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 Research Papers (Survey :Insects) حشرات( :حصـر وث  )ـحب
 

 القمح والشعير في ليبيا آلفات الحشرية التي تصيب محصوليألهم احصر 
 

 3وإبراهيم الغريانى 2، إمحّمد الصول2، فريد البكوش1مصطفى البوحسينى
 M.Bohssini@cgiar.org، البريد اإللكتروني: ةسوري ،حلب ،5466، ص.ب ( المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة )إيكاردا(1)

 ليبيا ،البيضاء ،جامعة عمر المختار ،( قسم وقاية النبات، كلية الزراعة3؛ )ليبيا ،طرابلس ،مركز البحوث الزراعية، الوقاية ث( قسم بحو2) 

 

 الملخص
القمح والشعير في  آلفات الحشرية التي تصيب محصوليألهم احصر . 2003 .إبراهيم الغريانىو مصطفى، فريد البكوش، إمحّمد الصولالبوحسيني، 

 .38-35: 21. مجلة وقاية النبات العربية. ليبيا
. تعود اإلنتاجية المنخفضة لهذين المحصولين لعوامل عديدة من بينها اإلصابة باآلفات الحشريةإذ القمح والشعير من المحاصيل الزراعية المهّمة في ليبيا،  ّديع

 المواسم الزراعيةتحديد مناطق انتشارها ونسبة اإلصابة بها خالل و هدف هذا البحث إلى حصر أهم اآلفات الحشرية في مناطق زراعة القمح والشعير في ليبيا
 ذبابة الشعير سجلت د . وجد تفاوت في نسب اإلصابة والتوزع الجغرافي لآلفات الحشرية في مناطق الدراسة. فق1999/ 1998و  1998/ 1997، 1995/1996

(Mayetiola hordei Kieffer)  وكان هذا أول تسجيل لذبابة الشعير ، %100-20الوسطى والشرقية وبنسب إصابة تراوحت ما بين و المناطق الساحلية الغربيةفي 
 ، فقد وجد أن اآلفات المنطقة الشرقية. أما في %75-10( في هذه المناطق وبنسب إصابة تراوحت ما بين .Delia sppفي ليبيا. كما وجدت ذبابة البادرات )

 بهما ما بين صابةاإل ةنسب، حيث تراوحت ((.Oria musculosa Hub( وحفار ساق القمح Pachytychius hordei Brulleسوسة السنابل )الحشرية الرئيسية فيها هي: 
 Schizaphis graminum) األخضر المّن ،المنطقة الجنوبية هي حفار ساق القمحعلى التوالي. كما وجد أن اآلفات الحشرية الرئيسية في ، %70-20 و 20-90%

Rond.) الذرة ومّن (Rhopalosiphum maidis Fitch وبنسب إصابة )على التوالي.  ،%20و 70،50 
 حصر، آفات حشرية، قمح، شعير، ليبيا. :كلمات مفتاحية

 
 مقدمة ال

المهّمة في ليبيا، القمح والشعير من المحاصيل الزراعية  ّديع
ويزرعان في أغلب مناطق اإلنتاج الزراعي فيها. يزرع الشعير في 
مساحات أوسع من القمح نظرًا الستخداماته المتعددة كعلف أواًل وكغذاء 

 عامثانيًا. بلغ إجمالي المساحة المزروعة بمحصولي القمح والشعير في 
بلغت و(. 5) على التوالي ،هكتار 270,000و 146,000حوالي  1998

طن، وكان نصيب  160,000كمية الشعير المعدة لالستهالك البشري 
 ووصلت نسبة االكتفاء الذاتي إلى غك 30.5الفرد السنوي حوالي 

طن  700,000 المعدة لالستهالك القمحت كميات في حين بلغ ،100%
ووصلت نسبة االكتفاء الذاتي إلى  غك 128.7ونصيب الفرد السنوي 

10.8% (1.) 
ود اإلنتاجية المنخفضة لهذين المحصولين لعوامل عديدة من تع

بينها اإلصابة باآلفات الحشرية. يصاب القمح والشعير في ليبيا بالعديد 
من اآلفات الحشرية، ولقد ذكر في تقارير سابقة انتشار كل من دبور 

 في المناطق الشرقية والغربية، (.Cephus spp)القمح المنشاري 
 ونوعين من حشرات المّن هما   (.Agrotis spp)ةوالديدان القارض

Rhopalosiphum maidis Fitch   وSchizaphis graminum Rond.، 
، ( في منطقة طرابلس.Oria musculosa Hubحفار ساق القمح )و

 وحشرة سوسة السنابل على محاصيل الحبوب بمنطقة الجبل األخضر 
(2 ،3) . 

ات الحشرية في أهم مناطق هدفت هذه الدراسة إلى حصر أهم اآلف
تحديد مناطق انتشارها ومستوى وزراعة القمح والشعير في ليبيا 

 اإلصابة بها. 
 

 مواد البحث وطرائقه
تم إجراء مسح حقلي ألهم اآلفات الحشرية التي تصيب محصولي 

، 1995/1996مواسم زراعية ) ثالثة القمح والشعير في ليبيا خالل
الفترة الممتدة ما بين منتصف ( وفي 1998/1999و  1997/1998

بريل. وقد شملت عمليات الحصر /أمارس وبداية شهر نيسان/شهر آذار
أهم مناطق القمح والشعير التي قسمت إلى أربع مناطق رئيسية وهي: 

المنطقة الساحلية الغربية الممتدة من منطقة العجيالت غربًا إلى ( 1
 .(1995/1996)موسم  الخمس شرقًا وبئر الغنم وغريان جنوبًا

المنطقة الساحلية الوسطى الممتدة من منطقة مصراته إلى سرت ( 2
المنطقة الساحلية الشرقية الممتدة من ( 3. (1995/1996)موسم  شرقًا

. (1998/1999و 1997/1998)موسمي  منطقة اجدابيا إلى درنة شرقًا
المنطقة الجنوبية والتي شملت المشاريع االستراتيجية العامة ( 4

 .(1شكل  ( )1997/1998)موسم  نوسة، االريل وبرجوج()مك
)مساحة كل حقل  تم أخذ عينات عشوائية من حقول القمح والشعير

 ، وذلكالمحصول انتشاركيلو متر حسب  30-10كل  هكتار تقريبًا( 1
من كل حقل  ًانبات 30فحص . تم في طور اإلشطاء وامتالء الحبوب
لمجموع على ا ةالظاهريراض عبالعين المجردة باالعتماد على األ

الخضري )األوراق، السوق والسنابل( والمجموع الجذري. كما أخذت 
 بعض العينات لفحصها مخبريًا. بلغ عدد المواقع التي شملتها الدراسة

موقعًا في المناطق الساحلية الغربية  55يلي: موقعًا توزعت كما  122
ي موسم )ف قمح صلب( 9قمح طري و  11شعير،  35والوسطى )

 37الشرقية )الساحلية موقعًا في المناطق الجنوبية و 41، (1995/96
موقعًا في المناطق  26و (،1997/98)في موسم  قمح صلب( 4شعير، 
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)في موسم  قمح صلب( 1قمح طري،  3شعير،  22الشرقية )الساحلية 
1998/99.) 
 

 النتائج والمناقشة 
اآلفات الحشرية التي أن أهم  1ُتبين النتائج الموضحة في الجدول 

في المنطقة  1995/1996 أصابت محصول الشعير للموسم الزراعي
 Mayetiola hordeiالساحلية الغربية والوسطى هي ذبابة الشعير )

Kiefferذبابة  تلتها %100-50 ( والتي تراوحت نسبة اإلصابة بها
. %75-40راوحت نسبة اإلصابة بها حيث ت( .Delia sppالبادرات  )

في منطقة سرت   (.Cephus spp)ين وجد دبور القمح المنشاري في ح
عدم ظهور إصابات  نتائجكما بينت ال.%50فقط وبنسبة إصابة بلغت 

 حشرية واضحة على محصول القمح في هذا الموسم. 
للمنطقة  1997/1998 أظهرت نتائج الحصر للموسم الزراعي

الساحلية المنطقة ن اآلفة الرئيسة في أالشرقية الساحلية الجنوبية و
( حيث  Pachytychius hordei Brulleالشرقية هي سوسة السنابل )

 . (1)جدول  حسب الموقع %80-30تراوحت نسبة اإلصابة بها 
 نسبة اإلصابة ما بين وتراوحتر كما ظهرت إصابات بذبابة الشعي

( .Delia spp، في حين تركزت اإلصابة بذبابة البادرات )50-70%
  10م في منطقتي الهواري والباكور وبنسبة إصابة في ذلك الموس

على التوالي. كما  لوحظ ظهور إصابة مرتفعة بحفار ساق  ،%50 و
على محصول الشعير في المنطقة الشرقية والجنوبية وتراوحت  القمح

ا ظهرت إصابات على محصول كم ،%70-20نسبة اإلصابة بها من 
. %20بنسبة  ومكنوسةج برجو تيالقمح بهذه اآلفة وتركزت في منطق

على محصولي القمح المنشاري في حين لم تسجل أية إصابة بدبور 
القمح والشعير في هذه المنطقة. وقد لوحظ إصابة القمح والشعير في 

الذرة  ( ومّنS. graminumاألخضر ) المنطقة الجنوبية بحشرات المّن
(R. maidis)  50في مشروعي مكنوسة وبرجوج بنسبة إصابة%  

 على التوالي. ،%20 و

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . انتشار ألهم اآلفات الحشرية على محصولي القمح والشعير في ليبيا1شكل 
Figure 1. Distribution of major wheat and barley insect pests in Libya. 
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  سوسة السنابل P. hordei 
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      S. graminum, R. maidis 
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 1996/ 1995ونسبة اإلصابة بها ألهم المناطق في ليبيا خالل المواسم الزراعية أهم اآلفات الحشرية التي تصيب محصولي القمح والشعير  .1جدول 
 .1999/ 1998و 1998/ 1997و

Table 1. The major insect pests of wheat and barley and their infestation levels in Libya during 1995/ 1996, 1997/ 1998 and 1998/ 

1999 seasons.  

 
 

 الموسم الزراعي
 Growing season 

 Regionالمنطقة 

 

 

المحصول 
Group 

 (%) Insect infestationية لإلصابة بالحشرات  النسبة المئو

 ذبابة الشعير
Mayetiola 

hordei 

ذبابة 
البادرات 

Delia spp. 

دبور القمح 
المنشاري 

Cephus spp. 

سوسة السنابل 
Pachytychius 

hordei 

 
المّن 

Aphids 

 
 حفار ساق القمح

Oria musculosa 

 ***  growing season 1996 /1995  1995/1996الموسم الزراعي 

   West coast regionالمنطقة الساحلية الغربية 

 - - - - Barley - 75شعير  Aziziaالعزيزية 

 - - - - Barley - 50شعير  Zahraالزهراء 

 - - - - - Barley 50شعير  Aloussالعلوص 

 - - - - - Barley 50شعير  Silineسيلين 

 - - - - Barley 50 70شعير  Khomsالخمس 

 - - - - - Barley 80شعير  Oued Kaamوادي كعام 
 Central coast regionالمنطقة الساحلية الوسطى 

 - - - - Barley 70 40شعير  Massrataمصراتة 

 - - - - - Barley 100شعير  Chogranشقران 

 - - - Barley - - 50شعير  Surtسرت 

  growing season 1998 /1997 1997/1998الموسم الزراعي 

   South coast regionالمنطقة الجنوبية 

 Barleyشعير  Maknossaمكنوسة 
 Wheatقمح 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
50 * 

- 
20 

 Barleyشعير  Barjojبرجوج 

 Wheatقمح  

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

20**  
- 

20 
20 

   East coast regionة الساحلية الشرقية المنطق

 - - - - - Barley 50شعير  Banghaziبنغازي 

 - - - - Barley 70 10شعير  Al Houariالهوارى 

 Barley 50 - - 70 - 70شعير  Al Akoriaالعقورية 

 - - Barley 60 50 - 30شعير  Al Bakorالباكور 

 & - Barley - - - 30شعير  Al Abiarاالبيار 

 Barley - - - - - 50شعير  Farzoghaفرزوغة 

 - - Barley - - - 70شعير  Al Awilaالعويلة 

 Barley - - - 80 - 30شعير  Sahl Almarjسهل المرج 

 *** growing season 1999 /1998  1998/1999الموسم الزراعي 

   East coast regionالمنطقة الساحلية الشرقية 

 - - - - - Barley 50شعير  Al Houariالهوارى 

 - - - - - Barley 30شعير  Sidi Kalifaسيدي خليفة 

 - - - - - Barley 40شعير  Al Akoriaالعقورية 

 - - - - - Barley 50شعير  Al Bakorالباكور 

 - - Barley - - - 90شعير  Sahl Almarjسهل المرج 

 - - Barley - - - 50شعير  Al Baidaالبياضة 

 - - Barley - - - 20شعير  Messtمسة 

 - - - - - Barley 20شعير  Al Fatayehالفتائح 

 (.Rhopalosiphum maidis(؛ ** = مّن الذرة )Schizaphis graminum= إصابة بسيطة؛ * = المّن األخضر ) &= ال توجد إصابة؛  -

 لموسمين.*** عدم ظهور إصابات حشرية واضحة على محصول القمح في هذين ا
-  = No infestation, & = Low infestation, * = Schizaphis graminum, ** = Rhopalosiphum maidis. 

*** No infestation on wheat crop in these two growing seasons. 
 

 

 

( 1)جدول  1998/1999أظهرت نتائج الحصر للموسم الزراعي 
السائدة في هذه المنطقة هي  أن اآلفة والتي شملت المنطقة الشرقية

، وقد تركزت %90-20بنسبة إصابة من  (P. hordei)سوسة السنابل 
اإلصابة في حقول الشعير في منطقة سهل المرج، وانخفضت تدريجيًا 

( M. hordeiباالبتعاد عنها. كما لوحظت إصابة بحشرة ذبابة الشعير )
الهطل  وتركزت في المناطق ذات %50–20بنسبة تراوحت ما بين 

مم/سنة. ولم يسجل ظهور إصابات حشرية  250-200المطري حوالي 
 على محصول القمح في هذا الموسم.
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( غير أن 3، 2) ةتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج حصر سابق
غطت مختلف البيئات  يالدراسة الحالية تعتبر األولى في ليبيا الت

في توزع اآلفات )الساحلية، الجبلية والجنوبية( وبينت االختالف 
نسب اإلصابة االختالفات في الحشرية على محصولي القمح والشعير و

فقد تبين أن ذبابة الشعير وذبابة البادرات تنتشر  .بها بين تلك المناطق
-200في المناطق القريبة من سطح البحر ذات الهطل المطري ما بين 

، في مم/سنة مسببة أضرارًا ترتقي لمستوى الضرر االقتصادي 250
االنتشار في المناطق المرتفعة ( P. hordei)حين تفضل سوسة السنابل 
 450-400متر وذات الهطل المطري  200عن سطح البحر ألكثر من 

وتنتشر سوسة السنابل فقط في منطقة الجبل األخضر، بينما  مم/سنة.
تعتبر ذبابة الشعير هي الحشرة األكثر انتشارًا في كل دول شمال 

  %35لمغرب وتونس والجزائر( وتسبب أضرارًا تصل إلى أفريقيا ) ا
وقد بينت  (، أما في ليبيا فيعتبر هذا أول تسجيل لذبابة الشعير.7، 6)

الدراسة عدم إصابة محصول القمح بآفات اقتصادية مهمة في المنطقة 
 حفار ساق القمح والمّن اتالجنوبية حيث اقتصرت إصابته بحشر

قتصر وجود دبور القمح المنشاري على لقد ا الذرة. األخضر ومّن
رغم انتشاره الواسع  1996/ 1995الشعير في منطقة سرت في موسم 

(. 10، 4على القمح والشعير في باقي دول شمال أفريقيا وغرب آسيا )

وبما أن أعراض اإلصابة بهذه الحشرة تظهر في آخر الموسم الزراعي 
في هذه المناطق قبيل  عند نضج المحصول، لذلك ينصح بالقيام بجوالت

الحصاد بأيام لتأكيد النتائج. لم تسجل أي إصابة على القمح بذبابة هس 
(Mayetiola destructor Say في المناطق التي تم فيها الحصر في )

 (.9، 8، 6ليبيا، رغم انتشارها في باقي دول شمال أفريقيا )
ي إن سبب التباين في نسبة اإلصابة بحشرة حفار ساق القمح ف

في المنطقة الشرقية،  1998/1999عنه في موسم  1997/1998موسم 
قد يرجع إلى اختالف مواعيد الحصر للموسمين الزراعيين، وبالتالي 
فإن تكرار المسح الحقلي مستقباًل لعدة سنوات سيعطي صورة أوضح 

 النتشار هذه اآلفة في ليبيا.
عيد مرتبطة بموا تولوحظ كذلك أن اإلصابة بذبابة البادرا

الزراعة، حيث أن الزراعة المبكرة تزيد من نسبة اإلصابة بها وقد 
كما أنه للحد من ضرر الحشرات  في بعض المناطق. %100تصل إلى 

االقتصادية مثل ذبابة الشعير وذبابة البادرات وسوسة السنابل البد من 
إدخالها ضمن برنامج اإلدارة المتكاملة الذي يهتم بمواعيد الزراعة، 

 داء الحيوية واألصناف المقاومة.األع
 

 

Abstract 
El Bouhssini, M., F. Bakkoush, M. Assol and I. Ghariani. 2003. Survey of Major Insect Pests of Wheat and Barley in 

Libya. Arab J. Pl. Prot. 21: 35-38. 
Wheat and barley are important crops in Libya. Insect pests are among the main stresses keeping the productivity of these crops low. The 

objective of this study was to identify the major insect pests in wheat and barley fields and to determine their levels of infestation in a survey 

conducted during 1995/ 1996, 1997/ 1998 and 1999/2000 seasons.  The distribution of the insects and their level of infestation varied according 

to field’s location (regions) and year. The barley stem gall midge, Mayetiola hordei Kieffer, was found in the west coast, central and eastern 

regions, with infestation level varying between 20-100%. The barley shoot fly, Delia spp., was also found in these regions; infested plants varied 

between 10-75%.  In the eastern region, the major insect pests were Pachytychius hordei Brulle and Oria musculosa Hub.; their infestation level 

varied between 20-90% and 20-70%, respectively. Insect pests found in the southern region were O. musculosa, Schizaphis graminium Rond. 

and Ropalosiphum maidis Fitch., with infestation levels of 70, 50 and 20%, respectively.  

Key words: Survey, insect pests, wheat, barley, Libya.      
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