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 االجتماعية األبعاد ذات الحيوية القطاعات أهم أحد النخيل يمثل

 الفالحي القطاع في االقتصادية الموارد أهم أحد النخلة تعتبر .واالقتصادية

 زراعات مساحات أن إلى تونسب الفالحة وزارة إحصائيات تشير كما

 .نخلة مليون 4.5 تشمل هكتار ألف 40ب تقدر جملية مساحة تغطي النخيل

 نور دقلة ألف 135 منها طن ألف 190ب للقطاع الجملي االنتاج يقدر

 بلغت .الفالحي لإلنتاج الجملية القيمة من ٪ 5 بنسبة النخيل قطاع ساهمي

 مليون 329 بقيمة 2012 سنة خالل طن ألف 95  المصدرة الكميات

 .الفالحية الصادرات قيمة من ٪ 16 عن تزيد بنسبة القطاع يساهم .*دينار

 الطبيعية الموارد تثمين على عالوة عمل يوم مليون 02 القطاع يوفر كما

 .بالجنوب السياحي القطاع وتنشيط

 األهمية االقتصادية لقطاع النخيل في تونس

 دوالر أمريكي 0.567: دينار تونسي 10
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 أهم األسواق الخارجية لتوريد منتوج التمر التونسي



 من بالعديد لإلصابة المباركة النخيل شجرة تتعرض

 إلى يؤدي مما صحتها على تؤثر التي الحشرية اآلفات

 اسهامها على سلبا ينعكس مما انتاجها وتدهور تراجع

 الصاعدة الغازية اآلفات أهم ومن القومي الناتج في

 فتكا األكثر أنها حيث من األول المقام تبوأت والتي

  تتمتع .الحمراء النخيل سوسة حشرة وهي أال بالنخيل

 تشمل والتي الدخيلة الكائنات بخصائص الحشرة هذه

 البيئية الظروف مع والتأقلم االستيطان على القدرة

 عامال الحمراء النخيل سوسة حشرة تشكل .الجديدة

 بهذه اإلصابة تؤدي .للنخيل الوطني الموروث يهدد

 إن وجيزة زمنية فترة خالل النخيل موت إلى الحشرة

   .بدايتها عند لإلصابة التفطن يتم لم

 (يتبع)األهمية االقتصادية لقطاع النخيل في تونس 
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تم اكتشاف وتسجيل أول إصابة لآلفةة علةى 

نخيل الزينة بمنطقة قرطاج في أواخر سةنة 

تنتشةةةةةر (.2011. شةةةةةابية حمةةةةةدة) 2011

الحشةةرة حاليةةا بمنةةاطح الاةةاحية الشةةمالية 

لتةةةونس كمةةةا سةةةجلت ثةةةالث بةةةؤر صةةةغيرة 

تةةةةةونس بالاةةةةةاحية الجنوبيةةةةةة لومحةةةةةدودة 

منطقةةةةةةة الرابطةةةةةةة والقصةةةةةةبة )العاصةةةةةةمة 

حيةةةث تةةةم القاةةةاء علةةةى "( ميتيةةةال فيةةةل"و

الحشةةةرة فةةةي المنطقتةةةين األولتةةةين ويجةةةري 

 .  حاليا استئصالها من المنطقة األخيرة

 أول تسجيل لحشرة سوسة النخيل الحمراء بتونس



التشخيص المورفولوجي وفحص مكنت المالحظات المرتكزة على التصنيف الكالسيكي عن طريق 

األعضاء التناسلية الذكرية للحشرة من تحديد اآلفة المسؤولة عن األضرار على أنها سوسة النخيل 

 R. ferrugineus:الحمراء 

 

Rhnchophorus. Ferrugineus (olivier) Rsf-1111.pdf H. CHEBBI First communication.pdf  

    اشعار المنظمة األرومتوسطية لحماية النباتات/ تشخيص اآلفة 

Rsf-1111.pdf
Rsf-1111.pdf
Rsf-1111.pdf
Rsf-1111.pdf
H. CHEBBI First communication.pdf


Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790)  

  التصنيف العلمي لآلفة 

O/ Coleoptera: رتبة غمديه األجنحة 

Fl Dryophtoridae - Curculionidae: عائلة السوس 

G/ Rhynchophorus: النوع 

Sp / ferrugineus: الجنس 

CL / Insecta: صنف الحشرات 

SubCL / Pterygota: تحت صنف الحشرات المجنحة 

Division / Endopterygota: تحت قسم الحشرات المجنحة داخليا 



R. bilineatus R. palmarum 

R. vulneratus R. distinctus 

R. phoeniciss R. quadrangulus 

R. lobatus 

R. cruentatus 

 

تعتبر سوسة النخيل الحمراء وعكس أخواتها من الألجناس اآلفة األكثر انتشارا 

 وخطورة على النخيل

R.ferrugineus 



 الدورة الحياتية للحشرة
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 جوز الهند : نخيل التمر : نخيل الزينة :

 (        يتبع)التوزيع الجغرافي  في العالم 



 التوزيع الجغرافي في تونس     

الحشدرة حاليدا بمنداطق تتواجدد  ،على نخيل الزينة بمنطقة قرطاج هااكتشاف منذ

قرطدداج، المرسددى، سدديدي بوسددعيد، الكددرم وحلددق ) الضدداحية الشددمالية لتددونس

منطقددة )كمددا سددجلت بددالص بددؤر صددغيرة ومحدددودة بتددونس العاصددمة  (الددوادي

حيص تم القضاء على الحشرة في المنطقتدين "( ميتيال فيل"الرابطة والقصبة و

 .  األولتين ويجري حاليا استئصالها من المنطقة األخيرة



 Phoenix canariensis نخلة الكناري  Cocos nucifera نخلة جوز الهند

 Phoenix sylvestris نخلة التمر الفضية Phoenix dectylifera نخلة التمر

 Oncosperma نيبونجالنخلة 

tigillaria 
 Corypha تاليبوتالنخلة 

umbraculifera 

  Oreodoxa regia النخلة الملكية
بةةةةةةةةةةةالميرا    النخلةةةةةةةةةةةة 

 Borassus flabellifer التودي

 Elaeis guineensis نخلة الزيت األفريقية Metroxylon sagu ساجوالنخلة 

نخلةةةةةةةةةةةةةة المر  ةةةةةةةةةةةةةة 
 Areca catechu نخلة األريكا Livistonia chinensis الصينية

 Washingtonia filifera الواشنتونيانخلة  Arenga saccharifera نخلة السكر

 .إضافة إلى  نواع  خرى من نخيل الزينة

 العوائل

 تصيب الحشرة عّدة أنواع من أشجار النخيل نذكر منها على سبيل المبال ال الحصر



 

 

Arecaceae 

Phoenix 

canariensis 
 نخيل الكناري

Phoenix 

dactylifera نخيل التمر 

 

Washingtonia 
 واشنتونيا

 

Cocos nucifera 
 جوز الهند

Poaceae 
Saccharum 

officianarum قصب السكر 

Agavaceae 
 

Agava americana 
 الصبار

 األساسية والبانوية               : العوائل 

http://www.visoflora.com/images/original/saccharum-officinarum-l-visoflora-4008.jpg


 مراحل تقدم أعراض االصابة على نخيل الكناري
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(يتبع)الكناري أعراض االصابة على نخيل   



 برنامج المكافحة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء في تونس

 المكافحة بالوسائل التشريعية 1.

 االستكشاف الشامل والدوري2.

 (االصطياد المكبف)السلوكية المكافحة 3.

 المكافحة الكيميائية                                            .4

 الحقن                                                 -   

  رش المبيد على مستوى القمة  -  

 التطهير الميكانيكي .4

                                                التحسيس 5.

 الجغرافية وتحديد المواقع استعمال النظم المعلومات6.

 يرجع وهذا البلدان جل في وبائي وبشكل غازية كحشرة الحمراء النخيل سوسة انتشرت

 المتغيرة والسلوكية الحياتية لعاداتها إاافة الطبيعية أعدائها دون الحشرة لتنقل أساسا

 التبادل أهمها لعل مختلفة بطرق ألخرى منطقة من االنتشار على العالية لقدرتها ونظرا

 داخل مختبئة المختلفة أطوارها معيشة لظروف إضافة الفالحية للمنتجات التجاري

 االعتماد صعوبة تزيد وبالتالي صعبا يكون لإلصابة المبكر التشخيص فإن النخيل جذوع

  .انتشارها من للحد متكامل برنامج اعتماد تم ولذلك مكافحتهما في التقليدية األساليب على



 . 

تكوين اللجنة الوطنية ب 2012ديسمبر  17بتاريخ  723مقرر وزير الفالحة عدد  -5

 .لمكافحة سوسة النخيل الحمراء

خلية باحداث  2012ديسمبر  24بتاريخ  2368م الفالحية عدد .ج.م.ح.ر االدارة عقرم -6

  .لمكافحة واستئصال سوسة النخيل الحمراء

 . المتعلق بقائمة آفات الحجرالزراعي 2012ماي  31بتاريخ قرار وزير الفالحة  -1

المتعلق بقائمة النباتات والمنتجات النباتية  2012ماي  31بتاريخ قرار وزير الفالحة  -2

 .المحظورة الدخول للبالد التونسية

 

4- قرار وزير الفالحة بتاريخ 24 أكتوبر 2012 المتعلق بالمكافحة اإلجبارية ضد حشرة 

 سوسة النخيل الحمراء.

  المكافحة بالوسائل التشريعية

المتعلق بإحداث لجنة فنية  2012جوان  22بتاريخ  2116وزير الفالحة عدد قرار  -3

    .منابت الزينةلمراقبة 



Zone 

contaminée: 

 المنطقة الموبوءة 

Zone de sécurité: 

 المنطقة اآلمنة

Zone tampon: 

 المنطقة العازلة

كلم 10 - 5  

 منطقة التدخل



 أهم من المصابة النخيل أشجار عن الكشف عملّية تعتبر

 رصد إلى وتهدف المندمجة المكافحة لخطة المكونة العناصر

 وتوسع الحشرة وتسرب انتشار لمنع بسرعة األشجار هذه

 فريح يستعمل المسحة و الرصد عمليات كفاءة ولامان.البؤر

 العالمي النظام حاليا الحمراء النخيل سوسة مكافحة خلية

 (Global Positionnig System) المواقع لتحديد

 ومواقع حاالت لظبط (GIS) الجغرافية المعلومات ونظام

 و اإلصابة انتشار ومحيط المسافات وقياس بدقة اإلصابة

 النظم هذه تساهم كما والسيطرة للعالج تخاع التي المواقع

 الرقمية الخرائط ورسم لآلفة الداخلي الحجر مناطح تحديد في

 الرجوع يسهل بحيث الكتروني شكل في البيانات تجميع و

 إلدارة يمكن بذلك و المكافحة لبرنامج التقييم عملية عند إليها

 كما .والسريعة الفورية القرارات أخذ من النباتات حماية

 والمدة االقتصادية الكلفة تقليل في المبكر الرصد عملية تساهم

   .لآلفة المندمجة المكافحة برنامج لتنفيذ الالزمة الزمنية

 االستكشاف المبكر 



ح.ن.تخزين المعلومات وتتبع األشغال المتعلقة بمكافحة س  

Modèle conceptuel 
 جمع البيانات الميدانية

 منظومة  Excel بطاقة بيانات

A
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 تخزين البيانات



 المكافحة نظام في حاليا المعتمدة العناصر أهم من السلوكية المكافحة تعد

   .الحمراء النخيل سوسة لحشرة المتكاملة

 (االصطياد المكبف)المكافحة السلوكية 

 ما الجنسين لكلى الجاذبة المادة -

 .التجميع بفرمون يسمى

 أو الكيرمون :المتطايرة المادة -

 : " اسيتات االيثيل مادة

 من غرام 200 :الغذائية المادة -

 .التمر عجين

 من لترات 02 إاافة مع -

 العالقة الحشرات لحبس :الماء

  .بالمصيدة

PHR 

KAIR 

APAL 

EAU 



 حسب الكيميائية المكافحة عمليات توجيه في المساعدة -

 للحشرة العددية الكثافة

 .الحشرة مكافحة في األوقات أنسب تحديد في المساعدة -

 الحشرات جمع على يعتمد والذي المكثف الصيد   -

 إكمال من لمنعها وقتلها الكاملةة

 أعدادها زيادة من الحد وبالتالي الحياتية الدورة   

 .منها كبيرة أعداد من والتخلص

 (االصطياد المكبف)المكافحة السلوكية 

في التجميعية فوائد استخدام المصائد الفرمونية 

 برنامج المكافحة المتكاملة

 .اآلفة ظهور موعد وتحديد استكشاف :الرصد  -

 انخفاض فترة تحديد :للحشرة الموسمي النشاط دراسة  -

 .الحشرية اآلفة لهذه العددية الكثافة وازدياد   

   .المكافحة عمليات بداية تحديد في المساعدة -



 التوزيع الجغرافي للمصائد بكامل مناطق التدخل
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15 avril 31 Mars 30 avril 15 mai  30 mai  15 juin 

 الحمراء حشرة سوسة النخيل مراقبة واصطياد: شبكة المصائد 

 تواريخ مراقبة المصائد



 تدني االصطياد 

 صطياد نفس مستوى اال

 االصطياد تطور 

 تطور عملية االصطياد المكبف داخل منطقة التدخل

 تواريخ االصطياد 



تعتمةةد هةةذه الطريقةةة الوقائيةةة علةةى حقةةن مبيةةد حشةةري مةةن المةةادة 

داخل جذع النخلةة عةن طريةح أربعةة  (thiamethoxam)الفعالة 

سةةم يةةتم إدخالهةةا فةةي   35أنابيةةب مةةن مةةادة النحةةاس طولهةةا حةةوالي 

مم على علةو يقةدر بمتةر  12صم وقطرها  30ثقب عمقها حوالي 

يةتم توزيةع المبيةد . من سطح األرض أو بالقرب من قمةة النخيةل 

 (.مل بكةل أنبةوب 100)على األنابيب األربعة المواوعة بالثقب 

تهةةدف هةةذه العمليةةة إلةةى القاةةاء علةةى اليرقةةات المتواجةةدة داخةةل 

المنطقة العليا لجذع النخلةة التةي يصةعب الوصةول إليهةا بواسةطة 

 .الرش

 المداواة عن طريق الحقن بطريقة وقائية وعالجية



 مراحل التسلسل في المداواة:  عن طريق الحقنالمكافحة الكيميائية 
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Echantillon: العينات Teneur en thiamethoxam 

(ppm): كمية الرواسب 

LQ (ppm):  حدود

 الكشف الكمي

Méthode de détection: 

الكشف طريقة  

H.Regency PC 1 (R128/14) 0,046 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 2 (R129/14) < LQ 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 3 (R130/14) < LQ 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 4 (R131/14) 0 ,035 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 5 (R132/14) 0,058 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 6 (R133/14) 0,069 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 7 (R134/14) < LQ 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 8 (R135/14) 0,056 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 9 (R136/14) 0,056 0,05 LC/MS/MS 

H.Regency PC 10 (R137/14) 0,045 0,05 LC/MS/MS 

Jardin botanique PC 20 (R138/14) 0,048 0,05 LC/MS/MS 

Jardin botanique  PC 21 (R139/14) 0,050 0,05 LC/MS/MS 

Nature (s) et référence (s) des échantillons : Palmier 

Nom et adresse du client: Service entomologie (Cellule CRP) 

Analyse (s) demandée (s) : Résidus de pesticide thiamethoxam 

Méthode (s): Norme NF EN 15662 (méthode QuEChERS)   

Echantillon prélevé par : Cellule CRP 

 تقرير تحليل المتبقيات من المبيد
FOR/TC/20 date d’application: 04/06/2013 Ver 02 



 في حشري مبيد رش في المداواة عملية تتمثل

 و البالغة الحشرات بها تتواجد التي المناطح

 على البيض واعها عند اإلناث منها خاصة

 بالمنطقة المتواجد السعف قاعدة مستوى

 للمبيدات يمكن كما .النخيل بقمم الوسطى

 داخل الكائنة الحشرات تصيب أن الحشرية

 لسعف السفلى بالمنطقة المتواجدة الشرنقات

 المبيد برش المداواة تقتصرعملية ال .النخيل

 السعف غمر على تعتمد بل فقط األوراح على

 السعف وقاعدة النخيل قمة مستوى على

 . المبيد سيالن نقطة إلى لتتعدى

 المداواة عن طريق الرش: المكافحة الكيميائية



على مستوى قمة " نوافذ المراقبة " تعتمد طريقة التطهير على فتح بما يسمى ب

حيث يقع قص سعف النخيل المصاب عند القواعد وتخليص األشجار المصابة النخلة 

من اليرقات والحشرات البالغة و الشرنقات من خالل عملية التجريف المصابة 

(curetage  .) 

 التطهير الميكانيكي

1 4 

3 

2 

 تسلسل مراحل نمو البراعم أبناء عملية التطهيرالميكانيكي 



 معالجة فواضل القص: التطهير الميكانيكي
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  بالمائة 88،66: نسبة النجاح في العالج 

  بالمائة 11،84: نسبة االخفاح 

في برنامج مكافحة  مكون أساسي وتقنية ناجحة: التطهير الميكانيكي

 الحمراء واستئصال حشرة سوسة النخيل

2014إلى أفريل  2013أكتوبر   



التكوين والتحسيس بمخاطر اآلفة   



 التوعية 



 .المراقبة الميدانية المنتظمة للنخيل داخل وخارج منطقة التدخل . 1

 .التعرف والتدخل السريع للقااء على مظاهر االصابة عند البداية. 2

 . واع المصائد المكثفة في المناطح الموبوءة والحرص على العناية بها. 3

 (.رش وحقن)احترام مواعيد التدخل باستعمال المبيدات المنصوح بها . 5

التكثيف من األيام االعالمية والتكوينية والتحسيسية لتشمل البلديات . 6

 .المعنيةة أصحاب منابت الزينةة المجتمع المنية الجمعيات

منع نقل أشجار النخيل وأشباه النخيل تطبيح النظام الحجري الداخلي ب. 7

 .إلى المناطح السليمةوفسائلها من المناطح المصابة بالحشرة 

الخطوط العريضة للتجربة التونسية في مكافحة سوسة 

 النخيل الحمراء  

 .  حسن التصرف في بقايا النخيل المصاب بعد التطهير الميكانيكي. 4



  اللتي النباتات استيراد أن من الرغم على

 من استيرادها يحجر النخيل عائلة إلى تنتمي

 الموازية التجارة أن غير المصادرة جميع

 لفسائل بالنسبة الجوار بلدان من والتهريب

 تزال ال أوروبا من الزينة ونخيل التمر نخيل

   .اآلفة إلدخال الرئيسي الطريح

توزر واحات  

 واحات قفصة

 واحات قبلي
 واحات قابس

واحات توزر 

 هك  8363

واحات قفصة 

 واحات قبلي  هك 1850

 هك 8523

واحات قابس 

 هك 6800

 دور الحجر الزراعي في الحد من انتشار اآلفة



 على االنتباه واالنصات

 شكرا


