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الس���ودان م���ن ال���دول الت���ي تعتم���د اعتم���ادا كلی���ا ف���ي اقتص���ادھا عل���ى •
الزراعة خاصة بعد انفصال دولة جنوب السودان وذھاب معظم ث�روة 

 . البترول إلى داخل الحدود الجغرافیة للدولة الولیدة
ص��الحة  2كل��م1.886.068حی��ث أن ثل��ث  مس��احة الس��ودان البالغ��ة •

ملی�ون ھكت��ار م��ا یع��ادل  16.9م ب 1998للزراع�ة وق��درت ف��ى ع��ام 
ملی���ون ف���دان لھ���ذا نحس���ب أن الس���ودان س���یكون س���لة غ���ذاء  41.8

 . مؤكدة لكل العالم في المستقبل القریب إن شاء هللا
بم��ا أن��ھ ل��دینا مس��احات واس��عة ص��الحة للزراع��ة المروی��ة والمطری��ة •

ومناخ��ات متع��ددة وبالت��الي یوج��د تن��وع ف��ي المحاص��یل الزراعی��ة م��ع 
تن��وع ھ��ذه المناخ��ات وھ��ذا بالض��رورة یعن��ي تن��وع اآلف��ات ل��ذلك قمن��ا 

 -:بتقسیمھا إلى

 مقدمــــة
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 :آفات قومیة ونقصد بھا/ أ•
 طیور الكویلیا على الذرة الرفیعة1.
 .الجراد الصحراوي حیث أن السودان دولة توالد ودولة عبور2.
 .آفة العندت  وھي نوع من البق یھاجم الذرة في طور اللبنة3.
 .ذبابة الفاكھة بأنواعھا المختلفة4.
 .أعشاب النیل5.
 .آفات المخازن6.
 .بق البطیخ7.
 .الحشرة القشریة الخضراء على النخیل8.



 طیور الكویلیا •



  الجراد الصحراوى•



 آفة العندت •



  ذبابة الفاكھة•

  ذبابة ثمار القرعیات ذبابة فاكھة البحر األبیض المتوسط

   Bactrocera invadansذبابة الفاكھة  ذبابة فاكھة المانجو



   أعشاب النیل•



 آفات المخازن •



 الحشرة القشریة الخضراء •



ھ���ذا بجان���ب آف���ات الخض���ر والفاكھ���ة م���ن حش���رات وبكتری���ا / ب•
 .وفطریات وفیروس ونیماتودا وغیرھا

لھذا كلھ ولھذا التنوع في المناخات والتن�وع ف�ي المحاص�یل وبالت�الي التن�وع ف�ي •
اآلفات فإن عملیات مسح اآلفات الزراعیة بالسودان تك�ون ط�ول الع�ام م�ن ین�ایر 

 .حتى دیسمبر
 -:وفیما یلي بعض األمثلة•
 .یونیو مسح ومكافحة –آفة العندت ینایر •
 حملة مسح ومكافحة شتویة 15/4 – 15/9الجراد الصحراوي •
 حملة مسح ومكافحة صیفیة 14/9 – 14/4 •
 حملة مسح ومكافحة الفأر من ینایر إلى مایو •
 حملة مسح ومكافحة طیور الكویلیا على الذرة من أغسطس إلى نوفمبر•
  دیسمبر –حملة مسح ومكافحة ذبابة الفاكھة ینایر •



بجانب أن ھنالك حمالت مسح س�نویة لألم�راض الفطری�ة والبكتیری�ة •
والفیروس��یة تحس��با لظھ��ور أي أم��راض جدی��دة ض��من م��واد اإلكث��ار 
النباتی��ة ال��واردة الت��ي تس��تورد منھ��ا أن��واع مختلف��ة وكمی��ات كبی��رة 

 .بھدف تحسین األنواع
فیما یخ�تص بعملی�ات مس�ح اآلف�ات بالس�ودان فھن�اك تط�ور وتح�دیث •

ملح��وظ ف��ي عملی��ات مس��ح الج��راد الص��حراوي لم��ا یج��ده م��ن دع��م 
مباشر من منظمة الزراعة واألغذیة العالمیة الفاو من ت�وفیر أجھ�زة 
المسح الحدیث�ة وتموی�ل ب�رامج رف�ع ق�درات الع�املین بحم�الت مس�ح 

 . آفة الجراد الصحراوي
لھذا فإننا نرى أن االستراتیجیات المعمول بھ�ا ف�ي مس�ح ورص�د آف�ة •

الج��راد الص��حراوي یمك��ن اس��تخدامھا ف��ي مس��ح اآلف��ات األخ��رى م��ع 
 .بعض التعدیل مع الوضع في االعتبار الظروف االیكولوجیة لكل آفة



 

 :األسس التي یجب مراعاتھا عند إجراء عملیات المسح•
ھن��اك العدی��د م��ن األس��س الت��ي یج��ب مراعاتھ��ا عن��د إج��راء عملی��ات    

   -:مسح اآلفات الزراعیة نذكر منھا
 :الغرض من عملیات المسح -1

جم��ع معلوم��ات لتق��دیر حال��ة آف��ة م��ا والظ��روف البیئی��ة الت��ي تتواج��د فیھ��ا / أ•
 .لالستفادة من المعلومة في تحلیل مخاطر اآلفات

 .جمع معلومات لالستفادة منھا في اتخاذ قرار المكافحة/ ب•
 .  أین یتم المسح -2 
 ).خبرة –تأھیل (من الذي یقوم بعملیة المسح  -3 
 .ما ھي التجھیزات الالزمة لعملیة المسح -4 
 ما ھو نوع المسح ھل تقیمي أم بحثي؟ ھل أرضي أم جوي؟ -5 
یجب عدم التركیز على المسح في حدود المزرعة فقد یكون لآلفة عوائل أخ�رى  -6 

 .حول المزرعة یجب عدم تجاھلھا



 .یتم اختیار ثالثة إلى خمسة مزارع عشوائیا من مجموعة المزارع في منطقة ما•
 .متر وعمل دائرة باألرجل 15 – 10ثم السیر على األقدام بقطر المزرعة مسافة •
فح��ص ك��ل النبات��ات داخ��ل ھ��ذه ال��دائرة فح��ص دقی��ق لتحدی��د اإلص��ابة الحش��ریة أو •

المرضیة وما ھو نوع األمراض وھل ھنال�ك أض�رار واض�حة نتیج�ة لھ�ذه اإلص�ابة 
وھكذا تكرر ھذه العملیة كل عشرة إلى خمسة عشر مترا حت�ى نھای�ة المزرع�ة ث�م 

 .یبدأ نفس العمل في القطر الثاني للمزرعة مع أخذ عینات تربة لفحص النیماتودا
أھمی��ة تس��جیل اس��م الموق��ع ك��ذلك تس��جیل اإلح��داثیات لھ��ذا الموق��ع باس��تخدام ال •

G.P.S 
الب��د م��ن تص��ویر ك��ل الحش��رات واألع��راض المرض��یة واألض��رار الواض��حة حی��ث •

 .سیساعد ذلك كثیرا مرحلة التعرف على اآلفة
نس��بة ألن أي موس��م زراع��ي یختل��ف ع��ن الموس��م اآلخ��ر م��ن حی��ث مع��دل األمط��ار •

ودرجات الحرارة والرطوبة النسبیة وحجم المساحات المزروعة ف�إن ھ�ذه العملی�ة 
 . تكرر لموسمین أو اكثر لتحدید التعداد الحقیقي لآلفة

من البیانات الھامة تسجیل ن�وع اآلف�ة واس�مھا المحل�ي والعلم�ي ون�وع المحص�ول •
 .وأسمھ المحلي والعلمي

 مسح آفات  الخضر) 1(نموذج 



تعتب��ر ذباب��ة الفاكھ��ة م��ن الحش��رات الھام��ة الت��ي تص��یب المحاص��یل البس��تانیة •
وخاص��ة الثم��ار ف��ي ط��ور النض��ج حی��ث تس��بب أض��رار كثی��رة للثم��ار إذا أھمل��ت 
مكافحتھا في الوقت المناس�ب وذل�ك ألن الحش�رة تض�ع بیض�ھا داخ�ل الثم�رة مم�ا 

 .یتعذر معھ مكافحتھا
من أخطر أنواع ذبابة الفاكھة التي ظھرت في السنوات األخیرة بالس�ودان الن�وع •

Bacterocera invadens  باإلضافة إلى األنواع األخرى وھي:- 
  Ceratitis capitataذبابة فاكھة البحر المتوسط •
    Ceratitis cosyraذبابة فاكھة المانجو •
  Paradlepsis quinariaذبابة الفاكھة الرودیسیة •
  Dacus ciliatusذبابة القرعیات •
في السودان نستخدم المصاید لمسح ذبابة الفاكھ�ة والتع�رف عل�ى تع�دادھا ك�ذلك •

   .  نستخدم المصاید في مكافحة ذبابة الفاكھة
 -:ھذا وتنقسم المصائد إلى نوعین•

 استخدام المصائد في مسح ذبابة الفاكھة) 2(نموذج 



 -:مصائد غذائیة/ أ  
حی���ث تنج���ذب ذباب���ة الفاكھ���ة إل���ى رائح���ة الفاكھ���ة الطبیعی���ة أو   •

الص��ناعیة أو البروتینی��ة وھ��ي تج��ذب ال��ذكور واإلن��اث مع��ا أي غی��ر 
 .متخصصة وتأثیرھا أقل مقارنة بالجاذبات الجنسیة

 -:الجاذبات الجنسیة/ ب  
وھي الفیرومونات الجاذبة جنسیا وأھم فیروم�ون مس�تخدم بالس�ودان ھ�و •

ك����ذلك اس����تخدمنا فیروم����ون  B. invadensالمیثای����ل ایج����انول عل����ى 
Trimedlure  عل�����ى ذباب�����ة الفاكھ�����ةC. capitata  وفیروم�����ون

Terpinyl  علىC. cosyra وكلھا تخلط بمبید المالثیون. 
نستخدم فى مسح ومكافحة الفاكھة الفیروم�ون المس�مى المیثای�ل ایج�انول •

 .جرام مادة فعالھ للمصیدة الواحد 2.3بمعدل 
 Bacteracera invadensاكثر استخدام بالسودان مع ذبابة الفاكھة   •

. 



میثای��ل ایج��انول % 80م��ل م��ن محل��ول مك��ون م��ن  3نض��ع ف��ى ك��ل مص��یدة •
 %. 57مبید المالثیون % 20و

   B. invadensھذا الفیرومون یجذب فقط ذكور ال •
ھ���ذه الذباب���ة وج���دت ف���ي الس���ودان عل���ى اش���جار الم���انجو والجواف���ة والم���وز •

 .والبرتقال
 Growthوأثرھ��ا عل��ى ال   host preferenceبع��ض العلم��اء درس��وا ال •

ratio   و الSex ratio  حیث وجدت ھذه المع�دالت أكب�ر عل�ى الجواف�ة دون
 .العوائل االخرى 

 : استخدمنا العدید من أنواع المصائد منھا•
• 1- McPhail trap 
• 2- Delta trap   
• 3- Lynnfield trap 
• 4- Steiner trap 
• 5- Jackson trap 
• 6- Yellow trap 
• 7- Home made trap 

لذباب��ة الفاكھ��ة  mass trapping لدراس��ة فعالی��ة ھ��ذا الفیروم��ون ف��ى ال•
invadens .B 



 .فى البدایة تم اختبار ثالثة مواقع لزراعة الفاكھة•
  -:التى تتكون من اآلتى Lynnfield trapحیث استخدمنا مصیدة •
 .سنتمتر  10سنتمتر وقاعدتھا  11½اسطوانة بالستیكیة طولھا •
 .یوجد بالمصیدة اربعة فتحات لدخول الذبابة •
 .استخدمنا خلطة المیثایل إیجانول مع مبید المالثیون •
% 80مللت�ر م�ن الخل�یط المك�ون م�ن  3حیث یوضح ف�ى ك�ل مص�یدة •

 4مستحلب فى قطعة قطن  طولھ�ا % 57مالثیون % 20فیرومون و
 .سم  من ثم تتم المراقبة الدوریة للمصائد  1سم وعرضھا 



وھ���ى الم���انجو   host treesتوض���ع المص���ائد عل���ى االش���جار العائل���ة •
ش��جرة م��ن  100 – 50حی��ث ی��تم اختی��ار .والجواف��ة و الم��وز والبرتق��ال 

 . المزرعة لوضع مصیدة فى كل منھا وبتم ترقیم كل مصیدة 
 .متر  50المسافة بین مصیدة واألخرى •
متر من سطح االرض وف�ى منطق�ھ ظلیل�ة  2یتم تعلیق الشرك على ارتفاع •

Shaded area   على فرع من الشجرة قادر على حمل المصیدة . 
تترك المصائد لمدة اربعة اسابیع ثم تتم نظافتھا ویعاد تجھیزھا مرة اخرى •

و ی��تم اخ��ذ ذباب��ة الفاكھ��ة الموج��ودة داخ��ل المص��یدة وتوض��ع ف��ى أنابی��ب 
 .اختبار وتوضع علیھا دیباجة بھا كل البیانات 

 .تجمع ذبابة الفاكھة من المصائد أسبوعیا •
حی��ث تجم��ع ذباب��ة   Camels hair brushتس��تخدم فرش��ات ناعم��ة •

 %.70الفاكھة من المصیدة ومن ثم توضع فى كحول 



 -:نتائج التجربة•
في نتائج التجربة ولإلشارة إلى ع�دد ذباب�ة الفاكھ�ة داخ�ل المص�یدة نش�یر بالع�دد •

  Number trap/weekفي األسبوع /مصیدة/
وأن  B. invadensأثبتت التجربة أن المیثایل إیجانول یجذب فقط ذبابة الفاكھة •

 .ھذه الذبابة ال تنجذب إإل للمیثایل إیجانول
 

  Singa/Sinnar State -:في الموقع األول): أوال(
 ).مانجو –موز  –جوافة (تم تعلیق المصائد في ثالثة أنواع من األشجار •
 .أكثر شجرة جاذبیة لھذه اآلفة كانت المانجو ثم الجوافة فالموز•
 – 1473فم��ثال م��ا جم��ع عل��ى أش��جار الجواف��ة ف��ي یونی��و ویولی��و ك��ان بمع��دل •

 Peak of guavaألنھ�ا (للمصیدة الواح�دة ف�ي االس�بوع عل�ى الت�والي  1404
fruiting period 

أبری�ل لس��وء  –ف�ي ك�ل العوائ�ل ك�ان أدن�ى ع�دد للذباب�ة ف��ي المص�ائد ف�ي م�ارس •
 .مانجو -موز  –جوافة  23،  8،  13الظروف الجویة حیث كانت 



 Shendi & Etzeidab River Nile State -:الموقع الثاني): ثانیا(
ھنا تم وضع المصائد على أش�جار الم�انجو والبرتق�ال خ�الل ش�ھري أبری�ل •

 .ومایو
عدد الذباب داخل المصائد كان أقل م�ن الموق�ع األول وك�ان الس�بب أن ھ�ذا •

 .الموقع خضع لحمالت مكثفة بالمیثایل إیجانول في الموسم السابق
 .ھي شجرة المانجو  B. invadensلوحظ أن أكثر شجرة جاذبیة •
 .أكبر عدد بالمصائد كان في شھري سبتمبر وأكتوبر•
 

 :الفكي ھاشم والیة الخرطوم -:الموقع الثالث): ثالثا(
 .مایو على أشجار المانجو –تم وضع المصائد في ابریل •
، 445، 310ن��وفمبر ودیس��مبر  –اكب��ر ع��دد بالمص��ائد ك��ان ف��ي اكت��وبر •

 .adults portion/weekعلى التوالي  147



بوض��ع   B. invadensان��ھ یمك��ن مس��ح ورص��د ذباب��ة الفاكھ��ة •
 100 – 50المص��ائد ف��ي بس��اتین الفاكھ��ة باالختی��ار العش��وائي ل 

شجره فى كل بس�تان وی�تم توزی�ع المص�ائد بمع�دل واح�د مص�یدة لك�ل 
مت��ر م��ع  50ش��جره عل��ى أن تك��ون المس��افة ب��ین المص��یدة واألخ��رى 

مبی���د / ج���رام م���ادة فعال���ة 2.3اس���تخدام المیثای���ل ایج���انول بتركی���ز 
مبید مالثیون % 20میثایل ایجانول و% 80واستخدام الخلیط بنسبة 

 .مصیدة/ مل 3حیث یوضع منھ . مستحلب% 57
 .تجمع ذبابة الفاكھة من المصائد كل اسبوع •
وبع��د اربع��ة اس��ابیع تنظ��ف المص��یدة ویع��اد تعبئتھ��ا بمخل��وط المیثای��ل •

 .ایجانول والمالثیون 

   الخالصة



• McPhail trap 



• Delta trap 



• Lynnfield trap 



• Steiner trap 

http://www.google.com/url?url=http://www.spc.int/pacifly/Success_stories/Quarantine_surveillance_1.htm&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=R4EZVLuxB4e4uATN0YCoDQ&ved=0CCQQ9QEwBw&usg=AFQjCNHalRh-Ck14rh5eSsO9HunGLT4fww


• Jackson trap 



• Yellow trap 



• Home made trap 



 شـــكرا حلســـن 
 املـــتابعة
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