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  الملخص
في حقول القمح والشعير  P. polonicaو Porphyrophora tritici تقصي انتشار حشرات البق الدقيقي .2013. ان شيخموسسلطو  غسانحسن، 

. مجلة وقاية النبات العربية، على محصول القمح .P. tritici Bodودراسة حياتية حشرة آللئ األرض  شمال شرق سورية –محافظة الحسكة في 
31)2:( 126 -132.  

حقًال من الشعير في محافظة  42حقًال من القمح و 28في  P. polonicaو Porphyrophora tritici تقصي انتشار حشرات البق الدقيقي أظهرت نتائج
آللئ صابة بحشرة % من مجموع الحقول التي تمَّ مسحها كانت م7.14ن أ 2008/2009الموسم الزراعي  من أبريل/شهر نيسان خالل، شمال شرق سورية ،الحسكة

حوريات/نبات، بينما لم  4 % في النباتات المصابة بـ70ات إلى نب/حورية 1.5% في النباتات المصابة بـ 20تراوحت نسب اإلصابة ما بين  .P. tritici رضاأل
 P. tritici الحياة لحشرة آللئ األرضدراسة دورة أظهرت نتائج سواًء في حقول القمح أو الشعير. كما ، L. P. polonica بحشرة البق الدقيقي الورقيُتالحظ أية إصابة 

تتكاثر جنسيًا وال جنسيًا، وتقضي فترة بيات صيفي خريفي يمكن أن و  ،ن لهذه الحشرة جيل واحد خالل الموسم الزراعيأالمخبرية، لظروف ح تحت االقممحصول على 
طور األول التي تتطور لتدخل بعدها طور الحوصلة، تنسلخ الحوصالت تفقس البيوض لتعطي حوريات الفي غرف مبطنة بخيوط شمعية داخل التربة.  وضبطور البي

تسجيل  ، وتمَّ ويوني/حيث اكتملت دورة الحياة في نهاية شهر حزيران، خروجهالتعطي الحشرات المؤنثة البالغة، أما الحشرات المذكرة فتمر بمرحلة شبه عذراء حرة قبل 
   بعض الصفات المورفولوجية لهذه األطوار.

  ، القمح، الشعير، دورة الحياة، آللئ األرض. P. tritici ،P. polonicaتقصي،  مفتاحية: كلمات
  

   المقدمة
   

تضــم العائلــة النجيليــة ســبعة مــن المحاصــيل الحبيــة هــي: القمــح والشــعير 
 القمـــحوالشـــوفان والشـــيلم والـــرز والـــذرة الصـــفراء والـــذرة البيضـــاء، ويعتبـــر 

(Triticum sp.)  والشـعير(Hordium sp.) قتصـادية مـن المحاصـيل اإل
فــــــي العديــــــد مــــــن  حيــــــث يســــــتخدمان ،الهامـــــة علــــــى المســــــتوى العــــــالمي

، 2( ما فـي تغذيـة الحيوانـاتمهاالصناعات الغذائية باإلضافة إلى اسـتخد
، ي سـورية علـى امتـداد مسـاحات واسـعةُيزرع القمح والشـعير فـ .)21، 5

لقمـح والشـعير فـي وتعتبر محافظة الحسكة من أكثر المحافظات زراعـة ل
حــوالي  2009عــام فيهــا ســورية، فقــد بلغــت المســاحات المزروعــة بــالقمح 

بينمــا  ،طــنمليــون  1.14هكتــاًر، وصــل إنتاجهــا إلــى حــوالي ألــف  615
ألــف  376حــوالي  هنفســكانــت المســاحات المزروعــة بالشــعير فــي العــام 

  ).3( طنآالف  110نتاجها حوالي هكتار، بلغ إ
العوامــل، كــالظروف البيئيــة بالعديــد مــن  تتــأثر محاصــيل الحبــوب

خاصــة الحشــرية باآلفــات الزراعيــة و تعتبــر و  والعوامــل الحيويــة المختلفــة،
ومنهــا  الحيويــة التــي تتعــرض لهــا هــذه المحاصــيل العوامــلمنهــا مــن أهــم 

المحصـولين، ًا كبيـرة لهـذين والتي يمكن أن تسـبب أضـرار  ،القمح والشعير
 التابعـــة للجـــنس حشـــرات البـــق الـــدقيقيعـــد وتُ  .عنـــد اشـــتداد اإلصـــابة بهـــا

Porphyrophora  ــــى محاصــــيل مــــن الحشــــرات االقتصــــادية الهامــــة عل
ـــوب ـــواع التابعـــة لهـــذا الجـــنس:)18( الحب البـــق الـــدقيقي  ، ومـــن أهـــم األن

  الــــورقي الــــدقيقيالبــــق و  ،.P. tritici Bod )آللــــئ األرضالجــــذري (
P. polonica L.، ـــــع لفصـــــيلة ـــــةو  Margarodidae وهـــــي تتب  رتب

Hemiptera )16(. تنتشــر حشــرات البــق الــدقيقي Porphyrophora 

spp. خاصــةبو  ،فـي العديـد مـن منـاطق زراعــة القمـح والشـعير فـي العـالم 
تنتشـــر فـــي ي هـــف ،)18، 17 ،9( آســـياووســـط فريقيـــا وغـــرب أفـــي شـــمال 

 وفـي إيـران ،)1( جمهوريـة أرمينيـافـي خاصـة بالسوفيتي و  جنوب اإلتحاد
 ،. أمــا فــي ســورية)7وهضــبة األناضــول فــي تركيــا ( ،)6(العــراق و  ،)14(

وحمــاه  ة وحلــبفــي محافظــات الحســكة والرقــ P. tritici فقــد ُوجــد النــوع
ففــي عــام  .خــرمــن عــام آل نســب اإلصــابة ودمشــق والســويداء، واختلفــت

أقـــل مـــن  مــنبهــذه الحشـــرة وتراوحـــت اإلصـــابة مســـتويات تباينــت  1983
، إلـى أكثــر مــن نبــات/حوريـة 0.5ن بأقــل مــ% فـي النباتــات المصـابة 25
 ، بينمـا انتشـرتنبـات/وريـاتح 3% في النباتات المصـابة بـأكثر مـن 75
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P. polonica  فــــي محافظــــات حلــــب والرقــــة والحســــكة، حيــــث تباينــــت
 5حوريـة/نبات فـي حلـب والحسـكة إلـى أكثـر مـن 1اإلصابة من أقل من 

احـــد فـــي حشـــرات البـــق الـــدقيقي جيـــل و ل ).13ورقـــة فـــي الرقـــة (/حوريـــات
فتـــــرة البيـــــات الصـــــيفي الخريفـــــي بطـــــور البيضـــــة  حيـــــث تقضـــــي، الســـــنة

تغادر الحوريـات  .بةفي غرف مبطنة بخيوط شمعية داخل التر خصبة الم
صـاص إلى سطح التربـة، حيـث تتسـلق علـى النباتـات وتقـوم بامتالشرانق 

، ممــا يــؤدي إلــى ضــعف النباتــات، وذبولهــا العصــارة مــن األجــزاء النباتيــة
الطـــور  ، ثـــم تنســـلخ لتعطـــي حوريـــات)12( نقصـــًا فـــي مردودهـــا وبالتـــالي

وبعـــد  بالتغذيـــة الحوصـــالتهـــذه تســـتمر  .الثـــاني ذات الشـــكل الحوصـــلي
ثـم ، البالغة اإلناثالذكور و تخرج يتشقق غالف الحوصلة و  اكتمال نموها

  .)15 ،7( بوضع البيض في التربةاإلناث تبدأ 
ـــــــة االقتصـــــــادية    ـــــــًا مـــــــن األهمي ـــــــدقيقي لحشـــــــر  وانطالق ـــــــق ال ات الب

Porphyrophora spp.،  فــي محافظــة  بهــاالمســاحات المصــابة ازديــاد و
ديريـــة (م 2003عـــام هكتـــار ألـــف  44.3حـــوالي والتـــي بلغـــت  ،الحســـكة

ــــر منشــــورة)الزراعــــة واإلصــــالح الزراعــــي فــــي  ، الحســــكة، معلومــــات غي
فـي  ندرة الدراسات األكاديميـة والحقليـة المتعلقـة بهـذه اآلفـةباإلضافة إلى 

هدف هذا البحث إلى تقصي انتشار حشـرات البـق ، فقد محافظة الحسكة
ب وشـــدة اإلصـــابة بهـــا، فـــي الـــدقيقي علـــى القمـــح والشـــعير، وتحديـــد نســـ

يم و مختلفـة فـي محافظـة الحسـكة، باإلضـافة إلـى تقـبيئية ستقرار مناطق ا
  .أضرار اإلصابة بهذه الحشرات ودراسة بعض صفاتها الحياتية

  
  ائقهمواد البحث وطر 

  

  اتالمواقع وجمع العين
 تـــــــــــمَّ تنفيـــــــــــذ جـــــــــــوالت المســـــــــــح الحقلـــــــــــي لحشـــــــــــرات البـــــــــــق الـــــــــــدقيقي 

Porphyrophora spp. ،الموسـم الزراعـي مـن  أبريـل/خالل شهر نيسان
حقـــــًال مـــــن  42حقـــــًال مـــــن القمـــــح و 28، وشـــــملت زيـــــارة 2008/2009

ــــى ( ــــة االســــتقرار األول ــــت منطق ــــي محافظــــة الحســــكة، مثل  10الشــــعير ف
مم، ومنطقة  552–350 السنويهطلها المطري  يبلغ مدىلتي حقول) وا

–246 هطلهـــا المطـــري التـــي يبلـــغ مـــدىحقـــًال) و  28االســـتقرار الثانيـــة (
هطلهـا  يبلـغ مـدىحقـًال) والتـي  18مم، ومنطقـة االسـتقرار الثالثـة ( 375

حقـــًال) والتـــي  14مـــم، ومنطقـــة االســـتقرار الرابعـــة ( 283-206 المطـــري
ـــغ مـــدى ـــمَّ خـــالل جـــوالت المســـ مـــم. 256–234 مطـــريهطلهـــا ال يبل ح ت

الســــير بطريقــــة )، /حقــــلكامالً  نبــــات 100الحقلــــي أخــــذ عينــــات نباتيــــة (
كامــل الحقــل، وُوضــعت ضــمن العينــات المجموعــة بحيــث تمثــل المتعــرج 

نوع ، و الموقع ،تاريخ جمع العينةن عليها أكياس ورقية وُأرفقت ببطاقة ُدوِّ 
    .المحصول

  

  ضررهاصابة وتقييم تحديد نسب وشدة اإل
 الموجـــودةبـــر، حيــث تــمَّ عــّد الحوريــات تُنقلــت العينــات النباتيــة إلــى المخ

علــــى كــــل نبــــات، ثــــم ُحســــبت النســــبة المئويــــة لإلصــــابة وشــــدة اإلصــــابة 
تمـــت  ،بعـــد تحديـــد الحقـــول المصـــابةنبـــات). و /(متوســـط عـــدد الحوريـــات

وعنـد  .بةمراقبة وتسجيل أعراض اإلصابة وتطورها على النباتـات المصـا
ـــام، تـــمَّ أخـــذ عـــدد اإلشـــطاءات  ـــى مرحلـــة النضـــج الت ـــات إل وصـــول النبات

نباتـــًا مـــن كـــل حقـــل، ُأخـــذت بشـــكل عشـــوائي  25وقيـــاس أطـــوال حـــوالي 
  بحيث تمثل كامل الحقل، ثم ُحسبت متوسطاتها في كل حقل مصاب.

   

على محصول القمح  P. tritici آللئ األرضة دراسة دورة الحياة لحشر 
  ف المخبريةتحت الظرو 

ــــب   ــــمَّ جل ــــات كامــــل 100ت  ةمصــــاب أوراق) 3–2مــــن القمــــح (بعمــــر  نب
مصـاب بهـذه  حقل قمحمن  بحشرة آللئ األرض (حوريات الطور األول)

بمعــدل عشــرة نباتــات لكــل أصــيص و ، ُزرعــت فــي عشــرة أصــص الحشــرة
الحقليــة الظــروف ، ثــم ُوضــعت فــي ظــروف تماثــل 25/1/2009بتــاريخ 

بصـــورة اجـــة. تـــمَّ قلـــع خمـــس نباتـــات أســـبوعيًا وتمـــت ســـقايتها حســـب الح
هـــذه ومراقبـــة التحـــوالت التـــي تطـــرأ علـــى عشـــوائية مـــن جميـــع األصـــص 

 وعنــــد .، باإلضــــافة إلــــى دراســــة بعــــض صــــفاتها المورفولوجيــــةالحوريــــات
صـص األمراقبـة  تمـت ،اكتمال نمو حوريات الطور الثاني (الحوصالت)

 ،صيصـين بالكامـل مـع جـذورهاقلع نباتات أبشكل يومي تقريبًا، حيث تمَّ 
ضــمن  قــة علــى جــذور هــذه النباتــات، ووضــعهاوفصــل الحوصــالت العال

بمعـدل خمـس حوصـالت مع كمية قليلة من التربة و ، مغطاة أطباق بتري
لكــل طبــق بتــري، وذلــك لمراقبــة ودراســة التحــوالت التــي تطــرأ علــى هــذه 

  .ضالبي حتى وصولها إلى مرحلة تكوينالحوريات 
  

  لمناقشةالنتائج وا
  

 .Porphyrophora sppتقصي وتقييم األضرار لحشرات البق الدقيقي 

فـي  P. tritici آللـئ األرضحشـرة  وجـود رت نتـائج المسـح الحقلـيأظهـ 
% مــن مجمــوع الحقــول التــي تــمَّ مســحها 7.14خمســة حقــول، أي بنســبة 

لنباتــات المصــابة ل% 20بــين  ، وتراوحــت نســب اإلصــابة مــا)حقــالً  70(
عـــين ، وكـــان ذلـــك فـــي حقـــل شـــعير فـــي قريـــة نبـــات/حوريـــة 1.5 بمعـــدل
% 70إلـــى ، مـــن محافظـــة الحســـكة الرابعـــةفـــي منطقـــة االســـتقرار الحـــارة 

قمـح فـي قريـة  ، وذلك في حقلنبات/حوريات 4 لنباتات المصابة بمعدلل
بينمـا ). 1من المحافظـة (جـدول  الثانيةتل منصور في منطقة االستقرار 

ســواًء  P. polonicaة البــق الــدقيقي الــورقي أيــة إصــابة بحشــر  لــم ُتالحــظ
فـــي حقـــول القمـــح أو الشـــعير وذلـــك فـــي منـــاطق االســـتقرار المختلفـــة مـــن 

    المحافظة.
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ول المصابة  P. tritici . نسبة وشدة اإلصابة بحشرة آللئ األرض1جدول  ات في الحق في حقول القمح والشعير وأطوال النباتات وعدد إشطاءات كل نب
  .2008/2009 شمال شرق سورية، خالل الموسم الزراعي ق االستقرار المختلفة من محافظة الحسكة،منھا في مناط

Table 1. Infestation rate and severity level of ground pearls P. tritici in wheat and barley fields and plant heights and number 
of tillers/plant in infested fields in different agro-ecological zones in Al-Hassakah governorate, north east Syria, during the 
growing season 2008/2009.  
 

Crop  المحصول Village  القرية

نسبة اإلصابة
(%)  

Infestation 
rate (%) 

  شدة اإلصابة 
  نبات)/(عدد الحوريات

Infestation severity 
 (No. of nymphs/plant) 

طول النبات (سم)
Plant height 

(cm)  

عدد 
  نبات/اإلشطاءات

No. of 
tillers/plant  

  First zone  األولىمنطقة االستقرار
  -  -  -  -Wheat  قمح Jraiba  جريبة
  -  -  -  -Wheat  قمح Azamia  عظامية
  -  -  -  -Wheat  قمح Janaza  جنازة
  Barley25  2.5  30  1  شعير Karkawi  قرقوي
  -  -  -  -Wheat  قمح Khas  خاص
  -  -  -  -Barley  شعير Jager  جاغر
  -  -  -  -Wheat  قمح Karmitlo  قرمتلو

  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Arous  تل عروس
  -  -  -  -Barley  شعير Rajem Kalash  رجم كلش

  -  -  -  -Barley  شعير Amer  عامر
  

  Second zone    الثانيةمنطقة االستقرار
  -  -  -  -Barley  شعير Mari  مري

  -  -  -  -Barley  شعير Al Alkana  العلقانة
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Brak  تل براك

  -  -  -  -Barley  شعير Om Al Raous  أم الرؤوس
  -  -  -  -Barley  شعير Om Kahfa  أم كھفه
  -  -  -  -Barley  شعير Sultana  سلطانة

  -  -  -  -Barley  شعير Kaka Seid  كاكا سعيد
  -  -  -  -Barley  شعير Sakman  سكمان
  -  -  -  -Wheat  قمح Sibat  سيباط

  -  -  -  -Wheat  قمح Sulaimaniya  سليمانية
  -  -  -  -Barley  شعير Sinan  سنان

  -  -  -  -Wheat  قمح Kherbet Al Jamal  خربة الجمل
  Wheat70  4  17  1  قمح Tel Mansour  تل منصور

  Wheat29  1.8  24  1  قمح Bako  بكو
  Barley23  2  20  1  شعير Heshri  ھيشري

  -  -  -  -Barley  شعير Afkyr Tahtani  أفكير تحتاني
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Khanzeer  تل خنزير

  -  -  -  -Barley  شعير Syha Tahtani  سيحة تحتاني
  -  -  -  -Barley  شعير Sheikh Amin  شيخ أمين

  -  -  -  -Barley  شعير Rago  راغو
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Baider  تل بيدر
  -  -  -  -Barley  شعير Tel Rajab  تل رجب

  -  -  -  -Barley  شعير Safia  صفيا
  -  -  -  -Wheat  قمح Al Jamila  الجميلية
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Tamer  تل تمر

  -  -  -  -Barley  شعير Saker Al Ahmir  سكير األحمير
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Jazera  تل جزيرة

  -  -  -  -Barley  شعير Tel Fowaydat  يضاتتل فو
  

  Third zone   الثالثةمنطقة االستقرار
  -  -  -  -Barley  شعير  Musheyrfeh  مشيرفة
  -  -  -  -Barley  شعير Om Al Debis  أم الدبس
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Majdal  تل مجدل
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  -  -  -  -Barley  شعير Al Ashra  العشرة
  -  -  -  -Barley  شعير Al Razaza  الرزازة
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Hermiz  تل ھرمز
  -  -  -  -Barley  شعير Tel Tal  تل طال

  -  -  -  -Barley  شعير Kherbet Al Shaeb  خربة الشعيب
  -  -  -  -Barley  شعير Kherbet Al Eid  خربة العبد
  -  -  -  -Wheat  قمح Kaber Shamia  قبر شامية
  -  -  -  -Barley  شعير Al Maroof  المعروف

  -  -  -  -Wheat  قمح Rajman Sharki  رجمان شرقي
  -  -  -  -Barley  شعير Al Salalia  الصاللية
  -  -  -  -Barley  شعير Khoytla  خويتله

  -  -  -  -Barley  شعير Tel Al Sowar  تل الصور
  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Aswad  تل أسود
  -  -  -  -Barley  شعير Al Bezara  البيزارة

  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Al Bazarai  البازراي تل
  

  Fourth zone    الرابعةمنطقة االستقرار
  -  -  -  -Barley  شعير Al Mazraa  المزرعة
  -  -  -  -Barley  شعير Om Hajera  أم حجيرة
  -  -  -  -Barley  شعير Al Hawl  الھول

  -  -  -  -Wheat  قمح Al Dawdiya  الداودية
  -  -  -  -Barley  شعير Al Makbara  المقبرة

  -  -  -  -Wheat  قمح Tel Barood  تل بارود
  -  -  -  -Barley  شعير Al Serb  السرب
  -  -  -  -Wheat  قمح Al Noflia  النوفلية

  -  -  -  -Barley  شعير Ob Al Showk  عب الشوك
  Barley20  1.5  7  1  شعير Ain Al Hara  عين الحارة

  -  -  -  -Wheat  قمح Makhrowm  مخروم
  -  -  -  -Barley  شعير Tawilat Almahawish  طويلة المھاويش

  -  -  -  -Barley  شعير Al Shwila  الشويلة
  -  -  -  -Wheat  قمح Khrbit Al Haji  خربة الحجي

  
بشـكل  آللـئ األرضانخفاض نسب الحقول المصـابة بحشـرة يعود 

ف إلـى ظـرو ة البق الـدقيقي الـورقي كبير جدًا، وعدم تسجيل إصابة بحشر 
مـــن  خـــالل المواســـم الزراعيـــة هاوانحباســـاألمطـــار الجفـــاف الشـــديد وقلـــة 

بـذور القمـح  عـدم إنبـات ممـا أدى إلـى)، 2(جـدول  2009وحتى  2005
، لنسب قليلـة منهـاإنبات ضعيف حدوث أو  ،كبيرةوالشعير في مساحات 

خاصــة فــي منــاطق االســتقرار الثانيــة والثالثــة والرابعــة مــن المحافظــة، بو 
إلى قلب التربة وٕاجـراء فالحـة ربيعيـة، مزارعين في هذه المناطق ولجوء ال

ــــدقيقي فــــي  ــــى حشــــرات البــــق ال هــــذه األمــــر الــــذي أدى إلــــى القضــــاء عل
(مديريـة الزراعـة  هايسـية النتشـار ، والتي كانت سـابقًا المنـاطق الرئالحقول

الحسكة، معلومات غيـر منشـورة)، وهـذا مـا يؤكـد زراعي في واإلصالح ال
اسات السابقة والتي تشير إلى أن إجـراء الفالحـات الربيعيـة فـي نتائج الدر 

من أهم اإلجراءات التي تسهم في مكافحة حشرات البـق تعّد سنة التبوير 
الــدقيقي، حيـــث تــؤدي إلـــى تعــريض حورياتهـــا للظــروف الجويـــة وبالتـــالي 

إال أن وجــود هــذه الحقــول المصــابة، والمنتشــرة فــي  ).15 ،7 ،1موتهــا (
تقرار المختلفـــة مـــن المحافظـــة، إنمـــا ُينـــذر بإمكانيـــة انتشـــار منـــاطق االســـ

خاصـــة فـــي ظـــل ظـــروف باإلصـــابة مـــن جديـــد فـــي الحقـــول المجـــاورة، و 

الزراعــــة األحاديــــة لمحاصــــيل الحبــــوب، وعــــدم إتبــــاع الــــدورات الزراعيــــة 
  .)13 ،12 ،10المناسبة في هذه الحقول (

آللـئ األرض بدْت أعراض اإلصابة، في الحقول المصابة بحشـرة 
P. triticiضـمت نباتـات صـفراء متقزمـة،  ، بوجـود بقـع متباينـة المسـاحة

ضــعيفة النمـــو، ذابلـــة، وعنـــد قلـــع هـــذه النباتـــات بعنايـــة وفحصـــها، لـــوحظ 
). B-1حشرة ملتصـقة بمنطقـة التـاج (شـكل على جذورها حوريات هذه ال

أشــــد  حســـب الحقـــول المصـــابة، وكانـــت أعـــراض اإلصـــابةشـــدة تباينـــت 
في حقٍل مزروع بالشعير في قرية عين الحارة الواقعة في منطقـة  وأوضح

االستقرار الرابعة من المحافظة، حيث لم يتجاوز متوسط أطـوال النباتـات 
سم، كما لم يتجاوز عدد اإلشطاءات في جميع الحقـول  7في هذا الحقل 

). وفـي نهايـة الموسـم، ونظـرًا لقلـة 1المصابة إشطاًء واحدًا/نبات (جدول 
)، كانــــت معظــــم 2نحبــــاس األمطــــار خــــالل الموســــم الزراعــــي (جــــدول وا

كـوين النباتات حتى في الحقول ذات اإلصابة الخفيفة، ميتة وفشلت في ت
، ولــم يــتم تقيــيم بقيــة األضــرار، مــن إنتــاٍج وغلــٍة ووزن ألــف حبــٍة، الحبــوب

  في هذه الحقول.
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دول  ة . 2ج م الزراعي الل المواس ة خ ار الھاطل ات األمط ري  2008/2009و 2007/2008و 2006/2007و 2005/2006كمي ل المط دل الھط ومع
  . شمال شرق سورية السنوي في مناطق االستقرار المختلفة من محافظة الحسكة،

Table 2. Amount of rainfall during the seasons 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 and average annual rainfall 
in different agro-ecological zones in Al-Hassakah governorate, north east Syria.  
 

  منطقة االستقرار
Agro-ecological zone  

  
  (مم)كمية األمطار الھاطلة خالل الموسم الزراعي 

Amount of rainfall during the season (mm)  

 معدل الھطل المطري السنوي
  )مم(

Average annual rainfall 
(mm)  2005/2006  2006/2007  2007/2008  2008/2009  

   First 320.6 -480  329-492  86.5–171.5  205.4– 393.5  350–552  األولى
  Second 230.5 -380  282–397.5  35.5–114.5  123.2–213.8  246–375  الثانية
   Third 219.3  239.9  78.6  141.9  206-283  الثالثة
  Fourth 185–217.5  171–214.5  35.5–47.5  105-110  234–256  الرابعة

  
تتفـــــق هـــــذه المالحظـــــات مـــــع الدراســـــات الســـــابقة حـــــول أعـــــراض 

. إن زيــــــادة شــــــدة أعــــــراض اإلصــــــابة )12، 4(اإلصــــــابة بهــــــذه الحشــــــرة 
وظهورها بشكل واضح في حقل الشـعير المصـاب فـي قريـة عـين الحـارة، 

عـزى إلـى رغم وجود حقول ذات شدة إصابة أعلى مـن هـذا الحقـل، إنمـا يُ 
ـــة  خـــالل الموســـم بشـــكل كبيـــر فـــي هـــذه المنطقـــة ها وانحباســـاألمطـــار قل

). كمــا أن 7ســهمت بــدورها فــي عمليــة إجهــاد النباتــات (أ، والتــي الزراعــي
االصـفرار والتقـزم، فـي حقـل ظهور األعراض بشكل أقل شـدة، مـن حيـث 

فـي قريــة تــل منصــور، إنمـا يؤكــد علــى أن الشــعير القمـح األشــد اإلصــابة 
  ).13من القمح لإلصابة بهذه اآلفة ( قابلية لإلصابةر أكث

  

محصــول القمــح تحــت علــى  P. triticiدورة حيــاة حشــرة آللــئ األرض 
  الظروف المخبرية

عمليـــات الكشـــف والمراقبـــة الدوريـــة لألصـــص المزروعـــة أظهـــرت نتـــائج  
ظهـــور حوريـــات  ،P. triticiآللـــئ األرض بحشـــرة بالنباتـــات المصـــابة 

كانت النباتـات فـي حيث  يناير/ثانيشهر كانون ال بدايةي فالطور األول 
األســـطواني تميـــزت هـــذه الحوريـــات بشـــكلها  .أوراق) 3-2طـــور البـــادرة (

استشـــعار أجســـامها مـــزودة بقرنـــي و ولونهـــا األحمـــر الخمـــري،  ،المتطـــاول
). A-1بــزوجين مــن الزوائــد (شــكل  ةمنتهيــوثالثــة أزواج مــن األرجــل، و 
منطقة التاج، متغذية على العصـارة النباتيـة،  توضعت هذه الحوريات في

 واسـتمر هـذا الطـورحيث تطورت خـالل هـذه الفتـرة وازدادت فـي الحجـم، 
 أبريــل،/وفــي بدايــة شــهر نيســان. ى انتهــاء مرحلــة اإلشــطاء للنباتــاتحتــ

ومرحلة تعقد الساق للنباتات، ظهرت حوريات الطـور الثـاني ذات الشـكل 
، وأحيانـًا نتيجـة الغامق ، واللون الخمري(الكروي أو البيضوي) الحوصلي

منطقــة التــاج للنبــات الواحــد،  عــدد كبيــر مــن هــذه الحوريــات علــى لوجــود
الحوصـــــالت  اســـــتمرت ).B-1(شـــــكل  نـــــتظمذات شـــــكل غيـــــر م بـــــدت

خــالل األســبوع الثــاني مــن شــهر  طبيعــيبالتغذيــة ووصــلت إلــى حجمهــا ال
ن خــالل غشــاء مــممكنــة بعــدها رؤيــة اإلنــاث  أصــبحت، حيــث مــايو/أيــار

الحوصـالت وبـدأت  ةفـغلأ تتشقق مايو،/الحوصلة. وفي نهاية شهر أيار
اإلنــــاث بشــــكلها البيضــــوي،  تميــــزتو الــــذكور واإلنــــاث البالغــــة بــــالخروج، 

الجســـم مقطـــع إلـــى حلقـــات عرضـــية واضـــحة، ومـــزود و ، ولونهـــا الخمـــري
وبكثافـــــات ود شـــــعيرات بقرنـــــي استشـــــعار قصـــــيرين، باإلضـــــافة إلـــــى وجـــــ

نـــاث ثالثـــة أزواج مـــن األرجـــل، الـــزوج األمـــامي منهـــا كـــان لإلو مختلفـــة، 
 الشــكلأســطوانية فكانــت الــذكور  أمــا .)C-1مخلبــي مهيــأ للحفــر (شــكل 

زوج  لهـا، الجسم مقسـم إلـى رأس وصـدر وبطـن، و خمرية اللون، ةمتطاول
 بقرنــي استشــعار ةواحــد مــن األجنحــة، وثالثــة أزواج مــن األرجــل، ومــزود

 ).D-1جســم بخصــلة مــن الشــعر األبــيض (شــكل ، كمــا ينتهــي الطــويلين
 تدخل في مرحلة لوحظ أن بعض الذكور، بعد خروجها من الحوصالت،

. اســتمرت اإلنـاث البالغــة )E-1شـكل (سـكون أو مـا يشــبه العـذراء الحــرة 
، لــوحظ خاللهـا بعــض حــاالت التلقــيح لإلنــاث أســبوع تقريبــاً بالحركـة لمــدة 

ـــذكور (شـــكل  بحت اإلنـــاث، ســـواًء كانـــت بعـــدها أصـــ )،F-1مـــن قبـــل ال
ملقحـــة أم غيـــر ملقحـــة، ســـاكنة بـــال حركـــة وبـــدأت بتشـــكيل نســـيج قطنـــي 

سم من التربة، ودخلـت  5-4، على عمق حوالي (شرانق) حول أجسامها
-1يومـًا (شـكل  20-15ض والتي استمرت حوالي البي وضعفي مرحلة 

G ،( جيل ، وتـــمَّ تســـويونيـــ/اكتملـــت دورة الحيـــاة فـــي نهايـــة شـــهر حزيـــرانو
  جيل واحد لهذه الحشرة خالل موسم النمو.

، P. triticiعــدد األطــوار التــي تمــر بهــا حشــرة آللــئ األرض  إن
 ،8 ،7(والمسجلة في دراستنا هذه، تتفق مع الدراسـات المرجعيـة السـابقة 

مـــع مالحظـــات ســـابقة تتفـــق  ، كمـــا أن مواعيـــد ظهـــور هـــذه األطـــوار)15
اإلنــــاث علــــى . إن قــــدرة )20 ،19 ،7( ر هــــذه اآلفــــةاحــــول ســــلوك أطــــو 
الخالية مـن الـذكور، إنمـا يـدل  ، في أطباق البتريضالبيالتكاثر وتشكيل 
 علــى التكــاثر جنســيًا وال جنســيًا (بكريــًا)، وبالتــالياإلنــاث علــى قــدرة هــذه 

زيادة خطورة هذه اآلفة على محاصيل الحبوب وذلك لزيادة كثافاتها سـنة 
إن . )12 ،8( المكافحـة الالزمـة بعد سنة، في حـال عـدم إتبـاع إجـراءات

ض ضــمن شــرانق قطنيــة، وعلــى أعمــاق قريبــة للبــي طريقــة وضــع اإلنــاث
، تتفق مع الدراسـات المرجعيـة السـابقة، وتؤكـد مـا ذكرتـه التربةمن سطح 

حـــــول إمكانيـــــة اســـــتخدام الفالحـــــات الســـــطحية خـــــالل فصـــــل الصـــــيف، 
   .)11، 1ألشعة الشمس والقضاء عليها (لتعريض هذه البيوض 
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بنــاًء علــى مــا ســبق يتبــين لنــا االنخفــاض الكبيــر فــي نســب وشــدة 
مــع  ه، إال أنــ.Porphyrophora sppاإلصــابة بحشــرات البــق الــدقيقي 

فــــي بعــــض الحقــــول  P. triticiآللــــئ األرض بحشــــرة وجــــود اإلصــــابة 
نـــه البـــد مـــن إفالمنتشـــرة فـــي منـــاطق االســـتقرار المختلفـــة مـــن المحافظـــة، 

للحـــد مــــن  ة هـــذه اآلفـــة،لمســـح الحقلـــي ومراقبـــاالســـتمرار فـــي عمليـــات ا
، عنـــدما تســـمح ظـــروف النمـــو فـــي الحقـــول المجـــاورة مـــن جديـــدانتشـــارها 

   .بذلك

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 Abstract 

Hassan, G.A. and S. Sheikhmoss. 2013. A survey of mealy bugs Porphyrophora tritici and P. polonica in wheat and 
barley fields in Al-Hassakah governorate, north east Syria, and studying the ground pearls P. tritici Bod. life cycle on 
the wheat crop. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 126-132. 

A field survey of mealy bugs Porphyrophora tritici and P. polonica was conducted in 28 and 42 fields of wheat and barley, 
respectively, in Al-Hassakah Governorate, north east Syria, in April during the 2008/2009 growing season. Results showed that 7.14% of the 
surveyed fields were infested with ground pearls P. tritici Bod, and infestation rate varied from 20% of plants infested with 1.5 nymph/plant 
to 70% of plants infested with 4 nymphs/plant, whereas P. polonica L. infestations were not noticed in either wheat or barely fields. 
Laboratory studies of P. tritici on the wheat crop showed that the insect had one generation during the growing season, and reproduction 
occurred either sexually or through parthenogenesis, and spent its diapause period during summer and autumn in the egg stage inside 
chambers lined with wax threads in the soil. Eggs hatched to first-stage nymphs which developed into the cyst stage later. Adult females 
emerged from the cysts, whereas adult males passed through a free pupal stage, before they emerge. The life cycle was completed in late 
June. Some morphological characteristics for the different stages were observed and recorded. 
 Keywords: Survey, P. tritici, P. polonica, Wheat, Barely, Life Cycle, Ground Pearls. 
Corresponding author: G. Hassan, General Commission for Scientific Agricultural Research, Center of Scientific Agricultural 

Research in Al-Hassakah, Al-Hassakah, Syria, Email: ghassan-79@hotmail.com 
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كل  ئ األرض  .1ش رة آلل ة لحش وار المختلف ح. P. triticiاألط ول القم ى محص  عل

Aور األول ات الط ور  :B ؛: حوري ات الط انيحوري الت) الث اث C ؛(الحوص : اإلن
ذراء: E ؛: الذكور البالغةD ؛البالغة ين : F ؛الذكور البالغة في طور الع يح ب ة التلق عملي

   : أكياس البيوض.G ؛الذكر واألنثى
Figure 1. The different stages of ground pearls P. tritici on wheat. 
A: first-stage nymphs; B: second-stage nymphs (cysts); C: adult female; 
D: Adult male; E: Adult male in pupal stage; F: Process of mating 
between male and female; G: Egg bags. 
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