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مقدمــة:
مجمػػة الد ارسػػات والبحػػوث مجمػػة تصػػدر عػػف كميػػة الد ارسػػات العميػػا بجامعػػة دنقػػال م وهػػي مجمػػة
نصػػؼ سػػنوية عممي ػػة محكمػػة تسػػرـ ف ػػي توسػػية دال ػرة العم ػػـ والمعرفػػة و لػػؾ م ػػف خػػالؿ نشػػر البح ػػوث
واألوراؽ العممية التي تتوافر فيرا األصالة والمنرجية والفالػدة العمميػة  .ووفػؽ هػ ر الرؤيػة ترحػب المجمػة

بإسرامات األسات ة والباحثوف مف داخؿ و خارج الجامعة والتي تتوفر فيرا كؿ أساسيات البحث العممػي

م شريطة أف ال تكوف اإلسرامات قد نشرت مف قبؿ أو تحت إجراء النشر في أي مجمة أخري.

قواعد النشر:


ترحػب المجمػة بػالبحوث فػي ثػالث نسػع مطبوعػة عمػي وجػي واحػد عمػي ورؽ A4

ومحفوظػة فػػي قػرص مػػدم

 )CDبف ارغػػات مزدوجػة وهػوامش  1.2سػـ معمػػي أف ال يزيػػد

حجـ البحث عف أربعيف صفحة شاممة الممخصيف والموضوع والمراجة والمالحػؽ  .ويكػوف

حجـ الحرؼ  )21وترقـ الصفحات في األسفؿ بشكؿ متسمسؿ .


يقػػدـ الباحػػث ممخصػػيف لبحثػػي فػػي ورقتػػيف منفصػػمتيف م إحػػداهما بالمخػػة العربيػػة م واألخػػرى



يكتب عنواف البحث م واسـ المؤلؼ ورتبتي العممية والمؤسسة التي يعمؿ فيرػا عمػي صػفحة

باالنجميزية م و لؾ فيما ال يزيد عف مالتي كممة لكؿ منرما .

منفصػػمة م ثػػـ يكتػػب عنػ ػواف البحػػث م ػرة أخ ػػري عمػػي الصػػفحة األول ػػي مػػف البحػػث وعم ػػي
صفحة كؿ ممخص .


يجب أف تتبة الطريقة العممية المثمي لعرض البحث أو الورقة مف حيث الخالصػة ومنػاه

ووسػػالؿ البحػػث وعػػرض الموضػػوع وتحميمػػي والنتػػال التػػي تػػـ التوصػػؿ إليرػػا والتوصػػيات
المقدمة وقالمة المراجة وفؽ المنر المتبة .


يجػػب أف ي ارعػػي تػرقيـ الجػػداوؿ واألشػػكاؿ والرسػػومات والصػػور المرسػػومة بػػالحبر األسػػود م

مة اإليضاح المقابؿ لكؿ م عمي أف تكوف واضحة عند إعادة إنتاجرا.


المقدمة لمنشر لمتقويـ مف قبؿ مختصيف في موضوع البحث.
تخضة البحوث ّ

ب
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ف ػػي حال ػػة البح ػػوث واألوراؽ المس ػػتمة يج ػػب توض ػػي الدرج ػػة الت ػػي منح ػػت لمرس ػػالة وزمانر ػػا



يحػػؽ لريلػػة التحريػػر إج ػراء التخي ػرات التػػي ت ارهػػا ضػػرورية ألغ ػراض الصػػياغة أو تصػػويب



يرجػػي مػػف البػػاحثيف كتابػػة أسػػمالرـ وجانػػب مػػف سػػيرترـ ال اتيػػة فػػي صػػفحة منفصػػمة و لػػؾ

والجامعة التي قدمت لرا والمجنة التي قومترا.

األخطاء النحويةم أو الترقيـ.
حفاظاً عمي سرية التحكيـ .


يحؽ لمف ينشر لي بحث في المجمة خمس نسع مف العدد المعني.



المجمػػة غيػػر ممزمػػة بػػرد األوراؽ التػػي لػػـ يػػتـ اعتمادهػػا لمنشػػرم وترسػػؿ إفػػادة بعػػدـ النشػػر



ترسؿ األوراؽ إلي المجمة عمي العنواف التالي :

لمكاتب.

مجمة الدراسات والبحوث
هيئة التحرير

كميـة الدراسـات العميـا

جامعـة دنقـال -ص ب74 :
دنقـال – السـودان

تمفون  0241 825947فاكس 00241 825946
البريد اإللكتروني dirasatoliaJournal10@hotmail. com
موقع المجمة عمي االنترنتhttp://www.uofd.edu:

ج
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اإلفتتاحية

الحمد هلل على إحسانه ،والشكر له على توفيقه وامتنانه  ،والصالة والسالم علي
المعظم شأنه  ،سيدنا محمد الداعى الى رضوانه ،وعلى آله واصحابه واخوانه  ،وبعد ...
فييى إرييار الييدور الرسييالى لقامعييت دنقييال والتييى يمىييح البح ي العلمييى حييد ييم
دافها  ،يسر كليت الدراساث العليا ن تضع بين ييديكم العيدد الوح مين مقليت الدراسياث
والبحو

 ،والتى تهتم بنشر البحيو والدراسياث فيى شيتى مقيالث المعرفيت والتيى يقيوم

باقرائها عضاء يئت التدريس بالقامعت وخارج القامعت  ،وكح البياحىين المهتميين بنشير
البحو

العلميت الرصينت التيى تخيدم يدال القامعيت والمقتميع المحليى بالولييت الشيماليت

والورنى القومى واإلقليمى العربى واإلسالم والفريقى.
و يئييت التحرييير فييى ييبا القانييل تح ي كييح البيياحىين فييى كييح كلييياث القامعييت
وإداراتها  ،وداخح الوليت الشماليت وخارقها عليى اإلسيهام فيى إىيراء العيداد المقبليت مين
به المقلت بالبحو

الرصينت التى تهدل الى النهوض ببالدنا.

كما ترحل يئت التحرير بآرائكم ومقترحاتكم الت تسهم فى تروير المقلت.
وهللا من وراء القصد

هيئة التحرير

ه
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دراسة بيولوجيا الجراد الصحراوي التجمعى ())Schistoserca gregaria (Forskal
في دنقال  -الوالية الشمالية – السودان

2

أنور عبد الحميم محمد 1و مختار عبد العزيز محمد

ومحمود حسن عبد ربه
1
وزارة الزراعة – الوالية الشوالية – دنقال – السوداى
كلية العلوم الزراعية  -جاهعة دنقال – السلين – السوداى

المستخمص

أجريت ه ر الدراسة بدنقالم الوالية الشػمالية فػى الفتػرة مػف  2008 – 2006و لػؾ لمتعػرؼ عمػى

بيولوجيػػا الج ػراد الصػػحراوي التجمعػػى تحػػت ظػػروؼ معمميػػة أشػػبي بػػالظروؼ الطبيعيػػة .ولقػػد أظرػػرت ه ػ ر
الدراسة النتال التالية-:

عمػػؽ وضػػة البػػيض ت ػراوح مػػف صػػفر إلػػى  9.25سػػـ بمتوسػػط عػ ػػاـ يسػػاوى  6.48سػػـم مػػدة

وض ػػة البػػيض تراوحػػت بػػيف صػػفر و 2.11س ػػاعة بمتوسػػط عػػاـ يسػػاوى  1.44سػػاعةم عػػدد البػػيض فػػي
الكتمة تراوح بيف صفر و 70.5بمتوسط عاـ يسػاوى 30.33م عػدد كتػؿ البػيض لىنثػى فػي الكػػوس تػراوح

بػػيف صػػفر و  1.5بمتوسػػط عػػاـ يسػػاوى.,92م مػػدة الحضػػانة تراوحػػت بػػيف صػػفر و 31يػػوـ بمتوسػػط عػػاـ
يسػاوى 18.71م متوسط فتػرة البقػػاء لمعمػر مػف الطػػور األوؿ إلػى ال اربػة تػراوح بػيف صػفر و  9.50يػوـم
متوسط مػدة البقػاء فػي الطػور الخػامس تػراوح بػيف صػفر و  11.5يػوـ بمتوسػط عػاـ يسػػاوى  8.04يػوـم
متوسط موت البيض تػراوح بػيف صػفر و 24.25بمتوسػط عػاـ يسػاوى 14.7م متوسػط المػوت مػف العػدد

الكم ػػى تػ ػراوح ب ػػيف صػ ػفر و  12.25بمتوس ػػط عػ ػػاـ يس ػػاوى 7.17م ع ػػدد األطػ ػوار تػ ػراوح ب ػػيف ص ػػفر و 5
بمتوسػػط عػػاـ يسػػاوى 3.54م دورة حيػػاة الج ػراد الصػػحراوي تراوحػػت بػػيف صػػفر و  93يػػوـ بمتوسػػط عػػاـ

يسػػاوى  49.42يػػوـ بينمػػا بمػػا عػػدد األجيػػاؿ سػػتة فػػي خػػالؿ سػػنتيف إال أف الجيػػؿ األخيػػر لػػـ يسػػتطة أف
يتكاثر إلنتاج أف ارد جديدة.

النتال أشارت !لى أف بيلة الوالية الشمالية أكثر ماللمة لتوالد وتكاثر الجراد الصحراوى

التجمعى.

المقدمــة:

ينتشر الجراد الصػحراوى  S. gregaria forskalانتشػا اًر كبيػ اًر عمػى المسػتوى العػالمي

ويشمؿ قارة إفريقيا وآسيا وأجزاء مف أوربا Magorم .) 1994

يعتبػػر الج ػراد الصػػحراوي مػػف أهػػـ أن ػواع الجػراد والمنطقػػة التػػي بوسػػعي اإلغػػا رة عميرػػا تمتػػد

عبػػر مسػػاحة قػػدرها  29مميػػوف كػػـ 2وتشػػمؿ  57بمػػداً ،تبمػػا هػ ر المسػػاحة أكثػػر مػػف  %20مػػف إجمػػالي
س ػػط األرض لمعػ ػػالـ كم ػػي steedmanم 1988م مص ػػطفي واحم ػػدم 1990
.)1993

و Meinzingenم

جملة الدراسات والبحوث– جامعة دنقال

العدد األول – 1022م

في فتػرة الجفػاؼ عنػد إنعػداـ األمطػار يظرػر الجػراد الصػحراوي فػي شػكمي اإلنفػرادي المقػيـ
وعنػػػدما ترطػ ػػؿ األمطػ ػػار وتتحسػ ػػف البيلػ ػػة يسػػػتطية التحػ ػػوؿ لممظرػ ػػر ألتجمعػ ػػي أو الرحػ ػػاؿ) Uvarovم

 .)1921الجراد الصحراوي يمكنػي أف يمحػؽ سػنوياً أضػرار بالخػة بعشػر سػكاف العػالـ إ ا تكػاثر عمػى هيلػة

أرجاؿ  Steedmanم .)1988لىمطار دور كبيػر فػي تكػاثر وهجػرة الجػراد الصػحراوي وتوزيعػي عمػى
البيلات المختمفة و تكمف أهميترا أيضاً فػي تػوفير الرطوبػة المناسػبة لنمػو بػيض الجػراد مػة نمػو النباتػات
والحشػػالش واألشػػجار والشػػجيرات التػػي يفضػػمرا الج ػراد ف ػػي غ الػػي واالحتمػػاء برػػا مػػف األعػػداء الطبيعي ػػة

وتمعب األمطار أيضاً دو اًر بار اًز في مظاهر التحوؿ لمجراد الصحراوي.

يسػػبب الج ػراد الصػػحراوي دمػػا اًر لممحاص ػيؿ الزراعيػػة فػػي أفريقيػػا  -الشػػرؽ األوسػػط  -شػػرؽ

آسيا وجنوب أوربا خاصةً عندما تكوف األحواؿ الجوية مناسبة لتنقمي مف مكاف إلى آخر .يطير الجراد في

مستويات منخفضة بحثاً عػف الخػ اء واإلحتمػاء و تسػتطية أسػراب الجػراد أف ترػاجر الػى مسػافة  200كمػـ

في اليوـ الواحد ربيةم  1996و عبدالعظيـم .)2004

هنالؾ ثالث مناطؽ رليسية لموسـ تكاثرر وهجرتي عبد اهللم  )1996وهى:ػ

من ػػاطؽ التوال ػػد الربيع ػػي وتش ػػمؿ -:ش ػػماؿ إفريقي ػػا  -الجزيػػرة العربي ػػة و الق ػػرف اإلفريق ػػىم من ػػاطؽ التك ػػاثر
الصيفي وتشمؿ -:غرب إفريقيػا  -السػوداف  -الػيمف  -الرنػد  -باكسػتاف وايػراف ومنػاطؽ التكػاثر الشػتوي
وتشمؿ -:ساحؿ البحر األحمر  -الصوماؿ وباكستاف.

توجد عدة عوامؿ تؤدى لرجرة وانتقػاؿ الجػراد الصػحراوي مػف منطقػة إلػى أخػرى قػد تكػوف عوامػؿ

فسيولوجية أو عوامؿ بيلية .حركة الجراد تكوف دالماً مة إتجار الريػاح مػف منػاطؽ الضػخط الجػوى المرتفػة
إلػى المػنخفض وأثبتػت الد ارسػات أف سػرعة الجػراد المرػاجر تبمػػا  18كمػـ  /سػاعة و 200كمػـ فػي اليػػوـ

الواحد المنشاوي وعصمتم .)2001

تمعب العوامؿ البيلة والجوية مثؿ درجات الح اررةم الرطوبػةم الريػاح والخطػاء النبػاتي دو اًر هامػاً

فػي حيػاة ومػوت الجػراد الصػح اروي و لػؾ فػي مراحمػي المختمفػة )  Ealandم  1914و Symmonsو
Cressmanم .)2001

تضة أنثػى الجػراد الصػحراوي بيضػرا فػي بيلػة مناسػبة ولػوحظ أنرػا تضػة بيضػرا فػي المنػاطؽ

الجػ ػػرداء ات الرطوبػ ػػة األرضػ ػػية المناسػ ػػبة والمتاخمػ ػػة لممنػ ػػاطؽ الخض ػ ػراء الخنيػ ػػة باألعشػ ػػاب والنباتػ ػػات

الصح اروية التي يفضمرا )Pedglyم .)1981

أدت التخيػ ػرات المناخي ػػة الت ػػى ب ػػدأت تح ػػدث ف ػػى الوالي ػػة الش ػػمالية إل ػػى ظر ػػور أسػ ػراب م ػػف الجػ ػراد

الصحراوي التي أثرت سمباً عمي إجمالي النات القومي لممحاصيؿ الزراعية لمسوداف بصػورة عامػة والواليػة
ػاء عم ػػى م ػػا س ػػبؽ ه ػػدفت الد ارس ػػة لمتع ػػرؼ عم ػػي
الش ػػمالية بص ػػورة خاص ػػة وقاي ػػة النبات ػػاتم  )2007وبن ػ ً
خصالص أطوار دورة حياتي والتي تتمثؿ في اآلتػي -:عمػؽ وضػة البػيض بالسػنتمترم فتػرة وضػة البػيض
بالساعاتم عدد البيض فى الكتمةم عدد كتؿ البيض لىنثىم فترة الحضانة باألياـ مف وضة البيض حتى
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الفقسم موت البيض مف المجموع الكمى النات م متوسط فترة البقاء لمعمر مف االوؿ  -الرابة )م متوسط
فترة البقاء فى العمر الخامسم موت األطوار مف العدد الكمىم عػدد األطػوار ومتوسػط الفتػرة التػى يقضػيرا
الجراد مف الفقس حتى طور التزاوج باالياـ.

المـواد وطــرق العمـل

في األسبوع األوؿ مف فب اريػر  2006بػدأ إجػراء الد ارسػة البحثيػة بػدنقال بالواليػة الشػمالية التػى تقػة

بػػيف خطػػى عػػرض  22-16شػػماالً  32-20ش ػرقاً و لػػؾ بإسػػتجالب الج ػراد الصػػحراوي التجمعػػي الخيػػر
ناضػ

جنسػػيا مػػف المركػػز القػػومي لفسػػيولوجيا وبيلػػة الحشػرات بورتسػػوداف) .تمػػت تربيتػػي تحػػت ظػػروؼ

أشػػبي بػػالظروؼ الطبيعيػػةم و لػػؾ بخػػرض د ارسػػة بيولوجيػػا الج ػراد الصػػحراوي فػػي الظػػروؼ الجويػػة لمواليػػة
الشمػ ػػالية وتػػـ توزيػػة عػػدد  6أزواج مػػف الج ػراد الصػػحراوي إنػػاث و كػػور عمػػى عػػدد أربعػػة صػػناديؽ معػػدة
لوضة البػيض أنثػى واحػدة مقابػؿ كػريف فػى كػؿ صػندوؽ)م كػؿ صػندوؽ يحتػوى عمػى كوسػيف برمػا تربػة

لوضػػة البػػيض و تػػـ تسػػجيؿ عػػدد كتػػؿ البػػيض – عػػدد البػػيض  -الفقػػس  -والمػػوت لمبػػيض والحوريػػات و
مدة التطور والنض الجنسي لكؿ مكرر عمى حدام وسجمت القراءات لكؿ جيؿ عمي حػدا حتػى نرايػة فتػرة

الد ارسػػةم وأخي ػ اًر تػػـ حصػػر عػػدداألجياؿ الناتجػػة فػػى فت ػرة الد ارسػػةم وتػػـ إتبػػاع طػػرؽ التربيػػة المتبعػػة لػػدى

المركز القومى لفسيولوجيا وبيلة الحشرات.

يتـ عرض األطػوارعمى أشػعة الشػمس صػباحاً ومسػاءاً حتػي إرتفػاع درجػات الحػ اررة ثػـ إعادترػا

في الفترة الصباحية مف طموع الشمس حتي ارتفػاع درجػة الحػ اررة عػف  20ـم والفتػرة المسػالية حتػي قبػؿ

مخيب الشمس) و يختمؼ توقيت التعرض ألشعة الشمس بإختالؼ درجات الح اررة.

تـ تسجيؿ تواريع وضػة البػيض م الفقػس واإلنسػالخات لىطػوار المختمفػة .تػـ تػـ تحويػؿ الجػراد

ال ي تظرر فيي عالمات النض الجنسى البموغ) مثؿ البدء في عمميػة التػزاوج باإلضػافة الػي النظػر الػي
شػكمي الخػارجي إلػى صػػندوؽ وضػة البػيض المعػػد لػ لؾ والػ ى بػػي كوسػات تحتػوي عمػػي تربػة رمػؿ صػػال

لوضة البيض) مة عػزؿ  2كػريف وأنثػي) مػة إحصػاء عػدد كتػؿ البػيض فػى الكػوس وعػدد البػيض فػي
الكتمة الواحدة وتسجيؿ عدد الفاقس وعدد البيض التالؼ بعد الفقسم مة متابعة التطور لكؿ صندوؽ عمي

ح ػػدام باإلض ػػافة إل ػػي تس ػػجيؿ فتػ ػرة الحض ػػانة وتس ػػجيؿ تػ ػواريع النضػ ػ

األجياؿ في السنة.

الجنس ػػي لك ػػؿ مك ػػرر وأخيػ ػ اًر ع ػػدد

تـ تخ ية الحوريات عمي الدخف األخضػرم جػريش القمػ النػاعـم الرجمػة م باإلضػافة إلػى األعػالؼ

الخضراء مة وضة غ اء طازج لىعمار الصخيرة والبالخة.

كما تـ إستعماؿ التصميـ العشوالى الكامؿ فى ه ر التجربةم واجراء تحميؿ التبايف )(ANOVA

عمى البيانات المتحصمة بإستعماؿ برنام الحزـ اإلحصالية لمعموـ اإلجتماعية ).)SPSS
النتائج والمناقشة
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تشير نتػال التحميػؿ اإلحصػالى لمتوسػطات عمػؽ وضػة البػيض لىجيػاؿ المختمفػة بالسػنتمتر
إلى أني اليوجد فػرؽ معنػوى بػيف المتوسػطات فػى كػؿ األجيػاؿ إال مػة الجيػؿ السػادس الػ ى وضػة البػيض

خػارج التربػػة .المتوسػط العػػاـ يسػاوى  6.48سػػـ وقػد إنحصػػر العمػؽ مػػا بػيف صػػفر و  9.25سػػـ جػػدوؿ
 .)1هػ ر النتػال توافػؽ ماتوصػؿ إليػي

 (1977) Uvarovو  (1988 Steedmanالمػ اف كػ ار أف

أنثى الجراد الصػحراوى التضػة بيضػرا إال إ ا وجػدت رطوبػة مناسػبة عمػى عمػؽ  10 - 5سػـ مػف سػط

األرض .معظػػـ ه ػ ر النتػػال ال تتفػػؽ مػػة النتػػال التػػى توصػػؿ إليرػػا محمػػد السػػيد ) (1965ال ػ ي ك ػرأف
عمؽ وضة البيض ألنثى الجراد الصحراوى يتراوح بي  15 - 7.5سـ وعػادة 15سػـ وربمػا يرجػة السػبب

إلى إختالؼ نوع التربة و عدـ مالء مة ظروؼ التربة.

بالنسػػبة لمتوسػػط مػػدة وضػػة البػػيض اليوجػػد فػػرؽ معنػػوى بػػيف األجيػػاؿ إال مػػة الجيػػؿ السػػادس ال ػ ى

وضػػة البػػيض خػػارج التربػػة والػ ى يختمػػؼ معنويػاً مػػة األجيػػاؿ الثالثػػي األولػػي .المتوسػػط العػػاـ لمػػدة وضػػة

البػيض  1.44وقػػد تراوحػػت مػػدة وضػػة البػػيض بػػيف صػػفر و 2.11سػػاعة جػػدوؿ  .)1مػػدة وضػػة البػػيض
لػبعض األجيػػاؿ تتفػػؽ مػػة نتػال  (1988 ) steedmanو  )2002 Ahmedالمػ اف أوضػػحا أف عمميػػة

جػػس وحفػػر ووضػػة البػػيض ألنثػػى الج ػراد الصػػحراوى تتػراوح بػػيف  2 -1.5سػػاعة .هػ ر النتػػال توافػػؽ مػا
كػرر محمػػد السػػيد  (1965الػ ى قػػاؿ أف عمميػػة الحفػػر و الوضػػة تتػراوح بػػيف  2-1.5سػػاعة ولكنرػػا قػػد

تقصػػر إلػػى سػػاعة أو تطػػوؿ إلػػى ثػػالث سػػاعات .نتػػال الجيػػؿ األخيػػر التػػى جػػاءت مخالفػػة لنتػػال بػػاقى

األجياؿ ربما يعزى إلى عدـ مالء مة رطوبةم قواـم ح اررة ومسامية التربة لوضة البيض.

يوجػد فػػرؽ معنػػوى فػى عػػدد البػػيض فػى الكتمػػة بػػيف الجيػؿ الثالػػث وكػػؿ األجيػاؿ ماعػػدا الجيمػػيف

الثػانى و الخػامس) و المتوسػط العػاـ يسػاوى  30.33وانحصػر المػدى بػيف صػفر و  70.50جػػدوؿ.)1
يختمؼ معظـ نتال ه ر التجربة مة نتال  )1982 Anonال ي قاؿ أف متوسػط عػدد البػيض فػى الكتمػة

الواحدة ألنثي الجراد الصحراوى التجمعي يتراوح مف  80- 60بيضة وأيضػاً تخػالؼ هػ ر النتػال

مػا كػرر

 )1988 Steedmanبوف أنثى الجراد الصحراوى التجمعى تضة فػى المتوسػط  80 -70بيضػة وتتفػؽ

هػ ػ ر النت ػػال نس ػػبياً م ػػة نت ػػال

 Symmonsو )2001 Cressmanالمػ ػ اف أثبت ػػا أف أنث ػػى الجػ ػراد

الصػػحراوى التجمعػػى تضػػة أقػػؿ مػػف  .80ه ػ ر اإلختالفػػات فػػى عػػدد البػػيض فػػى الكتمػػة ربمػػا يعػػزى إلػػى
التبايف فى أنواع الخ اء باالضافة إلى الظروؼ البيلة والجوية.

أيصاّ يوجد فرؽ معنوى فى عدد كتؿ البيض لىنثى بيف الجيؿ الثانى و الخامس مة السادس

واليوجد فرؽ معنوى بيف بقية األجياؿ والمتوسط العاـ يساوى  0.92وقد إنحصر المدى بيف صفر و

 1.5وسجؿ الجيؿ الخامس أعمى متوسط لعدد كتؿ البيض يميي الجيؿ الثانى ثـ الثالث و الرابة واخي اًر
الجيؿ السادس جدوؿ  .)1نالحظ أف الجيؿ السادس وضة البيض خارج التربة وربما يعزى لؾ لسوء
الظروؼ البيلية أو ظروؼ التربة وتختمؼ ه ر النت ػػال مة نتػػال )1958 Uvarovم )1982 Anonم

 Ripperو  )1965 Georgeال يف كروا أف أنثى الج ػراد الصحراوى التجمعيػى تضة مف 3 - 2
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كتػػؿ وك لؾ تختمؼ ه ر النتال مة النتال التى تحصؿ عميرا  )1936 Hussan and Ahmedو
 (1958 Hunterو ال يف أوضحوا أني تحت الظروؼ المعممية فى بعض الدوؿ سجؿ مابيف 25 - 9
كيس ألنثى الجراد الصحراوى الواحدة .ه ا التبايف فى عدد كتؿ البيض ربما يعزى إلى تنوع الخ اء ال ى

يتناولي الجراد باإلضافة إلى التفاوت الكبير فى الظروؼ البيلية و الجوية.

يوجػػد فػػرؽ معنػػوى فػػى متوسػػط فتػرة حضػػانة البػػيض بػػيف الجيػػؿ االوؿ و السػػادسم المتوسػػط العػػاـ

لمدة الحضانة يساوى  18.71وقد إنحصر المػدى بػيف صػفر و  31جػدوؿ  .)2تتفػؽ نتػال التجربػة مػة
 )1982 Anonال ػ ى أوض ػ أف مػػدة الحضػػانة لبػػيض أنثػػى الج ػراد الصػػحراوى تمتػػد إلػػى  26يػػوـ فػػي

درجة ح اررة  24درجة ملوية و  12يوـ فى درجة ح اررة  33درجة ملوية فوكثر أيضاً تتفؽ ه ر النتال مة
نتػال محمػد السػيد )(1965م  (2001) Cressman Symmonsالػ يف أشػا ار إلػى أف فتػرة حضػانة
بػيض الجػراد الصػحراوى تتػراوح بػيف  73 --- 9يػوـم رغػـ تطػابؽ نتػال هػ ر التجربػة مػة المػ كوريف

أعػ ػ ػػالر إال أنرػػا تختمػػؼ قمي ػ ػالً مػػة نتػ ػ ػػال  Wardhaughوآخ ػريف  (1969ال ػ يف قػػالوا إف متوسػػط فت ػرة
حضانة البيض تتراوح بيف  25 - 9يوـ فى مناطؽ التكػاثر الصػيفى وبػيف  22 - 15يػوـ فػى المنػاطؽ

التى تطوؿ فيرا األمطار أو تقصر شرؽ أفريقيا)م  29 - 10يوـ فػى منػاطؽ السػاحؿ .هػ ر اإلختالفػات
البسيطة ربما ترجة إلى إختالؼ العوامؿ الجوية مف ح اررة ورطوبة وغيرها.

بالنس ػػبة لم ػػوت الب ػػيض ل ػػـ يظر ػػر أى ف ػػرؽ معن ػػوى ب ػػيف ك ػػؿ األجي ػػاؿ إال م ػػة الجي ػػؿ الس ػػادس و

المتوس ػػط الع ػػاـ يس ػػاوى  14.7وق ػػد إنحص ػػر الم ػػدى ب ػػيف ص ػػفر و 24.25ج ػػدوؿ .)2يالح ػػظ أف أعم ػػى
متوسط لموت البيض كاف فػى الجيػؿ الخػامس بينمػا سػجؿ الجيػؿ الثالػث أدنػى متوسػط لمػوت البػيض بعػد

الجي ػ ػػؿ الس ػ ػػادس ج ػ ػػدوؿ  . )2تتف ػ ػػؽ نت ػ ػػال التحمي ػ ػػؿ لمتوس ػ ػػطات م ػ ػػوت الب ػ ػػيض م ػ ػػة

symmons

و )2001 Cressmanو  Ashallو (1962) Eillsال يف أثبتوا أف نسبة البػيض الػ ى يبقػى حيػاً حتػى
الفقػػس تتوقػػؼ إلػػى حػػد كبيػػر عمػػى الظػػروؼ البيليػػة ووجػػود طفيميػػات ومفترسػػات البػػيض ويمكػػف أف يجػػؼ

البػػيض إ ا تعػػرض لريػػاح جافػػة وقػػد ترتفػػة نسػػبة المػػوت إ ا تجػػاوزت درجػػات ح ػ اررة التربػػة الػػى 35
ويختمػػؼ مقػػدار الخسػػالر الكميػػة مػػابيف  65% - 5وأيضػػا أيػػدت هػ ر النتػػال نتػػال

ـ

 Symmonsو

 )2001 Cressmanالم ػ اف أوضػػحا أنػػي اليفقػػس كػػؿ البػػيض ال ػ ى تضػػعي األنثػػى واليصػػؿ نتػػاج كػػؿ
البػػيض إلػػى طػػور الحش ػرة الكاممػػة .ربمػػا يرجػػة السػػبب فػػى مػػوت البػػيض إلػػى درجػػات الحػ اررة العاليػػة التػػى
كانت سالدر آن اؾ أو إلى وجود مفترسات وطفيميات.

فػػى فت ػرة البقػػاء لمطػػور مػػف العمػػر األوؿ وحتػػى ال اربػػة إتض ػ مػػف خػػالؿ التحميػػؿ اإلحصػػالى أنػػي

اليوجػد فػػرؽ معنػػوى بػػيف الجيػػؿ الثالػث و الجيػػؿ السػػادس ولكػػف بػػاقى األجيػاؿ االربعػػة تختمػػؼ معنويػاً عػػف

الجيػؿ السػػادس فقػػط .المتوسػػط العػػاـ يسػػاوى  7.00وانحصػرالمدى بػػيف صػػفر و 9,50جػػدوؿ  .)2الجيػػؿ

األوؿ قد سجؿ أطوؿ متوسط لفترة البقاء يميي الجيؿ الخامس ثـ الثانى ثـ الرابة ثـ الثالػث وأخيػ اًر السػادس
جػ ػ ػػدوؿ  .)2كػ ػ ػػؿ ه ػ ػ ػ ر النتػ ػ ػػال ال تتفػ ػ ػػؽ مػ ػ ػػة  )1988 Steedmanو  SymmonsوCressman
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)2001م عدا الجيؿ الثالث وال يف قالوا أف متوسط مدة التطور لىطوار األربعػة األولػي تسػتخرؽ مػا بػيف
 7 - 6أيػاـ لمعمػرم التبػايف فػي هػ ر النتػال ربمػا يرجػة الػى التبػػايف فػى دجػات الحػ اررة والرطوبػة لمشػػرور

المختمفة لىجياؿ قيد الدراسة.

يشير تحميؿ التبايف لمتوسط فترة البقػاء فػى العمػر الخػامس لمجػراد الصػحراوى بونػي اليوجػد فػرؽ

معنػػوى بػػيف األجيػػاؿ الخمسػػة األولػػى ولكػػف يوجػػد فرقػاً معنويػاً بينرػػا وبػػيف الجيػػؿ السػػادس والمتوسػػط العػػاـ
يساوى  8.00و قد إنحصر المدى بيف صفر و 11.50ويالحظ أف الجيؿ الثانى قد سجؿ أطوؿ متوسػط

لفتػ ػرة البق ػػاء و الجي ػػؿ ال ارب ػػة س ػػجؿ أدن ػػى متوس ػػط لفتػ ػرة بق ػػاء بع ػػد الجي ػػؿ الس ػػادس ج ػػدوؿ  .)2نج ػػد أف

متوسطات كؿ األجياؿ تختمػؼ إختالفػاً طفيفػاً مػة مػا كػرر محمػد السػيد  )1965عػدا الجيػؿ الثػانى الػ ى

قاؿ أف متوسط فترة البقاء لمعمر الخامس تنحصر بيف  12 – 11يوـ .وأيضا تخالؼ ه ر النتال ً ما كرر
 Symmonsو )2001 Cressmanبػػوف متوسػػط فتػرة البقػػاء فػػي العمػػر الخػػامس  10أيػػاـ .التضػػارب
البسيط فى ه ر النتال مة بعضرا البعض ربما يرجة الى إختالؼ الظروؼ البيلية و الجوية.

مف خػالؿ تحميػؿ التبػايف إتضػ عػدـ وجػود فػرؽ معنػوى فػى متوسػط نسػبة مػوت األطػوار بػيف

األجياؿ الخمسة األولى فيما بينرا ولكف يوجد فرؽ معنوى بيف الجيؿ الثانى و الرابة و الخامس مػة الجيػؿ
السػػادس و المتوسػػط العػػاـ يسػػاوى  7.17وقػػد إنحصػػر المػػدى بػػيف صػػفر و  12.25جػػدوؿ  .)3الجيػػؿ
الخػػامس سػػجؿ أعمػػى نسػػبة مػػوت وأدنػػى نسػػبة مػػوت سػػجمت فػػى الجيػػؿ الثالػػث بعػػد الجيػػؿ السػػادس جػػدوؿ

 .)3تتفؽ ه ر النتال مة  Symmonsو )2001 Cressmanو  Roffeyو )1968 Popovال يف
كػػروا أنػػي نتيجػػة لحػػدوث المػػوت الطبيعػػيم اإلفتػراس الػ اتىم اإلفتػراس بواسػػطة كالنػػات أخػػرى والتطفػػؿ ال

تصؿ كؿ الحوريات الي طور الحشرة الكاممة.

أيضاّ اليوجد فرؽ معنوى بيف األجياؿ فى عدد االطوار إال مة الجيؿ السادس و المتوسط العاـ

يسػػاوى  3.54وانحصػػر المػػدى بػػيف صػػفر و  5جػػدوؿ  .(3تتفػػؽ بعػػض هػ ر النتػػال مػػة مػػا توصػػؿ إليػػي

لريطة  )1965و  )1966 uvarovالم اف قاال أف لمجػراد الصػحراوى التجمعػى خمسػة أطػوار .التبػايف
ال ى حدث فى عدد األطوارلبعض األجياؿ ربمػا يرجػة إلػى تخيػرات األحػواؿ الجويػي التػى أثػرت سػمباً عمػى

التطور.

يشير تحميؿ التبايف بوني يوجد فػرؽ معنػوى فػى دورة الحيػاة بػيف الجيػؿ األوؿ مػة الثالػث و األوؿ

مة السادس واليوجػد فػرؽ معنػوى فػى بقيػة األجيػاؿ فيمػا بينرػا و المتوسػط العػاـ يسػاوى  49.42وانحصػر

المػػدى بػػيف صػػفر و  93.50جػػدوؿ  3وشػػكؿ  .)1ه ػ ر النتػػال ماعػػدا نتيجػػة الجيػػؿ السػػادس تطػػابؽ
النتػػال التػػى وجػػدها  (1981) Pedgleyالػ ى كػػر أف فتػرة التطػػور تتػراوح مػػابيف  8 - 3أسػػابية وقػػد
تكػوف أكثػر حسػب الحالػة الج ػػوية وأيضػاً تتفػؽ النتػػال مػة محمػد السػيد  )1965والػ ى قػاؿ تراوحػت فتػرة
تطػػور الج ػراد حتػػى النض ػ الجنسػػى بػػيف  5أو  6أسػػابية الػػي خمسػػة أشػػرر وقػػد تطػػوؿ أو تقصػػر حسػػب

الحالة الجويػةم أيضػا تتفػؽ النت ػػال نسبيػ ػاً مػة مػا توصػؿ إليػي حسػنى ) (1965و Wardhaughوآخػروف
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 )1969ال يف أثبتوا أف الفترة التى تستخرقرا أطوار الجراد مف الفقس حتي النض الجنسى تتبايف حسػب
الخ اء و المواسـ و المناطؽ و األقاليـ وه ا التبايف يعزى إليي تضارب ه ر النتال .
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جدول  :1متوسطات عمق وضع البيض ،مدة وضع البيض ،عدد البيض فى الكتمة وعدد كتل البيض لألنثى
متوسط عمق وضع البيض

متوسط مدة وضع البيض

متوسط عدد البيض فى الكتمة

متوسط عدد كتل البيض

المعامالت (األجيال)
االوؿ

6.88 a

1.88 a

32.25 b

0.75 ab

الثانى

9.25 a

2.11 a

44.75 ab

1.25 a

الثالث

8.75a

2.00 a

70.50 a

1.00 ab

الرابة

7.25 a

1.25 ab

37.50b

1.00 ab

الخامس

6.75 a

1.38 ab

47.00 ab

1.50a

السادس

0.00b

0.00 b

0.00c

0.00b

المعنوية

ـ

ـ

ـ

ـ

معامؿ االختالؼ %

51.68

51.62

52.14

62.98

الخطو القياسى

2.38

0.52

11.22

0.40

بالسنتميتر

بالساعة

المعامالت التى لرا حروؼ متشابرة داخؿ العمود الوحد التختمؼ معنوياً عف بعضرا تحت مستوى االحتمالية  5%وفقا ل ػ .DMRT
ـ :معنوى

غ ـ :غير معنوى
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جدول  2:متوسطات فترة حضانة البيض ،نسبة موت البيض ،فترة البقاء لمعمر من األول وحتى الرابع ،والخامس
المعامالت (األجيال)

متوسط فترة الحضانة باأليام

متوسط نسبة موت البيض

متوسط فترة البقاء لمعمر من

الطور االول حتى الرابع بااليام

الخامس بااليام

االوؿ

31.00 a

18.50 a

9.50 a

9.50 a

الثانى

8.00 ab

16.75 a

8.00 a

11.50 a

الثالث

26.50 ab

9.25 a

7.00 ab

8.50 a

الرابة

26.00 ab

16.25 a

7.75 a

8.00 a

الخامس

20.75 ab

24.25 a

9.25 a

10.75 a

السادس

0.00 b

0.00 b

0.00 b

0.00 b

المعنوية

غـ

ـ

ـ

ـ

معامؿ االختالؼ %

78.05

60.15

55.14

49.91

الخطو القياسى

10.35

6.04

2.74

2.84

لألنثى

المعامالت التى لرا حروؼ متشابرة داخؿ العمود الواحد التختمؼ معنوياً عف بعضرا تحت مستوى االحتمالية  5%وفقا ل ػ .DMRT
ـ :معنوى

غ ـ :غير معنوى
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جدول :3متوسطات نسبة موت األطوار ،عدد األطوار و الفترة التى تقضيها الجرادة من الفقس وحتى طور التزاوج
المعامالت (األجيال)

متوسط نسبة موت األطوار

متوسط الفترة التى تقضيها الجرادة من

عدد األطوار

الفقس وحتى طور التزاوج باأليام

االوؿ

6.25 ab

3.75 a

93.50 a

الثانى

10.00 a

5.00 a

60.50 abc

الثالث

2.75 ab

3.75 a

22.00 bc

الرابة

11.25 a

3.75 a

45.00 abc

الخامس

12.25 a

5.00 a

75.50 ab

السادس

0.00 b

0.00 b

0.00c

المعنوية

ـ

ـ

ـ

معامؿ االختالؼ %

70.63

48.79

70.32

الخطو القياسى

3.59

6.04

14.1869

المعامالت التى لرا حروؼ متشابرة داخؿ العمود الواحد التختمؼ معنوياً عف بعضرا تحت مستوى االحتمالية  5%وفقا ل ػ .DMRT
ـ :معنوى

غ ـ :غير معنوى

533

العدد األول – يوليو 1022م

جملة جامعة دنقال للبحوث العلمية

93.5
60.5
45
22

0
القيح القيح القيح القيح القيح القيح
الىال الرابع الخامس السادس
الوح الىان

فترة التطور بااليام

75.5

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

االجيال
شكل  :1متوسط فترة التطور من الفقس حتى طور التزاوج بااليام
اإلستنتاجات-:
يمك ػػف ألنث ػػى الجػ ػراد الص ػػحراوي أف تض ػػة بيض ػػرا خ ػػارج الترب ػػي إ ا وج ػػدت الظ ػػروؼ غي ػػر

مؤاتية ل لؾم والوالية الشمالية بيلترا ماللمة لتوالد الجراد الصحراوى.
المراجــــــع

أوال ّ المراجع العربية-:
المنش ػػاوى عب ػػدالعزيز وعص ػػمت حج ػػازى  .)2001أس ػػباب هجػ ػرة الجػػراد الص ػػحراوى الموس ػػمية.
اآلفات الحشرية والحيوانية وطرؽ مكافحترا .ص ص .272 -266

حسػػنى محمػػد حسػػف  .)1965أهميػػة األرصػػاد الجػػوي وظػػروؼ البيلػػة لمجػراد الصػػحراوىم الػػدورة
التدريبيػػة الرابعػػة عػػف الج ػراد الصػػحراوىم مشػػروع الصػػندوؽ الخػػاص التػػابة لىمػػـ المتحػػدة لمج ػراد
الصحراوىم منظمة األغ ية والزراعة لىمـ المتحدةم القاهرة .ص ص .92 - 87

ربية عبد الحميد خميؿ  .)1996األهمية اإلقتصادية لمجراد الصحراوىم الدورة التد ريبية القومية
فى مجاؿ مكافحة الجػ ػراد الص ػػحراوىم اإلدارة العام ػػة لوقاي ػػة النباتاتمالجر ػػاز المرك ػػزى ألبح ػػاث
ومكافحة الجرادم السودافمالخرطوـ .ص .2
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Biology of gregarious desert locust {Schistoserca gregaria
(Forskal)}in Dongola – Northern State - Sudan
Anwar A. Mohamed1 and Mukhtar A. Mohamed2
Ministry of Agriculture, Northern State, Dongola, Sudan1
Faculty of Agriculture, University of Dongola, Elseleim, Sudan2
ABSTRACT
This study was carried out in Dongola area, Northern State during the
period from 2006 – 2008, to investigate the life cycle of the gregarious desert
locust under laboratory conditions that resembles the natural breeding
conditions.
Results showed that, the depth of egg laying ranged from 0 – 9.25 cm
with an average of 6.48 cm, egg laying period ranged from 0 – 2.11 hours
with an average of 1.44 hours, number of eggs per cluster ranged from 0 –
70.5 with 30.33 eggs as average, number of egg clusters per female ranged
from 0 – 1.5 with 0.92 as average, incubation period of egg ranged from 0 –
31 days with an average of 18.71 days, mean survival period for the ages from
the first instar to the fourth instar ranged from 0 – 9.50 days, mean survival
period for the fifth instar ranged from 0 – 11.5 days with average of 8.04
days, mean mortality of eggs ranged from 0 – 24.25 with average of 14.7,
mean mortality of the total insects ranged from 0 – 12.25 with average of
14.7, number of phases ranged from 0 – 5 with average of 3.54, life cycle of
the desert locust ranged from 0 – 93 days with 49.42 days as average and
six generations were recorded in two years, but the last generation can not
reproduct.
Results idicated that,the environment of the Northern State is
more suitable for reproduction of the gregarious desert locust. .

*Part of a thesis submitted to the University of Dongola by the first author under supervision of the second
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