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 دراسة حقلية ومعملية لدورة حياة حشرة سوسة سنابل احلبوب

 : امللخــص 

 .Pachytychius hordei Brulle سنابل احلبوب حشرة سوسة وقت ظهور احلشرة هتدف هذه الدراسة إىل حتديد

،  وهي منطقة زراعة حبوب بعلية بياشرق لي-يف منطقة املرج ودورة حياهتا وحتديد عوائلها وأضرارها من رتبة اخلنافس عائلة السوس
ول القمح والشعري وتعترب هذه احلشرة من احلشرات الدخيلة على ليبيا، ومتت الدراسة يف حق ،2016-2015 وامتدت الدراسة من

حيث مجعت عينات نباتية للفحص بزايرات نصف شهرية من منتصف شهر فرباير إىل هناية موسم احلصاد )شهر مايو( من كل 
.. ومن النتائج واملالحظات تبني سنة ومجعت عينات من احلشائش احمليطة حبقول القمح والشعري يف فرتة فصل الصيف واخلريف

وتتغذى البالغات على األوراق وتبدأ وضع البيض  ، سن درجات احلرارة بداية شهر مارسيبدأ مع حت ن ظهور احلشرات البالغةأ
ألغماد السنابل نتيجة وضع البيض بداخل السنبلة، بينما  ا)بيضة واحدة( يف الطور اللبين للحبة )تكون ربع احلبة(، وتسبب تلف  

ملتفة بغالف  بيضاء كاملةشكل حشرة   وتكون على احملصول نضج بداية عم احلبوب يف الريقات وتتعذر تتغذى الريقة على احلبة،
، وتبدأ وضع البيض مبكرا على احلشائش اللحشرة البالغة بيات يف هناية الصيف وفصل اخلريف ويصبح لوهنا شاحب  و  ، )شرنقة(

تبقى على  البالغة احلشرات بينما بعضللحشرة جيل واحد يف السنة و  ، ومنو النبااتت يف املوسم القادم يف بداية سقوط األمطار
 قيد احلياة ملدة سنتني.

 ليبيا-، سوسة سنابل احلبوب، عوائل، دورة حياة. املرجPachytychius hordei Brulle :املفتاحية الكلمات

  Abstract 

The objective of this study is to determine the apperance time and  the life cycle of wheat 

spike weevil Pachtychius hordei (Brulle) Coleobterea, curculionidae in EL-Marj Region in 

the East of Libya during 2015 to 2016. The study is applied on weeds and Grain crops fields 

(wheat and barley). By field visiting every two weeks from Mid February to harvesting 

time (end of May) it also continued after harvesting season. According to the results 

obtained, P. hordie was distributed on all El-Marj regions on Fam. Graminea (weeds, Barley, 

Wheat), adults are feeding on leaves, lay one egg in the grain (Lactic stage, ¼
th

 of grain size), 

the larvae feed on grains then turns ub to free white pupa inside grain , next season emerges 

as adult, it has one generation per year but some adults have summer dormancy, thos adults 

stay alive to next season with pale color, then eggs on weeds and wheat and barley remain 

from the last season and then they invade all the field.the pest have one generation per year 

and some adults live for tow years. 

Key words: Cereal spike weevil,Pachtychius hordei (Brulle), weeds, Barley, Wheat, El-

Marj-Libya 



 

 
 

 املقدمـــــة:

% منها 80املساحة الكلية املخصصة للزراعة وتزرع  5/1يعد القمح والشعري من احملاصيل اهلامة يف ليبيا حيث يشكل القمح 
   لعدة عوامل من بينها اإلصابة ابآلفات احلشرية. وتعود اإلنتاجية املنخفضة [1] حتت النظام البعلي والباقي حتت الري.

يف منطقة املرج على صنف  P.hordei سجلت إصابة ألول مرة حبشرة سوسة سنابل احلبوب 1978-1977 خالل موسم
هذه  . وتعترب[6]قمح مستورد نوع اتنوري يف املزرعة اإلرشادية االسرتالية حسب التقرير الصادر الختبار أصناف أقماح مستوردة

سجل هلا  1982-1981  تعرف هذه اآلفة لحليا قبل هذا التاري.. ويف موسمالسوسة من احلشرات الدخيلة على البالد حيث مل
وتعترب الدراسات اليت تناولت هذه اآلفة لحليا  [7] %60انتشار واسع يف منطقة املرج وكانت اإلصابة يف بعض املناطق حوايل 

ة على القمح نابل تعترب اآلفة الرئيسسوسة السأن  [3] كما سجل [5] قليلة إال من رصدها كإحدى اآلفات على لحصول القمح
أن اآلفة منتشرة يف منطقة اجلبل األخضر على احلشائش ويف حقول القمح والشعري وينعدم  [4] والشعري يف املنطقة الشرقية. وذكر

هي آفة و بريل.وجودها يف املناطق اجلبلية وتكون أعلى كثافة هلا يف شهر مارس على الشعري وأعلى كثافة هلا على القمح يف شهر أ
ويف إيطاليا، تونس،  ،[11]، ويف قربص[9] ضارة على احملاصيل احلقلية من النجيليات، ومنتشرة يف منطقة األانضول يف تركيا

يف تركيا  Manisa وسجلت كآفة على صنف القمح املكسيكايل الذي أدخل إىل ، 1938 وعرفت يف آسيا منذ [2] سوراي
وكذلك  ، أن احلشرة هلا أربعة أعمار يرقية [12] وذكر [10]نتشار يف املنطقةى التعريف واالقتصرت الدراسة علا، و 1998 سنة
أهنا سجلت  [14] وذكر  ا ،يوم   35-23 ويف حقول القمح ايوم   27-18 أهنا تبقى نشطة يف حقول الشعري مدة [13] ذكر

 .[8] ، طبقا  ملا ذكره1900 راجع إىل سنةوهلذه احلشرة عدة أمساء بديلة حسب امل ، 1835 يف أسبانيا وإيطاليا منذ

 منطقة الدراسة

مبنطقة مراعي تعترب منطقة سهل املرج من املناطق الرئيسية لزراعة القمح والشعري بعليا، وزراعة اخلضراوات وبعض الفاكهة ولحاطة 
وتقع بني  20.8291وخط عرض 32.4926على خط طول  هنا تقع يف منطقة اجلبل األخضرإوغاابت طبيعية حيث 

كم غرب مدينة البيضاء،  100 وتبعد مسافة، مشاأل مرتفعات منطقة بطة وطلميثة وجنواب  مرتفعات جبل الشليوين  : هضبتني
يف  م° 10-25 . وتتمتع مبناخ البحر املتوسط حيث ترتاوح درجات احلرارة بني³مم 400-360 ويبلغ معدل األمطار من

 اأحياان. وأجريت الدراسة يف مزارع منطقة املرج يف حقول مفتوحة زرعت قمح   م°35 ل إىلالشتاء والربيع، ويف موسم الصيف تص
م خد  ست  املنطقة بواسطة الطريان الزراعي و مكافحة احلشرة يف ا تحيث مت 1982 إال سنة ومل تعامل أبي نوع من املبيدات اوشعري  



 

 
 

وقد ظهرت هذه احلشرة يف منطقة ،  لرت/ ه 0.8 ل% مبعد10 لرت/ ه ومبيد السومسيدين 1.5 % مبعدل50 مبيد مسثيون
 .[7] 1982املرج ومت تعريفها يف املتحف الربيطاين عن طرق قسم الوقاية مبركز البحوث الزراعية سنة 

 مواد وطرق البحث:

ط األمطار شهر بداية ظهور احلشرة إىل بداية سقو   القيام بزايرات دورية حلقول القمح والشعري ابملنطقة من منتصف شهر فرباير
ابة وأطوار احلشرة سبتمرب املوسم التايل وفحص النبااتت من حشائش وقمح وشعري وتسجيل ما يتم العثور عليه من مظاهر األص

 ومشلت الزايرات عدة مزارع من املنطقة. ، خالل كل زايرة

 مراقبتها. تعمل ومتمجعت احلشرات الكاملة يف فرتة ظهورها ابستخدام الشبكة ووضعت يف برطماانت يف امل -

أخذت العينات النباتية من بداية تكون السنابل ووضعت يف أكياس بالستك لفحصها معمليا  حيث علقت يف مكان معرض -
 للشمس الستخراج األطوار اليت بداخلها.

 أخذت عينات من الرتبة وطبقة القش يف احلقول املصابة وفحصها. -

 النتائج واملناقشة:

 ظهور احلشرة:العوائل ومواعيد 

 Setaria, من خالل الزايرات رصدت احلشرة الكاملة أوال على احلشائش النجيلية مثل ذنب الثعلب
viridiaالربي القصب Apera spica  والفالرس  Phalaris canariensis  الربي والشوفانSpp. Avena،  و

ح والقم Hordeum spontaneum ، والشعري الربيLolium rigidum  الليليوم
ويف األسبوع األول من شهر مارس  ، ية فرباير مع حتسن درجات احلرارةيف هنا .Alopecurus myosuroidesالربي

 تبعا  ملوعد العقد يف كل نبات وتبعا  ملوعد الزراعة. على الشعري املزروع مث على القمحسجلت 

 أعراض اإلصابة واألضرار

ثقوب بواسطة املنقار على الورقة امللتفة على السنبلة وعلى حبات السنبلة حيث  اإلصابة يف حالة احلشرة الكاملة تظهر على هيئة
 النبات وختتيبء حلني حتسن الطقس تتحول منطقة اإلصابة إىل اللون البين مع الزمن ويف طقس الرايح تنزل احلشرة البالغة إىل أسفل



 

 
 

ين )ربع حجم احلبة( ويتحول مكان اإلصابة إىل اللون البين مما تتغذى على احلبة أبكملها من بداية تكون الطور اللبفأما الريقة  ،
 تتلف احلشرة البالغة أعضاء الزهرة ابلتغذية عليها. يسبب تلف السنابل وابلتايل نقص يف احملصول وأيضا

 2 وصف احلشرة: شكل

توجد شعريات بيضاء  ، ملوسمحيث تزداد شحواب مع هناية ااحلشرة الكاملة ذات لون بين المع يتفاوت يف شدته حسب العمر 
على الرأس والصدر وتكون على الذكر أكثر منها على األنثى مما يعطيه اللون الفاتح نسبيا ، األنثى أكرب حجما  من الذكر حيث 

وتتصل  ةعقدية بنهاية صوجلاني االستشعار مم، ميتد الرأس على شكل خرطوم وقرون4 مم وطول الذكر حوايل5يبلغ طوهلا حوايل 
 عقل. 4 عقل. والرسغ يتكون من 8 مبنتصف اخلرطوم تتكون من

 البيوض: بيضاوية ومصفرة وشفافة وتوضع فرادى.

  مم. 4-5 حلقة وطوهلا النهائي 12 الريقة: بيضاء مقوسة ذات رأس بين عدمية األرجل وتتكون من

 العذراء: خادرة حرة ولوهنا أصفر.

ات كاملة يف احلقل قبل احلصاد مباشرة يف هناية شهر مايو وكذلك يف شهر سبتمرب البيات الصيفي اخلريفي: مت رصد حشر 
 حشرات ابلغة ذات لون بين شاحب وختتيبء يف القش وبقااي احملصول. وهي

 دورة حياة احلشرة:

يف حقول الشعري  على احلشائش ويف بداية مارس واخر فربايرأمطار وتبدأ احلشرة يف الظهور يف تنشط احلشرة مع بداية هطول األ
أايم من  3-4 وتتغذى على األوراق حيث يتم التزاوج مباشرة بعد توفر أعداد منها، وبعد ، لقمح تبعا  لفرتة العقد لكل عائلمث ا

 اإلصابة الشديدة النبات يف حالة ظهورها تقرض الورقة وغالف السنابل لوضع بيضة واحدة يف احلبة وقد تضع البيوض يف سيقان
أايم حسب درجات احلرارة وتبدأ الريقىة التغذية على الطور اللبين للحبة وخترج عند انتهاء احلبة وبداية  4-6 بيض بعديفقس ال ،

يف شهر أبريل يوجد يف احلقل طور احلشرة الكاملة والريقة بينما  ، ية تصلب احلبوب وتتجه إىل الرتبة للتعذر هلا مخسة أطوار يرق
جتد فقط الريقات يف الطور األخري اليت تبدأ يف التعذر واحلشرات البالغة املقبلة على مرحلة البيات  شهر مايو )هناية املوسم( يف

 الصيفي اخلريفي الذي ميتد حوايل مثانية أشهر.



 

 
 

مث تبدأ االنتقال إىل  يوما   15-7 احلشرة الكاملة يف املنطقة على احلشائش فرتة قصرية مدة وجودمن خالل اجلداول نالحظ أن 
وتتواجد احلشرة الكاملة على  ، ومل نرصد وجود يرقات على احلشائشول الشعري والقمح لتضع البيض وتفقس عن يرقات حق

الشعري والقمح طوال موسم النمو حوايل ثالثة أشهر ولكن تعترب أكثر نشاطا  يف مارس حيث التغذية ووضع البيض أما الريقات 
 أبريل ومايو.  فتتواجد يف شهري

ة بيات صيفي دأ يف هناية مايو حيث تتجه الريقات املكتملة النمو إىل الرتبة للتعذر، وختتفي احلشرات الكاملة يف مرحلالتعذر يب
من ذلك نالحظ أن وسيلة انتشار احلشرة هي العذارى واحلشرات الكامنة اليت تنقل مع احملصول أو  ، خريفي يف بقااي القش

عض الريقات بعد مجعها من احلقل ووضعها فوق طبقة رقيقة من الرتبة للحصول على كذلك الحظنا اختفاء ب عالقة ابألكياس.
بني الريقات وهي ظاهرة أكل النوع. كما أنه مل يتم رصد أعداء  Cannibalism العذراء وذلك قد يشري اىل وجود ظاهرة

 حيوية هلا خالل هذه الدراسة.

 تواجد احلشرة الكاملة يف احلقل 1جدول            

Time 

Host May April March Feb. 

30 15 30 15 30 15 1 15 

- - - - - + + - Weeds 

+ + + + + + + - Barely 

+ + + + + + - - Wheat 

 ال توجد -   + توجد          

 تواجد البيض يف احلقل 2جدول             

Time 

Host May April March Feb. 

30 15 30 15 30 15 1 15 

- - - - - - - - Weeds 

- - - - + + + - Barely 

- - - - + + + - Wheat 

 ال توجد -   + توجد        



 

 
 

 تواجد الريقة يف احلقل 3جدول          

Time  

Host 

 

May April March Feb. 

30 15 30 15 30 15 1 15 

- - - - - - - - Weeds 

_ + + + + + - - Barely 

_ + + + + + - - Wheat 

 ال توجد -   + توجد       

 

  

 

 

 

 

 
 بيات صيفي( (حشرة كاملة

  

 ( أعراض اإلصابة على الشعير والشوفان1شكل )



 

 
 

  

 يرقات

  

 
  التعذر )العمر األخير(

  يرقة ما قبل التعذر )العمر األخير(
 

 ( اطوار الحشرة2شكل )
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