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 الملخص
 نمط التوزيع المكاني لحشرة سوسة النخيل الحمراء .2016. أسد اهلل العجميو ، أحمد علي صالحالكريم العزيز محمد عبد عبد علي أحمد، العصفور،

Oliv.) Rhynchophorus ferrugineus(  105-98(: 2)34، . مجلة وقاية النبات العربيةبساتين نخيل التمر في مملكة البحرينفي. 

ن منخيل تنتشر بها اإلصابة بالحشرة في المحافظة الشمالية بمملكة البحرين، خالل الفترة  بساتين ةتم دراسة توزع حشرة سوسة النخيل الحمراء في خمس
عدة معامالت ومؤشرات لتحديد  تاستخدم مصيدة فرمونية أرضية. 59من سبوع األسجلت القراءات مرة واحدة في  .2010 ويوني/حزيران – 2009 يوليو/تموز

، معدل التباين إلى المتوسط، مؤشر ديفد وموريس للتشتت، التوزيع K Dispersion parameterنمط التشتت من خالل اختبار المتوسط والتباين، معامل التشتت 
يمكن  الية.طبيعة تجمعية ع لسوسة النخيل الحمراءوقد أظهرت نتائج تلك التحاليل أن  .مؤشر لولدز للتزاحم، قانون تايلور ومعامل إيواو لإلنحدارالثنائي السالب، 

ستغالل االفي للسوسة، والمتكاملة المكافحة امج نبرتحسين أداء القرار في تخاذ اأدوات  منباعتبارها واحدة نتائج نمط التوزيع المكاني لسوسة النخيل االستفادة من 
 .في بساتين نخيل التمر األمثل لمواد العالج والتقليل من كميات المبيدات المستخدمة

 ، نمط التوزيع المكاني، المصائد الفرمونية. Rhynchophorus ferrugineus سوسة النخيل الحمراء :مفتاحيةكلمات 
 

 

  المقدمة

  
ينات في منتصف الثمان ،تعرضت نخلة التمر في منطقة الخليج العربي

لإلصابة بحشرة جديدة تعرف باسم سوسة النخيل  ،من القرن الماضي
، رتبة غمدية األجنحة .Rhynchophorus ferrugineus Olivالحمراء 

Coleoptera.  الدخيلة على المنطقة، حيث تم  اآلفاتتعد الحشرة من
ألول مرة في إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية رصدها 

 انتشار الحشرة في منطقة الخليج بعدهاتوالى  (.3) 1985المتحدة عام 
 (.1) 1995حتى اكتشفت في مملكة البحرين في منطقة الجسرة عام 

 يلتهدد زراعة النخلحمراء من أخطر اآلفات التي اتعتبر سوسة النخيل 
بجميع أنواعه في العالم، حيث أشارت كثير من الدراسات من أمد ليس 

في مناطق زراعة نخيل خاصة وببالقريب إلى خطورة هذه الحشرة 
منطقة الشرق في أما  .(23، 14)1 جوز الهند في جنوب شرق آسيا

حتى تمكنت من التأقلم واالستيطان،  وصلتها الحشرة ما إنالتي األوسط 
ثم االنتشار إلى مناطق أخرى من العالم، حتى غدت سوسة النخيل ومن 

تتمحور مخاطر  .(8)الحمراء من أخطر آفات نخيل التمر في العالم 
(، حيث 9) شهور 8-6 سوسة النخيل بأنها تؤدي إلى موت النخلة خالل
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لعدم ظهور عالمات دالة  تشاف اإلصابة في مراحلها المبكرةيصعب اك
السبب يعود إلى طبيعة معيشة وعلى السطح الخارجي لجذع النخلة، 

أنفاقًا  رحفوتتتغذى بشراهة على األنسجة الداخلية يرقات الحشرة التي 
ضعفًا للساق وإخالاًل  سببي(، مما 9، 2في جميع االتجاهات واألعماق )

لبًا قمة النخلة فينعكس سفي عملية انتقال الماء والعناصر الغذائية إلى 
على همة أيضا أن لها القدرة العالية مومن األمور ال على استدامتها.

أجريت  (.23) كم 1، حيث تصل إلى الطيران لمسافات بعيدة نسبيًا
منها دراسات سلوكية  .الحمراء العديد من البحوث حول سوسة النخيل

دراسة ( 7)وآخرون   Faleiroالتوزيع المكاني، فقد أجرى تتعلق بنمط 
حول نمط التوزيع المكاني لسوسة النخيل الحمراء في مزارع جوز 

بدارسة نمط التوزيع ( 15)وآخرون  Oehlshlager الهند، كما قام
في  Rhynchophorus palmarumاألمريكية  المكاني لسوسة النخيل
كتشاف السوسة في المنطقة أجريت بعض امنذ  مزارع نخيل الزيت.

وال تزال المكتبة  لدراسة النواحي الحيوية وطرق المكافحة.البحوث 
توزع خاصة الدراسات المعنية بالوبالعلمية تفتقر إلى الدراسات البيئية 

تأتي أهمية هذه الدراسة في تحديد طبيعة التوزع  المكاني للحشرة.
يق تطبالذي يساعد على الالمكاني لإلصابة بسوسة النخيل الحمراء 
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في الحد من ما يتعلق خاصة وباألمثل لبرامج المكافحة للسوسة 
  للمبيدات. غير المبرراالستخدام 

 

 طرائقهومواد البحث 
 

في هذه الدراسة تحديد نمط التوزع المكاني لحشرة سوسة النخيل تم 
ة في بها اإلصابة بالحشر توجدبساتين من البساتين التي  5الحمراء في 

استخدمت المصائد  .(1)جدول  ملكة البحرينالمحافظة الشمالية بم
 عًاوزعت المصائد توزي الفرمونية األرضية لجمع الطور البالغ للحشرة.

تخدمت اس في المزارع الخمس، وذلك بمعدل مصيدتين للهكتار. عشوائيًا
تر، بها ست فتحات جانبية، وثالث علوية بغطاء يل 13المصائد بسعة 

 سم، 4-3الفتحات الجانبية بمعدل  وضع بها ماء إلى دون المصيدة.
-10قطع من جريد النخيل ) 7-5، غ 350مع إضافة تمر علفي بوزن 

من المادة  مغ 700بها فرمون تجمعي يحتوي على سم(، وعلق  15
+  Methy-5-nonanol (9 part)-4الفعالة والتي تتكون من المركبين: 
Methyl -5- nonanone (1 part) ،والمصنع من قبل شركة Russell 

IPM (Ltd).  سجلت القراءات بشكل اسبوعي، وحللت النتائج من خالل
خالل  الممسوكةحساب معامالت وبعض مؤشرات التشتت للحشرات 

 ، وذلك وفقًا2010 وونيي/حزيران - 2009يوليو /تموز من الفترة
 للتالي: 

 
 معامالت التشتت 

ل سجلت بيانات أعداد حشرة سوسة النخي -المتوسط والتباين قيم اختبار 
في جداول خاصة، ثم تم استخراج قيمة متوسط وتباين أعداد سبوعية األ

وقد اعتمد في تحديد طبيعة التوزع المكاني  الحشرة الشهري للمصائد.
 في حال كانت من خالل هذا االختبار على مقارنة المتوسط بالتباين.

فإن ذلك يدل على نمط التوزع  m)= 2(sقيمة التباين مساوية للمتوسط 
( فإن m2s >العشوائي، وعندما تكون قيمة التباين أقل من المتوسط )

ن مالتوزع يكون من النوع المنتظم، أما عندما تكون قيمة التباين أعلى 
 .(19) ( فإن التوزع يكون من النوع التجمعيm 2s <المتوسط )

 
المؤشر عندما تكون يستخدم هذا  - Kحساب قيمة معامل التشتت 

شتت عندما تكون قيمة معامل الت البيانات مناسبة للتوزع الثنائي السالب.
K ( منخفضةK < 2 فإن ذلك يشير إلى توزع تجمعي عالي، وحينما )

فإن ذلك يدل على توزع تجمعي  8-2محصورة بين  Kتكون قيمة 
التوزع ( يكون K > 8) 8، بينما عندما تكون قيمتها أعلى من متوسط

 . (19ي )من النوع العشوائ

 الطريقة استعملتالدالة على التوزع التجمعي،  Kلحساب قيمة 
 وهي كالتالي: ،Southwood (19)التي اقترحها 

 

 𝐱 ̅̅ ̅ – 2/ s 2 𝐱 ̅̅ ̅=K  
 

 التباين = 2sالمتوسط،  = ̅ x  :حيث
 

ال تعمل إال في حال المتوسطات المنخفضة، أعاله إن المعادلة 
أما إذا كانت المجتمعات الحشرية ذات كثافة متوسطة فمن غير الممكن 
االعتماد عليها، ويمكن القول أنه يمكن االعتماد عليها في حال كانت 

 .3أقل من  kقيمة العامل 
  

 log (N/n0)= k log ( 1+  𝐱 ̅̅ ̅/ K) 
 

 عدد القراءات =N عدد الحشرات، متوسط=̅ x اللوغاريتم،  =log حيث

 عدد القراءات التي تساوي "صفر". = n0)العينات(، 
المجهولة من خالل الطرق  Kتستخدم هذه الطريقة لمعرفة 

ويتم  K (، حيث يفترض قيمة للعاملtrial and errorالتجريبية )
 تجريبها، ويستمر ذلك حتى يتساوى طرفي المعادلة. 

كفاءة عالية لمعظم المجتمعات ذات إن هذه الطريقة لها 
بالنسبة للمجتمعات الكبيرة فإنها تعمل فقط  المتوسطات المنخفضة.

يمكن القول أنه يجب أن تكون ثلث و عندما تكون هناك تجمعات كثيفة.
 . 10العينة خالية )قيمتها صفر(، إذا كان المتوسط أقل من 

 

N ln (1+ 𝐱 ̅̅ ̅/k)=∑( Ax/K+x) 
 

السابقتين، يتم التحليل من خالل طريقة أقصى  إتباعا للمعادلتين
وكما في المعادلة السابقة  ، وتتميز هذه الطريقة بالدقة العالية. احتمال

، ليتم في Kيتم استخدام طريقة التجربة والخطأ من خالل احتمال قيمة 
" Kكخطوة أولى يتم الحصول على قيمة " النهاية تعادل طرفي المعادلة.

= اللوغاريتم ln= عدد القراءات،  N سابقة. حيثمن إحدى الطرق ال
= مجموع كل قيم القراءات Ax= متوسط عدد الحشرات، ̅ x الطبيعي، 

+ Ax 6= Ax7+ Ax8األعلى من القراءة قيد الدراسة )مثال قيمة 
Ax9 +Ax10)..... 

 

 مؤشرات التشتت 
يعتمد هذا االختبار على مساواة التباين  -معدل التباين إلى المتوسط 

مع المتوسط، فإذا ظهرت نتيجة التحليل )صفر( فإن التوزيع يكون من 
يكون من النوع التجمعي. يتم  1النوع المنتظم، وإذا كان أكبر من 

= m= التباين، 2s ، حيث m2s/الحصول عليه من خالل المعالة التالية: 
 . (19)المتوسط 

 

من خالل  (5)يحسب هذا المؤشر  -مؤشر ديفد وموريس للتشتت 
 على التوزع التجمعي. 1القيمة األعلى من تدل . m2s/- 1المعادلة: 
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  الشمالية، مملكة البحرين. ةوصف لمواقع الدراسة )بساتين نخيل التمر( بالمحافظ  .1جدول 

Table 1.  Description of studied date palm plantations in Northern Governorate, Kingdom of Bahrain. 
  

 Location  الموقع

 

 اتاالحداثي
Coordinates 

ساحة الم

 )هكتار(
Area (ha) 

 الري نظم
Irrigation Systems 

أشجار عدد 

 النخيل
No. of 

Palm Trees 

أشجار أعمار 

 النخيل
Age of 

Palm Trees 

تاريح 

 صابةاإل
Infestation 

date 

 Karzakan 26.111459 (E) كرزكان
50.470327 (N) 

Flood 600 5-30 الغمر 3  1995 

 Karzakan 26.114929 (E) كرزكان

50.471232 (N) 

Flood 1000 5-25 الغمر 7  1995 

 Damistan  26.131133 (E) دمستان

50.470561 (N) 

 التنقيط -الغمر 8
 Flood-Drip 

900 5-35  1995 

 Diraz 26.231296 (E) الدراز

50.471731 (N) 

Flood 400 3-35 الغمر 2.5  2009 

 Barbar 26.321051 (E) باربار

50.475705 (N) 

Flood 1000  3-35 الغمر 9  2009 

 

يستخدم مؤشر التوزع الثنائي السالب  -مؤشر التوزع الثنائي السالب 
معامل  = قيم K، حيث K/1من خالل المعادلة:  (6)لتقدير تجمع األفراد 

على  1على من األالقيمة وتدل بالطريقة الثالثة  المحسوبة kالتشتت 
 التوزع التجمعي.

 

لتحديد درجة تزاحم األفراد  المؤشر هذا يستخدم -مؤشر لولدز للتزاحم 
  استخرجت القيم من خالل المعادلة: .(10)في بيئة معينة 

] 1(/2+ [( s  x ̅x*=  x ̅  
عندما تنحرف  .Crowding mean= متوسط التزاحم  *xحيث 

(، فإن ذلك يشير إلى Poisson seriesسون )اقيمة المؤشر عن تحليل بو
 التوزع التجمعي للحشرات. 

 
غ قراءات أعداد الطور البالتم استخراج تباين ومتوسط  - قانون تايلور

لسوسة النخيل الحمراء لكل أسبوع في كل شهر، ولمجموع كل شهر 
وسط إلى ين والمتالجميع فترة الدراسة. فيما بعد تم تحويل بيانات التب

باستخدام االنحدار الخطي ألقل  2r و b ،aحسبت قيمة  (.logم )يثرغالو
 ل شهر كل على حدة،م المتوسط لكيثرغام التباين ولويثرغامربع لو

 وللفترة مجتمعة، وذلك من خالل المعادلة:
  

= b log x + log a2sLog  
 

إلى حد كبير عامل مرتبط بحجم العينة  aالقياس يعتبر عامل 
مؤشر  b اإلنحدارمعامل  وليس له معنى أو داللة سلوكية في الدراسة.

 تكتالً م يكون المجتمع تكتل )تجمع( مجتمع ما في بيئة ووقت معينين.

تساوي  b ما تكون قيمةعند ، وعشوائيًا1أعلى من  b عندما تكون قيمة
 .(22) 1أقل من  bعندما تكون قيمة  ، ومنتظمًا1
 

استخدمت طريقة معامل إيواو لالنحدار لتحديد  -معامل إيواو لالنحدار 
( وبين متوسط الكثافة العددية *xالعالقة بين مؤشر متوسط التزاحم )

= تدل a، حيث x*= a+ bm(، وذلك من خالل المعادلة: mللحشرات )
 bنحدار على الميل لالزدحام )إيجابي( والتنافر )سلبي(، ومعامل اإل

 يعكس التوزع المكاني للحشرات، ويتم تفسيره كما في قانون تايلور.
 

  النتائج 
 

تم التحصل على عدة نتائج متعلقة بطبيعة توزيع حشرة سوسة النخيل 
الحمراء باستخدام عدة معامالت ومؤشرات لتحديد نمط التشتت، ويمكن 

 عرض تلك النتائج كالتالي: 
 

 معامل التشتت 
عند مقارنة التباين بالمتوسط  2 يتضح من جدول -ين االمتوسط والتب

أن قيمة التباين المتحصل عليها لجميع شهور الدراسة كانت أعلى من 
 قيمة متوسط أعداد الحشرات الملتقطة لحشرة سوسة النخيل الحمراء. 

 

تم دراسة نمط سلوك التوزع المكاني لحشرة سوسة  - Kمعامل التشتت 
التوزع بثالث طرق، وقد حلل  .Kالنخيل من خالل استخدام معامل 

التي استخرجت من خالل التباين والمتوسط قد  1Kوقد تبين أن قيمة 
، عندما 2009من عام  سبتمبر/أيلولخالل شهر  0.35انحصرت بين 

لشهر  0.57كان معدل جمع الحشرات في أدنى مستوياته، وبين قيمة 
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ية التقريب K2كما تم استخراج قيمة  .2009نوفمبر لعام /تشرين الثاني
  0.16بطريقة أخرى حيث انحصرت قيمتها بين أقل وأعلى معدل بين 

 /أكتوبرولاألوتشرين سبتمبر /أيلول، وذلك خالل شهري 0.37 و
 الدقيقة  K (accurate)3أما قيمة  على التوالي.، 2010 و 2009لعامي 

، وذلك خالل 0.56 و 0.28فقد انحصرت بين أقل وأعلى معدل بين 
  2009، لعامي يناير/كانون الثانيو ديسمبر/ولاألكانون شهري 

على التوالي. جميع القيم  ،2010 ويوني/زيرانحوبين شهر  2010 و
وهذا يدل على نمط التوزع التجمعي )جدول  8المحسوبة كانت أقل من 

3 .) 
 

تباين أعداد الطور البالغ لحشرة سوسة النخيل الحمراء و متوسط .2جدول 

 - 2009يوليو تموز/من  الفورمونية خالل الفترة الملتقطة من المصائد

 .2010 ويونيحزيران/
Table 2. Mean and variance values of collected adult red 

palm weevil from pheromone traps from July 2009 - June 

2010. 

 

 التباين
Variance  

 المتوسط
Mean 

 السنة/ الشهر
Year/Month 

  2009 
 July يوليو تموز/ 0.85 02.53
 August /أغسطسآب 0.99 03.25
 September يلول/سبتمبرأ 0.68 02.00
 October ول/أكتوبرتشرين األ 1.01 03.43
 November تشرين الثاني/نوفمبر 1.63 06.34

07.63 
 December ول/ديسمبركانون األ 1.54

  2010 
 January كانون الثاني/يناير 2.89 27.21
 February شباط/فبراير 3.06 22.89
 March آذار/مارس 3.08 22.28
 April نيسان/أبريل 2.10 11.80
 May /مايوأيار 1.68 08.59
 June حزيران/ يونيو 1.08 03.55

 

  مؤشرات التشتت
من خالل تحليل البيانات بهذا االختبار  -معدل التباين إلى المتوسط 

الشهرية لفترة الدراسة كانت أعلى من أوضحت النتائج أن جميع القيم 
 (.4ل )جدو 1
 

سة تشير نتائج تحليل بيانات أعداد السو - يفد وموريس للتشتتامؤشر د
من خالل الجمع الشهري للمصائد الفرمونية أنها كانت أعلى من قيم 

 ، والعشوائيةmaximum regularity (-1)الحد األقصى النظامية 
randomness (0) معيالتج، مما يؤكد أيضًا على أن التوزع يتبع النظام 

 (. 4 ) جدولللسوسة 
 

قد  K/1تبين من خالل هذه الدراسة أن قيم  -الثنائي السالب  K توزع
كذلك تتبع حيث أن هذه القيم  (.4جدول ) 73.5 و 1.79انحصرت بين 

 التوزع التجمعي.
 

 K.معامل حساب التشتت لسوسة النخيل الحمراء من خالل  . 3جدول
Table 3. Calculation of dispersion or aggregation parameter 

K for red palm weevil. 
 

 السنة/الشهر
Year/Month K1 K2 K3 

2009     

 July 0.43 0.18 0.33 يوليو تموز/
 August 0.43 0.19 0.32 /أغسطسآب

 September 0.35 0.16 0.34 يلول/سبتمبرأ
 October 0.42 0.25 0.43 ول/أكتوبرتشرين األ

 November 0.57 0.30 0.38 تشرين الثاني/نوفمبر
 December 0.39 0.20 0.28 ول/ديسمبركانون األ

2010    

 January 0.34 0.24 0.28 كانون الثاني/يناير
 February 0.47 0.36 0.41 شباط/فبراير
 March 0.50 0.36 0.41 آذار/مارس

 April 0.45 0.37 0.45 نيسان/أبريل
 May 0.41 0.35 0.46 /مايوأيار

 June 0.47 0.36 0.56 حزيران/ يونيو

 
استخدمت قيم التباين والمتوسط المتحصل  -للتزاحم  سمؤشر لويد

عليها من خالل بيانات الجمع لحشرات سوسة النخيل الحمراء لتقدير 
تحليل متوسط معدل تزاحم الحشرات، والذي استخرج من خالل 

لعام  سبتمبر/أيلوللشهر  2.61، وقد انحصرت المعدالت بين بواسون
 (.4)جدول  2010لعام  يناير/كانون الثانيلشهر  11.30، و2009

 النتيجة على التوزع التجمعي.ؤكد هذه وت
 

 البيانات بقانون تايلور الختبار سلوك تشتت  حللت -قانون تايلور 
 كانت أعلى من واحد  bاتضح أن قيم مؤشر التجمع  هذه اآلفة.

(<0.001P ;= 0.982= 1.73x+0.53, r)2slog ( لمجموع شهور )
لكل شهر بشكل منفرد وتبين  bكما حسبت قيم  (.أ -1 الدراسة )شكل

  (.5أن جميع القيم كانت أعلى من واحد )جدول 

 

لالختالف أنتج نتائج  Iwaoمعامل االرتباط  -و لالنحدار امعامل إيو
 مشابهة لقانون تايلورز بما يتعلق بنمط توزع سوسة النخيل الحمراء.

( *X)القة بين متوسط االزدحام تحديد العاالرتباط من خالل  حدد هذاي
 الدراسة. ( لشهور أو أسابيعmمع متوسط الكثافة العددية للحشرات )

 ،X*= 3.259x+0.0902)كانت أعلى من واحد  bتبين أن قيم 
= 0.942r ؛P<0.001)  في هذا  (.ب-1لمجموع شهور الدراسة )شكل

، وتراوحت قيم معامل 4.411و  1.551بين  bالنموذج تراوحت قيم 
 (.5 لشهور الدراسة المختلفة )جدول 1.000و 495.0( بين 2rالقياس )
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 .2010يونيو حزيران/ – 2009يوليو تموز/مؤشرات التشتت لحشرة سوسة النخيل الحمراء في بساتين نخيل للفترة من  .4 جدول
Table 4. Dispersion indices for red palm weevil in date palm plantations during the period July 2009 – June 2010. 

 

 السنة/الشهر
Year/Month 

التباين إلى 

 المتوسط
Variance to 

mean ratio  

(s2/ mean) 

 مؤشر ديفد وموريس للتشتت
David and Moore's index 

مؤشر التوزيع 

 الثنائي السالب
"K" the 

index of 

negative 

binomial 

مؤشر 

لويدس 

 للتزاحم
Lloyd's 

index X* 

حد االنتظام 

 األقصى
Maximum 

regularity 

التوزع 

 العشوائي
Randomness 

مؤشر الرصد 

 المباشر
Observed 

index 

2009       

 July 2.99 -1 0 1.99 3.03 2.83 يوليو تموز/

 August 3.30 -1 0 2.30 3.12 3.28 /أغسطسآب

 September 2.93 -1 0 1.93 2.94 2.61 يلول/سبتمبرأ

 October 3.40 -1 0 2.4 2.33 3.41 ول/أكتوبرتشرين األ

 November 3.89 -1 0 2.89 2.63 4.52 تشرين الثاني/نوفمبر

 December 4.96 -1 0 3.96 3.57 5.50 ول/ديسمبركانون األ

 
2010       

  January 9.41 -1 0 8.41 3.57 كانون الثاني/يناير

 February 7.47 -1 0 6.47 2.45 11.3 شباط/فبراير

 March 7.22 -1 0 6.22 2.43 9.54 آذار/مارس

 April 5.63 -1 0 4.63 2.22 9.31 نيسان/أبريل

 May 5.11 -1 0 4.11 2.17 6.72 /مايوأيار

 June 3.30 -1 0 2.30 1.79 5.79 ويونيحزيران/

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يوليو تموز/معامل االنحدار التجميعي إليواو )ب( ألعداد سوسة النخيل الحمراء خالل الفترة من و قانون  تايلور)أ(معامل االنحدار حسب  .1شكل 

 .2010يونيو  حزيران/-2009
Fig. 1. Regression index of Taylor’s power law (A) and Iowa’s patchiness regression (B) for red palm weevil population during 

the period July 2009 - June 2010.  
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 قانون تايلورحسب  2010 ويونيحزيران/ -2009يوليو تموز/الفترة من  الحمراء في بساتين نخيل التمر خالل لسوسة النخيل القييم التقديرية. 5 جدول

 ومعامل االنحدار التجميعي إليواو. 
Table 5. Estimated values of red palm weevil in date palm plantations using Taylor’s power law and Iowa’s patchiness regression 

during the period July 2009 - June 2010.  

 

 معامل االنحدار إليواو 
Iwao’s patchiness regression  

 قانون تايلور
 Taylor’s power law  السنة/الشهر 

Year/Month r2 a b r2 a b 

      2009 
 July يوليو تموز/ 1.182 2.931 0.926 1.551 1.370 0.501

 August /أغسطسآب 1.633 3.069 0.874 2.827 0.256 0.732

 September يلول/سبتمبرأ 1.574 3.357 0.868 2.410 0.740 0.495

 October ول/أكتوبرتشرين األ 1.025 3.141 0.999 1.282 0.352 1.000

 November تشرين الثاني/نوفمبر 1.948 2.228 0.955 2.884 0.520 0.913

0.784 0.351 3.056 
0.930 3.090 1.869 

 December ول/ديسمبركانون األ

      2010 
 January كانون الثاني/يناير 2.082 2.812 0.965 3.803 0.351 0.900

 February شباط/فبراير 2.466 1.365 0.958 4.411 4.280 0.896

 March آذار/مارس 2.120 1.791 0.933 3.741 2.939 0.923

 April نيسان/أبريل 2.770 2.477 0.740 3.931 1.584 0.677

 May /مايوأيار 2.001 1.001 1.000 1.994 0.998 1.000

 June ويونيحزيران/ 1.640 3.020 0.840 2.325 0.773 0.551
 

 
 المناقشة

 
أوضحت نتائج تحليل أعداد سوسة النخيل الحمراء الملتقطة شهريا من 
خالل المصائد الفرمونية في بساتين نخيل التمر أن قيمة التباين لفترة 
الدراسة كانت أعلى من قيمة المتوسط، مما يدل على نمط التوزع 

 احهرعلى النحو الذي اقت الحمراء حقليًاالتجمعي لحشرة سوسة النخيل 
Southwood (19.) من عدة باحثين لتحديد نمط  استخدم هذا اإلختبار

 (.21، 13، 12) توزع مجتمع اآلفات الحشرية على محاصيل مختلفة

 8التقريبية والدقيقة بقيمة أقل من  Kجاءت نتائج معامل التشتت 
 راحقتاحسب ويشير ذلك  ويشير ذلك إلى التوزع الثنائي السالب.

Southwood (19) استخدم هذا التحليل من ، وقد إلى مجتمع تجمعي
التجمع  طبيعة (.8) قبل بعض الباحثين في تحديد طبيعة بعض اآلفات

في حشرة سوسة النخيل الحمراء في بعض بساتين المحافظة الشمالية 
ل التباين معد بمملكة البحرين تم تأكيده بحساب بعض مؤشرات التشتت.

لكل الشهور مما يرجح  1الدراسة كان أعلى من إلى المتوسط في هذه 
أن Stiteler (16 )و Patil  أوضح طبيعة التوزع التجمعي للحشرة.

صفر تشير إلى التوزع المنتظم، في حين أن القيمة  القيمة التي تساوي
وأظهرت قيم تحليل مؤشر  التوزع التجمعي. تدل على 1األكبر من 

David and Moore's index  على أنها أكبر من قيم الحد األقصى
، مما randomness 0، والعشوائية maximum regularity-1نتظام الل

ختبار الاهذا  تم استخدام يؤكد الطبيعة التجمعية لسوسة النخيل الحمراء.
وز جدراسة طبيعة توزع سوسة النخيل الحمراء في مزارع في  لمن قب

النتيجة متوافقة مع هذه الدراسة كانت ، حيث وا في الهندالهند في جا
(8). 

فيستخدم  Reciprocal of exponent 1/Kأما مقلوب األس 
 K/1ففي هذه الدراسة كانت قيم  (.19)لقياس تجمع األفراد الحشرية 

لكل الشهور أعلى من صفر، مما يؤكد الصفة التجمعية لحشرة سوسة 
النخيل الحمراء. وقد استخدم هذا االختبار من عدة باحثين لتحديد طبيعة 

للتزاحم  لويدز وتراوحت قيم مؤشر (.17، 8 ،7) توزع بعض الحشرات
(x* ألقل وأعلى قيمة بين )سبتمبر /يلولأ لشهري 11.3و 2.61 
على التوالي، ويختلف هذا  ،2010و 2009لعامي  يناير/كانون الثانيو

سون مما يوحي بالطبيعة التجمعية للسوسة، ابواالختبار عن قيم سلسلة 
 لدراسة الطبيعة التجميعية لسوسة البرسيم واستخدم هذا االختبار

Hypera postica م يوتقاستخدم أيضًا في  كما(، 12) على نبات البرسيم
، وفي Cydia ptychora (21) لحفار براعم البيجونياالتوزيع المكاني 

من النوع تين للحشر نمط التوزع كلتا الدراستين توصال إلى أن
 التجمعي. 

( يالحظ أن 5 ، جدولأ-1وبناء على نتائج نموذج تايلور )شكل 
( لكل فترة الدراسة بصورة عامة، ولشهور aقيم القواطع المحسوبة )

كما أن قيم معامل  كانت أعلى من صفر. الدراسة منفردة بصورة خاصة
كما تبين من تحليل  (.5 )جدول 1أكبر من  ( كانت معنويًاbاالنحدار )

 2Log sالبيانات عن وجود عالقة معنوية بين لوغاريتم التباين 
، مما يشير إلى أن التوزع المكاني لسوسة  ̅ log  xولوغاريتم المتوسط

ددية وقد يعود ذلك إلى الكثافة الع ،تجمعيالالتوزع النخيل الحمراء يتبع 



  (2016) 2، عدد 34مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  104

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل  .(7) أو الخصائص السلوكية للحشرة
لنمط التوزع المكاني  مافي دراسته Abd-Elgawad (18)و Salama  له

لسوسة النخيل الحمراء في مزارع النخيل في محافظة اإلسماعيلية في 
لقانون لهذا اتبعًا نحدار االيمة أن ق امصر تبعا لقانون تايلور، حيث وجد

خدم كما است تشير إلى توزع تجمعي عالي لجميع مراحل تطور الحشرة.
لدراسة ( 12)خرون آو Moradi-Vajargah  هذا االختبار من قبل

على محصول البرسيم،  H. postica التجميعية لسوسة البرسيم الطبيعة
وتوصل  الحشرة.وتبين أن للحشرة طبيعة تجمعية لجميع أطوار 

Momanovic  على حشرة المن في  هالنتيجة نفسل( 11)خرون وآ
كان أكبر بكثير  Iwaoقاطع  تبين أن Iwaoومن نتائج نموذج  صربيا.

 هلنموذج نفسل bمن الصفر مما يؤشر إلى ميل شديد لالزدحام، وأن قيم 
((Iwao أكبر من واحد لكل شهور الفترة مجتمعة وللشهور  كان معنويًا

ويالحظ من  منفردة مما يشير إلى التوزع التجمعي للسوسة أيضا.
كان  Taylor( أن نموذج 1، شكل 5البيانات المتحصل عليها )جدول 

سة هذه الحشرة، حيث تراوحت قيم معامل الدر Iwaoأفضل من نموذج 
، وبين 1.000و 0.740بين  Iwaoو Taylor( لنموذج 2rاإلرتباط )

تباط دراسة االروقد تم سابقًا اإلستعانة ب على التوالي.، 1.000و 0.495
بصورة واسعة لتحديد طبيعة التشتت  Taylor's and Iwao'sبطريقة 

 (.24، 21، 20، 13، 12) لبعض الحشرات
أن طبيعة مجتمع حشرة سوسة  نتائج الدراسة الحاليةأثبتت 

التوزع  ذلككالنخيل الحمراء في بساتين النخيل تتبع التوزع التجمعي و
حينما  لم تختلفالطبيعة التجمعية للحشرة ولوحظ أن  الثنائي السالب.

قد و لها.نخفاض افي ذروة نشاطها أو عندما تكون في أدنى تكون اآلفة 
التوزع المكاني لسوسة النخيل الحمراء ( 7)وآخرون  Faleiroدرس 

في مزارع نخيل جوز الهند في منطقة جوا بالهند، عن طريق تفخيخ 
الحشرات الكاملة باستخدام المصائد الفرمونية فوجدوا أن صطياد اأو 

 (15)وآخرون   Oelschlager يموكما ق الحشرة ذات طبيعة تجمعية.

في مزارع  R. palmarumالتوزع لحشرة سوسة النخيل االمريكية 
نخيل الزيت في كوستاريكا عن طريق استعمال المصائد الفرمونية 
لجذب الحشرات الكاملة، فوجدوا أن لهذه المجتمعات طبيعة تجمعية 

سجل تجمع سوسة النخيل الحمراء  وفي المملكة العربية السعودية عالية.
المستمرة في مزارع نخيل التمر بمنطقة اإلحساء، ووجد أن اإلصابة 

ألكثر من سنة تتخذ شكل تجمعات في منطقة العمليات بسبب التوزع 
كما لوحظ أن المزارع السليمة القريبة من المزارع  التجمعي لآلفة.

للهجوم من اآلفة بشكل مستمر، وعزي ذلك إلى المصابة تعرضت 
يحتم ذلك السلوك الطبيعي للحشرة  وعليه .(4)الطبيعة التجمعية للحشرة 

استخدام تدابير بالمزارع المصابة  المزارع السليمة القريبة من حماية
يمكن أن نستنتج من هذه الدراسة أن تحديد طبيعة و وقائية سليمة.

 .لتمرا سوسة النخيل الحمراء في بساتين نخيل التوزع التجميعي لحشرة
لقرار اتخاذ ايمكن االستفادة من النتائج المتحصل عليها كأداة من أداوات 

غالل ستاالفي للسوسة، والمتكاملة المكافحة امج نبرتحسين أداء في 
 األمثل لمواد العالج والتقليل من كميات المبيدات المستخدمة.

 

 شكر وتقدير
 

يتقدددم البدداحثون بالشددكر الجزيددل إلددى الدددكتور عبدددالهادي 
رك، قسدم علدوم الدري المشداو عبدالوهاب، أستاذ علوم التربدة

البيئة، جامعة الخلديج العربدي لمدا بذلده مدن الموارد الطبيعية و
مساعدة في تحليل نتائج البحث، وإلى كدل مدن المهنددس عيسدى 

الحجدر و أحمد غانم والفني عبدالحسين أحمد، قسم وقايدة النبدات
الزراعددي، إدارة الثددروة النباتيددة، شددئون الزراعددة، وزارة 

 فدي للمسداعدة ،التخطديط العمرانديشئون البلدديات واألشغال و

 الحقلي. العمل

 
 

Abstract 
Asfour, A.A., A.A. Abdelkarim, A.A. Saleh and A. Al-Ajami. 2016. Spatial distribution pattern of red palm weevil 

(Rhynchophorus ferrugineus Oliv.) in date palm plantations in the Kingdom of Bahrain. Arab Journal of Plant Protection, 

34(2): 98-105. 
The dispersion pattern of the Rhynchophorus ferrugineus was studied in five date palm plantations located in the northern Governate, 

Kingdom of Bahrain. Sampling of adult red palm weevils was collected weekly from 59 baited pheromone traps during 2009-2010. The spatial 

distribution of the weevil population was described by using several statistical analysis methods including dispersion parameter K, variance to 

mean ratio, David Morris index of dispersion, negative binomial distribution, Lloyd’s index of crowding, Taylor power law and Iwao’s 

regression. The results of these analyses revealed the high aggregate nature of the red palm weevil in date palm plantations. Study of the Spatial 

Distribution of red weevil could be used as a decision-making tool for a better implementation of the weevil integrated management program, 

and to reduce the amount of insecticides applications in date palm plantations.  
Keywords: Rhynchophorus ferrugineus Oliv., spatial distribution pattern, pheromone traps, seasonal activity. 
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