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  الملخص
 

آف��ة رئيس��ية عل��ى محص��ول الع��دس ف��ي دول غرب��ي آس��يا ومنھ��ا  (Sitonacrinitus)تع��د سوس��ة ورق الب��از�ء 
تق��رض الحش��رات  .للحشرة في سوريا جيل واح��د ف��ي الع��ام، وبي��ات ص��يفي بط��ور الحش��رة الكامل��ة .سوريا وشمالي أفريقيا

بينت الدراسة المخبرية بأن أكبر  .كاملة حواف أوراق العائل وينجم الضرر الرئيسي من تغذية اليرقات على العقد الجذريةال
حيث بدأت عملي��ة وض��ع الب��يض ف��ي ش��ھر  2009,أنثى لموسم  /بيضة (220)كمية من البيوض وضعت خ9ل شھر شباط

مر تواجد اDناث الواضعة للبيض حتى اBسبوع اBول من شھر وكانت القمة في شھر شباط واست 2009كانون الثاني لعام 
بيض��ة، وق��د بل��غ 124 39.20 ±بل��غ2009لعام   Fecundityوبينت النتائج أن متوسط عدد البيض لEنثى الواحدة .نيسان

أوض��حت الدراس��ة أن جمي��ع نبات��ات الع��دس المختب��رة قابل��ة لVص��ابة بحش��رة .ي��وم ±135متوسط طول  فترة وضع البيض 
سوسة ورق الباز�ء، وأن إصابة وريقات نباتات العدس تزداد بشكل ثابت مع الزمن، وتكون النباتات في مرحل��ة الب��ادرات 

حي��ث  :2009بين��ت النت��ائج أن مع��دل الض��رر المرئ��ي النھ��ائي للعق��د ف��ي نھاي��ة موس��م  .تعرضا لVصابة بھذه الحشرةاBكثر
الع��دس ف��ي الثل��ث س��ة الحقلي��ة س��جل أكب��ر ع��دد م��ن اليرق��ات ف��ي حق��ول بينما ف��ي الدرا.% 98 بلغت نسبة أو درجة الضرر

واستمر تواجدھا حتى نھاية شھر نيسان، بينما ظھرت العذارى في التربة في آخر شھر  ٢م/يرقة140)اBخير من شھر آذار
نيسان شھر يةنھاوظھرت الحشرات الكاملة للجيل الجديد في  .(²م/عذراء39)آذار ووصلت للذروة في منتصف شھر نيسان 

) ينخفض بعدھا عددھا تدريجياً وفي نھاية شھر أي��ار تك��ون جمي��ع الحش��رات  ²م/حشرة40أيار( 12في  ذروتھاكانت حيث 
 .قد توجھت إلى البيات الصيفي

 .سوسة أوراق الباز�ء، الخصوبة، تقويم ضرر، سوريا : الكلمات المفتاحية
  

  مقدمةال
 

  

وف��ي  .(Anuj et al., 1995)نوع��اً حش��رياً  (71) ن تص��اب حق��ول الع��دس ف��ي الع��الم ب��أكثر م��  
العدس بالعديد من اfف��ات الحش��رية الت��ي يكتس��ب بعض��ھا أھمي��ة اقتص��ادية مث��ل أن��واع م��ن س��وس سوريا يصاب 

، .Apion spp، وأن��������واع .Aphis craccivorakoc والم��������ن.Sitonasppال��������ورق 
 .Bruchus sppور البقولي��ات ، وخن��افس ب��ذ.Kakothripsrobustsو Thripsangusticepsوالت��ربس

ف���ي ح���ين نج���د أن لبعض���ھا اfخ���ر أھمي���ة ثانوي���ة ف���ي حق���ول الع���دس مث���ل ال���دودة  ..Callosobruchusو 
، وثاقب������ات .LaspeyresianigricanaStepفراش������ة الب������از�ء  و .AgrotisipslonHufالقارض������ة

تع���د Heliothisspp.،HelicoverpaarmigeraHb.(.(Tahhan and Hariri, 1982aالق���رون
  اfف���ة الرئيس���ة عل���ى محص���ول الع���دس ف���ي دول غرب���ي SitonacrinitusHerbstسوس���ة أوراق الب���از�ء

تس��بب أض��راراً  .(ICARDA, 1993)لبنانوش��مالي أفريقي��ا وجن��وبي أوروب��ا  -تركي��ا -اBردن -س��وريا)آس��يا 
  للمحص����ول يمك����ن أن تص����ل لمس����توى الض����رر ا�قتص����ادي، كم����ا أنھ����ا تنتش����ر ف����ي جمي����ع من����اطق زراع����ة
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 Sitonaوف��ي س��وريا توج��د ث9ث��ة أن��واع م��ن الحش��رات التابع��ة لج��نس  .(Hariri, 1981 )العدس ف��ي س��وريا 
 ,S.lineatus, S.crinitus(Hariri,1981)تھاجم محصول العدس باDضافة لمحاص��يل بقولي��ة أخ��رى ھ��ي

S.limosus ل��بطن رم��ادي ويغطي جسمھا شعر أبيض وأس��ود وامم، 4  -3يبلغ طول جسم الحشرة الكاملة من
توج��د ث9ث��ة ص��فوف م��ن البق��ع البيض��اء والس��وداء  .عليه بعض البق��ع الس��وداء، العي��ون المركب��ة متطاول��ة الش��كل

صفراء صغيرة شبه كروية، تتح��ول المخص��بة منھ��ا ال��ى الل��ون اBس��ود اللم��اع  "تضع ا�ناث بيوضا .على الغمد
لونھ��ا أب��يض م��ع محفظ��ة رأس��ية قليلة اBرج��ل  واليرقات دودية الشكل مقوسة .ساعة من الوضع 24بعد حوالي 

تتغ��ذى الحش��رات الكامل��ة بق��رض ح��واف الوريق��ات عل��ى ش��كل ش��به  .بنية اللون والعذراء ح��رة ذات ل��ون أب��يض
دائري، أما الضرر اBساسي فينجم عن تغذية اليرقات عل��ى العق��د الجذري��ة، مم��ا يض��عف م��ن ق��درة النب��ات عل��ى 

 ,Cabi/Eppo)ف النب��ات وقل��ة إنتاجيت��ه وخاص��ة ف��ي مرحل��ة الب��ادراتتثبي��ت اfزوت الج��وي وبالت��الي ض��ع
، %95للمجم��وع الخض��ري ق��د يص��ل إل��ى أكث��ر م��ن  "وبصورة عامة تسبب الحشرات الكاملة ضررا .(2005

وق��د يتس��بب ع��ن ھ��ذه الحش��رة خس��ارة ف��ي غل��ة الب��ذور  .م��ن العق��د الجذري��ة %93ولليرقات قدرة عل��ى تخري��ب 
وعن��دما يتق��دم  .(Tahhan and Hariri, 1982b)عل��ى الت��والي  %18و 14%والق��ش تص��ل نس��بتھا إل��ى 

عمر اليرقة ويزداد حجمھا تھاجم جذور نبات العدس من الخارج  فيتس��بب ع��ن ق��رض الج��ذور س��ھولة اDص��ابة 
كم��ا وج��د أن سوس��ة ورق   .(Tahhan and Hariri, 1982b)بالفطري��ات وأم��راض ال��تعفن والنيم��اتودا

 .(Makkouk and Kumari, 1995)قل فيروس تلون البذور إلى نبات العدسالباز�ء قادرة على ن
  :مشكلة البحث

واحدة من أھم الحشرات التي تھ��اجم اBوراق والعق��د الجذري��ة والت��ي Sitonasppتعد أنواع الجنس   
زروع��ة منھ��ا تسبب أضراراً اقتصادية لمدى واسع من العوائ��ل النباتي��ة التابع��ة للعائل��ة البقولي��ة الش��توية س��واء الم

تس��بب يرق��ات ھ��ذه الحش��رات الت��ي تتغ��ذى عل��ى العق��د الجذري��ة للمحاص��يل البقولي��ة خس��ائر اقتص��ادية  .والبري��ة
 ,Cabi /Eppo)كبيرة، وذلك بتأثيرھا المباشر على كثاف��ة العق��د الجذري��ة وتثبي��ت اfزوت الج��وي ف��ي الترب��ة 

–46الجذرية لنباتات العدس يص��ل م��ن ضرر للعقد  S. crinitusوتسبب يرقات سوسة ورق العدس .(2005
77% (ICARDA, 1990) 92–82، وقد تصل نسبة الضرر من%(Tahhan and Hariri, 1983). 

 ) عل��ى الت��والي % 18و14%ويتس��بب ع��ن ھ��ذه الحش��رة خس��ارة ف��ي غل��ة الب��ذور والق��ش تص��ل نس��بتھا إل��ى  
Tahhan and Hariri, 1982). 

 :أھداف البحث
 -ية لسوسة أوراق الباز�ء في حقول العدس في جنوب سوريادراسة بعض الجوانب الحيات •
 عذارٮوالحشرات الكاملة للجيل الجديد في عيناتالتربة ,دراسة تغيرات كثافة اBطوار الغير كاملة  , يرقات •
 .دراسة ضرر اfفة على محصول العدس •

 )منھجية البحث (مواد وطرق البحث
 -2008 )�ء المجموع��ة ف��ي بداي��ة الموس��م الجدي��دت��م جم��ع الحش��رات الكامل��ة لسوس��ة أوراق الب��از

م��ن حق��ول الع��دس ف��ور خروجھ��ا م��ن ط��ور البي��ات وربي��ت ف��ي ظ��روف ش��به  (بداية شھر كانون الثاني (2009
 9×1.5مق��اس حقلية وعندما بدأت اDناث في ا�باضة عزلت الحشرات المرباة ووضعت ض��من أطب��اق بت��ري 

ط���ب بحي���ث ت���م وض���ع ف���ي ك���ل طب���ق زوج م���ن الحش���رات ورق مق���وى و ورق ترش���يح مرحاوي���ة عل���ى  س��م 
مجھزة من اBعلى بثقوب تھوية مغط��اة بش��اش لمن��ع ھ��روب الحش��رات الكامل��ة ، كانت ھذه اBطباق (♂1:♀1)

التجرب��ة، مك��ررات ف��ي ھ��ذه  10استخدم  .وكانت تضاف أوراق العدس الطازجة المأخوذة من الحقل في كل يوم
وم فأقل في الصباح وذلك بن��زع ال��ورق المق��وى م��ن الطب��ق وجم��ع البي��وض تجمع البيوض الحديثة الفقس بعمر ي

بواس��طة فرش��اة ناعم��ة واس��تبدال ورق الترش��يح بس��بب تلوث��ه بب��راز الحش��رة الكامل��ة، وم��ن ث��م ي��تم ع��د البي��وض 
تؤخ��ذ عين��ات م��ن .وحص��رعدد البي��وض الت��ي تض��عھا اBنث��ى خ��9ل فت��رة حياتھ��اأنث��ى، /الموض��وعة ف��ي الي��وم 

والحش��رات الكامل��ة للجي��ل الجدي��د وذل��ك باس��تخدام إط��ار ينات من كل حقللعزل اليرق��ات والع��ذارى ع(10)التربة
حيث يتم قذف��ه ف��ي الحق��ل وبش��كل عش��وائي وم��ن أم��اكن مختلف��ة من��ه، وبواق��ع ، 2م 1الشكل مساحتةمعدني مربع 
عش��وائي م��ن أسبوعياً، وكذلك عن طريق أخذ ق��راءات أس��بوعية م��ن نبات��ات تؤخ��ذ بش��كل  (n=5)خمس مرات 

أكي��اس حقل التجربة وذلك كنبات كامل يقلع من التربة مع أكبر كمية ممكنة من التراب توضع ھ��ذه النبات��ات ف��ي 
   :تاريخ أخذ العينة وتفحص في المختبر لـنايلون مع تسجيل  

 .²م /حساب متوسط عدد اليرقات  -١
 .²م /حساب متوسط عدد العذارى -٢
  ²م /موجودة حساب متوسط عدد الحشرات الكاملة ال -٣
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رسم الخط البياني يبين تغير كثافة اBطوار غير الكاملة والحشرات الكاملة إن وجدت م��ع العين��ة الم��أخوذة  -٤
 .وذلك مع الزمن

والت��داخل النس��بي ب��ين ھ��ذه  ،رسم خط بياني شامل يبين المج��ال الزمن��ي لك��ل أط��وار الحش��رة ك��9ً عل��ى ح��دا - ٥
اfف��ة، آخ��ذين بع��ين ا�عتب��ار ق��راءات كثاف��ة الحش��رة الكامل��ة  اBط��وار وذل��ك ض��من مس��ار دورة حي��اة ھ��ذه

ت��م تق��ويم الض��رر المرئ��ي للحش��رات الكامل��ة عل��ى المجم��وع ال��ورقي وذل��ك .الم��أخوذة م��ن التجرب��ة الس��ابقة
حي��ث ت��م  (n=30)وذل��ك ع��ن طري��ق أخ��ذ ع��دد م��ن النبات��ات أس��بوعياً  2009 -2008للموس��م الزراع��ي 

ك��ل نب��ات، وك��ذلك ع��دد اBوراق الكلي��ة وم��ن ث��م حس��اب متوس��ط ع��دد  حساب عدد اBوراق المقروضة في
اBوراق المقروض��ة ومتوس��ط ع��دد اBوراق الكل��ي للنب��ات الواح��د وث��م حس��اب مع��دل الض��رر باس��تخدام 

متوس��ط ع��دد /مع��دل الض��رر= متوس��ط ع��دد اBوراق المقروض��ة عل��ى النب��ات الواح��د  :المعادل��ة التالي��ة
وم��ن ث��م ت��م رس��م خ��ط بي��اني يب��ين تط��ور ك��ل م��ن إص��ابة اBوراق  100 × اBوراق الكلي للنب��ات الواح��د 

كما تم تحديد الضرر الكلي على العقد البكتيرية مرة واحدة، حيث ت��م أخ��ذ ع��دد  .ومعدل الضرر مع الزمن
حي��ث يب��ين درج��ة (1)وم��ن ث��م تص��نيفھا ف��ي ج��دول رق��م (n=290)م��ن النبات��ات وذل��ك ف��ي نھاي��ة الموس��م 

البكتيرية المصابة في كل تكرار وعدد النباتات ف��ي العين��ة ض��من ھ��ذا التك��رار،  وم��ن  التكرار ونسبة العقد
 Damage scoringثم حساب معدل الضرر باستخدام معادلة

N.V)/ ( Z.S )    =Damage scoring (  
N =                                           عدد النباتات في العينة المصنفة في كل درجة التكرار                 
V= درجة التكرار 
Z=        عظميBالتكرار ا 
S= حجم العين 

يبين درجiiة التكiiرار ونسiiبة العقiiد البكتيريiiة المصiiابة فiiي كiiل تكiiرار وعiiدد النباتiiات فiiي العينiiة  (1) جدول رقم
 :ضمن ھذا التكرار

 ذا التكرارعدد النباتات في العينة ضمن ھ نسبة العقد البكتيرية المصابة درجة التكرار
1 0% - 
2 5- 15% - 
3 15- 25% - 
4 25- 50% - 
 - %50من > 5

 :منطقة الدراسة
محطة بحوث ازرع التابعة للھيئ��ة العام��ة للبح��وث العلمي��ة  /تم تنفيذ ھذه التجربة في مركز بحوث درعا

 .سورياالزراعية، 
 

  النتائج والمناقشة
 

 :حياتية حشرة سوسة أوراق البازDء -١
)كان��ت نش��طة ووض��عت أكب��ر (2009ش��باط فبراي��ر لدراس��ة أن اBزواج المجموع��ة ف��ي ش��ھر بينت ا   

عدد من البيوض مقارنة مع بقية اBشھر فقد تراوح متوسط عدد البي��وض الكلي��ة لEنث��ى الواح��دة ف��ي ش��ھر ش��باط 
ي��ع اDن��اث أنثى في اليوم الواحد وبالمتوس��ط لجم/بيضة 57أنثى، وبلغت ذروة وضع البيض اليومية /بيضة 220

توقفت اDناث عن ا�باضة ف��ي (مارس) أنثى في اليوم الواحد، ثم ينخفض تدريجياً مع بداية شھر آذار/بيضة 15
بيض��ة  45حي��ث ك��ان متوس��ط ع��دد البي��وض الكلي��ة لVن��اث نيس��ان (ابريل)الحق��ل ف��ي اBس��بوع اBول م��ن ش��ھر 

واس��تمرت فت��رة .الي��وم/بيض��ة 6لمتوس��ط بيض��ة وبا 17-1الي��وم م��ن/أنث��ى، كم��ا ت��راوح ع��دد الب��يض الموض��وع /
ش��كل )(2009(ابريل)وامت��دت حت��ى بداي��ة ش��ھر نيس��انالث��اني ( ين��اير) وض��ع الب��يض ابت��داًء م��ن ش��ھر ك��انون 

ومبعثروفي أي مكان تصادفه على السطح العل��وي والس��فلي وبشكل انفراديتضع اBنثى بيوضاً عشوائية  .((1رقم
يكون ل��ون الب��يض وفاف ھذه البيوض تت��دحرج ھ��ذه البي��وض إل��ى الترب��ةلEوراق وسوق النباتات والتربة وعند ج

ف��ي البداي��ة أص��فر ويتح��ول ت��دريجياً ال��ى الل��ون الرم��ادي وم��ن ث��م ال��ى الل��ون اBس��ود ويك��ون وض��ع الب��يض 
وق��د بين��ت الدراس��ة أن .(ال��خ.......في أي مك��انعلى اBوراق، غط��اء علب��ة التربي��ة، ورق الفلت��ر الترب��ةنفراديبشك9

ع��دد البي��وض الكلي��ة الت��ي تض��عھا إن��اث سوس��ة ورق الب��از�ء خ��9ل فت��رة تربيتھ��ا المخبري��ة يت��راوح م��ا  متوس��ط
 15-6الي��وم م��ن /أنثى بينما بلغ متوس��ط ع��دد البي��وض/بيضة ±45.7135بيضةأنثى وبالمتوسط  220-45بين

تت��أثر .بيض��ة 333 بيضة وبالمتوسط 870 -11تضع ا�نثى في الطبيعة من  .اليوم/بيضة 11بيضة وبالمتوسط 
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 %56فترة حضانة البيض بدرجات الحرارة والرطوبة حيث � تفق��س البي��وض عن��دما تق��ل نس��بة الرطوب��ة ع��ن 
 Hariri (1981) , Kilicet، وھذه النت��ائج تتواف��ق م��ع وج��ده ك��ل م��ن مھما كانت درجة الحرارة المعرضة لھا
al.(1978) , Melamed (1966). 

  
اليوم، مiiدة وضiiع البiiيض، الشiiھرية خYiiل عiiام /أنثى، عدد البيض /: متوسط عدد البيض الكلي  (1)رقم  شكل

  .، لحشرة سوسة أوراق البازDء على نباتات العدس وحولھا على سطح التربة2009

  
ت والحشiiرات الكاملiiة للجيiiل الجديiiد فiiي عينiiا) عiiذارى ,يرقiiات( دراسة تغيiiرات كثافiiة اuطiiوار الغيiiر كاملiiة-٢

 :التربة
تبدأ اليرق��ات الحديث��ة الفق��س ب��اختراق الترب��ة لتھ��اجم العق��د الجذري��ة، وتس��تطيع اليرق��ات المتقدم��ة ف��ي   

نجد أن اليرق��ات تظھ��ر بش��كل واض��ح  ف��ي  (2)رقمدراسة شكل ومن خ9ل  .العمر مھاجمة جذور نباتات العدس
، حيث بلغ عدد اليرقات عل��ى وح��دة العين��ة آذار 24عددھا لتصل الذروة  بتاريخ آذار(مارس) وازداد بداية شھر 

بعدھا ينخفض عددھا تدريجياً حيث لم تشاھد أي يرقة في عين��ات الترب��ة ابت��داًء م��ن بداي��ة ش��ھر  ²م1/يرقة  140
قبل أن تدخل اليرقات في طور العذراء تحض��ر حج��رة تع��ذر ف��ي الترب��ة ق��رب ج��ذور نبات��ات الع��دس، (مايو).أيار

حيث كانت اBع��داد  31/3/2009لوحظت العذارى في عينات التربة بتاريخ .سم 3-2على عمق يتراوح ما بين
وكان��ت 28/4/2009استمرت العذارى بالتواجد حت��ى نھاي��ة ش��ھر نيس��ان ²م1/عذارى3على وحدة العينة حوالي 

ش��كل  ²م /ع��ذراء 39، حي��ث بل��غ ع��دد الع��ذارى عل��ى وح��دة العين��ة 14/4/2009القم��ة لھ��ذا الط��ور ف��ي ت��اريخ 
نم��ا ب��دأ ظھ��ور الحش��رات الكامل��ة للجي��ل الجدي��د م��ع بداي��ة اBس��بوع اBول م��ن ش��ھر نيس��ان، وق��د ل��وحظ بي .2رقم

اس��تمر ظھ��ور الحش��رات .٢م40/1بل��غ ع��دد الحش��رات أيار(م��ايو) حي��ث  12بت��اريخ أعداد كبيرة وبشكل مف��اجئ 
ابتداًء من الثل��ث اBخي��ر ، ولم نشاھد أي حشرة في عينات التربة 2009 /19/5الكاملة للجيل الجديد حتى تاريخ 

ويمث��ل ھ��ذا  .من شھر أيار ( مايو)  حيث تكون جميع الحشرات في تلك الفترة قد توجھت لمواقع البيات الص��يفي
طور البيات الصيفى حيث كان العائل النباتي قد دخ��ل ف��ي مرحل��ة تس��اقط في الحشرة الكاملة التاريخ بداية دخول 

يعتق��د أن��ه يمث��ل ط��ور الس��كون لھ��ذه الحش��رة، وھ��ذا فت��رة الص��يف حي��ث  استمر وجود ھذا الط��ور طيل��ة .اBوراق
نيس��ان(ابريل) الذي أشار أن الحشرات الكاملة للجيل الجديد تظھ��ر ف��ي نھاي��ة ش��ھر  Hariri (1979)يتوافق مع 

أن الحش��رات  Melamed (1966)من��اطق بح��ر اBب��يض المتوس��ط، وم��ا أش��ار إلي��ه وبداي��ة أيار(م��ايو)  ف��ي 
  وتس������������تمر حت������������ى أي������������ار نيس������������ان (ابريل)ي������������ل الجدي������������د تظھ������������ر م������������ن بداي������������ة الكامل������������ة للج
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تتوج��ه جمي��ع الحش��رات لمواق��ع البي��ات وخ��الف حزيران(يوني��ة) وتموز(يوليو)وف��ي .( مايو)  في فلسطين المحتلة
إلى إن الحشرات الكامل��ة تظھ��ر ف��ي ش��ھر  (Grigorov, 1956; Markkula , 1959)ما أشار إليه ك9ً من 

إل��ى أن��ه ف��ي أوروب��ا تظھ��ر  Moulden (1973)وم��ا أ ش��ار إلي��ه  .في أوروب��اغس��طس)آب(اتم��وز( يوليو)
الحشرات الكاملة في نھاية حزيران وبداية شھر تموز وفي نھاية شھر تموز يكون معظم العذارى ق��د تح��ول إل��ى 

ع��د وھ��ذا ا�خ��ت9ف ف��ي مو .إل��ى إن للحش��رة ج��ي9ً واح��داً ف��ي الع��ام Hariri(1981)وق��د أش��ار .حش��رات كامل��ة
ظھ��ور الحش��رات الكامل��ة للجي��ل الجدي��د واBط��وار الغي��ر كامل��ة اBخ��رى يمك��ن تبري��ره إل��ى المعطي��ات المناخي��ة 

البي��ات الص��يفى وا�خت9فات الجغرافية والتي تسھم في تحديد موعد ظھور الحشرات الكاملة وتحديد ط��ول فت��رة 
وريا ت��دخل الحش��رات الكامل��ة إل��ى إلى انه ف��ي حق��ول الع��دس ف��ي ش��مال س�� Jackson (1920)، حيث أشارلھا

لتقض��ي ط��ور البي��ات الص��يفي لتخ��رج من��ه ف��ي فص��ل الخري��ف حس��ب  (حزي��ران)داخل التربة في فصل الص��يف 
  .الھطل المطري ورطوبة التربة بينما يتباين ھذا السلوك في المناطق ذات المناخ البارد

  

  

  
، مiiع الiiزمن لحشiiرة سوسiiة أوراق البiiازDء علiiى ²م /الحشرة الكاملiiة  ,رىالعذا ,أعداد اليرقات (2)شكل رقم 

  نباتات العدس
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كانون 
الثاني

شباط آذار نيسان أيار حزيران تموز آب أيلول تشرين 
اBول

تشرين 
الثاني

كانون 
اBول

ار
طو

uا

المجال الزمني لyطوار المختلفة لحشرة سوسة أوراق البازDء في منطقة الدراسة

الحشرة الخارجة من السكون

البيـــض

اليــرقـــات 

حشرات خارجة 
من العذارى

العذارى

 
  

لحشiiرة سوسiiة أوراق البiiازDء علiiى  Sitonacrinitusالمجiiال الزمنiiي لyطiiوار المختلفiiة  (3)شiiكل رقiiم 
  .2009نباتات العدس خYل عام 

  
 :وسة أوراق البازDء على العدس حقلياً تقدير الضرر المرئي لحشرة س -٢

، وق��د تراوح��ت النس��بة ورق الب��از�ءبينت النتائج أن وريقات نبات العدس كانت مصابة بحشرة سوس��ة 
، حي��ث كان��ت جمي��ع النبات��ات  تحم��ل أع��راض اDص��ابة %67 -%29المئوي��ة لVص��ابة عل��ى الوريق��ات م��ا ب��ين
، ولكن تباين ھذا الضرر، حي��ث يب��دأ (ض على حواف وريقاتھايوجد قر)بالحشرات الكاملة لسوسة ورق الباز�ء

ظھور آثار تغذية الحشرات الكاملة بشكل واضح منذ ظھور البادرات فوق سطح التربة على شكل قرض��ات ش��به 
ن9ح��ظ أن إص��ابة وريق��ات نب��ات الع��دس ت��زداد بش��كل  (4)دائرية على حواف وريقات العدس ، ومن الشكل رق��م

نس��بة الوريق��ات المقروض��ة إل��ى لتص��ل ٢٠٠٩ك��انون الثاني(ين��اير )  الثلث اBول من ش��ھر ثابت مع الزمن حتى 
من مجموع الوريقات، بعدھا ت��دخل النبات��ات ط��ور النم��و الس��ريع لتتن��اقص اDص��ابة كنس��بة مئوي��ة  %67حوالي 

النت��ائج م��ع م��ا  الموس��موتتوافق ھ��ذهمن الوريقات وتزداد بعدد الوريقات المص��ابة ف��ي النب��ات الواح��د حت��ى نھاي��ة 
  (Tahhan and Hariri, 1983)وجده 
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متوسiiط عiiدد اuوراق المصiiابة والنسiiبة المئويiiة للضiiرر مiiع الiiزمن لحشiiرة سوسiiة أوراق  (4) شiiكل رقiiم

  .2009البازDء على نباتات العدس موسم 
 
 :حساب معدل ضرر اليرقات على العقد الجذرية في نھاية الموسم  -٣

ورق الب��از�ء، وق��د تباين��ت بينت النتائج أن العقد الجذرية لجميع النباتات كان��ت مص��ابة بيرق��ات سوس��ة 
الجذري��ة نب��ات كان��ت نس��بة إص��ابة العق��د (1) نسبة إصابة العقد الجذرية بين النباتات المختبرة، فق��د وج��د أن ع��دد

و ع��دد (  15 -25%)ي��ة فيھ��ا م��ن منھ��ا كان��ت نس��بة إص��ابة العق��د الجذرنب��ات (2) و ع��دد-15%)٥في��ه م��ن( 
نب��ات كان��ت نس��بة إص��ابة  (273) و ع��دد(25- 50 %)نبات كان��ت نس��بة إص��ابة العق��د الجذري��ة فيھ��ا م��ن (19)

بينما كان معدل الضرر النھائي للعق��د ف��ي نھاي��ة الموس��م (5)) شكل رقم   (%50أكثرمن العقد الجذرية فيھا من 
Damagescore =98%. اس��ة اعتم��دت نس��بة ض��رر اليرق��ات عل��ى العق��د الجذري��ة وف��ي دراس��تنا ھ��ذه  الدر

 %93.5كمقياس للضرر على غلة المحصول من البذور والقش، وذلك Bن دراسات سابقة أوض��حت أن نس��بة 
وأن  (ICARDA,1985)م��ن غل��ة الب��ذور %14ف��ي غل��ة الق��ش و %18تضرر للعقد الجذري��ة تس��بب خس��ارة 

  . .%70ندما تصل نسبة تضرر العقد إلى عالضرر ا�قتصادي على الغلة يكون معنوياً 
 

 
عiiدد النباتiiات فiiي العينiiة ضiiمن ھiiذا التكiiرار مiiن نباتiiات العiiدس ، درجiiة التكiiرار، نسiiبة العقiiد  (5) شكل رقiiم 

 .2009البكتيرية المصابة فى جذور العدس  في نھاية الموسم عام 
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 :اDستنتاجات
  العقد البكتيرية في منتصف شھر شباط (فبراير)بداية ضرر اليرقات على  - 
 ²م/يرق��ة) (140) س��جل أكب��ر ع��دد م��ن اليرق��ات ف��ي حق��ول الع��دس ف��ي الثل��ث اBخي��ر م��ن ش��ھر آذار (م��ارس -

   .(2008/2009)لموسم 
  ، ²م/عذراء)39 سجل أكبر عدد من العذارى في منتصف شھر نيسان(ابريل -
كانت جميع الحش��رات ق��د توجھ��ت  26/5وبتاريخ  7/4/2009ريخ ظھرت الحشرات الكاملة للجيل الجديد بتا -

  للبيات الصيفي
جميع النباتات كانت تحمل أعراض اDصابة بالحشرات الكاملة لسوسة ورق الباز�ءيوجد ق��رض عل��ى ح��واف - 

 .وريقاتھاولكن تباين ھذا الضرر
البي��وض مقارن��ة م��ع بقي��ة  اBزواج المجموع��ة ف��ي ش��ھر ش��باط (فبراي��ر) كان��ت نش��طة ووض��عت أكب��ر ع��دد م��ن-

  .أنثى/بيضة 220اBشھر فقد تراوح متوسط عدد البيوض الكلية لEنثى الواحدة في شھر شباط 
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ABSTRACT 
 

Ecological study of pea weevil insect Sitonacrinitus has been conducted at 
Izraa county (Daraa-Provinic)on lentil between 2008, 2009. Sitonacrinitus is amajor 
pest of lentil in west Asia and North Africa. This insect has one generation per year in 
Syria, and aestivates in the soil as an adult. The adults feed on leaf margins, larvae 
feeding on nodules cause major damage. The results showed Laying eggs females 
and oviposition appeared in beginning of January 2009 and and continues until 
beginning April 2009.Results showed an average fecundity were (124±39.20) 
eggs/female in 2009, the highest number of eggs was recorded in February, with 220 
eggs/ female in 2009. The results indicated that visual damage on leaves was more 
dangerous In stage young plant, while nodule damage score occurs in the end of 
season 2009 and reached (98%), whereas in the field the highest number of larvae/ 
m2 was in end - March, with140 larvae/ m² in 2009 and continues until end-April, the 
pupae stage begins in end – March in season 2009 and reaches a peak in mid-April 
and continues until end- April. The adults of the new generation emerged in early 
April. the study showed lentil local varieties tested were all susceptible to S.crinitus. 
Keywords:Sitonacrinitus, fecundity, damage assessment,Syria. 


