديدة، جميع أسطح والبسلة والحلبه ومعظم الخدراوات حيث تغطي ا

النبات. وتفرز المادة العسلية التي تلتصق بها األتربة وينمو عليها الفطر األسود ويتغذى عليها 
النمل وغيره من الحشرات التي يستهويها طعم هذه المواد، مما يتسبب في ضعف النبات وقلة 

صيب كثير من النباتات مما يؤثر سلبا علي المحصول. و من هنا تاتي أهمية حشرة المن كآفه ت
 .نموها وإنتاجيتها

  :المقاومة  

تقاوم هذه اآلفات بالرش بالمبيدات الكيماوية المناسبة وأيضا باستخدام األعداء الحيوية التى  

 .وأسد المن وغيرها  تتغذى عليها مثل أنواع خنافس أبا العيد ويرقات ذباب الزهور الحوام

 

 ألجنحةرتبة: نصفية ا

 : يمثلها فصيلة واحدة هي

 Family: Pentatomidae فصيلة: البق الحقيقي 

 هذه الفصيلة ممثلة بـ

 بقة الفراش-

 البقة الخضراء -

 بقة السوداء -

 

 (بقة ورق البطيخ )البقة السوداء

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 …لونها أسود بزرقة خفيفة و حجمها متوسط، و قواعد األجنحة لونها محمر وأجزاء
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 البقة الخضراء

، والحشرة Hemimetabolusنوع التـدريجي أو الناقـص التحول في هذه الحشرة من ال
 …الكاملة لونها أخضر زاهي مشوب بصفرة. الجسم بيضاوي والسطح العلوي مضغوط،

 

 بقة الفِـراش

، وهي حشرة Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .مم  5 -4لونها بنى مائل للحمرة و حجمها صغير حيث يصل طولها إلى 
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 (بقة ورق البطيخ )البقة السوداء

 

 

 

  :                        Black bugاالسم االجنبي
  (بقة ورق البطيخ )البقة السوداء :                      االسم العربي

  :                          Coridius viduatus  العلمياالسم   
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  :الوصف 

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
لونها أسود بزرقة خفيفة و حجمها متوسط، و قواعد األجنحة لونها محمر وأجزاء الفم ثاقبة 

أوراق النباتات كالبطيخ والذرة وغيرها. أجنحتها ماصة حيث تمتص العصارة الخلوية من 
 .األمامية نصف غمدية والخلفية غشائية تستخدم في الطيران

  :المعيشة التغذية

هذه الحشرة تتغذى على العصير الخلوي لنباتات البطيخ والخضراوات والزرة والقمح مما يؤثر 
 .على إنتاجية هذه المحاصيل

  :التكاثر

اتها الشتوي علي هيئه حشرة يافعه و حوريات. وتنشط في الربيع حيث تقضي هذه الحشرة بي
تتزاوج و تضع اإلناث البيض علي السطوح السفلي لألوراق علي شكل سالسل، والتي تفقس 

 .عن حوريات تنسلخ عدة مرات حتى تصل إلى الطور اليافع

  :اإلنتشار

منطقة الجوف و أيضا مناطق لقد سجل تواجد هذا الحشرة عالميا أيضا وقد تم جمعها من 
 .مختلفة من المملكة العربية السعودية مثل منطقة القصيم و حائل

  :األهمية  

تعتبر من اآلفات الزراعية الضارة جدا حيث يصيب نبات البطيخ تتغذي الحورية و الحشرة  

لحشرات فمها الثاقب الماص. تفرز هذه ا  الكاملة بامتصاص العصارة النباتية باستخدام أجزاء
رائحة كريهه من غدد خاصة، و تسبب هذه الحشرات أضرارا ألوراق النباتات وذبوال للبراعم 
الطرفية وتساقط األزهار. و من هنا تاتي أهمية حشرة المن كآفه تصيب كثير من النباتات مما 

 .يؤثر سلبا علي نموها وإنتاجيتها

  :المقاومة  

 .الكيماوية المناسبةتقاوم هذه اآلفات بالرش بالمبيدات 

 

 

 

 

 



 

 
 

 البقة الخضراء

 

  :                               Green bugاالسم االجنبي  
 البقة الخضراء                                       : االسم العربي

  :                               Nezara viridulaاالسم العلمي  

  :الوصف

، والحشرة Hemimetabolus الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـصالتحول في هذه 
الكاملة لونها أخضر زاهي مشوب بصفرة. الجسم بيضاوي والسطح العلوي مضغوط، أما 
السطح السفلي فيكون محدباً. تمتد الحلقة الصدرية األخيرة لتغطي معظم السطح العلوي للبطن. 

 2 -1الذكر يحتوي على شق وسطي. طول الحشرة من نهاية بطن األنثى مستديرة ونهاية بطن 
 .مارس -سم. تنشط في فبراير1 -1.6  سم وعرضها من

  :المعيشة التغذية  

هذه الحشرة تتغذى على العصير الخلوي لنباتات البطيخ والخضراوات والزرة والقمح مما يؤثر 
 .على إنتاجية هذه المحاصيل
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  :التكاثر

الشتوي علي هيئه حشرة يافعه و حوريات. وتنشط في الربيع حيث تقضي هذه الحشرة بياتها 
تتزاوج وتضع اإلناث البيض علي السطوح السفلي لألوراق علي شكل سالسل، والتي تفقس عن 

 .حوريات تنسلخ عدة مرات حتى تصل إلى الطور اليافع

  :اإلنتشار

المناطق الدافئة من العالم  تنتشر هذه الحشرة في مناطق مختلفة من المملكة، ويكثر وجودها في
 .وبخاصة في جنوب أوربا و إفريقيا و أمريكا و آسيا و استراليا

  :األهمية

تعتبر من اآلفات الزراعية الضارة جدا حيث تتغذي الحورية والحشرة الكاملة بامتصاص 
رار العصارة النباتية باستخدام أجزاء فمها الثاقب الماص. اإلصابة بهذه اآلفة يؤدى إلى اصف

األوراق والنبات وأيضا يسبب نقل األمراض الفيروسية للنبات مما يقلل من المحصول ويسبب 
خسارة فادحة. وتتميز اإلصابة بهذه الحشرات بانبعاث رائحة كريهه من غدد خاصة، و تسبب 
هذه الحشرات أضرارا ألوراق النباتات وذبوال للبراعم الطرفية وتساقط األزهار. و من هنا 

 .همية حشرة المن كآفه تصيب كثير من النباتات مما يؤثر سلبا علي نموها وإنتاجيتهاتاتي أ

  :المقاومة  

 تقاوم هذه اآلفات بالرش بالمبيدات الكيماوية المناسبة

 

 بقة الفِـراش
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  :                       Bed bug االسم االجنبي 
 بقة الفِـراش  :                                      االسم العربي  

  :                                  Cimex lectularius  االسم العلمي  

 : الوصف  

، وهي حشرة Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
 3مم وعرضها حوالي  5 -4طولها إلى لونها بنى مائل للحمرة و حجمها صغير حيث يصل 

مم. وتغيب فيها األجنحة، وتمتاز باجزاء فم ثاقبة ماصة تستخدم في مص دماء اإلنسان مما 
 .يؤثر على صحته بنقل األمراض إليه

  :الموطن

تنتشر هذه الحشرة في جميع مناطق المملكة، حيث تعيش في شقوق األخشاب ومراتب األسرة 
 .حوائط بالمنازل القديمة والمأهولة بالسكانوالمالبس وفي شقوق ال

 : المعيشة التغذية  

 .هذه الحشرة تتغذى على دم اإلنسان أثناء الليل ولهذا تسبب نقل األمراض الميكروبية له

 : التكاثر

بيضة في الربيع والصيف في الشقوق وثنايا الفراش. يفقس البيض بعد  211-75تضع األنثي 
شهر، ويتم في خمس إنسالخات، وتظهر  2.5 – 1.5لحورية في يوم، ويكتمل نمو ا 5-12

 .على الظهر نتوءات األجنحة بعد آخر إنسالخ

  :األهمية

 .تعتبر من الحشرات الطبية الناقلة لألمراض في اإلنسان بسبب تغذيتها على دمائه

 :المقاومة

 تقاوم هذه اآلفات بالرش بالمبيدات الكيماوية المناسبة

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 الرعاشاترتبة: 

 : يمثلها بالمملكة أربع فصائل هي

 Lestidaeفصيلة: ليستيدى   -1

 و يمثلها الرعاش الزمردي

 Agrionidae فصيلة: أجريونيدى 

 و يمثلها الرعاش األزرق المخطط

  Libellulidae فصيلة: البيليوليدى 

 :و يمثلها نوعان هما

 الرعاش الالزوردي-

 الرعاش األحمر أو القرمزي-

 Aeshnidae أشنيدىفصيلة:  

 و يمثلها الرعاش اإلمبراطور الجوال

   

 الرعاش اإلمبراطور الجوال

، وهي تتميز Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .الغشائية القوية وسرعة الطيرانباألعين المركبة الكبيرة واألجنحة 
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 الرعاش األحمر أو القرمزي

، وهي تتميز Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .لطيرانباألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة ا

 

 الرعاش الالزوردي

، وهي تتميز Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران
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 الرعاش األزرق المخطط

، وهي تتميز Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص 
 .باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران

 

 الرعاش الزمردي

، وهي يتميز هذا Hemimetabolusالتحول في هذه الحشرة من النوع التدريجي أو الناقـص 
 .الرعاش بحجمه المتوسط وسرعة طيرانه وأجنحته الغشائية كثيرة العروق

 الرعاش اإلمبراطور الجوال

 

  :                                               The Vagrant Emperorاالسم االجنبي
 الرعاش اإلمبراطور الجوال  :                                     االسم العربي

  :                                       Hemianax ephippigerاالسم العلمي
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  :الوصف

، وهي تتميز Hemimetabolus الناقـصالتحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو 
باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران، وبأجزاء الفم القارضة 

القوية. كما يتميز بأنه كبير الحجم، سريع الطيران، يشوب معظم الجسم اللون األخضر مع بقع 
لخط المتوسط البطني، و رمادية، وبعض أجزاء البطن فرمادية مع خط أسود على طول ا

األرجل واألجنحة رمادية. يوجد زوج من المواسك الطويلة في نهاية البطن تساعد فى عملية 
 .مم75-65السفاد. طول الجسم من 

  :الموطن  

أكتوبر، ويطير قريباً من المزارع ويفضل األماكن المفتوحة.  -ينشط هذا الرعاش في مايو
 .ى اليمن ودول الخليج وجنوب أوربا وجنوب آسياينتشر في أغلب مناطق المملكة وف

 :المعيشة التغذية  

 .هذه الحشرة تتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والهاموش وغيرها

  :التكاثر  

تعيش هذه الحشرة بالقرب من التجمعات المائية النقية حيث إنها تضع بيضها على أسطح 
تعيش حورياتها. تتغذى الحوريات باالفتراس على األسماك  النباتات المغمورة فى الماء حيث

الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخر 
 .طور حوري من الماء استعدادا لخروج الحشرة البالغة إلى الهواء

  :األهمية  

ضارة مثل الذباب والبعوض  ُتعد الرعاشات من الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات
 .والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

  :المقاومة 

هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية 
 تتغذى على األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على الثروة السمكية. لذلك ليس هناك حاجة

 لمقاومتها

 

 

 

 

 



 

 
 

 الرعاش األحمر أو القرمزي
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  :                                 Red dragonfly  االسم االجنبي
 الرعاش األحمر أو القرمزي                                            : االسم العربي  

  :                                          Crocothemis erythraeaاالسم العلمي  

  :الوصف  

، وهي تتميز Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران، وبأجزاء الفم القارضة 

أحمر قرمزي، األجنحة غشائية شفافة قواعدها ذهبية  القوية. كما يتميز بكبر الحجم، ولون الذكر
أما األنثى فلونها بني مائل للصفرة مع خطوط صفراء على  .اللون والبقعة الجناحية صفراء
 مم45-31جانبي البطن. طول الجسم من 

  :الموطن   

دول نوفمبر، وينتشر أيضا في أغلب مناطق المملكة، و فى الدول المجاورة و  -ينشط في أبريل
 .حوض البحر األبيض المتوسط

  :المعيشة التغذية  

 .هذه الحشرة تتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والهاموش وغيرها

  :التكاثر

تعيش هذه الحشرة بالقرب من التجمعات المائية النقية حيث إنها تضع بيضها على أسطح 
تتغذى الحوريات باالفتراس على األسماك  النباتات المغمورة فى الماء حيث تعيش حورياتها.

الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخر 
 .طور حوري من الماء استعدادا لخروج الحشرة البالغة إلى الهواء

  :األهمية

والبعوض ُتعد الرعاشات من الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب 
 .والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

 : المقاومة  

تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية  هذه الحشرة 
تتغذى على األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على الثروة السمكية. لذلك ليس هناك حاجة 

 .لمقاومتها

 

 



 

 
 

 

 الرعاش الالزوردي
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  :                        Black-tailed Skimmer  االسم االجنبي
 الرعاش الالزوردي                                     : االسم العربي

                                Orthetrum taeniolatum :االسم العلمي

 : الوصف  

، وهي تتميز Hemimetabolus هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص التحول في
باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران، وبأجزاء الفم القارضة 
القوية. كما يتميز هذا الرعاش باللون الرمادي والرأس الكبيرة واألعين المركبة المنتفخة 

في وقت الراحة، توضع األجنحة بشكل أفقي على جانبي الجسم، وتتميز  والمتالصقة من الخلف.
بوجود بقعة جناحية بنية اللون على الحافة األمامية لكل جناح، ويشوب قاعدة الجناح الخلفي لونا 

 .مم27بنيا فاتحا. طول الجسم نحو 

  :الموطن

زلة ويفضل المناطق أكتوبر في أغلب مناطق المملكة ويعيش حياة خاملة منع-ينشط في مارس
القريبة من التجمعات المائية حيث تكتمل دورة حياته. ينتشر أيضا في دول الخليج وجنوب أوربا 

 .وآسيا الوسطى

  :المعيشة التغذية

 .هذه الحشرة تتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والهاموش وغيرها

  :التكاثر

لمائية النقية حيث إنها تضع بيضها على أسطح تعيش هذه الحشرة بالقرب من التجمعات ا

النباتات المغمورة فى الماء حيث تعيش حورياتها. تتغذى الحوريات باالفتراس على األسماك 
الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخر 

 .ى الهواءطور حوري من الماء استعدادا لخروج الحشرة البالغة إل

  :األهمية

ُتعد الرعاشات من الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب والبعوض 
 .والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

  :المقاومة  

هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية 
األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على الثروة السمكية. لذلك ليس هناك حاجة تتغذى على 

 .لمقاومتها

 

 



 

 
 

 الرعاش األزرق المخطط

 

 

  :                                               Emperor dragonflyاالسم االجنبي  
 الرعاش األزرق المخطط  :                                   االسم العربي  

  :                              Enallagma cyathigerumاالسم العلمي

  :الوصف

، وهي تتميز Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التـدريجي أو الناقـص
رضة باألعين المركبة الكبيرة واألجنحة الغشائية القوية وسرعة الطيران، وبأجزاء الفم القا

القوية. كما يتميز الذكر باللون السماوي مع بقع سوداء على الحلقات البطنية، وخط أسود على 
كل من جانبي الصدر. أما األنثى فتتميز بلونها المخضر، ويشوب جزء من حلقات البطن بالون 

 .مم35-30أسود. طول الجسم من 

 : الموطن  

مناطق مختلفة من المملكة، كما سجل وجوده أكتوبر، وينتشر في -ينشط هذا الرعاش في مايو
 .أيضا في الكويت والعراق وسورية واألردن

 : المعيشة التغذية  

 .هذه الحشرة تتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والهاموش وغيرها
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  :التكاثر  

أسطح تعيش هذه الحشرة بالقرب من التجمعات المائية النقية حيث إنها تضع بيضها على 
النباتات المغمورة فى الماء حيث تعيش حورياتها. تتغذى الحوريات باالفتراس على األسماك 

الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخر 
 .طور حوري من الماء استعدادا لخروج الحشرة البالغة إلى الهواء

  :األهمية  

ن الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب والبعوض ُتعد الرعاشات م
 .والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

  :المقاومة

هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية  
الثروة السمكية. لذلك ليس هناك حاجة  تتغذى على األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على

 لمقاومتها

 الرعاش الزمردي

 

  :                                            Emerald Damselfly  االسم االجنبي
 الرعاش الزمردي  :                                                  االسم العربي  

  :                                                     Lestes sponsa  االسم العلمي  
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 : الوصف

، وهي يتميز هذا Hemimetabolus التحول في هذه الحشرة من النوع التدريجي أو الناقـص
الرعاش بحجمه المتوسط وسرعة طيرانه وأجنحته الغشائية كثيرة العروق وبألوانه الزاهية 

البنفسجي مع لمعان وبريق معدني. كما يتميز بنحافة جسمه المائلة إلى الخضرة والزرقة أو 
ونحول بطنه ووجود بقعة سوداء صغيرة في الزاوية الخارجية لكل جناح. وتبدو األجنحة وكأنها 
نصف مفتوحة وغير منطبقة فوق الجسم في أثناء وقوف الحشرة. يصل طول البطن إلى ما بين 

 .مم25-35

   :الموطن

وتنتشر في جميع  .أكتوبر بالقرب من التجمعات المائية الساكنة -يونيوتنشط هذه الحشرة في 
 .مناطق المملكة وأيضا دول الخليج و دول جنوب أوربا وأغلب دول آسيا

  :المعيشة التغذية

 .هذه الحشرة تتغذى على الحشرات الصغيرة مثل الذباب والبعوض والهاموش وغيرها

 : التكاثر  

ن التجمعات المائية النقية حيث إنها تضع بيضها على أسطح تعيش هذه الحشرة بالقرب م
النباتات المغمورة فى الماء حيث تعيش حورياتها. تتغذى الحوريات باالفتراس على األسماك 
الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخر 

 .ة البالغة إلى الهواءطور حوري من الماء استعدادا لخروج الحشر

  :األهمية  

ُتعد الرعاشات من الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب والبعوض 
 .والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

  :المقاومة 

 هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية
تتغذى على األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على الثروة السمكية. لذلك ليس هناك حاجة 

 .لمقاومتها

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 ثانيا :الحشرات داخلية األجنحة

 رتبة: حرشفية األجنحة 

                                                          Order: Lepidoptera رتبة: حرشفية األجنحة

         

 Rhopalocera (Butterflies)  : Suborder                         : أبا دقيق أوال: تحت رتبة 

 Family: Nymphalidae                                            فصيلة: أبا دقيق الملون -أ

 و يمثلها :أبو دقيق الخبازى

و                                   Family: Pieridae فصيلة: أبا دقيق األبيض واألصفر -2

 أبا دقيق األبيض  -أبا دقيق األصفر: يمثلها

                                                         ثانيا: تحت رتبة: الفراش 

Suborder:  Heterocera (Moths): 

 :Pyralidae Family الفراشات الرهيفةفصيلة:  -أ 

 و يمثلها فراشة دودة الحبوب المخزونة 

 Family: Noctuidae  فصيلة: الفراش الليلي -ب 

 و يمثلها 

 فراشة دودة الخس القارضة- 

 فراشة دودة البرسيم الكبري-

 )فراشة السيف السوداء )الدودة القارضة-

 :Sphingidae Family فصيلة: فراش السفينكس -ج

 و يمثلها 

 فراشة دودة ورق العنب- 

 فراشة دودة ورق السمسم-



 

 
 

   

 أبا دقيق األبيض

سم، والمسافة بين قمتي الجناحين األماميين وهما  1، 5جسم الفراشة أسمر غامق، طوله نحو 

 .سم. األجنحة بيضاء وتوجد على الجناح األمامي 4، 5 منبسطان نحو

   

 أبا دقيق األصفر

سم. األجنحة في هذه  5-4سم، والمسافة بين قمتي جناحيها من 2طول الحشرة الكاملة نحو 

 .ض فضي. الجناح األماميالحشرة مغطاة بحراشيف متراكبة ذات لون أبي

   

 أبا دقيق الخبازى

سم. األجنحة في هذه الحشرة مغطاة بحراشيف متراكبة ذات  2 -1، 5طول جسم الحسرة من 

 .أشكال و ألوان مختلفة، لذا، فهي حشرة ملونة بألوان زاهية وجميلة
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 فراشة دودة الحبوب المخزونة

مم، و 22سم، والمسافة بين الجناحين األماميين حوالي  7هي فراشة رمادية اللون، طولها نحو 

 .لون الجناحين الخلفيين أبيض مائل للسمرة، أما الخلفيان

   

 فراشة دودة البرسيم الكبري

مم والمسافة بين طرفي الجناحين 11هي فراشة ليلية النشاط، ويبلغ طول الحشرة الكاملة حوالي 

 .مم ولونها بني فاتح. يوجد علي الجناحان األماميان خطوط55

   

 فراشة دودة الخس القارضة

هي فراشة ليلية حيث تنشط ليال حول المزارع وتنجذب لمصدر الضوء في الليل. وهذه الفراشة 

 .ثقيلة الجسم أجنحتها األمامية ضيقة نوعا ما واألجنحة الخلفية
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 فراشة السيف السوداء

سم  4، 5   سم وعرضها 2، 1  هي فراشة ليلية النشاط، الحشرة الكاملة متوسطة الحجم طولها

 .عند فرد األجنحة األمامية. ولون الجسم واألجنحة األمامية

   

 فراشة دودة ورق السمسم

سم. لونها  15 -11سم، والمسافة بين قمتي جناحيها من 6-5هي فراشة كبيرة الحجم، طولها من 

 .بني غامق، والصدر مغطى بأهداب بنية، وتوجد على الناحية الظهرية

   

 فراشة دودة ورق العنب

سم، والمسافة بين قمتي  4هي فراشة كبيرة الحجم وذات ألوان متعددة وعاتمة، طولها نحو 

 .سم. يغطي الرأس والصدر زغب كثيف بني اللون 7الجناحين نحو 
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 أبا دقيق األبيض

 

  

  :                                      White butterflyاالسم االجنبي  

 أبا دقيق األبيض  :                                            االسم العربي

  :                                       Anaphaeis aurota  االسم العلمي

  : الوصف  

قمتي الجناحين األماميين وهما سم، والمسافة بين  1، 5جسم الفراشة أسمر غامق، طوله نحو 

سم. األجنحة بيضاء وتوجد على الجناح األمامي بقعة غامقة قرب الحافة  4، 5منبسطان نحو 

األمامية، وعدة بقع متقاربة عند الزاوية القمية، أما الجناح الخلفي فتوجد على حافته الخارجية بقع 

حيث تتحور أجزاء الفم إلى أنبوبة  بنية. أجزاء الفم في الحشرة الكاملة متحورة لإلمتصاص،

 .طويلة تستخدم فى مص رحيق األزهار، و عند الراحة يلتف أمام الرأس بطريقة حلزونية

 األهمية: 

يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات معظم الخضراوات مسببة خسارة فادحة لهذه المحاصيل  

 .المناسب ومن ثم تهدد األمن الغذائي ما لم يتم مكافحتها في الوقت
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المقاومة: تنتشر هذه الحشرة فى معظم أنحاء المملكة و خصوصا المناطق الزراعية منها، و  -

 .تقاوم بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض

  : المعيشة التغذية  

حيث يتغذى على تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر 

معظم نباتات الخضراوات والنباتات اإلقتصادية الصغيرة مسببة خسارة فادحة لتلك المزروعات 

 .االقتصادية

  : التكاثر

تضع الحشرة الكاملة بيضها على األسطح السفلى ألوراق النبات ليكون بعيدا عن ضوء وحرارة 

عن يرقات إسطوانية وهي األطوار الشمس ومختفيا عن أعين األعداء الطبيعية. يفقس البيض 

المدمرة للنبات حيث تتغذى على أوراق وزهور النبات العائل مما يسبب خسارة فادحة في 

المحصول. تتحول اليرقات إلى عذاري من النوع المكبل والتي يخرج منها الحشرات الكاملة بعد 

 .عدة أيام لتعيد دورة الحياه مرة أخرى

  : اإلنتشار  

حشرة في الربيع وأوائل الخريف. وتنتشر في المنطقة الوسطى والجنوبية من تنشط هذه ال

 .المملكة، كما توجد في اليمن وعمان واإلمارات وقطر والبحرين

 أبا دقيق األصفر 
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  :                                          Yellow butterfly  االسم االجنبي  

 أبا دقيق األصفر                              : االسم العربي  

  :                  Colias croceus  االسم العلمي  

  : الوصف  

األجنحة في هذه  .سم 5-4سم، والمسافة بين قمتي جناحيها من 2طول الحشرة الكاملة نحو 

غامق ويوجد الحشرة مغطاة بحراشيف متراكبة ذات لون أبيض فضي. الجناح األمامي أصفر 

على طرفه شريط بني وفي وسطه بقعة سوداء، أما في وسط الجناح الخلفي فتوجد بقعة برتقالية 

اللون. أجزاء الفم في الحشرة الكاملة متحورة لإلمتصاص، حيث تتحور أجزاء الفم إلى أنبوبة 

 .طويلة تستخدم فى مص رحيق األزهار، و عند الراحة يلتف أمام الرأس بطريقة حلزونية

  

األهمية: يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات معظم الخضراوات مسببة خسارة فادحة لهذه  -

 .المحاصيل ومن ثم تهدد األمن الغذائي ما لم يتم مكافحتها في الوقت المناسب

 

المقاومة: تنتشر هذه الحشرة فى معظم أنحاء المملكة و خصوصا المناطق الزراعية منها، و  -

 .يميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرضتقاوم بطرق ك

  : المعيشة التغذية  

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .معظم نباتات الخضراوات مسببة خسارة فادحة لتلك المزروعات االقتصادية

  : التكاثر  

املة بيضها على األسطح السفلى ألوراق النبات ليكون بعيدا عن ضوء وحرارة تضع الحشرة الك

الشمس ومختفيا عن أعين األعداء الطبيعية. يفقس البيض عن يرقات إسطوانية وهي األطوار 

المدمرة للنبات حيث تتغذى على أوراق وزهور النبات العائل مما يسبب خسارة فادحة في 

عذاري من النوع المكبل والتي يخرج منها الحشرات الكاملة بعد المحصول. تتحول اليرقات إلى 

 .عدة أيام لتعيد دورة الحياه مرة أخرى

  : اإلنتشار  

يونيو، وتنتشر في منطقة الجوف والمنطقة الوسطى من المملكة،  -تنشط هذه الحشرة في أكتوبر

األردن وأوربا ومعظم و في الكويت وقطر والبحرين والعراق وإيران وتركيا وسورية ولبنان و

 .دول إفريقيا

 

 



 

 
 

 أبا دقيق الخبازى

 

  :                                       Colored butterfly  االسم االجنبي

 أبا دقيق الخبازى  :                                                   االسم العربي

  :                                        Vanessa cardui  االسم العلمي  

  : الوصف  

سم. األجنحة في هذه الحشرة مغطاة بحراشيف متراكبة ذات  2 -1، 5طول جسم الحسرة من 

أشكال و ألوان مختلفة، لذا، فهي حشرة ملونة بألوان زاهية وجميلة حيث قاعدة الجناح األمامي 

قع سوداء وبيضاء، أما الجناح الخلفي فيغلب عليه تكون بنية ووسطه أحمر وتوجد على طرفه ب

اللون البرتقالي واألسود واألزرق والبني. أجزاء الفم في الحشرة الكاملة متحورة لإلمتصاص، 

حيث تتحور أجزاء الفم إلى أنبوبة طويلة تستخدم فى مص رحيق األزهار، و عند الراحة يلتف 

 .أمام الرأس بطريقة حلزونية

 :األهمية

يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات الفصيلة الخبازية بما فيها معظم الخضراوات مسببة  

 .خسارة فادحة لهذه المحاصيل ومن ثم تهدد األمن الغذائي ما لم يتم مكافحتها في الوقت المناسب

 :المقاومة

اوم بطرق تنتشر هذه الحشرة فى معظم أنحاء المملكة و خصوصا المناطق الزراعية منها، و تق 

 .كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض
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  : الموطن  

مايو، وتنتشر في أغلب مناطق المملكة وفي العراق وإيران  -تنشط هذه الحشرة في نوفمبر

 .وتركيا وسورية واألردن وفلسطين وقبرص

  : المعيشة التغذية  

ر، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزها

 .نباتات الفصيلة الخبازية ومعظم الخضراوات مسببة خسارة فادحة لتلك المزروعات االقتصادية

  : التكاثر  

الحشرة الكاملة تضع بيضها على األسطح السفلى ألوراق النبات العائل ليكون بعيدا عن ضوء 

ألعداء الطبيعية. يفقس البيض عن يرقات إسطوانية وهي وحرارة الشمس ومختفيا عن أعين ا

األطوار المدمرة للنبات حيث تتغذى على األوراق والزهور للنبات العائل مما يسبب خسارة 

فادحة في المحصول. تتحول اليرقات إلى عذاري من النوع المكبل والتي يخرج منها الحشرات 

 .أخرى الكاملة بعد عدة أيام لتعيد دورة الحياه مرة

  : اإلنتشار  

مايو، وتنتشر في أغلب مناطق المملكة وفي العراق وإيران  -تنشط هذه الحشرة في نوفمبر

 .وتركيا وسورية واألردن وفلسطين وقبرص

 فراشة دودة الحبوب المخزونة

 

 

  :                                                 Stored grain worm mothاالسم االجنبي

 فراشة دودة الحبوب المخزونة  :                                               االسم العربي  

  Ephestia kuhniells  :                                                     االسم العلمي  
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  : الوصف  

مم، و 22ماميين حوالي سم، والمسافة بين الجناحين األ 7هي فراشة رمادية اللون، طولها نحو 

لون الجناحين الخلفيين أبيض مائل للسمرة، أما الخلفيان فرماديان وعليهما خطوط عرضية 

متعرجة. أجزاء الفم في الحشرة الكاملة متحورة لإلمتصاص، حيث تتحور أجزاء الفم إلى أنبوبة 

 .حلزونية طويلة تستخدم فى مص رحيق األزهار، و عند الراحة يلتف أمام الرأس بطريقة

 :األهمية 

تعتبر يرقات فراشة الحبوب والدقيق آفة رئيسية لمطاحن الدقيق والصوامع والمستودعات التي  

يخزن فيها الدقيق حيث تتسبب في خسائر فادحة في منتجات الدقيق المخزونة في المطاحن 

 .واألسواق والمنازل

 : المقاومة

دورية وبطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر  تقاوم هذه اليرقات بتنظيف مخازن الدقيق بصفة

 .مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض

  : المعيشة التغذية  

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .الدقيق ومنتجاته

  : التكاثر  

يث بيئة معيشة اليرقات، ويفقس الحشرة الكاملة تضع بيضها في مخازن الحبوب والدقيق ح

البيض بعد عدة أيام عن يرقات أسطوانية بيضاء قرنفلية أو مخضرة تتغذي علي الدقيق والنخالة 

مم وتعيش داخل شرنقة حريرية تغزلها  20والحبوب. و طول الطور اليرقى األخير حوالي 

 .لتتحول فيها إلي عذراء، تتحول بعدها إلي حشرة كاملة بعد عدة أيام

  : اإلنتشار  

تنشط هذه الحشرة في معظم فصول السنة، وتنتشر في أغلب مناطق المملكة المحتوية على 

 .مخازن الدقيق ومنتجاته

 

 

 

 

 



 

 
 

 فراشة دودة البرسيم الكبري

 

 

  Cabbage worm moth : االسم االجنبي  

 فراشة دودة البرسيم الكبري  : االسم العربي  

  Spodoptera littoralis : االسم العلمي  

  : الوصف  

مم والمسافة بين طرفي الجناحين 11هي فراشة ليلية النشاط، ويبلغ طول الحشرة الكاملة حوالي 

 .مم ولونها بني فاتح. يوجد علي الجناحان األماميان خطوط صفراء باهتة وأخري بنية منسقة55

 :األهمية 

لخضراوات وتكمن خطورتها في أن أنها تتغذي يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات معظم ا 

على معظم أجزاء الورقة وال تُبقى منها غير العرق الوسطي لها مما يؤثر سلبيا على نمو النباتات 

مسببة خسارة فادحة لهذه المحاصيل ومن ثم تهدد األمن الغذائي ما لم يتم مكافحتها في الوقت 

 .المناسب

 : المقاومة

 .كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض تقاوم هذه اآلفة بطرق
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  : الموطن  

هي فراشة مهاجرة من إثيوبيا تتغذى على معظم النباتات في الجوف والمناطق المزروعة 

تنشط هذه الحشرة في فصلي  .بالمملكة، و تتسبب فى أضرار جسيمة لهذه النباتات إذا لم تكافح

 .تنتشر في أغلب مناطق المملكة المحتوية على زراعة الخضروات والبرسيمالشتاء والربيع، و

  : المعيشة التغذية

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .نباتات الخضروات والبرسيم

  : التكاثر  

لالوراق. اليرقة لها رأس أسود مع تضع كتل البيض بين الزغب وعادة علي السطح السفلي 

وجود خطوط متوازية باللونين األصفر والبني الداكن على طول الجسم ويوجد بقعتين مثلثتي 

الشكل و سوداء اللون علي الحلقة البطنية األولي والثانية واألخيرة ويصل طول اليرقة إلي 

 .املةمم. تتشرنق العذراء في الطين وبعد أسبوعين تخرج الحشرة الك51

 

 فراشة دودة الخس القارضة 
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  cutter worm moth : االسم االجنبي  

 فراشة دودة الخس القارضة  : االسم العربي  

  Agrotis exclamationis : االسم العلمي  

  : الوصف  

وهذه الفراشة  .هي فراشة ليلية حيث تنشط ليال حول المزارع وتنجذب لمصدر الضوء في الليل

الجسم أجنحتها األمامية ضيقة نوعا ما واألجنحة الخلفية عريضة وقرون األستشعار خيطية. ثقيلة 

أما اليرقة فلها لون بني من جهة الظهر ولون رمادي من جهة البطن، وتتغذي على جذور و 

 .أوراق الخس والملفوف وبعض نباتات الخضروات األخرى

 :األهمية 

معظم الخضراوات مسببة خسارة فادحة لهذه المحاصيل يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات  

 .ومن ثم تهدد األمن الغذائي ما لم يتم مكافحتها في الوقت المناسب

 :المقاومة 

تنتشر هذه الحشرة فى معظم أنحاء المملكة و خصوصا المناطق الزراعية منها، و تقاوم بطرق  

 .ذا الغرضكيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة له

  : الموطن  

تنشط هذه الحشرة في معظم فصول السنة، وتنتشر في أغلب مناطق المملكة المحتوية على 

 .زراعة الخضروات

  : المعيشة التغذية  

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .نباتات الخضروات

  : التكاثر  

الحشرة الكاملة بيضها على األسطح السفلى ألوراق النبات ليكون بعيدا عن ضوء وحرارة تضع 

الشمس ومختفيا عن أعين األعداء الطبيعية. يفقس البيض عن يرقات إسطوانية وهي األطوار 

المدمرة للنبات حيث تتغذى على أوراق النبات العائل مما يسبب خسارة فادحة في المحصول. 

الحجم تحفر في األرض لتتحول فيها إلي عذراء داخل شرنقة مخلوطة بالتراب  وعندما تكبر في

 .لقضاء الشتاء علي هذا النحو قبل أن تظهر كفراشة كاملة النمو

 

 



 

 
 

 

 

 فراشة السيف السوداء

 

 

  Cutter worm moth : االسم االجنبي  

 فراشة السيف السوداء  : االسم العربي  

  Agrotis ipsilon : االسم العلمي  

  : الوصف  

سم  4، 5   سم وعرضها 2، 1  هي فراشة ليلية النشاط، الحشرة الكاملة متوسطة الحجم طولها

عند فرد األجنحة األمامية. ولون الجسم واألجنحة األمامية رمادي غامق مع وجود أشرطة أفقية 

األجنة األمامية، و كما توجد بقعتان مميزتان علي  .سوداء علي الثلث الخارجي للجناح األمامي

األجنحة الخلفية لونها أبيض وحوافها وعروقها غامقة. وتتميز األنثى عن الذكر بأن قرن 

 .األستشعار في األنثي خيطي وفي الذ كر مشطي مضاعف

 : األهمية 
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يرقات هذه الحشرة تتغذى على نباتات معظم الخضراوات و هي آفة لكثير من النباتات كالبرسيم 

والفول والخضروات و غيرها. وتعتبر ذات أهمية اقتصادية قليلة في المملكة العربية والذره 

 .السعودية

  

 

 المقاومة:

 .تقاوم هذه اآلفة بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض 

  : الموطن  

المملكة المحتوية على تنشط هذه الحشرة في فصلي الشتاء والربيع، وتنتشر في أغلب مناطق 

 .زراعة الخضروات

  : المعيشة التغذية  

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .نباتات الخضروات والبرسيم

  : التكاثر  

ار و تنشط تلصق األنثى البيض علي السطح السفلي ألوراق العائل النباتي. تختفي اليرقة في النه

أثناء الليل لتتغذي علي أوراق النبات. وبعد فترة من التغذية، تتحول إلى عذراء في التربة داخل 

 .شرنقة ملساء من الحرير والتى تخرج منها الحشرة الكاملة بعد أسبوعين

 فراشة دودة ورق السمسم



 

 
 

 

 

  Death’s head moth : االسم االجنبي  

 فراشة دودة ورق السمسم  : االسم العربي  

  Acherontia styx : االسم العلمي  

  : الوصف  

سم. لونها  13 -11سم، والمسافة بين قمتي جناحيها من 6-5هي فراشة كبيرة الحجم، طولها من 

بني غامق، والصدر مغطى بأهداب بنية، وتوجد على الناحية الظهرية للصدر بقعة كبيرة بشكل 

يمتد على البطن شريط بني يتقاطع مع شرائط  .ميت فراشة رأس الموتجمجمة اإلنسان ولذلك س

عرضية صفراء وبنية. األجنحة الخلفية صفراء ويوجد على كل منها شريطان عرضيان بلون 

 .بني

 :األهمية 

يرقات هذه الحشرة تتغذى على أوراق نباتات والبطاطا وبعض الخضروات وأوراق نبات  

 .قتصادية قليلة في المملكة العربية السعوديةالسمسم. وتعتبر ذات أهمية ا

 :المقاومة

 تقاوم هذه اآلفة بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض. 

  : الموطن  

سبتمبر، وتنتشر في المنطقة الوسطى من المملكة والمنتشر فيها  -تنشط هذه الفراشة في فبراير

 .الزراعة
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  : التغذيةالمعيشة   

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على 

 .أوراق نباتات العنب والطاطا

  : التكاثر  

تلصق األنثى البيض علي السطح السفلي ألوراق العائل النباتي. تختفي اليرقة في النهار و تنشط 

. وبعد فترة من التغذية، تتحول إلى عذراء في والتى تخرج أثناء الليل لتتغذي علي أوراق النبات

 .منها الحشرة الكاملة بعد أسبوعين

 

 

 

 

 

 

 

 فراشة دودة ورق العنب



 

 
 

 

  Grape worm moth : االسم االجنبي

 فراشة دودة ورق العنب  : االسم العربي  

  Celerio lineata : االسم العلمي

  : الوصف  

سم، والمسافة بين قمتي  4وذات ألوان متعددة وعاتمة، طولها نحو هي فراشة كبيرة الحجم 

سم. يغطي الرأس والصدر زغب كثيف بني اللون. ويمتد على طول الصدر  7الجناحين نحو 

يوجد على طول الجناح  .خطان بلون فاتح. البطن بني وعليه أشرطة عرضية سوداء وبيضاء

فاتحة اللون، أما الجناح الخلفي فإن الجزء األمامي شريط مائل للصفرة يتقاطع مع شرائط 

 .األحمر منه يمتد في الوسط باتجاه القمة، وتكون حافة الجناح الخارجية وقاعدته بلون بني غامق

 :األهمية

يرقات هذه الحشرة تتغذى على أوراق نباتات العنب والبطاطا وبعض الخضراوات. وتعتبر ذات  

 .عربية السعوديةأهمية اقتصادية قليلة في المملكة ال

 :المقاومة 

 .تقاوم هذه اآلفة بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض 

  : الموطن
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 .مايو، وتنتشر في أغلب مناطق المملكة المنتشر فيها نباتات العنب والبطاطا -تنشط في ديسمبر

  : المعيشة التغذية

األزهار، أما الطور اليرقي فهو األخطر حيث يتغذى على تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق 

 .أوراق نباتات العنب والبطاطا

  : التكاثر  

تلصق األنثي البيض علي السطح السفلي ألوراق العائل النباتي. تختفي اليرقة في النهار و تنشط 

في التربة والتى أثناء الليل لتتغذي علي أوراق النبات. وبعد فترة من التغذية، تتحول إلى عذراء 

 .تخرج منها الحشرة الكاملة بعد أسبوعين

 

 رتبة: غمدية األجنحة 

 Order: Coleoptera                                                            رتبة: غمدية األجنحة

 : تضم الفصائل التالية 

                                                  Family: Dermestidae خنافس الجلودة:  فصيل -أ( 

 و يمثلها خنفساء الجلود  

                                                  Family: Elateridae  فصيلة: خنافس الطقطقة -ب( 

 و يمثلها خنفساء فرقع لوز  

 Family: Coccinellidae                                        فصيلة: الدعسوقيات أبا العيد -ج( 

 : و يمثلها ما يلي 

 أبو العيد ذو النقاط اإلحدى عشرة- 

 أبو العيد ذو النقاط السبع- 

 أبو العيد ذو النقطتين- 

                                                Family: Tenebrionidae فصيلة: خنافس الدقيق -د( 

 و يمثلها خنفساء الدقيق الصدئية 

 Family: Scarabaeidae                                                          فصيلة: الجعال -ـ(ه 

 (و يمثلها جعل النخيل )حفار سوق النخيل 

                                             Family: Cerembycidae فصيلة: ناخرات األخشاب -و(



 

 
 

  

 القرون الطويلةو يمثلها حفار ساق النخيل ذو 

                                                     Family: Curculionidae  فصيلة: السوس -ز( 

 : و يمثلها

 سوسة النخيل الحمراء

 سوسة الحبوب

 األرز سوسة

   

 سوسة األرز

سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو  5.5–2.5صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من هذه السوسة 

 …أسود. والغمدان منفصالن وعلي كل منهما خطوط طولية و عليها نقر،

   

 سوسة الحبوب

وتمتاز هذه الحشرة بامتداد الرأس  .سم 5-5هذه السوسة صغيرة الحجم حيث يتراوح طولها بين 

 …إلي األمام علي شكل خرطوم ينتهي بأجزاء الفم. ولونها كستنائي
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 سوسة النخيل الحمراء

ن النقط السوداء هذه السوسة إسطوانية الشكل، و لونها بني محمر، ويوجد علي الصدر عدد م

 …ويتراوح طولها .والتي يختلف عددها وشكلها من حشرة ألخرى

   

 حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة

ني يعرف هذا الجعل فى المملكة بالخنفس األحمر، وتسمي يرقاتها بالنعجة، فهو حشرة لونها ب

 …غامق أو فاتح، والرأس صغير وطول قرون اإلستشعار يعادل

   

 )جعل النخيل )حفار سوق النخيل

يسمى هذا الجعل في بعض مناطق المملكة بالعنقر. وهو يمتاز باللون األسود أو البني المسود 

 …مم ولة نتوء طويل في أعلي55طول جسمه حوالي االمع. و يبلغ 

   

 خنفساء الدقيق الصدئية

مم. ذات شكل بيضاوي مبطط، و 4–5هذه الخنفساء صغيرة الحجم حيث يتراوح حجمها ما بين 

 .لونها بني غامق، وذات أغماد مخططة طوليا
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 …:األهمية -

   

 أبو العيد ذو النقطتين

حشرة شبيهة بمثيالتها من حشرات أبو العيد األخرى وهي مفترسه لحشرات المن والحشرات 

 …Biological) القشرية الضارة، و تستخدم في مجال المكافحة األحيائية

   

 أبو العيد ذو النقاط السبع

 Biological) حشرة مفترسه لحشرات المن الضارة، و تستخدم في مجال المكافحة األحيائية

control) في بلدان متعددة. هي صغيرة الحجم حيث يصل طول الجسم ما بين… 
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 أبو العيد ذو النقاط اإلحدى عشرة

نقطة  11مم. ولون الغمدين أصفر برتقالي ويوجد عليها 5 – 4يبلغ طول الحشرة الكاملة نحو من 

 …سوداء المعه، أما باقي الجسم فلونه أسود. أجزاء الفم

   

 خنفساء فرقع لوز

حشرة صغيرة الحجم، لونها بني غامق وجسمها منضغط من أعلى إلى أسفل. تتميز الصفيحة 

 …الظهرية للصدر األمامي بأنها كبيرة وعريضة وذات زاويتين حادتين،

   

 خنفساء الجلود

مم ولونها بني محمر المع، ويوجد نقط فاتجة اللون على 11هى حشرة صغيرة يبلغ طولها 

 …الصدر و الغمدين من الخارج. أجزاء فمها من النوع القارض وقرون
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 سوسة األرز

 

 

  Rice weevil : االسم االجنبي  

 سوسة األرز  : االسم العربي

  Sitophilus orizae : االسم العلمي  

  : الوصف

سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو  5.5–2.5هذه السوسة صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من 

أسود. والغمدان منفصالن وعلي كل منهما خطوط طولية و عليها نقر، ويوجد علي كل غمد 

 .برتقالي. والجناحان الخلفيان موجودان، و للحشرة القدرة علي الطيرانبقعتان لونهما 

سم، ولونها بني مشوب بحمرة أو  5.5–2.5هذه السوسة صغيرة الحجم نسبيا يصل طولها من 

أسود. والغمدان منفصالن وعلي كل منهما خطوط طولية و عليها نقر، ويوجد علي كل غمد 

 .الخلفيان موجودان، و للحشرة القدرة علي الطيرانبقعتان لونهما برتقالي. والجناحان 

 : األهمية 

تصيب هذه السوسة حبوب األرز وهي أكثر ضررا مما تسببة سوسة الحبوب لقدرتها علي 

الطيران وانتقالها من المخازن إلي الحقول واألجران وإصابتها للحبوب الموجودة بها. كما أن 

كالزجاج و هو ما تعجزعنه بعض أنواع السوس  هذه السوسة يمكنها تسلق األسطح الناعمة

 .األخرى. كما أنها تتحمل درجات حرارة أعلي مما تتحملة أنواع أخري من السوس

 المقاومة:
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 .تكافح هذه الحشرات بتنظيف مخازن األرز بصفة دورية واستخدام المبيدات المناسبة 

 

  : الموطن  

في معظم مناطق المملكة بما في ذلك منطقة هذه السوسة عالمية اإلنتشار، وقد سجل وجودها 

 .الجوف و المنطقة الوسطي حيث تفضل الجو الحار

  : المعيشة التغذية  

 .توجد هذه الحشرة في مخازن حبوب األرز حيث تتغذى على محتويات الحبوب وتتكاثر فيها

  : التكاثر  

اإلناث البيض داخل بيضه و تضع  511أشهر تضع خاللها  5–4وتعيش الحشرة الكاملة 

الحبوب المخزونة حيث تقفل علي البيض الذي يفقس معطيا الطور اليرقي الذى عادة ما 

 .في أحد نصفي الحبه ويستهلك حوالي ربع مكوناته حتى وصوله إلى الطور الكامل  يعيش

 سوسة الحبوب

 

  Grain weevil : االسم االجنبي  

 سوسة الحبوب  : االسم العربي

  Sitophilus granaries : لعلمياالسم ا  
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  : الوصف  

سم. وتمتاز هذه الحشرة بامتداد الرأس  5-5هذه السوسة صغيرة الحجم حيث يتراوح طولها بين 

إلي األمام علي شكل خرطوم ينتهي بأجزاء الفم. ولونها كستنائي فاتح أو قاتم ويلتصق الغمدان 

ال تستطيع الطيران. قرون استشعارها مرفقية  بجانب الجسم، والجناحان الخلفيان غائبين ولذلك

 .تنشط علي مدار السنة ولكنها تفضل الجو المعتدل أو الحار الرطب .وتتضخم حلقاتها الطرفية

 : األهمية

تصيب هذه السوسة كل من حبوب القمح والشعير والذرة الشامية واألرز وتتغذى يرقاتها علي 

احدة داخل الحبه الصغيرة الحجم كالقمح واألرز، ولكن إندوسبيرم الحبه. وعادة ما يوجد يرقه و

قد توجد أكثر من يرقة في الحبة الكبير كالذرة الشامية. ويبلغ ضرر هذه السوسة ذروته في فصل 

الصيف لسرعة تكاثرها، و معظم الضرر يحدث من الطور اليرقى. أما الحشرات البالغة فتعمل 

تغذيتها عليها، ولكن ال تستهلك من هذه الحبوب إال نقرا صغيرة غير منتظمه في الحبوب بسبب 

 .قدرا ضئيال بالمقارنة بما تستهلكه اليرقات

 :المقاومة

 .تكافح هذه الحشرات بتنظيف مخازن الحبوب بصفة دورية واستخدام المبيدات المناسبة 

  : الموطن  

في ذلك الجوف و  هذه السوسة عالمية اإلنتشار وقد سجل وجودها في بعض مناطق المملكة بما

 .المنطقة الشرقية من المملكة

  : المعيشة التغذية

 .توجد هذه الحشرة في مخازن الحبوب حيث تتغذى على محتويات الحبوب وتتكاثر فيها

  : التكاثر  

بيضة تضعها فرادى في حفر داخل  511-211أشهر، تضع خاللها  1-7تعيش الحشرة الكاملة 

ادة الصقة. يفقس البيض داخل الحبة وتتربى اليرقة وسطها الحبوب تم تغطي هذه الحفر بم

وتستهلك أكثر من نصف وزنها. تتحول اليرقة إلى العذراء ومن ثم تنسلخ إلي الحشرة البالغة 

أيام، ثم بمساعدة أجزاء فمها تثقب جدار الحبة وتخرج الحشرة البالغة  5-2والتي تبقى ما بين 

 6، يبدأ التزاوج ليتم وضع البيض الملقح من جديد. وللحشرة تاركة ثقبا يدل على خروجها. بعدئذ

 .أجيال في السنة ويمكن للحشرة البالغة أن تقاوم الجوع لمدة تصل إلى ثالثة أسابيع

 

 

 



 

 
 

 

 سوسة النخيل الحمراء

 

  Red palm weevil : االسم االجنبي  

 سوسة النخيل الحمراء  : االسم العربي

  Rhynchophorus ferrugineus : االسم العلمي  

  : الوصف  

هذه السوسة إسطوانية الشكل، و لونها بني محمر، ويوجد علي الصدر عدد من النقط السوداء 

سم. أجزاء الفم  5.5 –5والتي يختلف عددها وشكلها من حشرة ألخرى. ويتراوح طولها مابين 

ألنثي أرفع وأطول قليال منه فى من النوع القارض، ولها خرطوم طويل منحني لألمام وهو فى ا

الذكر. كما يمكن تمييز الذكر عن األنثي بوجود مجموعة من الشعر البني القصير علي السطح 

 .العلوي لمقدم الصدر

 األهمية:  

هذه الحشرة تهاجم أشجار نخيل التمر، نخيل جوزالهند، نخيل الساجد، نخيل التمر الهندي، نخيل 

 .لذلك، فهي تعتبر من آفات النخيل الخطيرة .خيل الزيتالكناري، نخيل وشنطونيا ون

 : المقاومة
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تكافح هذه الحشرات بتكريب النخيل جيدا وإزالة الكرب القديم واستخدام طرق المقاومة 

الميكانيكية والحيوية والكيميائية للتقليل منها واستخدام المبيدات الحشرية والمصائد الفيرمونية 

 .شجار المصابة بالحرقالمناسبة والتخلص من األ

  : الموطن  

تنتشر سوسة النخيل في كل من أسيا وإفريقيا واألمريكتين وجميع دول الشرق األقصي مرورا 

بدول شبة الجزيرة الهندية فإيران فالجزيرة العربية والعراق وشمال إفريقيا ودول أمريكا الالتينية 

الجوف و معظم مناطق المملكة بما في ذلك والواليات المتحدة األمريكية. وقد سجلت في منطقة 

 .المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض ونجران والمدينة المنورة والقصيم حيث تنتشر مزارع النخيل

  : المعيشة التغذية  

توجد هذه الحشرة في مزارع النخيل حيث تتغذى اليرقات على سيقان النخيل وتعيش بداخلها 

 .حتى خروج الطور البالغ

  : ثرالتكا  

بعد التزاوج، تبدأ اإلناث بوضع البيض داخل النخلة المصابة طالما توفر لها الغذاء الكافي 

والمالئم، حيث لوحظ أن األنثى تنتج عدة أجيال داخل الشجرة الواحده. وتعيش الحشرة الكاملة 

رة متر وتنشط الحش 011شهور و لها القدرة علي الطيران لمسافات قد تصل إلي  4 – 5مابين 

بيضة خالل حياتها و  11–71عادة خالل الساعات األولي واألخيرة من النهار. و تضع األنثي 

يوضع البيض فرادى في حفر تصنعها األنثي بمساعدة خرطومها أو بمساعدة حشرات أخرى 

تحدثها في جذع النخلة أو الحفر نتيجة لعمليات التشذيب أو التكريب أو إزالة الفسائل من النخلة 

. يفقس البيض عن يرقات بيضاء مصفرة واليرقة هي الطور الضار والمدمر للنخلة المصابة، األم

حيث تتغذي اليرقات بشراهة وتقوم بعمل أنفاق داخل النخلة. يخرج من هذه األنفاق نشارة 

يوما تقريبا تنسلخ فيها اليرقة ولها ما بين  157–55خشبية، وتتراوح مدة الطور اليرقي ما بين 

سم  5مرا يرقيا. ويعقب الطور اليرقي طور الخادرة وهي مكبلة، و طولها يصل إلي ع 14–0

سم تقوم الحشرة بعملها من أنسجة النخلة الداخلية. ويصل مدة هذا الطور  5داخل شرنقة طولها 

يوما، والتي بعدها تنسلخ وتعطي الحشرة الكاملة والتي تمكث في الشرنقة بعض الوقت و  21إلي 

 .ها لتبدأ التزاوج من جديد وإعادة دورة الحياة نفسهامن ثم تترك

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة

 

 

  Long horned palm stem borer beetle : االسم االجنبي  

 حفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة  : االسم العربي  

  Pseudophilus testaceus : االسم العلمي  

  : الوصف  

يعرف هذا الجعل فى المملكة بالخنفس األحمر، وتسمي يرقاتها بالنعجة، فهو حشرة لونها بني 

غامق أو فاتح، والرأس صغير وطول قرون اإلستشعار يعادل طول الجسم وجسمها مغطي 

بزغب قصير. وحافة السطح السفلي للحلقة البطنية األخيرة مستقيمة في الذكر و لكنها محدبة 

 .سط في األنثىبانخفاض في الو

 األهمية:  

اإلصابة المتوالية للنخيل بالحفار يضعف جذع النخلة من كثرة مابه من أنفاق، ويقل إنتاجها 

ويصبح الجذع عرضة للكسر عند هبوب الرياح، وقد يصفر السعف وتموت النخلة عند اإلصابة 
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السهل إصابة هذه النخلة الشديدة. إضافه لذلك، فان األنفاق التي تقوم بعملها الحشرة تجعل من 

 .بسوسة النخيل الحمراء

  

 

 المقاومة: 

تكافح هذه الحشرات بتكريب النخيل جيدا وإزالة الكرب القديم واستخدام طرق المقاومة 

الميكانيكية والحيوية والكيميائية للتقليل منها واستخدام المبيدات الحشرية والمصائد الفيرمونية 

 .ر المصابة بالحرقالمناسبة والتخلص من األشجا

  : الموطن  

تصيب هذه الحشرة النخيل في جميع دول الخليج العربي ويمتد تواجدها حتي الجزائر غربا، وتم 

 .تسجيلها بالجوف و أيضا في القطيف واإلحساء

  : المعيشة التغذية  

ها توجد هذه الحشرة في مزارع النخيل حيث تتغذى اليرقات على سيقان النخيل وتعيش بداخل

 .حتى خروج الطور البالغ

  : التكاثر  

تضع األنثي بيضها علي قواعد السعف أو علي الليف في شهر يوليو. يفقس البيض بعد أسبوعين 

كريمي، -سم عند تمام نموها، و لونها أبيض 4.5عن يرقات إسطوانية الشكل طول الواحدة منها 

حمية بارزة علي البطن. تقوم و ذات رأس صغير بني، وهي عديمة األرجل وذات نتوءات ل

اليرقة بالحفر في الكرب األخضر وتنتقل من كربة ألخري لمدة تصل إلي ثالثة أشهر. وعند 

الشتاء تقوم اليرقات بحفر أنفاق في جذع النخلة لتقضي فيها مدة الشتاء. وعند الربيع تحفر 

وبعد ذلك تتعذر اليرقات اليرقات باتجاة سطح الجذع وتعمل غرفا تكمل فيها أطوارها اليرقية، 

لفترة قصيرة. ومن ثم تنسلخ العذراء بعد ذلك إلي حشرة كاملة و التى تبقي في غرفة العذراء لمدة 

حوالي أسبوعين، و بعدها تبدء الحشرة البالغة بالحفر إلى الخارج. و قد وجد أن دورة حياة هذه 

 .الحشرة تستغرق ما بين سنه إلي سنتين

 (سوق النخيلجعل النخيل )حفار 



 

 
 

 

  Palm stem borer beetle : االسم االجنبي  

  (جعل النخيل )حفار سوق النخيل : االسم العربي  

  Oryctes elegans : االسم العلمي  

  : الوصف  

يسمى هذا الجعل في بعض مناطق المملكة بالعنقر. وهو يمتاز باللون األسود أو البني المسود 

مم ولة نتوء طويل في أعلي الرأس و منحن للوراء يشبه 55حوالي االمع. و يبلغ طول جسمه 

القرن في األنثي و قصير وغير منحن في الذكر، ويحيط بهذا القرن خصلة من الشعرالكثيف. 

والجناحان األماميان غمديان ومغطيان بوبر فاتح قصير، أما الخلفيان فهما غشائيان ويستخدمان 

لوي للحلقة الصدرية األولي إنخفاض واسع وعميق في األنثي في الطيران. يوجد علي السطح الع

 .لكنه صغير وضحل في الذكر

 األهمية:  

اإلصابة المتوالية للنخيل بالحفار يضعف جذع النخلة من كثرة مابه من أنفاق، ويقل إنتاجها 

ويصبح الجذع عرضة للكسر عند هبوب الرياح، وقد يصفر السعف وتموت النخلة عند اإلصابة 

الشديدة. إضافه لذلك، فان األنفاق التي تقوم بعملها الحشرة تجعل من السهل إصابة هذه النخلة 

 .بسوسة النخيل الحمراء

 المقاومة:

تكافح هذه الحشرات بتكريب النخيل جيدا وإزالة الكرب القديم واستخدام طرق المقاومة  

لمبيدات الحشرية والمصائد الفيرمونية الميكانيكية والحيوية والكيميائية للتقليل منها واستخدام ا

 .المناسبة والتخلص من األشجار المصابة بالحرق

  : الموطن  
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يوجد هذا الحفار في جميع مناطق المملكة وباألخص المنطقة الشرقية ومناطق زراعة النخيل، 

 .وهو واسع اإلنتشار فى شرق و شمال آسيا بما فيها المنطقة العربية غربا

  : غذيةالمعيشة الت  

توجد هذه الحشرة في مزارع النخيل حيث تتغذى اليرقات على سيقان النخيل وتعيش بداخلها 

 .حتى خروج الطور البالغ

  : التكاثر  

تضع األنثى بيضها فرادا في الثقوب الموجودة علي جذع النخلة، والتي عادة ما يحفرها حفار 

أسبوع عن يرقات مقوسة لكل منها  ساق النخيل ذوالقرون الطويلة. يفقس البيض في غضون

ثالثة أرجل صدرية ضعيفة والحلقات البطنية الثالث األخيرة متضخمة. تتغذي اليرقة الحديثة 

الفقس علي األجزاء الرطبة واألجزاء المتحللة من النخيل، و تنسلخ ثالث مرات لتصل إلي اليرقة 

شهور. أما الحشرة الكاملة  11 – 0ن الكاملة النمو ذات اللون الكريمي، وفترة الطور اليرقي م

فتتغذي علي قواعد السعف والعرق الوسطي وقواعد أعناق الثمار مما يعرضها للكسر بواسطة 

الرياح. وتقضى الحشرة البيات الشتوي خالل طوراليرقة والتي تتحول إلي خادرة في أوائل 

 .فة لها جيل واحد في السنةالربيع وتستمر ثالث أسابيع تتحول بعدها إلي حشرة كاملة. هذه اآل

 خنفساء الدقيق الصدئية

 

  Flour beetle  االسم االجنبي  

 خنفساء الدقيق الصدئية  : االسم العربي  

  Tribolium castaneum  االسم العلمي  

  : الوصف  
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مم. ذات شكل بيضاوي مبطط، و 4–5هذه الخنفساء صغيرة الحجم حيث يتراوح حجمها ما بين 

 .بني غامق، وذات أغماد مخططة طوليالونها 

 : األهمية 

تعتبر هذه الخنفساء ويرقاتها من آفات الحبوب المخزونة الخطيرة حيث تتغذى عليها، وتكسبها 

رائحة مميزة غير مرغوب فيها، فضال عن تلويثها لها بمخلفاتها وجلود اإلنسالخ واألفراد الميته 

لبن والتوابل والفواكه المجففة و تفضل التغذية على منها. وهي تصيب أيضا الفول السوداني وا

 .أجنة تلك الحبوب

  

 :المقاومة

تقاوم هذه الحشرة بالتنظيف الدائم والعناية بمخازن الحبوب واستخدام المبيدات الحشرية  

 .المناسبة

  : الموطن  

معظم هذه الحشرة من أكثر الخنافس ظهورا في مخازن الدقيق والقمح في منطقة الرياض و

 .مناطق المملكة

  : المعيشة التغذية  

توجد هذه الحشرة أماكن تخزين الحبوب، حيث تتغذي كال من الحشرة ويرقاتها علي الحبوب 

 .المكسورة والحبوب التي سبق إصابتها بالحشرات، إذ أنها تعجز عن ثقب الحبوب السليمة

  : التكاثر  

بالمادة الغذائية )الحبوب( أو في شقوق  بيضه لزجة لتلتصق 011–511تضع األنثى ما بين 

يوما حسب درجات الحرارة والرطوبة النسبية،  12–6جدران المخازن. ويفقس البيض خالل 

ليعطي يرقات إسطوانية الشكل بيضاء مائلة للصفرة وتنتهي بطنها بشوكتين قصيرتين، تنسلخ 

رية بدون شرنقة، وتمر مرات. بعد ذلك تتحول اليرقة إلي عذراء تكون في العادة عا 7–5

 .يوما قبل انسالخها إلي حشرة كاملة 15–7بمرحلة سكون تستغرق 

 أبو العيد ذو النقطتين



 

 
 

 

  Tow-spotted ladybird : االسم االجنبي  

 أبو العيد ذو النقطتين  : االسم العربي  

  Adalia bipunctata : االسم العلمي  

  : الوصف  

حشرات أبو العيد األخرى وهي مفترسه لحشرات المن والحشرات حشرة شبيهة بمثيالتها من 

في بلدان  (Biological control) القشرية الضارة، و تستخدم في مجال المكافحة األحيائية

مم. تتميز بلونها األصفر أو 5-3متعددة. هي صغيرة الحجم حيث يصل طول الجسم ما بين 

ا على كل غمد وواحدة مشتركة توجد بين الغمدين من األحمر الُمزين بسبع نقاط سوداء، ثالثة منه

الناحية األمامية، أما الرأس والصدر فلونهما أسود، وتوجد على الصدر بقعتان صفراوتان على 

 .الجانبين

 : األهمية 

تعتبر هذه الخنفساء ويرقاتها من األعداء الطبيعية للحشرات القشرية والمن. وبما أن هذه 

الحشرات تعد من اآلفات الزراعية الخطيرة، فإن حشرة أبو العيد تعد من أهم الحشرات التي 

 .ضد تلك اآلفات (Biological control)توظف في المقاومة األحيائية 

 : المقاومة 
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حشرة، بل يسعى المتخصصون إلى اإلكثار منها لتوظيفها في مقاومة المن ال تقاوم هذه ال

 .والحشرات القشرية أحيائيا

  : الموطن  

تنشط في مارس في أجزاء صغيرة من المنطقة الوسطى في المملكة العربية السعودية و المناطق 

 .الشمالية

  : المعيشة التغذية  

 ن والبق الدقيقيتتغذى الحشرات الكاملة واليرقات علي الم

  : التكاثر  

تضع إناث هذه الحشرة بيضها المستدير ذو اللون األصفر في مجاميع صغيرة علي أوراق 

النباتات المصابه بالمن و الذى هو غذاء لها. يفقس البيض لتخرج منه اليرقات الصغيرة، و التى 

طرفها الخلفي ولونها  تتغذى على تلك اآلفات، واليرقة مبططة عريضه من األمام مستدقة نحو

أسود أو رمادى غامق عليها بقع صفراء. تنسلخ اليرقة أربع مرات، ثم تتحول إلي عذراء و التى 

 .تخرج منها الحشرة الكاملة بعد ذلك

 ذو النقاط السبع
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  Seven-spotted ladybird : االسم االجنبي

 أبو العيد ذو النقاط السبع  : االسم العربي  

  Coccinella septempunctata : العلمياالسم   

  : الوصف  

 Biological)حشرة مفترسه لحشرات المن الضارة، و تستخدم في مجال المكافحة األحيائية 

control)  مم. تتميز 5-5في بلدان متعددة. هي صغيرة الحجم حيث يصل طول الجسم ما بين

ثالثة منها على كل غمد وواحدة مشتركة بلونها األصفر أو األحمر الُمزين بسبع نقاط سوداء، 

توجد بين الغمدين من الناحية األمامية، أما الرأس والصدر فلونهما أسود، وتوجد على الصدر 

 .بقعتان صفراوتان على الجانبين

 األهمية: 

تعتبر هذه الخنفساء ويرقاتها من األعداء الطبيعية للحشرات القشرية والمن. وبما أن هذه  

من اآلفات الزراعية الخطيرة، فإن حشرة أبو العيد تعد من أهم الحشرات التي  الحشرات تعد

 .ضد تلك اآلفات (Biological control)توظف في المقاومة األحيائية 
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 :المقاومة 

ال تقاوم هذه الحشرة، بل يسعى المتخصصون إلى اإلكثار منها لتوظيفها في مقاومة المن  

 .والحشرات القشرية أحيائيا

  : الموطن  

 .مايو في مناطق المملكة، وتنتشر في أغلب مناطق العالم -تنشط في أبريل

  : المعيشة التغذية  

 .وتتغذى الحشرات الكاملة واليرقات علي المن والبق الدقيقي

  : التكاثر  

تضع إناث هذه الحشرة بيضها المستدير ذو اللون األصفر في مجاميع صغيرة علي أوراق 

صابه بالمن و الذى هو غذاء لها. يفقس البيض لتخرج منه اليرقات الصغيرة، و التى النباتات الم

تتغذى على تلك اآلفات، واليرقة مبططة عريضه من األمام مستدقة نحو طرفها الخلفي ولونها 

أسود أو رمادى غامق عليها بقع صفراء. تنسلخ اليرقة أربع مرات، ثم تتحول إلي عذراء و التى 

 .لحشرة الكاملة بعد ذلكتخرج منها ا

 

 أبو العيد ذو النقاط اإلحدى عشرة



 

 
 

 

  Eleven-spotted ladybird : االسم االجنبي  

 أبو العيد ذو النقاط اإلحدى عشرة  : االسم العربي  

  Coccinella undecimpunctata : االسم العلمي  

  : الوصف

نقطة  11الغمدين أصفر برتقالي ويوجد عليها مم. ولون 5 – 4يبلغ طول الحشرة الكاملة نحو من 

سوداء المعه، أما باقي الجسم فلونه أسود. أجزاء الفم من النوع القارض القوي حيث تتغذى على 

 .الحشرات الصغيرة مثل المن والبق الدقيقي

 األهمية:

هذه  تعتبر هذه الخنفساء ويرقاتها من األعداء الطبيعية للحشرات القشرية والمن. وبما أن 

الحشرات تعد من اآلفات الزراعية الخطيرة، فإن حشرة أبو العيد تعد من أهم الحشرات التي 

 .ضد تلك اآلفات (Biological control)توظف في المقاومة األحيائية 

 : المقاومة

ال تقاوم هذه الحشرة، بل يسعى المتخصصون إلى اإلكثار منها لتوظيفها في مقاومة المن 

 .القشرية أحيائياوالحشرات 
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  : المعيشة التغذية  

 .وتتغذي الحشرات الكاملة واليرقات علي المن والبق الدقيقي

  : التكاثر  

تضع إناث هذه الحشرة بيضها المستدير ذو اللون األصفر في مجاميع صغيرة علي أوراق 

الصغيرة، و التى النباتات المصابه بالمن و الذى هو غذاء لها. يفقس البيض لتخرج منه اليرقات 

تتغذى على تلك اآلفات، واليرقة مبططة عريضه من األمام مستدقة نحو طرفها الخلفي ولونها 

أسود أو رمادى غامق عليها بقع صفراء. تنسلخ اليرقة أربع مرات، ثم تتحول إلي عذراء و التى 

 .تخرج منها الحشرة الكاملة بعد ذلك

  : اإلنتشار  

 ظم مناطق المملكة الزراعيةتنتشر هذه الحشرات فى مع

 

 

. 

 خنفساء فرقع لوز

 

  Click beetle : االسم االجنبي
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 خنفساء فرقع لوز  : االسم العربي  

  Cordiophorus flavus : االسم العلمي

  : الوصف  

حشرة صغيرة الحجم، لونها بني غامق وجسمها منضغط من أعلى إلى أسفل. تتميز الصفيحة 

األمامي بأنها كبيرة وعريضة وذات زاويتين حادتين، ويخرج من الصفيحة الظهرية للصدر 

البطنية لهذه الحلقة نتوء مدبب يدخل في تجويف الصفيحة الصدرية المتوسط، فتأخذ الحشرة 

وضعها الطبيعي إن كانت في وضع مقلوب. ويصطدم عصا كيتينية موجودة تحت الغمدين في 

ة فيحدث صوت فرقعة، إشتق منه التسمية )الفرقعة( يصدر منطقة الصدر األمامي بالغمدين بقو

 .عند قفزة. وقرون اإلستشعار منشارية واألرجل قصيرة والعقلة البطنية األخيرة كبيرة

 األهمية:

تعتبر هذه الخنفساء ويرقاتها من اآلفات حيث تهاجم جذور البادرات وتتلف الدرنات، بما في ذلك  

 .ؤثر على إنتاجية تلك المحاصيلالذرة والطماطم والبطيخ مما ي

 المقاومة: 

تُعامل الحقول المصابة بالدودة السلكية )اليرقة( بحرث األرض وتقليبها مما يعرض اليرقات  

الموجوده بالتربة ألعدائها الطبيعية. و قد تستخدم بعض المبيدات الكيميائية مثل األلديرين 

 .بهذه األفةوغيرها بخلطها مع التربة مما يقلل من اإلصابة 

  : الموطن  

لقد سجلت هذه الخنافس في مناطق المملكة العربية السعودية وباألخص المناطق الشمالية و 

 .الجوف، و يعيش علي سيقان النباتات، خاصة التين

  : المعيشة التغذية  

 .تهاجم هذه الحشرة جذور البادرات وتتلف الدرنات، بما في ذلك الذرة والطماطم والبطيخ

  : التكاثر

تضع اإلناث البيض في التربة والذي يفقس إلى يرقات تعيش في أنفاق عمودية تعملها في التربة 

 .الخفيفة. وتتميز اليرقات بطول أجسامها الرفيعة ولذا تعرف بالدودة السلكية

 خنفساء الجلود



 

 
 

 

 

  Leather beetleاالسم االجنبي  

 خنفساء الجلود  : االسم العربي  

  Dermestes vulpinus  العلمي االسم  

  : الوصف  

مم ولونها بني محمر المع، ويوجد نقط فاتجة اللون على 11هى حشرة صغيرة يبلغ طولها 

الصدر و الغمدين من الخارج. أجزاء فمها من النوع القارض وقرون االستشعار من النوع 

 .رانالصولجاني، الجناح األمامي غمدي والخلفي غشائي يستخدم في الطي

 :األهمية 

تعتبر هذه الخنفساء ويرقتها من اآلفات التي تهدد صناعة الجلود حيث تتغذي الجلود بأنواعها  

 .والفراء والفرش

 :المقاومة

تقاوم هذه الحشرة بطرق ميكانيكية وطبيعية، بما في ذلك تنظيف الفرش والفراء و تفريشها  

وتعريضها ألشعة الشمس بين فترة إلى أخرى. وفي حالة الفرش الصوفية ينثر عليها كرات 

 .النفثالين وربما يُلجأ إلي رش أحد المبيدات الكيميائية للقضاء علي الحشرات وبيوضها
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  : غذيةالمعيشة الت  

تتغذي يرقات هذه الخنفساء وبالغاتها علي اللحوم المجففة والجلود بأنواعها والفراء والفرش 

 .وجثث الحيوانات المحنطة

  : التكاثر  

تضع اإلناث بيضها على الجلود أو الحيوانات الميتة. يفقس البيض بعد حوالي أسبوعين عن 

ثالثة أسابيع، تتحول بعدها إلي خادرة تبقي  يرقات تنسلخ عدة إنسالخات )تصل إلي عشرة( خالل

داخل أنفاق التى صنعتها اليرقة من األصواف أو القطن أو الكتان أو غيرها. يستمر طور الخادرة 

حوالي أسبوعين تتحول بعدها إلى حشرة كاملة. تتراوح فترة الجيل الواحدة مابين خمسة أسابيع، 

 .حوال غيرالمالئمةفي الظروف العادية، إلي عدة أعوام، في األ

  : اإلنتشار  

 .ُسجل تواجد هذا الحشرة فى مناطق مختلفة من المملكة بما في ذلك المناطق الشمالية

 

 رتبة:ثنائية األجنحة 

 تمثلها الفصائل التالية بالمملكة

                                                Family: Culicidae فصيلة: البعوض -1

 : و يمثلها   

 البعوضة المنزلية- 

 بعوضة المالريا

 بعوضة األيديس-

                                           Family: Syrphidae فصيلة: ذباب الزهور -2

 و يمثلها :الذبابة الحوامة

                                                Family: Tephritidae فصيلة: ذباب الفاكهة -5

 نوعان هما ذبابة الفاكهة و ذبابة ثمار الزيتونو يمثلها 

 Family: Psychodidae                                              فصيلة: ذباب الرمل -4

 و يمثلها: ذبابة الرمل

 Family: Muscidae                                              فصيلة: الذباب الحقيقى -5



 

 
 

 الذبابة المنزلية و الذبابة الصحراويةو يمثلها نوعان هما: 

 Family: Calliphoridae                                          فصيلة: ذباب المقابر -6

 و يمثلها نوعان هما: 

 الذبابة الزرقاء و الذبابة الخضراء

 Family: Sarcophagidae                                                      فصيلة: ذباب اللحم 

 و يمثلها ذبابة اللحم 

   

 الذبابة الصحراوية

هي حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها )يتراوح طولها بين 

 …مباني. ويفضل أفرادمم(، وتواجدها نادر داخل ال6، 5 -5، 5

   

 الذبابة المنزلية

مم(. لونها رمادي مائل إلى السواد، و 6, 5 -5، 5هي حشرة متوسطة الحجم )يتراوح طولها بين 

 …الرأس كروي، واألعين المركبة كبيرة، قرون االستشعار من النوع
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 ذبابة الرمل

مم( و مظهرها الشعري وعيونها السوداء الكبيرة  5 –2هي ذبابة رهيفة تتميز بحجمها الصغير )

 …وأرجلها الطويلة نسبيا. تشبه بالفراشة حيث يغطي جسمها

   

 ذبابة ثمار الزيتون

مم. الجناح شفاف وعلي طرفه الخارجي األمامي 5هي ذبابة متوسطة الحجم يصل طولها نحو 

 …بقعة صغيرة مصفرة اللون، و لون الصدر أصفر سمني وعلية خطان طوليان

   

 ذبابة الفاكهة

هي حشرة متوسطة الحجم و تتميز حشرات هذه الفصيلة عموما بكثرة األنواع وسعة اإلنتشار 

 …وكثيرا ما تشاهد حائمة حول الفواكه حيث مكان وضع البيض،
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 الذبابة الحوامة

سم وجبهه الرأس صفراء اللون والصدر أزرق المع 1هي حشرة متوسطة الحجم طولها حوالي 

 ….مائل الي السواد، والبطن مخططة بأشرطة صفراء مع أخري سوداء

   

 األيديس بعوضة

هي حشرة رهيفة، ذات رأس مستديرة تحمل زوجا من العيون المركبة وزوج من قرون 

 …اإلستشعار. األجنحة مائلة إلى اللون البني الغامق لما تحمله من حراشيف

   

 بعوضة المالريا

رأس مستديرة تحمل زوجا من العيون المركبة وزوج من قرون هي حشرة رهيفة، ذات 

 …اإلستشعار. األجنحة مبقعة لما تحمله من حراشيف داكنه تترتب في مجموعات
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 البعوضة المنزلية

م األنسان و الحيوان و تتميز بأعينها هى حشرة صغيرة، تنشط ليال حيث تتغذى اإلناث على د

 …المركبة و المتطورة و أجزاء الفم الثاقبة الماصة والمكيفة

   

 الذبابة الخضراء

ا إلى هي حشرة صغيرة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها )يصل طوله

 ….مم(، ولونها أخضر، األعين المركبة كبيرة وبنية اللون4نحو 

   

 الذبابة الزرقاء

هي حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها )يتراوح طولها بين 

 …بلونها األزرق المعدني، وبطنها ذو الشكلمم(. تتميز 0 -6، 5

 

 ذبابة اللحم

هي حشرة كبيرة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها )يصل طولها 

 …اءمم(. لونها أسود، وتوجد على الصدر ثالثة خطوط سود21-12  إلى

 الذبابة الصحراوية 
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  Desert fly : االسم االجنبي  

 الذبابة الصحراوية  : االسم العربي  

  Musca sorbens : االسم العلمي  

  : الوصف  

يتراوح طولها بين )هي حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها 

المباني. ويفضل أفراد هذه المجموعة الضوء علي مم(، وتواجدها نادر داخل 6، 5 -5، 5

األماكن المظلمة، وله قوة احتمال أكبر لدرجات الحرارة العالية. وتكون البالغات أكثر إنجذابا 

لجسم اإلنسان من الذباب المنزلي حيث كما، ذكر آنفا، أنها تتجمع حول العينين وعلي التقرحات 

ى السواد، و الرأس كروي، واألعين المركبة كبيرة، وعلي أية إفرازات لونها رمادي مائل إل

قرون االستشعار من النوع األريستي )الهلبي( وتكون األريستا مغطاة بشعر كثيف، وأجزاء الفم 

من النوع اإلسفنجى. البطن منتفخ وعريض في منطقة اتصاله بالصدر، وتوجد على سطحه 

 .فتكون بلون فاتح الظهري بقع سوداء متصلة، أما سطحه السفلي وجوانبه

  : الموطن  

توجد هذه الذبابة بوفرة في المناطق اإلستوائية وشبة اإلستوائية، وقد سجلت في معظم مناطق 

المملكة العربية السعودية. تفضل هذه الحشرة البيئات الصحراوية والريفية، وتهاجم البدو الرحل 

 .وخاصة األطفال و بأعداد كبيرة

  : المعيشة التغذية  

تغذى هذه الذبابة على البراز والجروح والمواد الغذائية المتعفنة المواد غير الصحية كالجروح ت

 .والتقرحات و أية إفرازات
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  : التكاثر

بيضه فى المرة الواحدة، و علي دفعات  11تضع األنثى عددا كبيرا من البيض يصل إلي 

رارة المعتدلة في مدة ال تتجاوز خصوصا علي براز اإلنسان. وتكمل دورة الحياة عند درجات الح

 .تسعة أيام

  : األهمية  

للذباب الصحراوي القدرة علي نقل عددا كبيرا من األمراض لإلنسان بسبب عادته في زيارة 

الغوائط بال تميز والتغذي علي المواد غير الصحية كالجروح والتقرحات وأية إفرازات وبعدها 

قيأ أثناء التغذية، وكثيرا ما يضع برازه علي الطعام. ولقد غذاء األنسان. عالوة علي ذلك فإنه يت

سجل أكثر من مائه نوع من الُممرضات يحملها الذباب، والذي يقوم بنقلها ميكانيكا لإلنسان 

وغيره من الحيوانات. يمكن أن ينقل الذباب األمراض الفيروسية كالتهاب النخاع الشوكي 

تيفويد وأمراض -لزحار و الكوليرا و التيفويد و الباراوالتراخوما و األمراض البكتيرية مثل ا

 .الطفيليات األولية كاإلنتاميبا والجارديا والديدان الشريطية مثل التينيا

  :المقاومة  

تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل التخلص من القمامة بحرقها أوال بأول وتداوي 

كافحة الكيميائية بالرش وغيرها للتقليل من مشاكل هذه الحيوانات من الجروح. وقد تستخدم الم

 .الذبابة

 الذبابة المنزلية
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  House flyاالسم االجنبي  

 الذبابة المنزلية  : االسم العربي  

  Musca domestica  االسم العلمي  

  : الوصف  

إلى السواد، و مم(. لونها رمادي مائل 6، 5 -5، 5هي حشرة متوسطة الحجم )يتراوح طولها بين 

الرأس كروي، واألعين المركبة كبيرة، قرون االستشعار من النوع األريستي )الهلبي( وتكون 

األريستا مغطاة بشعر كثيف، وأجزاء الفم من النوع اإلسفنجى. البطن منتفخ وعريض في منطقة 

به اتصاله بالصدر، وتوجد على سطحه الظهري بقع سوداء متصلة، أما سطحه السفلي وجوان

 .فتكون بلون فاتح

 

  : الموطن  

 .تنتشر هذه الحشرة في جميع مناطق المملكة السكنية وفي مزارع الحيوانات

  : المعيشة التغذية  

يتغذي الجنسين )الذكر و األنثي( علي عصارة النبات واإلفرازات السكرية وبقايا المطاعم 

 .خلفات في القمامة حيث مكان معيشتهاوالبيوت وعلى القاذورات. وتتغذى اليرقات على بقايا الم

  : التكاثر  

تضع األنثى بيضها فى القمامة و القاذورات، و الذى يفقس عن يرقات دودية الشكل و التى 

يستغرق الجيل الواحد نحو  .بدورها تتحول إلى عذارى يخرج منها الذباب الكامل بعد ذلك

ذه الحشرة عالمية اإلنتشار، و تنشط على ه .أسبوعين، وللحشرة حوالي عشرة أجيال خالل العام

مدار العام ولكنها تكثر في أبريل ومايو ويونيو وسبتمبر في المدن والقرى حيث تتوفر البيئة 

 .وتعيش الذبابة البالغة نحو شهر في الصيف وثالثة أشهر في الشتاء .المالئمة لتكاثرها

  : األهمية  

إنها تنقل العديد من األمراض إلنسان مثل التيفود، هذه الجشرة لها أهمية طبية كبيرة حيث 

الكوليرا، اإلسهال ...إلخ(. كما أن وجود الشعر الكثيف على سطح الجسم من الخارج يسهل من 

تعلق الميكروبات به عند وقوف الحشرة على القاذورات، ثم نقله إلى غذاء اإلنسان. كما أن بعض 

 .م الذبابة قبل نقلها إلى اإلنسانالميكروبات تمر بدورة بيولوجية داخل جس

  :المقاومة   

تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل استخدام شبكات من األسالك ذات فتحات 

ضيقة على الشبابيك لمنع دخولها إلى البيوت. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية بالرش وغيرها 

 .للتقليل من مشاكل هذه األفة



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الرملذبابة 

 

  Sand flyاالسم االجنبي  

 ذبابة الرمل  : االسم العربي  

  Phlebotomus papatasi  االسم العلمي  

  : الوصف  

مم( و مظهرها الشعري وعيونها السوداء الكبيرة  5 –2هي ذبابة رهيفة تتميز بحجمها الصغير )

ف، و أرجلها طويلة ورفيعة وأرجلها الطويلة نسبيا. تشبه بالفراشة حيث يغطي جسمها شعر كثي

وهي ليلية المعيشة و قد تنشط أثناء النهار فى األماكن الظليلة و األماكن الرطبة كالمراحيض أو 

في األماكن المظلمة المهجورة، وكذلك في شقوق وجحور القوارض. وأجزاء الفم متحورة إلى 

ذه الحشرة بأن أجنحتها القرض واللعق حيث تقرض الجلد ليتوارد الدم ثم تلعقه. و تمتاز ه

 .تنتصب فوق الجسم بطريقة عمودية عند الراحة

  : الموطن  
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تنتشر هذه الحشرة في جميع مناطق المملكة وخاصة المناطق الزراعية منها وقد سجل إحدى 

 .عشر نوعا منها بالمملكة

  : المعيشة التغذية  

واإلفرازات السكرية إال أن اإلناث، يتغذي الجنسين )الذكر و األنثي( علي عصارة النبات 

باإلضافة إلي ذلك، تمتص الدم من الفقريات بما في ذلك الحيوانات المنزلية والكالب والقوارض 

 .والثعابين والسحالي والبرمائيات

  : التكاثر  

تضع األنثى بيضها في شقوق المباني وأرضيات اإلسطبالت وبيوت الطيور الداجنة و جذور 

يوم  11 – 7بيضه مفردة( حيث يحتاج إلى أماكن رطبة. و يفقس بعد  111 – 51 األشجار )من

في الظروف المثالية. اليرقات الناتجة تتغدي علي المواد العضوية المتحللة أو في الوحل و 

يوما. تتحول إلي العذراء والتي  61 – 22المستنقعات و تمر بأربعة انسالخات تستمر ما بين 

 – 51يوما لتنسلخ إلي الحشرة اليافعة. ومدة الجيل تتراوح ما بين  14 – 7تحتاج إلى ما بين 

يوما معتمدا علي المواد الغذائية والظروف البيئية وخاصة درجة الحرارة. وذبابة الرمل  111

 .تتميز بظهور موسمي حيث تظهر البالغات في أشهر الصيف فقط

  : األهمية  

على دمائه، حيث يعيش في المنازل أو حولها. وتكمن  يقوم ذباب الرمل بوخز اإلنسان ليتغذى

خطورة ذبابة الرمل فى أنها ناقلة لمرض الليشمانيا، وربما هي الناقل الوحيد لهذا الطفيل والذي 

غالبا ما تنقله إناث الذباب من مخازن حيوانية مثل القوارض إلي اإلنسان حيث يتسبب في حدوث 

بأنواعها، والذي يعرف فى بالدنا بالحبة  (Leishmaniasis)داء الليشمانيا الجلدية 

 .(Oriental sores)الشرقية

  :المقاومة  

 Bed) تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل استخدام شبكات واقية على السرير

net) وأسالك النموس على الشبابيك. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية بالرش وغيرها للتقليل من ،

 .مشاكل هذه األفة

 ذبابة ثمار الزيتون



 

 
 

 

  Olive flyاالسم االجنبي  

 ذبابة ثمار الزيتون  : االسم العربي  

  Dacus oleaeاالسم العلمي  

  : الوصف  

مم. الجناح شفاف وعلي طرفه الخارجي األمامي 5هي ذبابة متوسطة الحجم يصل طولها نحو 

فر سمني وعلية خطان طوليان داكنان متقاطعان. بقعة صغيرة مصفرة اللون، و لون الصدر أص

 .األرجل مصفرة، و لون البطن بني وعلي جانبيها أشرطة زرقاء داكنة

  : الموطن  

تنتشر هذه الحشرة في مناطق زراعة الزيتون، وقد سجل تواجدها في عدة مناطق من المملكة 

 .حيث يزرع الزيتون بكثرة

  : المعيشة التغذية  

الكاملة علي رحيق األزهار و حبوب اللقاح. أما اليرقة فهي تتغذى على محتويات تتغذى الحشرة 

 .ثمار الزيتون
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  : التكاثر  

واحدة   تضع األنثى بيضها بمساعدة آلة وضع البيض داخل لب ثمرة الزيتون بحيث تضع بيضه

د فقس في كل وخزة تحت البشرة، وينتج عن ذلك تكون بقع سمراء واضحة علي سطح الثمرة. بع

البيض، تحفر اليرقات أنفاقها داخل اللب مما يؤدى إلى تعفن الثمرة، ويصبح لبها إسفنجي جاف 

أسمر. ثم تتحول إلي خادرة في هذه األنفاق عندما تكون اإلصابه متعددة في الثمرة الواحدة ويتم 

 .ءة نوعهتساقط الثمار المصابه قبل النضج، عالوة علي ماتسببه من نقص في كمية الزيت وردا

 .يوما 41-51( ويستغرق الجيل مابين 7-5أجيال في السنه )  ولها عدة

  : األهمية  

تضع الذبابة بيضها داخل ثمار الزيتون والذي يفقس عن يرقات تعتبر آفة خطيرة لمزارعي 

الزيتون حيث تتغذي على محتويات الثمرة، ومن ثم، تسقط على األرض مسببة خسارة فادحة في 

 .المحصول

  :المقاومة  

تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق زراعية تتمثل في حرث األرض عميقا تحت األشجار 

بعد المحصول ليتم تعريض اليرقات والخادرات الموجودة في التربة للعوامل الجويه، وكذلك 

نظافة الحقل من الحشائش والزيتون األخضر المصاب وحرقها والمحافظه علي نظافه المعاصر 

 .م السماح لدخول اآلفه إليها. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية للتقليل من مشاكل هذه األفةوعد

 ذبابة الفاكهة 

 

  Fruit fly  االسم االجنبي  
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 ذبابة الفاكهة  : االسم العربي  

  Ceratitis capitataاالسم العلمي  

  : الوصف  

عموما بكثرة األنواع وسعة اإلنتشار هي حشرة متوسطة الحجم و تتميز حشرات هذه الفصيلة 

وكثيرا ما تشاهد حائمة حول الفواكه حيث مكان وضع البيض، تساعد في نقل حبوب اللقاح أثناء 

تغذيتها علي رحيق األزهار و حبوب اللقاح. ينبسط الجناحان على جاتبى الجسم عند الراحة. و 

خر البطن فى األنثى رفيع و مستدق يوجد بقع و أشرطة ذهبية سوداء على األجنحة و البطن. مؤ

 .و ينتهى بآلة وضع بيض إبرية يبرز للخارج عند وضع البيض

  : الموطن  

تم تسجيل هذه الحشرة في معظم مناطق المملكة العربية السعودية وخاصة الزراعية منها 

 .المحتوية على النباتات المثمرة من الموالح وغيرها

  : المعيشة التغذية

ة الكاملة علي رحيق األزهار و حبوب اللقاح. أما اليرقة فهي تتغذى على محتويات تتغذى الحشر

 .ثمار الموالح

  : التكاثر  

تضع األنثى البيض داخل الثمار )البرتقال، المشمش، الخوخ....إلخ( بواسطة آلة وضع البيض 

لك إلى الحشرة اإلبرية، و يفقس عن يرقات تتغذى على محتويات الثمرة تم تتعذر لتتحول بعد ذ

 .الكاملة

  : األهمية  

تضع الذبابة بيضها داخل فواكه الموالح والذي يفقس عن يرقات تعتبر آفة خطيرة لمزارعي 

الموالح حيث تتغذي على محتويات الثمرة، ومن ثم، تسقط على األرض مسببة خسارة فادحة في 

 .المحصول

  :المقاومة  

المصابة ودفنها وكيميائيا باستخدام المبيدات المناسبة من وقت  تقاوم هذه اآلفة يدويا بتجميع الثمار

إلى آخر تجنبا لإلصابة الشديدة. كما أن تقنية تشعيع الذكور لتعقيمها ثم طرحها في في الحقول 

 .للتزاود مع اإلناث لوضع بيض غير مخصب قد أثبتت فعالية كبيرة ضد هذه الحشرة

 الذبابة الحوامة



 

 
 

 

  

 

  Hovering flyاالسم االجنبي 

 الذبابة الحوامة  : االسم العربي  

  Syrphus cerollaeاالسم العلمي  

  : الوصف  

سم وجبهه الرأس صفراء اللون والصدر أزرق المع 1هي حشرة متوسطة الحجم طولها حوالي 

 25مائل الي السواد، والبطن مخططة بأشرطة صفراء مع أخري سوداء. وقد سجل أكثر من 

لفصيلة ذبابة الزهور في المملكة العربية السعودية. و تتميز حشرات هذه الفصيلة  نوعا تابعة

عموما بكثرة األنواع وسعة اإلنتشار وكثيرا ما تشاهد حائمة حول األزهار حيث تساعد في نقل 

 .حبوب اللقاح أثناء تغذيتها علي رحيق األزهار و حبوب اللقاح

  : الموطن  

 .ظم مناطق المملكة العربية السعودية وخاصة الزراعية منهاتم تسجيل هذه الحشرة في مع

  : المعيشة التغذية  
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تتغذى الحشرة الكاملة علي رحيق األزهار و حبوب اللقاح. أما اليرقة فهي مفترسة حيث تتغذى 

 .على الحشرات الصغيرة اللينة مثل المن والبق الدقيقي مما يجعلها مفيدة للقضاء على تلك اآلفات

  : كاثرالت  

 25تضع األنثي بيضا فرديا علي أوراق النباتات المصابه بالمن أو البق الدقيقى، وذلك بمعدل 

بيضه خالل  400 – 300بيضه يوميا ويصل عدد البيض الذي تضعه األنثي الواحدة حوالي 

 حياتها. يفقس البيض وتخرج يرقات لونها لحمي واليرقة لينه الجسم وشكلها قريب من الحيوانات

الرخوة وجسمها مفلطح من أسفل. تتحول اليرقة إلى عذراء بعد عدة أسابيع والتي تتحول بدورها 

  .إلى الذبابة الكاملة

  : األهمية  

تلعب يرقات هذه الذبابة دورا هاما في المقاومة األحيائية لآلفات حيث تتغذى علي المن والبق 

السوائل الداخلية تاركة خلفها الجلد  الدقيقي، فهي تمسك بهذه الحشرات بخطاف فمها وتمتص

حشرة من الَمن في  411المنكمش فقط. ويصل مجموع ماتتغذي علية اليرقة الواحدة بأكثر من 

اليوم الواحد. وقد تفترس أيضا الحشرات القشرية وبعض يرقات الحشرات حرشفية األجنحة. 

هي من الملقحات الجيدة ونظرا ألن معظم أنواع هذه الذباب هي حشرات زائرات لألزهار، ف

للنباتات وكذلك تفيد كثيرا في قيمتها اإلفتراسية الجيدة ليرقاتها والتي تقضي علي حشرات ضارة 

 .جدا بالنبات مثل المن والبق الدقيقي

  :المقاومة  

 .نظرا إلى أن هذه الذبابة ويرقاتها تعتبر مفيدة لإلنسان، فال داعي لمقاومتها

 

 بعوضة األيديس



 

 
 

 

  Aedes mosquito  االسم االجنبي  

 بعوضة األيديس  : االسم العربي  

  Aedes aegyptiاالسم العلمي  

  : الوصف  

هي حشرة رهيفة، ذات رأس مستديرة تحمل زوجا من العيون المركبة وزوج من قرون 

ي اإلستشعار. األجنحة مائلة إلى اللون البني الغامق لما تحمله من حراشيف داكنه تترتب ف

مجموعات صغيرة. األرجل طويلة و نحيفة وعليها مناطق سوداء وبيضاء بالتبادل، والبطن 

طويل و إسطوانى الشكل. تنشط ليال حيث تتغذى اإلناث على دم األنسان و الحيوان حيث تتميز 

بأجزاء الفم الثاقبة الماصة والمكيفة لمص الدماء في اإلناث، أما الذكور فهي ماصة للرحيق 

لذا، فهي تنقل كثيرا من األمراص لإلنسان و الحيوان. قرون اإلستشعار،  .ليل السكرية فقطوالمحا

طويلة ريشية كثيفة في الذكر وريشية بسيطة في األنثي. يغطي الصدر وزوائده حراشف داكنة 

اللون، أما البطن فتغطية حراشف بنية وأحيانا مبيضة ويفتقر جسمها للزخرفة. الطرف البطني 

مع السطح الذي تقف عليه و قد وصف ° 45مبطط، وجسم الحشرة البالغة يصنع زاوية األنثي 

 .أكثر نوع يتبع هذا الجنس

  : الموطن  

توجد هذه الحشرة في معظم مناطق المملكة التي تتميز بوجود مياه عذبة وخاصة إذا توفرت 

 .المياه الراكدة في المصارف والبرك والخزانات والمزارع

  : تغذيةالمعيشة ال  

يتغذي الذكر على رحيق األزهار والمواد السكرية وعصارة الفواكه. أما األنثى فتتغذى على دم 

 .اإلنسان والحيوان حتى تستطيع وضع البيض
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  : التكاثر  

تعيش هذه الحشرة في المياة الراكدة والمستتنقعات والبرك واألماكن المظللة جزئيا. هذه البعوضة 

لحيوانات في الداخل أو في الخالء، و تستريح في المنازل والكهوف بعد تُوِخز اإلنسان أو ا

التغذية. بعد وجبة الدم، تضع األنثي البيض فرادى على سطح الماء بالقرب من حواف اإلناء 

مع سطح الماء لغياب ° 45المحتوي على الماء، و عند فقسه تنتج يرقات يصنع جسمها زاوية 

للعذراء ممصان قصيران فى منطقة الرأس. وعند وقوف الحشرة  الممصات التنفسية، فى حين أن

 .الكاملة في وقت الراحة فان البطن يكون موازي للسطح الذي تقف عليه

  : األهمية  

 تعتبر إناث هذا البعوض من الناقالت األساسية لبعض أمراض الحمى مثل حمى الدنج

(Dengue fever)  الوادي المتصدع في مناطق متفرقة في المنطقة الشرقية من المملكة وحمى

من المملكة، و ما زالت المملكة تعاني من هذين المرضين. كما أنها تساهم أيضا في نقل أمراض 

 .طفيلية مثل مالريا الطيور وخاصة الدجلج في أماكن متفرقة من العالم

  :المقاومة  

 البعوض الواقية على السريرتتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل استخدام شبكات 

(Bed net) وأسالك البعوض على الشبابيك. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية بالرش وغيرها ،

باستخدام بكتريا، فيروسات، فطريات ...إلخ( )للتقليل من مشاكل هذه األفة.، واألحيائية 

 .والكيميائية باستخدام المبيدات المناسبة

 بعوضة المالريا

 

  Malaria mosquitoاالجنبياالسم   

 بعوضة المالريا  : االسم العربي  
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  Anopheles arabiensis  االسم العلمي  

  : الوصف  

هي حشرة رهيفة، ذات رأس مستديرة تحمل زوجا من العيون المركبة وزوج من قرون 

رجل اإلستشعار. األجنحة مبقعة لما تحمله من حراشيف داكنه تترتب في مجموعات صغيرة. األ

طويلة و نحيفة، والبطن طويل و إسطوانى الشكل. تنشط ليال حيث تتغذى اإلناث على دم األنسان 

و الحيوان حيث تتميز بأجزاء الفم الثاقبة الماصة والمكيفة لمص الدماء في اإلناث، أما الذكور 

ن و فهي ماصة للرحيق والمحاليل السكرية فقط. لذا، فهي تنقل كثيرا من األمراص لإلنسا

قرون اإلستشعار، طويلة ريشية كثيفة في الذكر وريشية بسيطة في األنثي. يغطي  .الحيوان

الصدر وزوائده حراشف داكنة اللون، أما البطن فتغطية حراشف بنية وأحيانا مبيضة ويفتقر 

مع ° 45جسمها للزخرفة. الطرف البطني األنثي مبطط، وجسم الحشرة البالغة يصنع زاوية 

 .نوع يتبع هذا الجنس 411تقف عليه وقد وصف أكثر من  السطح الذي

  : الموطن  

توجد هذه الحشرة في معظم مناطق المملكة التي تتميز بوجود مياه عذبة وخاصة إذا توفرت 

 .المياه الراكدة في المصارف والبرك والخزانات والمزارع

  : المعيشة التغذية  

سكرية وعصارة الفواكه. أما األنثى فتتغذى على دم يتغذي الذكر على رحيق األزهار والمواد ال

 .اإلنسان والحيوان حتى تستطيع وضع البيض

  : التكاثر

تعيش هذه الحشرة في المياة الراكدة والمستتنقعات والبرك واألماكن المظللة جزئيا. هذه البعوضة 

زل والكهوف بعد تُوِخز اإلنسان أو الحيوانات في الداخل أو في الخالء، و تستريح في المنا

التغذية. بعد وجبة الدم، تضع األنثي البيض فرادى على سطح الماء، ولكل منها كيس هوائي 

يساعدها علي الطفو بالقرب من سطح الماء، و عند فقسه تنتج يرقات يكون جسمها موازي لسطح 

أس. الماء عند التنفس وليس لها ممصات، فى حين أن للعذراء ممصان قصيران فى منطقة الر

علي السطح الذي تقف  45وعند وقوف الحشرة الكاملة في وقت الراحة فان البطن يعمل زاوية 

 .عليه

  : األهمية  

تعتبر إناث هذا البعوض من الناقالت األساسية لطفيل المالريا والذى يعتبر من أكثر األمراض 

 .اني من هذا المرضانتشارا علي مستوي العالم، و ما زالت بعض مناطق المملكة الجنوبية تع

  :المقاومة  

 تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل استخدام شبكات البعوض الواقية على السرير

(Bed net) وأسالك البعوض على الشبابيك. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية بالرش وغيرها ،



 

 
 

فيروسات، فطريات ...إلخ( باستخدام بكتريا، )للتقليل من مشاكل هذه األفة.، واألحيائية 

 .والكيميائية باستخدام المبيدات المناسبة

 البعوضة المنزلية

 

  :                 House mosquito  االسم االجنبي

 البعوضة المنزلية                       : االسم العربي

  :                    Culex pipiens  االسم العلمي  

  : الوصف  

صغيرة، تنشط ليال حيث تتغذى اإلناث على دم األنسان و الحيوان و تتميز بأعينها  هى حشرة

المركبة و المتطورة و أجزاء الفم الثاقبة الماصة والمكيفة لمص الدماء في اإلناث، أما الذكور 

لذا، فهي تنقل كثيرا من األمراص لإلنسان و  .فهي ماصة للرحيق والمحاليل السكرية فقط

قرون اإلستشعار، طويلة ريشية كثيفة في الذكر وريشية بسيطة في األنثي. يغطي الحيوان. 

الصدر وزوائده حراشف داكنة اللون، أما البطن فتغطية حراشف بنية وأحيانا مبيضة ويفتقر 

جسمها للزخرفة. الطرف البطني األنثي مبطط، وجسم الحشرة البالغة يكون مواز للسطح الذي 

 .نوعا 751هذا الجنس أكثر من تقف عليه وقد وصف من 

  : الموطن  

توجد هذه الحشرة في معظم مناطق المملكة التي تتميز بوجود مياه عذبة وخاصة إذا توفرت 

 .المياه الراكدة في المصارف والبرك والخزانات والمزارع

  : المعيشة التغذية
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ا األنثى فتتغذى على دم يتغذي الذكر على رحيق األزهار والمواد السكرية وعصارة الفواكه. أم

 .اإلنسان والحيوان حتى تستطيع وضع البيض

  : التكاثر  

تعيش هذه الحشرة في المياة الراكدة والمستتنقعات والبرك واألماكن المظللة جزئيا. هذه البعوضة 

تُوِخز اإلنسان أو الحيوانات في الداخل أو في الخالء، و تستريح في المنازل والكهوف بعد 

. بعد وجبة الدم، تضع األنثي البيض فرادى على سطح الماء في صفين على هيئة قارب التغذية

° 45يساعدها علي الطفو بالقرب من سطح الماء، و عند فقسه تنتج يرقات يصنع جسمها زاوية 

مع سطح الماء حيث وجود ممصات تنفسية في نهاية البطن تمتد إلى أعلى سطح الماء لتنفس 

ممصان قمعيان فى منطقة الرأس. وعند وقوف الحشرة الكاملة في وقت الهواء، و للعذراء 

 .الراحة فان البطن تكون موازية للسطح الذي تقف عليه

  : األهمية  

تعتبر إناث هذا البعوض من الناقالت األساسية لطفيل الفالريا والذى يعتبر من أكثر األمراض 

 .المملكة تعاني من هذا المرضانتشارا علي مستوي العالم، و ما زالت بعض مناطق 

  :المقاومة  

 تتبع طرق عدة للمكافحة، بعضها طرق وقائية مثل استخدام شبكات البعوض الواقية على السرير

(Bed net) وأسالك البعوض على الشبابيك. وقد تستخدم المكافحة الكيميائية بالرش وغيرها ،

م بكتريا، فيروسات، فطريات ...إلخ( باستخدا)للتقليل من مشاكل هذه األفة.، واألحيائية 

 .والكيميائية باستخدام المبيدات المناسبة

 

 

 

 

 

 

 

 الذبابة الخضراء



 

 
 

 

 

  :                      Green fly  االسم االجنبي  

 الذبابة الخضراء  :                      االسم العربي  

  :                              Lucilia Caesarاالسم العلمي  

  : الوصف

يصل طولها إلى )هي حشرة صغيرة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها 

األريستا في قرون اإلستشعار  .مم(، ولونها أخضر، األعين المركبة كبيرة وبنية اللون4نحو 

 .مكسوة بكاملها بشعر كثيف. األجنحة شفافة

  : نالموط  

يونيو، وتنتشر في كافة مناطق المملكة وخاصة في مزارع  -تنشط هذه الذبابة في فبراير

 .الحيوانات

  : المعيشة التغذية  

تتغذى هذه الذبابة على روث المواشي وتتغذى يرقاتها على يرقات حشرات أخرى وعلى الجيف 

 .والبقايا الحيوانية

  : التكاثر  

البيض علي روث الحيوانات وجثث الحيوانات النافقة والمواد تضع األنثى عددا كبيرا من 

المتحللة حيث تفقس إلى يرقات تتغذى على الجثة وتتحول إلى عذارى بعد عدة أيام ثم إلى ذبابة 

 .كاملة
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  : األهمية  

تلعب هذه الذبابة دورا هاما في التخلص من جثث الحيوانات النافقة والجيف حيث تتغذى عليها 

 .يرقاتها

  :المقاومة  

 .هذه الذبابة غير مزعجة لإلنسان، لذلك ليس هناك داع لمقاومتها

 الذبابة الزرقاء 

 

 

  :               Blue fly  االسم االجنبي  

 الذبابة الزرقاء  :                    االسم العربي  

  Calliphora vicina:                االسم العلمي

  : الوصف  

يتراوح طولها بين )هي حشرة متوسطة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها 

مم(. تتميز بلونها األزرق المعدني، وبطنها ذو الشكل البيضوي الذي تكسو نهايته أشعار 0 -6، 5

 .طويلة

  : الموطن  

 .دول الخليج واليمنتتواجد على مدار العام في جميع مناطق المملكة، وقد سجلت أيضا في 
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  : المعيشة التغذية  

 .تتغذى هذه الذبابة على روث المواشي، وتعد جثث الحيوانات النافقة من أنسب البيئات لتكاثرها

  : التكاثر  

بيضة علي جثث الحيوانات النافقة حيث تفقس  611تضع األنثى عددا كبيرا من البيض يصل إلى 

 .إلى عذارى بعد عدة أيام ثم إلى ذبابة كاملة إلى يرقات تتغذى على الجثة وتتحول

  : األهمية  

 .تلعب هذه الذبابة دورا هاما في التخلص من جثث الحيوانات النافقة حيث تتغذى عليها يرقاتها

  :المقاومة  

 .هذه الذبابة غير مزعجة لإلنسان، لذلك ليس هناك داع لمقاومتها

 ذبابة اللحم

 

 

  :                   Flesh flyاالسم االجنبي  

 ذبابة اللحم  :               االسم العربي  

  :                     Sarcophaga carnaria  االسم العلمي  
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  : الوصف  

يصل طولها )هي حشرة كبيرة الحجم تشبه الذبابة المنزلية في صفاتها الحيوية وسلوكها 

الصدر ثالثة خطوط سوداء طولية تمتد من مقدمة مم(. لونها أسود، وتوجد على 21-12  إلى

الصدر وحتى نهايته. النصف القاعدي لألريستا في قرون اإلستشعار مكسو بشعر كثيف. توجد 

 .على حواف البطن أشعار قصيرة وكثيفة و توجد بقع سوداء بالتبادل مع أخرل فضية اللون

  : الموطن  

ي كافة مناطق المملكة وخاصة بالقرب من المجازر تنشط هذه الذبابة على مدار العام وتنتشر ف

 .وأماكن ذبح الحيوانات

  : المعيشة التغذية  

تتغذى هذه الذبابة على روث المواشي والفضالت، وتتغذى يرقاتها على الجيف والبقايا الحيوانية 

 .وعلى الذبائح في المسالخ

  : التكاثر  

ت صغيرة على اللحم المتعفن أو المواد العضوية تتميز هذه الذبابة بأنها ولودة حيث تلد يرقا

 .يرقة. وتظهر على مدار العام 111المتحللة، ويبلغ عدد ما تلده األنثى طوال حياتها نحو 

  : األهمية  

تلعب هذه الذبابة دورا هاما في التخلص من جثث الحيوانات النافقة والجيف حيث تتغذى عليها 

إذا ولدت الذبابة يرقاتها على الذبائح في المسالخ فإنها تسبب لها  يرقاتها. ولكن تكمن المشكلة فيما

 .التدويد مما يفسد اللحوم وتسبب خسارة فادحة لتجار اللحوم

  :المقاومة  

هذه الذبابة غير مزعجة لإلنسان، لكن يجب على الجزارين في المذابح والمسالخ تغطية الزبائح 

 .لتفادي توالد هذه الذبابة عليهابالقماش وشطفها بالماء من وقت إلى آخر 

 

 رتبة: غشائية األجنحة

 Order: Hymenoptera رتبة: غشائية األجنحة

 : تمثلها الفصائل التالية 

 Family: Formicidae فصيلة: النمل الحقيقى-1 

 : و يمثلها األنواع التالية 



 

 
 

 النملة السوداء-

 النملة الصحراوية السوداء-

 السامةنملة السمسوم السوداء - 

 Family: Vespidae فصيلة: الزنابير -2

 و يمثلها زنبور البلح األحمر

  

 Family: Apidae فصيلة: نحل العسل  -5

 و يمثلها نحلة العسل 

 

 نحلة العسل

ة اإلنتشار. يعيش النحل عيشة هي حشرة متوسطة الحجم، وتظهر على مدار العام، وهي عالمي

 …جماعية في مجموعات تنحصر فيها كل طائفة لعمل خاص، وفي كل

 

 زنبور البلح األحمر

هي حشرة كبيرة الحجم تتميز باللون األحمر مع وجود مساحات لونية صفراء على أغلب مناطق 

 …البطن. تتميز بالحياة االجتماعية وتعيش في أعشاش تبنيها
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 نملة السمسوم السوداء السامة

مم(، متوسطة الحركة. لون الرأس والصدر والبطن أسود. يتميز 1 -6هي نملة صغيرة الحجم )

 ….ي الشكل وطويل في الشغالة والملكةهذا النوع بأن البطن بيضو

 

 النملة الصحراوية السوداء

مم(، سريعة الحركة. لون الرأس والصدر بني غامق ولون البطن 1 -5هي نملة صغيرة الحجم )

 …نف النهايةأسود. يتميز هذا النوع بأن البطن بيضوي الشكل ومؤ

 

 النملة السوداء

هي حشرة إجتماعية، الذكر فيها لونه بني، و الجندي ذو رأس وبطن أسودان والصدر بني و 

 …يوجد علي جانبي البطن بقع صفراء. الشغالة أصغرا حجما بطنها

 نحلة العسل
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  :                              Honey beeاالسم االجنبي  

 نحلة العسل  :                   االسم العربي  

  Apis mellifera  :                   االسم العلمي  

  : الوصف  

هي حشرة متوسطة الحجم، وتظهر على مدار العام، وهي عالمية اإلنتشار. يعيش النحل عيشة 

في مجموعات تنحصر فيها كل طائفة لعمل خاص، وفي كل مستعمرة ملكة واحدة وهي جماعية 

أنثي مخصبة تضع البيض الذي يخرج منه جميع الطوائف من ملكات وذكور وشغاالت. والملكة 

أكبر أفراد الخلية حجما وبطنها أطول وأجنحتها قصيرة و وظيفتها وضع البيض فقط. وأما 

التناسلية ضامرة وصغيرة الحجم وأرجلها الخلفية متحورة إلى سالل الشغالة فهي إناث أعضاؤها 

لجمع حبوب اللقاح، وعلى أرجلها األمامية أمشاط شعرية وعلى بطنها غدد شمعية. وتقوم الشغالة 

بجمع الرحيق وحبوب اللقاح والعمل بالخلية واإلعتناء بالصغار وتحويل الرحيق إلى عسل. كما 

في مؤخرة بطنها للدفاع عن الخلية بقوة و فدائية. وتقوم الذكور ذات تحمل السغالة آلة اللسع 

 .(الجسم القصير و العريض بتلقيح الملكة في طيران التلقيح )طيران العرس

 األهمية:

هي حشرة اقتصادية بالدرجة األولى حيث إنها من ناحية تنتج العسل ومن ناحية أخرى تساعد  

في التلقيح الخلطي للزهور التي تزورها لتجميع الرحيق، مما يحسن من إنتاج المحاصيل 

 .المزهرة

 المقاومة:  

 .ها االقتصاديةال تقاوم هذه الحشرة بل يعمل اإلنسان على اإلكثار منها وتربيتها نظرا ألهميت
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  : الموطن  

نحل العسل عالمي االنتشار، ويقوم المزارعين بتربيته في مناحل خاصة النتاج العسل حيث يمثل 

 .مصدر رزق لكثير من الناس بل والبلدان

  : المعيشة التغذية

 .يتغذي نحل العسل على رحيق األزهار وحبوب اللقاح

  : التكاثر  

تؤسس المستعمرة، تهجر مستعمرتها األصلية وتطير حيث تتزاوج الملكة أنثى مجنحة وهي التي 

أثناء الطيران )طيران العرس(، و تخزن الحيوانات المنوية في المستودع الملحق بالجهاز 

ومهمتها األساسية وضع البيض. الذكور  .التناسلي وتستخدمها في إخصاب البيض عند الطلب

ة حياتها قصيرة إذ تموت مباشرة بعد التزاوج. أما مجنحة وأصغر حجما من الملكات، كما أن فتر

 .الشغاالت فهي إناث عقيمة ومجنحة تقوم بجميع األعمال في المستعمرة وهي تمثل غالبية السكان

 زنبور البلح األحمر

 

 

  :                              Hornetاالسم االجنبي  

 زنبور البلح األحمر                                : االسم العربي  
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  :                                Vespa orientalisاالسم العلمي  

  : الوصف  

هي حشرة كبيرة الحجم تتميز باللون األحمر مع وجود مساحات لونية صفراء على أغلب مناطق 

بنيها في البيوت المهجورة وعلى األشجار. البطن. تتميز بالحياة االجتماعية وتعيش في أعشاش ت

الشغالة عنيفة ومفترس قوي لبعض الحشرات وخصوصا النحل لرغبتها في الحصول على 

 .العسل

 األهمية:  

هي حشرة مفترسة للنحل ومدمرة لمحاصيل التمور، لذالك، فهي آفة مدمرة للتمور والمناحل مما 

 .يجعا التصدي لها أمرا ضروريا

 

 المقاومة:  

تقاوم هذه اآلفة بطرق ميكانيكية بقتلها على أبواب المناحل وبطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر 

 .مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض

  : الموطن  

تنشط في معظم فصول السنة، وتوجد في أغلب مناطق المملكة وتعيش في بيئات عدة بما في ذلك 

 .المزارع والمنازل والبراري

  : التغذيةالمعيشة   

يتغذي هذ النوع من ازنابير على التمر في مراحل نضجه المختلفة وأيضا على عسل النحل عن 

 .طريق قتل النحل والحصول على العسل الموجود في أمعائها

  : التكاثر  

الملكة أنثي مجنحة وهي التي تؤسس المستعمرة ، تهجر مستعمرتها األصلية وتطير حيث تتزاوج 

، و تخزن الحيوانات المنوية في المستودع الملحق بالجهاز التناسلي وتستخدمها في أثناء الطيران

إخصاب البيض عند الطلب. ومهمتها األساسية وضع البيض وتربية النسل األول من الشغاالت 

بنفسها، وبعد خروج الشغاالت تبدأ في توسعة العش. الذكور مجنحة وأصغر حجما من الملكات، 

ها قصيرة إذ تموت مباشرة بعد التزاوج. أما الشغاالت فهي إناث عقيمة ومجنحة كما أن فترة حيات

 .تقوم بجميع األعمال في المستعمرة وهي تمثل غالبية السكان

 

 

 نملة السمسوم السوداء السامة
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  :                           Black samsum ant  االسم االجنبي  

 نملة السمسوم السوداء السامة  :                                   االسم العربي  

  :                                  Cataglyphis niger  االسم العلمي  

  : الوصف  

مم(، متوسطة الحركة. لون الرأس والصدر والبطن أسود. يتميز 1 -6هي نملة صغيرة الحجم )

شكل وطويل في الشغالة والملكة. و كما في النوع السابق فإن هذا النوع بأن البطن بيضوي ال

قرون االستشعار مرفقية وأجزاء الفم قارضة واألجنحة غشائية قليلة العروق. تتميز الشغالة 

بوجود آلة اللسع )إبرية( في مؤخرة البطن تستخدمها في اللسع وحقن السم في الضحية. تتصل آلة 

منتجة للسم، والذي يسبب التهابا لألشخاص العاديين، وحساسية اللسع من داخل البطن بالغدة ال

 .مفرطة لألشخاص أصحاب االستعداد لتلك الحساسية

 األهمية:  

هي حشرة تعتبر ذات أهمية طبية خطيرة في المملكة العربية السعودية حيث تسبب لسعتها 

مفترسة حيث تلعب دورا في الحساسية المفرطة وأحيانا الموت لإلنسان الحساس لسمها. كما أنها 

 .القضاء على بعض اآلفات الضارة

 :المقاومة 

تقاوم هذه اآلفة بالمنازل عن طريق سد فتحات أعشاشها وبطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر  

 .مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض
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  : الموطن  

ي بيئات عدة بما في ذلك تنشط في معظم فصول السنة، وتوجد في أغلب مناطق المملكة وتعيش ف

 .المزارع والمنازل والبراري. وتوجد بمطابخ المنازل حيث تتغذى على بقايا األكل

  : المعيشة التغذية  

تتغذى هذه النملة علي الحشرات والمفصليات األخري الميته حديثا وعلي بقايا الطعام والمواد 

لسكرية التي تنتجها بعض الحشرات كالمن السكرية والدهنية في المنازل. وقد يتغذي علي المواد ا

 .والبق الدقيقي

  : التكاثر  

الملكة أنثى مجنحة وهي التي تؤسس المستعمرة )تحت األرض(، تهجر مستعمرتها األصلية 

وتطير حيث تتزاوج أثناء الطيران، و تخزن الحيوانات المنوية في المستودع الملحق بالجهاز 

لبيض عند الطلب طيل حياتها. ومهمتها األساسية وضع البيض التناسلي وتستخدمها في إخصاب ا

وتربية النسل األول من الشغاالت بنفسها، وبعد خروج الشغاالت تبدأ في توسعة العش. الذكور 

مجنحة وأصغر كثيرا من الملكات، كما أن فترة حياتها قصيرة إذ تموت مباشرة بعد التزاوج. أما 

األجنحة و وتحتوي على آلة اللسع التي تستخدمها في األصل الشغاالت فهي إناث عقيمة عديمة 

للدفاع عن العش والصطياد الفرائس مما أدى إلى تصنيفها كحشرة مفترسة عالوة على تغذيتها 

على الحبوب والحشرات الميتة. وبقية الشغاالت تقوم بجميع األعمال في المستعمرة وهي تمثل 

 .غالبية السكان

 السوداءالنملة الصحراوية 
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  Black desert ant : االسم االجنبي  

 النملة الصحراوية السوداء  : االسم العربي  

  Cataglyphis niger : االسم العلمي  

  : الوصف  

مم(، سريعة الحركة. لون الرأس والصدر بني غامق ولون البطن 1 -5هي نملة صغيرة الحجم )

الشكل ومؤنف النهاية الخلفية. و كما في النوع السابق أسود. يتميز هذا النوع بأن البطن بيضوي 

 .فإن قرون االستشعار مرفقية وأجزاء الفم قارضة واألجنحة غشائية قليلة العروق

 األهمية: 

هي حشرة مفترسة تلعب دورا في القضاء على بعض اآلفات الضارة إال أنها تعتبر ذات أهمية 

 .ديةاقتصادية قليلة في المملكة العربية السعو

 :المقاومة 

 .تقاوم هذه اآلفة بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض 

  : الموطن

تنشط في معظم فصول السنة، وتوجد في أغلب مناطق المملكة وتعيش في بيئات عدة بما في ذلك 

 .المزارع والمنازل والبراري

  : المعيشة التغذية  

علي الحشرات والمفصليات األخري الميته حديثا وعلي الخادرات واليرقات.  يتغذى هذه النملة

وقد يتغذي علي المواد السكرية التي تنتجها بعض الحشرات كالمن والبق الدقيقي، كما ويتغذي 

 .علي المواد السكرية والدهنية في المنازل

  : التكاثر  

ستعمرتها األصلية وتطير حيث تتزاوج الملكة أنثى مجنحة وهي التي تؤسس المستعمرة ، تهجر م

أثناء الطيران، و تخزن الحيوانات المنوية في المستودع الملحق بالجهاز التناسلي وتستخدمها في 

إخصاب البيض عند الطلب لمدة قد تصل إلي عشر سنوات. ومهمتها األساسية وضع البيض 

تبدأ في توسعة العش. الذكور  وتربية النسل األول من الشغاالت بنفسها، وبعد خروج الشغاالت

مجنحة وأصغر كثيرا من الملكات، كما أن فترة حياتها قصيرة إذ تموت مباشرة بعد التزاوج. أما 

الشغاالت فهي إناث عقيمة عديمة األجنحة و أحيانا يمكننا تمييز ثالثة أحجام من الشغاألت وأكبر 

اع عن المستعمرة ولذا يطلق عليها تلك الشغاالت حجما ذات رؤوس و فكوك كبيرة وتتولي الدف

 .اسم الجنود. وبقية الشغاالت تقوم بجميع األعمال في المستعمرة وهي تمثل غالبية السكان

 النملة السوداء
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  :                       Black antاالسم االجنبي  

 النملة السوداء  :                        االسم العربي  

  :                         Camponotus xerxes  االسم العلمي

  : الوصف

هي حشرة إجتماعية، الذكر فيها لونه بني، و الجندي ذو رأس وبطن أسودان والصدر بني و 

يوجد علي جانبي البطن بقع صفراء. الشغالة أصغرا حجما بطنها ذات لون أصفر. أما الملكة 

 .بطنها أكبر و مجنحةفحجمها وفكوكها العلوية والجزء الخلفي من 

 :األهمية 

هي حشرة مفترسة تلعب دورا في القضاء على بعض اآلفات الضارة إال أنها تعتبر ذات أهمية  

 .اقتصادية قليلة في المملكة العربية السعودية

 :المقاومة 

 .تقاوم هذه اآلفة بطرق كيميائية مختلفة حيث تتوفر مبيدات كيميائية مناسبة لهذا الغرض 

  : وطنالم  
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تنتشر في مناطق المملكة المختلفة وتعيش في بيئات عدة بما في ذلك المزارع والمنازل 

 .والبراري

  : المعيشة التغذية  

يتغذى هذه النملة علي الحشرات والمفصليات األخري الميته حديثا وعلي الخادرات واليرقات. 

كالمن والبق الدقيقي، كما ويتغذي وقد يتغذي علي المواد السكرية التي تنتجها بعض الحشرات 

 .علي المواد السكرية والدهنية في المنازل

  : التكاثر  

تتميز مجتمعات النمل بالحياة اإلجتماعية الحقيقية. يتراوح عدد أفراد مستعمرة النمل بين بضع 

مئات إلي عدة أالف. والملكة تؤسس المستعمرة وهي أنثي مجنحة، تهجر مستعمرتها األصلية 

وتطير حيث تتزاوج أثناء الطيران، و تخزن الحيوانات المنوية في المستودع الملحق بالجهاز 

التناسلي وتستخدمها في إخصاب البيض عند الطلب لمدة قد تصل إلي عشر سنوات. ومهمتها 

األساسية وضع البيض وتربية النسل األول من الشغاالت بنفسها، وبعد خروج الشغاالت تبدأ في 

عش. الذكور مجنحة وأصغر كثيرا من الملكات، كما أن فترة حياتها قصيرة إذ تموت توسعة ال

مباشرة بعد التزاوج. أما الشغاالت فهي إناث عقيمة عديمة األجنحة و أحيانا يمكننا تمييز ثالثة 

أحجام من الشغاألت وأكبر تلك الشغاالت حجما ذات رؤوس و فكوك كبيرة وتتولي الدفاع عن 

وبقية الشغاالت تقوم بجميع األعمال في المستعمرة وهي  .لذا يطلق عليها اسم الجنودالمستعمرة و

 .تمثل غالبية السكان

 

 رتبة: شبكية األجنحة

 Order: Neuroptera رتبة: شبكية األجنحة

 : تضم هذه الرتبة فصيلتين هما

 Family: Myrmeleontidae  فصيلة: أسد النمل -1

 و يمثلها : أسد النمل 

 Family: Chrysopidae أسد المنفصيلة:  -2

 و يمثلها: أسد المن 



 

 
 

   

 أسد المن

وهي حشرة متوسطة الحجم، يتراوح طولها ما  Holometabolus هذه الحشرة تحورها كامل

 …و شبكية التعريق،مم. لونها أخضر فاتح، األجنحة غشائية شفافة 15 -11بين 

   

 أسد النمل

وهي حشرة صغيرة الحجم، األجنحة طويلة و  Holometabolus هذه الحشرة تحورها كامل

 …مم. الرأس61وتتميز بتعرق شبكى، و يصل طول الجسم مع األجنحة الخلفية إلى نحو 

 أسد المن
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  :                                       Aphid lionاالسم االجنبي  

 أسد المن  :                                     االسم العربي  

  :                                         Chrysopa pallensاالسم العلمي  

  : الوصف  

وهي حشرة متوسطة الحجم، يتراوح طولها ما  Holometabolus هذه الحشرة تحورها كامل

مم. لونها أخضر فاتح، األجنحة غشائية شفافة و شبكية التعريق، وتوضع فوق 15 -11بين 

الجسم في أثناء الراحة، وتفوق البطن في الطول. اليرقات مفترسة فكوكها العلوية قوية، تتغذى 

 .تعد من الحشرات النافعةعلى دماء حشرات المن والحشرات القشرية والتريبس، لذا 

  :األهمية 

يرقة هذه الحشرة مفترسة حيث تتغذى على دماء حشرات المن والحشرات القشرية والتريبس 

والتي تعد من اآلفات النباتية الخطيرة، لذا تعد من الحشرات النافعة التي تستخدم في المقاومة 

 .األحيائية

  :المقاومة 

الحشرات النافعة الفتراسها حشرات المن والحشرات القشرية، لذلك يرقات هذه الحشرة تعد من 

 .ليس هناك حاجة لمقاومتها

  : الموطن  

أغسطس و تنتشر في الجوف و معظم مناطق المملكة و أيضا فى أوربا  -يكثر نشاطها في مايو

 .وآسيا وشمال إفريقيا

  : المعيشة التغذية

أما اليرقة فتتغذى على دماء حشرات المن  تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار،

 .والحشرات القشرية والتريبس، لذا تعد من الحشرات النافعة. لذا، تعتبر من الحشرت النافعة

  : التكاثر  

يفقس البيض عن  .تضع األنثى بيضها على النباتات بالقرب من حشرات المن والحشرات القشرية

حشرات القشرية. تنساخ اليرقات عدة انسالخات لتصل يرقات مفترسة تتغذى على دماء المن وال

 .إلى الطور البالغ

 

 

 أسد النمل 



 

 
 

 

  Ant lion  :                             االسم االجنبي  

 أسد النمل  :                                           االسم العربي  

  :                                   Cueta variegate  االسم العلمي  

  : الوصف  

وهي حشرة صغيرة الحجم، األجنحة طويلة و  Holometabolus هذه الحشرة تحورها كامل

مم. الرأس متطاول 60وتتميز بتعرق شبكى، و يصل طول الجسم مع األجنحة الخلفية إلى نحو 

صيرة. يرقات هذه الحشرة وتكون مقدمته على شكل خرطوم قصير، و قرون اإلستشعار ق

مفترسة حيث تعيش فى حفر قمعية الشكل تصنعها فى التراب و تتغذى على دماء النمل، لذا، 

 .تعتبر من الحشرت النافعة

 :األهمية 

يرقة هذه الحشرة مفترسة للنمل حيث تتغذي على دمائه، لذا، تعتبر من األعداء الطبيعيين للنمل 

 .وتستخدم في المقاومة األحيائية

 

  :المقاومة

يرقات هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها حشرات النمل، لذلك ليس هناك حاجة 

 .لمقاومتها

http://www.saudiwildlife.com/site/home/animal/381


 

 
 

  : الموطن  

يونيو، وتنتشر في الجوف و المنطقة الوسطى والشرقية من  -تظهر هذه الحشرة في أبريل

 .المملكة. وقد سجلت أيضا في معظم دول الخليج

  : ةالمعيشة التغذي  

تتغذى الحشرة الكاملة على رحيق األزهار، أما اليرقة فتتغذى على دماء النمل، لذا، تعتبر من 

 .الحشرت النافعة

  : التكاثر  

تضع األنثى بيضها في التراب الذي يفقس عن يرقات مفترسة تصنع لنفسها عش قمعي الشكل 

دماء النمل. تنسلخ اليرقة عدة من التراب الناعم بالقرب من أعشاش النمل حيث تتغذى على 

 .انسالخات ثم تتحول إلى الحشرة الكاملة

  

 

 

 

 

 

 


