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Research Papers (Crop Lossesحلم): خسارة اقتصادیةبحــوث ( : Mites)

McGregor)(Oligonychus afrasiaticus(Acarina : Tetranychidae)دراسة تأثیر حلم الغبار
للتمور في وادي حضرموت، الیمنالخواص الفیزیوكیمیائیةفي 

2وجمال سعید باصحیح1سعید عبد هللا باعنقود

) إدارة وقایة النبات، مكتب الزراعة والري وادي حضرموت، الیمن.2(؛) قسم وقایة النبات، كلیة ناصر للعلوم الزراعیة، جامعة عدن، الیمن1(

الملخص
McGregor)(Oligonychus afrasiaticusارــم الغبــر حلــة تأثیـ. دراس2000ح. ـد باصحیـال سعیـد اهللا وجمـود، سعید عبـباعنق

(Acarina: Tetranychidae)85- 82: 18للتمور في وادي حضرموت، الیمن. مجلة وقایة النبات العربیة.الخواص الفیزیوكیمیائیةفي.
Oligonychus afrasiaticusحلم الغبار منها اب النخیل في وادي حضرموت بالعدید من اآلفات یص (McGregor)(Acarina: Tetranychidae).شرت وقد انت

من إنتاجهم من التمر في بعض المواقع. نفذت هذه الدراسة %80اإلصابة بهذا الحلم انتشارًا واسعًا في السنوات األخیرة مما أدى إلى خسارة المزارعین أكثر من 
ثمار في مرحلة القطاف النهائي بمحطة أبحاث سیئون، وعلى ثالثة أصناف هي: مجراف، مدیني وحمراء وذلك عندما كانت ال1998خالل شهر أیلول/سبتمبر 

خواص الفیزیائیة (الطول، (التمر). تم مقارنة الخواص الفیزیوكیمیائیة للعینات  المصابة والسلیمة من كل صنف. أظهرت النتائج التأثیر الواضح لحلم الغبار في ال
كما یؤثر هذا الحلم في الخواص الكیمیائیة للثمار (المواد الصلبة .وصغر حجمهالثمار المصابة عدم اكتمال نمو ونضج  االعرض، الوزن والحجم) حیث لوحظ 

الذائبة والرطوبة) حیث تكون أقل في الثمار المصابة منها في السلیمة.
Oligonychus afrasiaticusحلم الغبار،:ةكلمات مفتاحی (McGregor)وادي حضرموت، الیمن، ، النخیل.

المقدمة
،وریة الیمنیة أحد محاصیل الفاكهة المهمةتعتبر التمور في الجمه

هكتارًا عام 20144حیث بلغت المساحة التي تغطیها أشجار النخیل  
وتعد ).2طنًا في  العام نفسه (26205وبلغ إنتاج التمور 1997

محافظة حضرموت من المناطق الغنیة بالنخیل وٕانتاج التمور.  وتتركز 
حضرموت حیث بلغ عدد أشجار المحافظة في وادي في زراعة النخیل 

الوادي أكثر من ملیون ونصف نخلة وبلغ عدد األصناف في النخیل 
). 10صنفًا وهي من األصناف الجیدة (45أكثر من  

ي لتمور وادي حضرموت وجد ئایومن خالل دراسة التركیب الكیم
أنها ذات صفات طبیعیة جیدة، وذات محتوى مناسب من البروتین 

). 8(نیة والعناصر النادرة عالوة على السكریاتواألمالح المعد
ویتعرض  النخیل لإلصابة بعدد من اآلفات حیث یعتبر حلم 

McGregorOligonychysالغبار( afrasiaticus أهمها في كثیر (
من دول العالم المنتجة للتمور، وفي وادي حضرموت ظهرت هذه 

آخر مما أدى في وتزایدت أضرار الحلم عامًا بعد1983المشكلة عام 
من إنتاجهم من %80بعض المواقع إلى خسارة المزارعین أكثر من 

الخواص تحدیدإلى الحالیةالدراسة هدفت). لذا 3(التمــر
فیها.الفیزیوكیمیائیة للتمور لمعرفة تأثیر الحلم 

مـواد البحث وطرائقھ
في مدینة 1998،أجریت  الدراسة خالل شهر أیلول/سبتمبر

هي: مجراف، مدیني أصنافموت)، على ثالثة(وادي حضرن ئو سی
وحمراء وذلك  في مرحلة النضج النهائي (التمر). تشكل  األصناف 
المدروسة معظم نخیل مدینة سیئون  (بامفتاح،  أبحاث غیر منشورة). 

من ةأخذت عینات من ثمار سلیمة خالیة من اإلصابة وأخرى مصاب
الخواص الفیزیوكیمیائیة للسلیم كل من األصناف الثالثة لمقارنة

.والمصاب منها

الخواص الفیزیائیة (الطبیعیة)
مةدَ تم تقدیر ذلك باستخدام القَ الطول والعرض وثخانة الثمار: .1

(مقیاس من المعدن ثبت فیه سنان مذببتان إحداهما ثابتة واألخرى 
ةمتحركة، تقاس به األطوال) لعشر ثمرات سلیمة وأخرى مصاب

المتوسط لكل منها.وحسب
تم تقدیرها باستخدام میزان حساس حیث وزنــت عشر وزن الثمار: .2

وحسب المتوسط لكل منها.ةثمار سلیمة وأخرى مصاب
حیث أخذت رخمیدس، أاعتمادًا على قاعدة تم حسابهجم الثمار:ح.3

على حده في ةخمس ثمار سلیمة وأخرى مصابة ووضعت كل ثمر 
على ماء، وحسب حجم الماء المزاح لكل ثمرة مخبار مدرج یحتوي

المعدل حسب الطریقة الموصوفة  من قبل ساهيحسبثم 
، وأقل قرق معنويT). حللت النتائج إحصائیًا باستخدام 9(

(LSD)) 12لمقارنة المتوسطات.(

الخواص الكیمیائیـة للثمار
مة غ من عینة تمور سلی100أخذ وزن تم تقدیر الرطوبـــة : .1

خالیة من اإلصابة ووزن مماثل من عینة تمور مصابه من كل 
صنف على حده  وذلك بعد نزع الكأس والنوى من الثمار، 

ساعة 12لمدة س65ºوضعت العینة في الفرن عند درجة حرارة 
). ثم حسبت 7ووزنت ((Desiccator)ثم بردت في مجفف هوائي 

النسبة المئویة للرطوبة.
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غ من ثمار تمور سلیمة ووزن 5أخذ وزن الكلي : تقدیر الرماد .2
مماثل من ثمار مصابة لألصناف المدروسة سبق تجفیفها في 

ساعات.  سحقت العینة 5لمدة س105ºالفرن عند درجة حرارة 
إلى اوتسخینهاي سبق غسلهتالترمید البوتقةجیدًا ووضعت في 

ن الحرق . ووضعت في فر اثم تثبیت وزنهادرجة الترمید وتبریده
المادة وتفادي تفحمحیث رفعت درجة حرارته بالتدریج حتى ت

واستمرت عملیة س525ºالفوران، ثم ثبتت درجة حرارة الفرن عند 
.  بردت العینة في )9(الترمید حتى أصبح لون الرماد أبیضــًا 

المجفف ووزنت ثم حسبت النسبة المئویة للرماد في العینة.
غ من التمور السلیمة 30أخذ وزن الذائبـــة: تقدیر المواد الصلبة.3

عد إزالة الكأس والنوى من بوالمصابة لألصناف المدروسة، و 
غ من كل 5الثمار هرست جیدًا حتى التجانس، ثم تم أخذ وزن 

مل ماء 20مل، وضع 25عینه ووضعت في إناء نظیف سعة 
مقطر ساخن لكل عینه من التمور وخلطت بقضیب زجاجي حتى 

ذابة الكاملة، أخذت قطرة من كل محلول ووضعت على سطـح اإل
) وسجلت القراءة التي Refractometer(جیبي  جهاز رفراكتومتر 

تعطي نسبة المواد الصلبة الذائبة في العینة حیث حسبت نسبة 
(القراءة في 4المواد الصلبة الذائبة بالضرب في معامل التخفیف 

).4×الجهاز 
فر انظرًا لعدم تو نینیة (القابضة) في التمور: اقدیر المادة التت.4

نه تم إالمواد الكیماویة الخاصة بإجراء هذا االختبار في المختبر ف
االستعاضة عنها بطریقه التقدیر الحسي (التذوق) والترتیب حسب 
األفضلیة وقد أعطت تفسیرًا أولیًا عن انخفاض اإلصابة في بعض 

ما یلي: تم إحضار ثالث أصناف التمور تتلخص هذه الطریقة فی
عینات من الثمار لألصناف المدروسة وهي في طور الخالل 

شخصًا  من المستطعمین 32(البسر) وزعت الثمار على 

لیتذوقها واحدة ة(باحثین+مرشدین)، حیث أعطیت لكل منهم ثمر 
بعد األخرى بفترة مناسبة (خمس دقائق) وأعطى الشخص ماء 

ب من كل فاحص ترتیب التمور إلزالة آثار طعم الثمرة. وطل
1حسب درجة الشخطة (الَشْحَرْه) بالحلق بحیث یعطي الرقم

للشحره 3للشحره المتوسطة والرقم 2للشحره الخفیفة والرقم 
حللت النتائج إحصائیًا باستخدام طریقة الترتیب الشدیدة.

)Ranking كما هو موضح في نشرة المعهد البریطاني (
).11للمواصفات (

لنتائج و المناقشةا
الخواص الفیزیائیة (الطبیعیة) فيالتأثیر 

الخواص الفیزیائیة للثمار، ویفرز خیوطًا فيیؤثر حلم الغبار 
حریریة بیضاء تربط الثمار ببعضها البعض و تغطي العنق بكامله، 

معرقلة نموه ونمو الثمار.
بین المتوسطاتات) وجود فروق1أوضحت نتائج الدراسة (جدول

في عرض الثمرة وحجمها و سمك اللحم بین الثمار السلیمة والمصابة 
لكن التحلیل اإلحصائي لم یظهر فروقًا إحصائیة .لصالح السلیمة منها

بین ثمار األصناف الثالثة السلیمة 0.05معنویة عند مستوى 
هاووزنالثمرةوالمصابة  (كل صنف على حده)  إال بالنسبة لطول

سلیمة، وبالنسبة لعرض الثمرة السلیمة مقارنة بالمصابة لصالح الثمار ال
.  تتفق هذه النتائج مع نتائج دراسات سابقة "الحمراء"فقط عند الصنف 

إلى أن الثمار المصابة ال یكتمل نموها ونضجها وتكون عادة تأشار 
، 4، 1(صغیرة الحجم كما یتغیر لونها فتصبح غیر مرغوبة لالستهالك 

13.(

Oligonychus afrasiaticusالغبار أثر اإلصابة بحلم.  1جدول  (McGregor)الخواص الفیزیائیة لثالثة أصناف من التمورفي
Table 1.  Effect of date palm dust mite Oligonychus afrasiaticus (McGregor) on the physical characteristics of three varieties
of dates.

الصنــف
Variety

الطـول  (مم)
length (mm)

العـرض (مم)
width (mm)

وزن الثمرة (غ)
wt of fruit (g)

)3(سمحجم الثمرة
size of the fruit

3 )(cm

(مم)سمك اللحم
thickness

(mm)
مدیني

Madini
ثمار سلیمة

healthy fruits
27.73*16.244.89*3.752.64

مار مصابةث
infested fruits

25.7615.742.963.352.24

مجراف 
Mijraf

ثمار سلیمة
healthy fruits

33.00*19.406.54*5.302.95

ثمار مصابة
infested fruits

31.8518.554.704.402.65

حمراء
Hamra

ثمار سلیمة
healthy fruits

31.98*17.93*6.62*5.32.95

ثمار مصابة
infested fruits

29.2016.113.604.622.83

.)Tبین الثمار السلیمة والمصابة (إختبار 0.05*یوجد فرق معنوي عند مستوى معنویة 
* Significant difference between healthy and infested fruits at P= 0.05 (T test )
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الخواص الكیمیائیة فيالتأثیر 
میائیة للثمار حیث أظهرت نتائج الخواص الكیفيیؤثر حلم الغبار 

األصنافبین الثمار السلیمة والمصابة فياتالدراسة وجود فروق
محتویاتها من المواد الصلبة الذائبة والرطوبة لجهةالثالثة المدروسة 

) مما یدل على أن الحلم 2حیث كانت أقل في الثمار المصابة (جدول 
ما تم ذكره مع هذایتفقیؤثر أیضًا في الخواص الكیماویة للثمار. و 

إلى أن المواد القابلة للذوبان في الماء كالسكریات تكون أقل في سابقًا 
، بینما لم یكن تأثیر )6، 5(الثمار المصابة منها في غیر المصابة 

محتوى الثمار من الرماد.فيالحلم واضحًا 

Oligonychus afrasiaticusتأثیر اإلصابة بحلم الغبار.  2جدول 
(McGregor)الخواص الكیمیائیـــة لثالثة أصناف من التمور في

Table 2. Effect of date palm dust mite Oligonychus
afrasiaticus (McGregor) on the chemical composition of
three different varieties of dates

الصنـف
Variety

مجموع المواد 
بة الذائبةالصل

Total soluble
solids

الرطوبة%
Humidity

%

%
الرماد

Ash%
Madiniمدیني

ثمار سلیمة
healthy fruits

65.505.22.8

ثمار مصابة
infested fruits

61.854.72.6

Mijrafمجراف
ثمار سلیمة

healthy fruits
67.906.72.2

ثمار مصابة
infested fruits

63.755.52.2

Hamraحمراء
ثمار سلیمة

healthy fruits
62.454.82.0

ثمار مصابة
infested fruits

58.504.52.4

نینیه) في اأما بالنسبة لمحتوى الثمار من المواد القابضة (الت
مرحلة الخالل (البسر) وهي أكثر المراحل عرضة لإلصابة، فقد وجد 

ات الثمار من المواد القابضة حیث أن هناك اختالفًا واضحًا في محتوی
).  وهذا ما أكدته نتائج 3كانت أعلى في صنف الحمراء ( جدول 

إلى وجود فروق إحصائیة معنویة عند التي أشارتالفحوص الحسیة 
فالصنف مدیني یختلف معنویًا عن بقیة 0.05مستوى معنویة 

إعادة أقل من المواد القابضة، وعند ةاألصناف في احتوائه على كمی
تدریج النتائج للصنفین المجراف والحمراء، وجد أیضًا أن الصنف 

أقل من ةمجراف یختلف معنویًا عن الحمراء في احتوائه على كمی
نخفاض اإلصابة في صنف الحمراء إالمواد القابضة لذا یمكن القول أن 

نینیه) في ثمار صنف الحمراء ایعود إلى زیادة المادة القابضة (الت
صنفي المجراف والمدیني. وتتفق هذه النتائج  مع ما ذكره مقارنة ب

)  حیث أشاروا إلى أن ثمار صنف الحمراء تتمیز 1ابراهیم وحجاج (
باحتوائها على كمیة أكثر من المواد القابضة مقارنة بصنفي المدیني 
والمجراف. كذلك انخفاض نسبة السكر المختزل في ثمار صنف 

كر المختزل في ثمار صنف الحمراء الحمراء فقد وجد أن نسبة الس
بینما كانت أعلى في ثمار المجراف والمدیني حیث ، %69.5كانت 
). 7على التوالي (، %82.1و%88.4بلغت 

لثالثة أصناف من التمور الختبار التذوق الفاحصیناستجابة. 3جدول 
Table 3. Extreme Rank Sum values of assessor for three
different date varieties.

نتائج جدول اختبار 
التذوق المعنویة

Assessors’ Rank
Table significant

values

Varietyالصنف
النتائج

Results
حمراء

Hamra
مجراف
Mijraf

مدیني
Madini

50–78 76 61 42*
تقییم الفاحصین

Asessors’
evaluation

41 -55 50 40* -

الفاحصین تقییم
بعد استبعاد

مدینيالصنف
Assessors’
evaluation

(after excluding
Madini var )

ھذا المواد القابضة (التانینیھ) بینكمیة* توجد فروقات معنویة في 
.0.05عند مستوى معنویة األخرىاألصنافالصنف و

* Significant difference at P = 0.05 for the content of tannin
materials for this variety compared with other varieties of
dates.

Abstract
Ba Angood, S.A. and G .S. Bass’haih.  2000.  A Study on the Effect of Date Palm Dust Mite Oligonychus afrasiaticus
(McGregor) (Acarin : Tetranychidae) on the Physiochemical Characters of Three Different Date Varieties in Wadi
Hadhramout, Yemen.  Arab J.  Pl.  Prot. 18: 82-85.

Date palm trees in Wadi Hadhramout are usually attacked by several pests, the most important ones are the lesser date moth, date palm
stem borers and the date palm dust mite.  In the last few years, infestation of the dust mite was widely spread damaging 80% of the yield in
some areas. This study was carried out in September 1998 at Seiyun Agricultural Research Station to determine the effect of the dust mite on
physiochemical characters of three varieties of dates. The results showed that the dust mite had an adverse effect on some of physiochemical
characters of dates in Wadi Hadhramout. Infested dates of Mijraf, Madini and Hamra varieties were smaller in size, malformed and unripe,
compared with healthy ones. They also had lower content of total soluble solids particularly sugars, and lower percentage of water content
compared with the healthy ones.
Keywords: Oligonychus afrasiaticus (McGregor), dust mite, dates, Hadramout, Yemen
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