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 Research Paper (Survey: Insects)  ( حشرات: حصر  بحـوث )
 

 

 على بعض المحاصيل الزراعية من اليمن سجيل حشرات جديدة  ت
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 الملخص
سجيل حشرات  ت. 2020هللا محمد محرم.  وعبد محمد يحي الغشم ،عبده يعل شائف المقبع، ابراهيم سالم، محمد احمد هللا، عبد إسماعيل محرم،

 . 30-25 (:1)38 العربية، النبات وقاية مجلةجديدة من اليمن على بعض المحاصيل الزراعية. 

 يجب تعريفهاأضرارها من  وللحد  . اآلفات الزراعية التي تهاجم المحاصيل في العديد من بلدان العالم مسببة خسائر اقتصادية كبيرةأحد أهم الحشرات تعد 
جمع وتعريف العديد منها من قبل مؤسسات   تم    ، تحديد عوائلها من المحاصيل الزراعية التي تتغذى عليها ليسهل التعامل معها ومكافحتها. وفي اليمنوتصنيفها، وكذلك  

ل ومناطق زراعية بعض الحشرات الضارة بالمحاصيل الزراعية وكذلك الحشرات النافعة على محاصي وهدفت هذه الدراسة إلى المساهمة في حصر وتعريفمختلفة. 
 ، مجموعة من الحشرات التي وجدت على بعض المحاصيل الزراعية في مناطق مختلفة من اليمن  وتصنيف  جمع  فقد تم   . إلضافتها إلى الفاونا الحشرية في اليمن مختلفة

من الحشرات النافعة التي تهاجم هذه اآلفات عشرة أنواع  جمع رتب مختلفة. كما تم   6تتبع  فصيلة 13لـ تنتمي  الضارة من الحشرات ا  نوع 17وتوصيف جمع فيها  تم  و 
 . تينرتب تتبعائل فص يةثمانوهي بدورها تنتمي إلى  ،الحشرية وغيرها
 .اليمنالفاونا الحشرية،  ،النافعة ، : الحشراتكلمات مفتاحية 

 

 1المقدمة 
 

 . سراره إال القليلأكتشف من ي التنوع الحيوي في اليمن واسع ومتنوع ولم 
د المناخات والطبيعة تعد   أدىقد مكوناته، و أهم الحشرات واحدة من  دوتع

 .إلى تنوع الكائنات الحية فيها ومنها الفاونا الحشرية الجغرافية لليمن

 تم  لعمل قائمة موحدة للحشرات التي  هناك محاوالت متواضعة
فردية لم ترتقي إال أنها أعمال    تعريفها في اليمن من قبل عدد من الباحثين

ويمكن أن نشير هنا إلى المحاوالت الجادة   ؛بعد إلى نشاط مؤسسي موحد
؛ باعنقود 1990، 1972دراسات سابقة )باعنقود،  بها تالتي قام
وبالرغم من  .(van Harten & Wagener, 1994 ؛1997 وآخرون،

-1970)الفترة الماضية  خالل  أنه  شارة إلى  اإليمكن    تفاوت هذه البيانات
على المحاصيل    توجد  حصر وتعريف للحشرات التي تهاجم أو  تم    (2015

 ت بين حيث    المختلفة،  الزراعية وفي الغابات والمراعي في البيئات المناخية
والذي  المشروع اليمني االلماني -مسوحات االدارة العامة لوقاية النبات

أن إلى  ،van Harten & Wagener (1994)قام بحصرها وتسجيلها 
وقد    نوعا    2359الحشرات كانت  أنواع  مجموع ما تم تسجيله في اليمن من  

تم ارسالها  6432حيث وصل العدد  2002 تضاعف هذا العدد في عام
لم يعرف  ا  حشري  ا  نوع 97منها  دولة لتعريفها 23في  ا  مختص 108الى 

 .( ,.2003van Harten et al) سابقا  كانت معرفة  ا  نوع 328من قبل و
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قوائم الحشرات التي تم تعريفها من قبل المؤسسات مراجعة ومن خالل 
 الفترةالحشرات التي تم تسجيلها خالل أنواع جد أن و  الزراعية المختلفة 

عن طريق المشروع  هباستثناء ما تم جمعه وتعريف - 1970-2010
نوع   1202قد وصل إلى  -نفسها لفترة لاليمني االلماني لوقاية النبات 

(  1990-1955) مركز بحوث الكودب  ا  نوع 388: منهاالحشرات  من
المحافظات الشمالية قبل في من قبل هيئة البحوث الزراعة نوعا   375و

العامة   هيئةالو  ،(El-Bashir, 1984؛ 1996، وآخرون  )محرم الوحدة
الزراعية بجمهورية فرقة الفنون    239، وا  نوع  200  (1982لتطوير تهامة )

كان معظمها    (،1979)  اليمني الصيني  بطنة مشروع ال  -الصين الشعبية  
نواع أن عدد أإلى  (2005) عبد الغنيمحرم و أشار كما . مكرر التعريف

 18تتبع  نوعا   114صل إلى و تم جمعها وتعريفها الحشرات النافعة التي 
وواحد مسبب مرضي على  ا  مفترس 24و متطفال   90حشرية منها  ةعائل

أو بصورة عملت وجهة  مشروعا   20المحاصيل الزراعية من قبل حوالي 
(. 2005 ،عبد الغنيبأخرى في مجال وقاية النبات في اليمن )محرم و 

عدد اآلفات الشديدة الضرر أن إلى  (1997)شار باعنقود وآخرون أو 
رتبة   تتبع معظمها نوعا   296تصل إلى في اليمن  اعيةبالمحاصيل الزر 

 ، يليها حرشفية االجنحة ومتشابهة (نوعا   76)جنحة غمدية األ
 وبأعداد أخرى  ا  والبقية تتبع رتب  ،منهما لكل   (نوعا   64)جنحة األ

 بينما يشير .فصيلة 75و جنسا   208وهذه الحشرات تتبع . متفاوتة

 



 ( 2020)  1، عدد 38مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  26

Sallam & Ba-Angood (2003 )  ن اجمالي الحشرات التي تم  أإلى 
كثر من أ  وأن هناك  رتبة  25تتبع  و   نوعا    3450تعريفها باليمن لم تتجاوز  

ن أإال  .اليمن أو هي من اليمنعرف اسمها ب ع من الحشرات ا نو أ 108
تعريفها من قبل بعض  هذا العدد لم يشملها تلك العينات التي تم  

الزراعية بجمهورية خاصة البحوث الزراعية وفرقة الفنون ب المؤسسات و 
أن من مشروع البطنة اليمني الصيني وغيرها بالرغم  -الصين الشعبية 

ال يمثل كل أهميته هذا العدد مع إن ف ،وبالتاليا . مكرر كان معظمها 
تم نشره  اليمن هو ما الحقيقة. وكان آخر تسجيل للحشرات الجديدة في

  .Muharram et al.  (2017)من قبل 
خالل السنوات االخيرة غزت اليمن عدد أنه تجدر االشارة إلى و 

في أي من القوائم  ولم يتم تسجيلها من الحشرات الوافدة من دول الجوار 
مثل حشرة   ضمن الفاونا الحشرية في اليمن حتى اآلن الحشرية وبالتالي

 .Rhynchophorus ferrugineus S سوسة النخيل الحمراء

(Coleoptera: Curculionidae) ، حشرة توتا ابسلوتا على الطماطمو/ 
، وحشرة Tuta absoluta M. (Lepidoptera: Gelechiidae) البندورة

 الذرة الشامية  دودة الحشد الخريفية علىأو دودة الحشد االمريكية 
Spodoptera frugiperda Smith (Lepidoptera: Noctuidae) 

 Dactylopius opuntiae Costaالقرمزية  القشرية  حشرة  ال باإلضافة إلى  

(Hempitera: Dactylopiidae)  التي تهاجم نبات التين الشوكي
Opuntia ficus-indica.  

  توجد لحشرات التي لبعض ا جمع وتعريف يهدف هذا البحث إلى
. وتكمن أهمية مناطق مختلفة من اليمنالمحاصيل الزراعية في  على

البحث ليس فقط في معرفة تلك الحشرات التي تنتشر على بعض 
المحاصيل الزراعية وأعدائها الحيوية فقط بل إضافة الحشرات الجديدة 

 . منها إلى الفاونا الحشرية في اليمن
 

   ئقهاوطر  البحث مواد
 

زبيد  (1اليمنية التالية: )مناطق المن الدراسة الحالية عينات  تجمع
ذات   بكونهما  فانوتتص  والحديدة وهما مناطق ساحلية على البحر االحمر

 مطارقليلة األ ،م 600 حواليمرتفعة فوق سطح البحر ب و  حار مناخ
الفاكهة ، ا زراعة الذرة والدخن، القطنم( وتنتشر فيهسنة/مم 50-250)

م فوق سطح البحر   1600-800وتقع على ارتفاع    ،تعز(  2، )والخضار
زراعة النجيليات والخضار والجوافة والحمضيات وغيرها فيها وتجود 

حجة منطقة ذات تنوع   (3، )سنة/مم  700-300في حدود    هافي   واالمطار
مناخي متعدد منها ساحلية على البحر االحمر ومنها المرتفعات الجبلية 

في  مطارهاأو  رئيسي والفاكهة والنجيلياتتنتشر فيها زراعة البن بشكل 
تنتشر مناطق جبلية  صنعاء وصعدة( 4)سنة، /مم 700-200 حدود

 والكرمةا زراعة الفاكهة متساقطة االوراق مثل التفاح والرمان مفيه

م فوق سطح  2400-1800باإلضافة إلى النجيليات وهي على ارتفاع 
الهيئة العامة للبحوث  )  السنةمم في    500-300  في حدود  البحر وامطارها

طة ا. وكانت طريقة الجمع يدوية بوس( 3  و  2)الجداول    رشاد الزراعي(واإل
(، والتي تتكون من Nabokov butterfly netمصائد الحشرات الشبكية )

ومثبت في نهايته بدائرة من المعدن تشكل فتحة  ،م 1ذراع خشبي بطول 
طتها ايثبت عليها القماش الخفيف )شاش( على شكل مخروط يتم بوس

مع  وشماال   جمع عدد كبير من الحشرات عند حركتها على النبات يمينا  
بعد كل عدد من الخطوات يتم اخراج الحشرات المجمعة   ،السير إلى االمام

هذه   .%70بنسبة    كحولمم من ال  10-5  يهامن الشبكة إلى برطمانات ف
العينات يتم نقلها إلى المختبر وهناك يتم فصل بقايا النباتات والشوائب 
االخرى وغسل هذه العينات بالكحول مرتين إلى ثالث مرات إلزالة كل 

وبعدها يتم عزل العينات الحشرية   ،الشوائب من العينات الحشرية المجمعة
نابيب مكتوب عليها منطقة الجمع والتاريخ ونوع أالمتشابهة ووضعها في 

هذه العينات وفرزها على مستوى صل وفي المرحلة الثانية يتم ف ،النبات
ووضعت العينات المعروفة تم استبعاد  .اهالفصيلة والجنس بغرض تعريف

وكتب   Glycerinلبقية الغير معروفة في انابيب فيها كحول مع الجلسرين  
  من الحشرات البعض اآلخرأما  ريخ واسم الجامع.عليها المنطقة والتا

وذلك بهز اجزاء النبات المستهدف وتحتها قطعة   ،تم تجميعها يدويا   التي
حيث تتساقط هذه الحشرات إليها وبالتالي تم تجميعها   بيضاأل  من الورق 

بعد فرز هذه  .%70فيها كحول بنسبة زجاجية أنابيب  ووضعت في 
والتي فقدت احد أو  الحشرات والتخلص من الحشرات غير السليمة

تم  التركيز  وقدمجموعة من اجزائها بالمصائد أو أثناء الجمع والفرز. 
على الحشرات التي لم يتمكن فريق الدراسة من التعرف عليها، حيث تم  

هذه كحول. وقد تم  ارسال % 70تصبيرها أو وضعها في أنابيب فيها 
عينة. وقد تم   34وكان عددها  للتعريفالعينات إلى المعهد البريطاني 

كما تم تجميع . ختبرمقارنة ما تم تعريفه بالعينات المحفوظة في الم
والحشرات القشرية  لحشرات النافعة عن طريق جمع مستعمرات المن  ا

ابات إصوكذلك من    ،فرع الصغيرة والثمارالنباتات واألأوراق  المنتشرة على  
أوعية  ا في ووضعهوكذلك ثمار الرمان خارز ثمار البن على ثمار البن 

 ختبرفي الم توترك ،صناديق تربية الحشرات(و بتري أطباق زجاجية )
تم جمعها ووضعها في انابيب التي  الحشرات المتطفلة رو حتى ظه

مع الجلسرين  %70بنسبة  اليها الكحولثم أضيف زجاجية خاصة 
Glycerin  وقد تم المسح لهذه . إغالقها بإحكاموتم أجزاء،  1:3بنسبة

هذه العينات إلى . تم تقسيم  الحشرات مرة واحدة خالل الموسم لكل منطقة
 مثل منطقة   اوتم تسجيل البيانات الضرورية عليه  ،متجانستينمجموعتين  

 واسم الجامع  ،والتاريخ ،عليه ت جدوالمحصول الذي و   ،الجمع
خرى األالنسخة  و   ،للتعريف  منهانسخة  سلت  ر وأ؛  الحشرات ورقم العينةلهذه  

 وقاية النبات في هيئة البحوث الزراعية.   ختبرتم حفظها في م
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 اتعريف هذه الحشرات في المعهد الدولي للحشرات في بريطاني  تم  
 (CAB International Institute of Entomology ،Department 

of Entomology  ،British Museum  ،Cromwell Road  ،London 

SW7 5BD ،UK) والبعض اآلخر تم 1990-1988 خالل الفترة .
أو من قبل المختصين في  ختبرفي المفر امتو تعريفها بمقارنتها بما هو 

  خرى.في هيئة البحوث الزراعية والمؤسسات الزراعية األالحشرات 
 

 والمناقشة  النتائج
 

حشرة من المناطق المختلفة لليمن معظمها كان  352أكثر من  تجمع
 حشرات  107) تعزو  (%34.6حشرة وتمثل  122) زبيد الحديدة ومن 

 ؛وشمل الجمع أغلب النباتات السائدة في هذه المناطق   (%30.4وتشكل  
تركز وقد    ،(على التوالي  ،%3.4و  3.7)  كل من صعدة وحجة  فيوأقلها  

  ول االجد)  مان وفي حجة على البن فقطشجار الر أ العمل في صعدة على  
، Lepidopteraأغلبها كان من رتب الفراشات ويالحظ أن  (.3، 2 ،1
 .  Dipteraوثنائية األجنحة  ،Coleopteraغمدية األجنحة و 

 ا  سابق تسجيلها تم التي نواعالحشرات واستبعاد كل األ تعريف تم  
 ا  نوع 17وما نحن بصدده هو تلك التي لم يتم تعريفها من قبل وعددها 

 تتبع رتبة 5و Coleopteraرتبة  تتبع 3 منهامن الحشرات، 
Hymenoptera   من رتبة    نوعينوDiptera،  الرتب  من  لكل  أنواع  وثالثة 

Homoptera، وLepidoptera،  ونوع واحد يتبع رتبةIsoptera . 
تعريفها  تم   التي نواعاأل أن جد و  ( 2 جدول) الدراسة نتائج ومن

 فصيلة هما لتينفصي تتبع  Coleopteraوتنتمي لرتبة غمدية االجنحة 
Curculionidae  (نوعين)،   فصيلة  يتبع  نوعو  Chrysomelidae،  رتبة  أما  
Hymenoptera،   فصيلةكل من  تتبع أنواع 5تعريف  فقد تم 

Eupelmidae (واحد نوع)،  فصيلةل يتبعانونوعين Eulophidae،  
  جنحة األ ثنائية رتبة ومن. Formacidae فصيلة يتبعان نانوعو 

Diptera،    فصيلةنوع واحد لكل من    :نوعين فقط  تعريف  تم  Tephritidae 
 رتبة من الثالثتتبع العوائل  أنواع ثالثة و  ،Sphaeroceridae فصيلةو 

Homoptera وهي :Aphididae ، Cicadellidae، وCixiidae (نوع 
  Lepidopteraالعوائل الثالث من رتبة    تتبع  أنواع  ةوثالث   ،(امنه  لكل واحد  

 .Isopteraوالتي تتبع رتبة  Rhenotermitidae فصيلة تبعي  واحد نوعو 
 والبرح)عصيفرة    تعز  محافظة  مناطق  من  جمعها  تم  الحشرات  هذه  جميعو 

ومن مناطق السهل  ،(الحديدة)محافظة  ومن وادي زبيد ،(والبركاني
وبالذات من وادي مور ومزارع  ،الساحلي لتهامة التابع لمحافظة حجة

 محافظتيوكذلك من    (مطر  بني  ومزارع  العرة  مزرعة)ومن صنعاء    ،عبس
من االشجار أو   سواء   الفاكهة مزارع من جمعها تم وقد. بإ و  صعدة

من مزارع القطن والذرة والقمح والبن كما  أيضا  و  ،النباتات المحيطة بها
 . 2هو موضح في الجدول 

خالل عدد الحشرات التي تم جمعها من المناطق المختلفة  . 1جدول 

 . 1990-1989الموسم الزراعي 
Table 1. Number of insects collected from different regions 

in Yemen during the growing season 1989-1990. 
  

 

 Region المنطقة 

عدد الحشرات  

 التي جمعت 
No. of insects 

collected 

النسبة  

 المئوية 

% 

 Zabid, Hodaydah 122 34.6 الحديدة ،زبيد

 Taiz 107 30.4 تعز

 Hajjah 12 3.4 حجة 

 Sana'a  38 10.8 صنعاء

 Sadah 13 3.7 صعدة

 Ibb 60 17.0 اب 

 Total 352 100.0 المجموع 

 

انواع    ( إلى أنه تم تعريف عشرة3وتشير نتائج الدراسة )جدول 
من الحشرات النافعة )األعداء الطبيعية( التي تم تسجيلها ألول مر ة في 

، وقد و جدت  Hymenopteraو Coleoptera اليمن، وتتبع رتبتين هما:
؛ Coleopteraالتابعة لرتبة  Coccinellidaeثالث أنواع تتبع فصيلة 

. وقد وجدت هذه Hymenoptera وسبعة أنواع تتبع العوائل السبع لرتبة
الحشرات في كل  من صنعاء وتعز وإب وحجة على محاصيل اللوزيات 
والحمضيات والتفاح والبن والرمان، وقد وجدت أعداء طبيعية على المن  

 والعناكب والحشرة القشرية الحمراء وكذلك على خارز ثمار البن.
 اجعة القوائم والتقارير حول الحشرات التي  ومن خالل مر 

 تم تعريفها في اليمن، وبالذات تقارير هيئة البحوث الزراعية 
األبحاث الزراعية  مركز (،1990، 1983 ،1982، 1977، 1976)
دراسات ومسوحات  (،1990، 1986، 1985، 1978، 1974) الكودب 

 ،(1997باعنقود وآخرون ) ،(2008، 1990، 1972وتقارير باعنقود )
وقائمة مشروع وقاية النبات اليمني األلماني  (2003باعنقود وسالم )

(van Harten & Wagener, 1994  ؛van Harten et al., 2003)،   سالم
(، 2003وآخرون )  (، بن عثمان2003)  غالب وآخرون   ؛2003وآخرون،  

(، لم 2005) عبد الغني(، محرم و 1982تطوير تهامة )لالعامة هيئة ال
 ين ليها في الجدولإيتمكن فريق الدراسة من العثور على الحشرات المشار  

، وبالتالي فإنها تعتبر تسجيال  جديدا  لها ضمن قائمة الفاونا الحشرية  3و  2
اليمن فرة للحشرات التي تم  تعريفها في  ابعد مراجعة للقوائم المتو   في اليمن.

 28من قبل الجهات المختلفة، و جد أن الحشرات التي تم  تعريفها كانت 
للحشرات النافعة أيضا  2رتب منها  8حشرة نافعة وتتبع  11حشرة منها 

اغلبها تم جمعها من تعز، ولم يسبق تعريفها أو تسجيلها باليمن وبالتالي 
تي اهميتها في سج ل لهذه الحشرات في اليمن. وتأ  أول  تعتبر هذه الدراسة

تحديد الحشرات التي تنتشر على المحاصيل المذكورة في الجداول من 
في اليمن والتي  ناحية واألعداء الطبيعية التي تهاجم الحشرات الضارة

 يمكن استخدامها كأعداء حيوية لمكافحتها. 
 

 



 ( 2020)  1، عدد 38مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  28

 . 1990-1989خالل الموسم الزراعي  على محاصيل مختلفةاليمن  فيالحشرات الجديدة التي تّم تعريفها  .2جدول 
Table 2. New insect pests identified in Yemen on different agricultural crops during the growing season 1989-1990.   
 

 Species النوع  Family  الفصيلة Order الفصيلة Location المنطقة  Crop المحصول 

 جوافة ومانجو 
 Guava & Mango leaves  

 زبيد والحديدة
 Zabied, Hodaidah 

Coleoptera Curculionidae Myllocerus 

undecimpustulatus Faust 

 زبيد والحديدة  Citrus حمضيات/موالح 
 Zabied, Hodaidah 

Coleoptera Curculionidae Amblyrhinus sp. 

 .Zabied Coleoptera Chrysomelidae Monolepta sp زبيد Cotton قطن 

 .Taiz Hymenoptera Eupelmidae Eupelmus sp تعز Citrus حمضيات/موالح 

 فواكه مختلفة وأشجار الظل 
Different fruit and shade trees  

 Taiz Hymenoptera Eulophidae Quadrastichodella nova تعز

Girault 

 .Taiz Hymenoptera Eulophidae Pediobius sp تعز Citrus حمضيات/موالح 

 .Taiz & Zabied Hymenoptera Formaicidae Messor sp تعز وزبيد Cotton, Cereals قطن وحبوب 

 .Taiz Hymenoptera Formaicidae Dorylus sp تعز Citrus حمضيات/موالح 

 Hajjah Diptera Tephritidae Ceratitis coffeae Bezzi حجة   Coffee بن

 .Hajjah Diptera Sphaeroceridae Leptocera nigra Oliv حجة   Coffee بن

 Sana’a Homoptera Aphididae Rhopalosiphum صنعاء Apple تفاح

cerasifoliae fitchi 

 .Taiz Homoptera Cicadellidae Psammotettix sp تعز  Citrus حمضيات/موالح 

 .Taiz Homoptera Cixiidae Oliarus sp تعز  Guava جوافة 

 .Sana’a Lepidoptera Psychidae Crytothelea sp صنعاء Apple تفاح

 .Sadah Lepidoptera Pyralidae Spectrobates sp صعدة  Pomegranate رمان

 .Taiz & Ibb Lepidoptera Pyralidae Apomyelois ceratoniae Z تعز وإب   Sorghum الدخن

 .Zabied Isoptera Rhinotermitidae Heterotermes sp زبيد Cotton قطن 

 

 

 . 1990-1989قائمة الحشرات النافعة )األعداء الطبيعية( التي تّم تعريفها في اليمن خالل الموسم الزراعي .  3جدول 
Table 3. List of insects natural enemies identified in Yemen during the growing season 1989-1990.   
 

 الرتبة 
Order 

 الفصيلة 
Family 

 النوع 
Species الموقع Location 

 العائل النباتي 
Host plant 

 العائل الحشري 
Insect pest host 

Coleoptera Coccinellidae Cantana sp. صنعاء Sana’a 

 

 

 

 متساقطة األوراق أشجار 
Deciduous trees 

 Aphids & mites المن والحلم 

Harmonia sp. تفاح 
Apple  

 والحلم ذات النقطتين  نّ حشرات الم
Aphids & 2 spotted spider mite 

Jauravia sp. رمان 
Pomegranate  

 Aphids نّ م

Hymenoptera Aphelinidae Aphytis sp.  إب Ibb  حمضيات/موالح 
Citrus  

 

 

 حشرة كاليفورنيا القشرية الحمراء 
California red scale  Platygastridae  Leptacis sp. تعز Taiz 

 

 

Ceraphonidae Aphanogmus sp. 
Formicidae Hypoponera sp. 
Eucoilidae Leptopilina sp. 
Braconidae Dolichogenidea sp.  حجة Hajjah بن 

Coffee 
 حفار ثمار البن

Microlipidopter coffee fruit 

borer (Parasite) 

Encyrtidae Habrolepis sp. تعز Taiz  حمضيات/موالح 
Citrus  

 حشرة كاليفورنيا القشرية الحمراء 
California red scale  
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Abstract 
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insects on some crops from different areas in Yemen. Arab Journal of Plant Protection, 38(1): 25-30. 
Insects are one of the most important agricultural pests that attack crops in many countries of the world causing great economic losses. 

To reduce their damage, insect pests as well as their agricultural crop hosts need to be identified. In Yemen, many insects were collected and 

identified by different researchers from several institutions. The aim of this study was to contribute to the identification of some insects harmful 

to agricultural crops and their natural enemies on various crops and in different agricultural regions. In this study, 17 pest species were collected 

and identified belonging to 13 families and 5 different orders, in addition to 10 species of beneficial insects that attack these insect pests were 

also collected and identified and found to belong to 8 families and 2 orders.  
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