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  الملخص

في  Chaetocnema tibialis الموسمية لحشرة خنفساء الشوندر البرغوثيةالتغيرات . 2012. وزياد شيخ خميس عبد النبي، ليلى درويشبشير، 
  .38-30 :30مجلة وقاية النبات العربية، . ، سوريةفي محافظة حمص البنجر/بعض حقول الشوندر السكري

هدف البحت . 2008و 2007 موسمي، خالل )قطينة والرستن(في منطقتين تابعتين لمحافظة حمص  السكري البنجر/سكري نفذت الدراسة في حقلي شوندر
نت النتائج اختالف أعداد حشرة بيّ . في منطقتي الدراسة Chaetocnema tibialis (Llliger, 1807)إلى دراسة التغيرات الموسمية لخنفساء الشوندر البرغوثية الغربية 

حشرة في منطقة الرستن خالل عامي الدراسة بوقت أبكر من ظهورها في موقع الخنفساء الشوندر البرغوثية تبعًا ألشهر الدراسة والموسم وموعد الزراعة، حيث ظهرت 
الزوج الثاني لألوراق الحقيقية، في  في مرحلة نباتات الشوندرعندما كانت بأعداد قليلة جدًا  2007موسم لول للخنافس البرغوثية في الرستن األ التسجيلكان و , قطينة

. يومًا عن موعد الزراعة في الرستن 50ندر في قطينة بأعداد كبيرة ويعزى هذا إلى التأخير في موعد زراعة الشوندر في قطينة حين كانت بداية اإلصابة لنباتات الشو 
دة عن باقي أشهر الدراسة، كما ازدادت أعداد الحشرة زيا أغسطس/وآب يوليو/بينت نتائج التحليل اإلحصائي ازدياد متوسط أعداد الحشرة في قطينة في شهري تموز

، ولم سº 33.5توسط درجات الحرارة العظمى حيث كان م يوليو/، وذلك الرتفاع درجات الحرارة في شهر تموزيوليو/عن شهر تموز أغسطس/معنوية في شهر آب
لشوندر البرغوثية في بداية كانت أعداد حشرة خنفساء ا. عن باقي األشهر األخرى في منطقة الرستن أغسطس/وآبيوليو /تالحظ هذه الزيادة المعنوية في شهر تموز

  بمتوسط درجة حرارة صغرى يوماً  52وقد يعزى ذلك لتوالي درجات الحرارة المنخفضة تحت الصفر التي استمرت مدة  2007قليلة مقارنة بموسم  2008موسم 
-1.51º 1.12-يومًا في منطقة قطينة، بمتوسط درجة حرارة صغرى  53في منطقة الرستن، وسº 2008في موسم  س.  

  .الرستن، حمص ،الشوندر السكري، قطينة ،خنفساء الشوندر البرغوثية الغربية: كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
من  Beta vulgaris var saccharifera  البنجر/يعد الشوندر السكري

، ويعتبر ثالث المحاصيل ةهمة في سوريملمحاصيل الصناعية الا
اإلستراتيجية بعد القمح والقطن، وتأتي أهميته من كونه المحصول 

لصناعة السكر في القطر، نظرًا لعدم اقتصادية الموّجه السكري الوحيد 
يتعرض محصول الشوندر خالل مراحل نموه  .زراعة قصب السكر

أضرارًا  المختلفة لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية، مما يسبب له
). 1(اإلنتاجية كمًا ونوعًا  فيمتفاوتة مباشرة وغير مباشرة تؤثر بدورها 

نوعًا حشريًا تهاجم نباتات  72إلى وجود ) Doberl )9و  Gruev وأشار
التابعة الشوندر السكري وتتغذى عليها، وأكثرها أهمية خنافس األوراق 

والتي تسبب فقدًا في  Coleopteraورتبة  Chrysomelidae فصيلةل
وتعد الحشرة من أهم آفات الشوندر  .%29إلى  10ما بين  يتراوحالغلة 

، 10(وبلغاريا  جمهوريتي التشيك وسلوفاكياوفي  في كاليفورنياالسكري 
14 ،15.(  

من أهم أنواع خنافس األوراق  Chaetocnemaتعد أنواع الجنس 
نوعًا موصوفًا  300التي تهاجم الشوندر، ويضم هذا الجنس أكثر من 

، تتغذى أنواع هذا الجنس على الكثير من النباتات أهمها النباتات (8)
ومنها الشوندر السكري  Chenopodiaceaeالتابعة للفصيلة الرمرامية 
الكاملة الطور الضار،  تعد الحشرة. )8( والشوندر األحمر والرمرام

اليرقات في  توجدوتتغذى على األوراق وتسبب األضرار، في حين 
تعتبر حشرة خنفساء . )12( التربة وتتغذى على جذور نبات العائل

 Chaetocnema tibialis (Llliger, 1807) الشوندر البرغوثية الغربية

تهاجم الحشرة  .ت خنافس األوراق في حقول الشوندرمن أهم حشرا
من اإلنبات حتى ظهور الورقة الثالثة، حيث  اعتباراً  محصول الشوندر

تقرض الحشرة الكاملة السطح العلوي لألوراق، وتقوم بحفر ثقوب 
تظهر األعراض النموذجية  ،وبتقدم اإلصابة .مم 2-1صغيرة بقطر

على شكل ثقوب كثيرة العدد غير منتظمة الحواف تنتشر على كامل 
كأنها غربال، وقد تلتهم كافة أجزاء و تبدو مما يجعلها ورقة، نصل ال

 سبانيا عامإلت الحشرة في جّ سُ . )(13 الورقة ماعدا العروق الكبيرة
أن صفر النمو للحشرة والذي إلى ، وأشارت بعض الدراسات )3( 1993



31 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 1 (2012) 

 س 9º هو Threshold of developmentيسمى الحد الحرج للنمو 
  ري فعال الحشرة تحتاج إلى مجموع حرا ، وبينت الدراسة أن)4(
  ، وتحتاج إلىيوم لتنشط من بياتها/س 30ºمقداره ) تراكم حراري(

280 ºبا و في المناطق الجنوبية من أور . )10(يوم للجيل الواحد /س
، وتزداد أعدادها أبريل/تخرج البالغات من بياتها الشتوي في شهر نيسان

وتظهر بالغات الجيل الالحق في ، مايو/لتبلغ ذروتها في نهاية أيار
، لذلك فان أكبر تعداد لآلفة يالحظ في منتصف يونيو/منتصف حزيران

  ).5( أغسطس/وآب يوليو/ثم في شهري تموز مايو/أيار
ونظرًا ألهمية هذه الحشرة في حقول الشوندر في محافظة حمص 

دراسة التغيرات الموسمية لحشرة ا البحث فقد كان الهدف من هذ
السكري الغربية في حقلي شوندر سكري في منطقتي الرستن  الشوندر

 .وقطينة من محافظة حمص

  
  مواد البحث وطرائقه

  
  مكان انجاز البحث

تضمنت مواقع الدراسة منطقتان من محافظة حمص هما منطقة الرستن 
 ، وخط العرض36.4 بين خط الطول انومنطقة بحيرة قطينة، تقع

اختلفت و بالمبيدات،  معاملة غير تكون بحيث الحقول اختيار تم .34.4
  .الحقول خالل الموسمين بسبب تطبيق الدورة الزراعية

  

تقع منطقة الرستن في شمال حمص، تبعد عن مركز  - منطقة الرستن
م، تزرع في  485، يبلغ االرتفاع عن سطح البحر مك 20المحافظة 

يانسون  - كمون -القمح - الشوندر السكري: المنطقة المحاصيل التالية
  ، متوسط درجة الحرارة صيفاً المناخ السائد حار صيفاً و خضار،  - 

33º أغسطس/وآب يوليو/وقد ترتفع درجة الحرارة في شهري تموز ،س 
ض درجة الحرارة إلى ما تنخف حيث، بارد شتاء س 37º- 35 إلى حوالي
مم، أغلب ترب المنطقة ذات  363معدل الهطل السنوي  .دون الصفر

أغلب األتربة ذات محتوى عالي من الطين وكربونات منشأ بازلتي، 
الكالسيوم وهي أتربة غير مالحة، فقيرة بالمادة العضوية، عادية 

تتميز المنطقة بالسهول الواسعة، كما  .المحتوى من عنصر البوتاس
 1 يبين الجدول .توجد بعض المرتفعات والعديد من التالل المتناثرة

  .وصف حقل التجربة خالل موسمي الدراسة في منطقة الرستن
  

تقع منطقة قطينة في جنوب غرب حمص، تبعد عن  -  منطقة قطينة
 .م 400 ، يبلغ االرتفاع عن سطح البحرمك 20مركز المحافظة حوالي 

بطاطا  -القمح - الشوندر السكري : تزرع في المنطقة المحاصيل التالية
بحيث تصل درجة الحرارة في  حار صيفاً  المناخ السائدو خضار،  - 

 ، بارد شتاءس 35º-33إلى حوالي  أغسطس/وآب يوليو/شهري تموز
حيث تنخفض درجة الحرارة إلى ما دون الصفر بعدة درجات، معدل 

وصف حقل التجربة  1 يبين الجدولو  .مم 350-223الهطل السنوي 
  .خالل موسمي الدراسة في منطقة قطينة

  
  .2008و 2007 خالل موسمي الدراسة وقطينة الرستن تيمعلومات عن حقل التجربة في منطق .1 جدول

Table 1. Information about the experimental fields in the Al-Rastan and Qattena regions during the 2007 and 2008 seasons. 
 

الموقع 
  والموسم

Location 
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موعد 
  الزراعة
Sowing 
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المحصول 
  السابق

Former 
crop 

 المساحة
  )ھكتار(

Area 
(ha)

  القلع
Pull

 
  المحاصيل المزروعة على جوانب حقل التجربة

The crops sown adjacent to the experimental field
  شمال

North
  جنوب
South 

  شرق
East 

  غرب
West 

  
  Al-Rastanن الرست
  أغسطس/آب 17 0.6  يانسون  200725/1/2007

17 August
 تخوم أعشاب تخوم أعشاب  تخوم أعشاب  ساقية ري

  أغسطس/آب 30 3.5  بور 13/2/2008 2008
30 August

  بور  قمح  أعشاب  طريق عام

  
  Qattenaقطينة 
   بطاطا  200715/3/2007

  
  أغسطس/آب 7 1.2

7 August 
 خضار فاصولياء  تخوم أعشاب  بطاطا

  أغسطس/آب 10 0.1  جلبان 11/3/2008 2008
10 August

  شجيرات  تخوم أعشاب  أعشاب  -
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  خالل الموسمين في منطقتي الدراسةالعمليات الزراعية التي اتبعت 
 فالحة تبعها السابق، ثم المحصول حصاد تمت حراثة التربة وقلبها بعد

 وتسميدها يناير/الثاني كانون بداية في التربة إعداد تم. شهر بعد أخرى
 يوريا هـ/كغ 100 و فوسفات سوبر هـ/كغ 200 بمعدل األسمدة وٕاضافة
 أجريت حيث ،للزراعة األرض تخطيط إجراء تم .التربة في بقلبها وذلك

 بين سم 20و ،الخطوط بين سم 60- 50 بأبعاد خطوط على الزراعة
 رية إعطاء وتم ،)سم 3- 2 بعمق الحفرة في بذور 3 بمعدل( النباتات

عملية ترقيع  مارس/أجريت في نهاية الثلث األول من آذار .الزراعة بعد
 مايو/في موقع الرستن، وأجريت هذه العملية في النصف الثاني من أيار

الفأس في  طةابوس وتعشيب تفريد كما أجريت عملية ،في موقع قطينة
مايو في /في موقع الرستن وفي نهاية شهر أيار مارس/نهاية شهر آذار

بورون في السادس من  ورقي سماد رش 2007 في وتم .موقع قطينة
 يونيو/صف األول من حزيراننفي موقع الرستن وفي نهاية ال مايو/أيار

في  مايو/خير من أيارتم تحضين النبات في الثلث األ .في موقع قطينة
رش  .في موقع قطينة يوليو/تموز موقع الرستن وفي النصف الثاني من
في موقع الرستن وفي النصف  مايو/الكبريت في الثلث األخير من أيار
مع اإلشارة إلى أنه لم يتم استخدام أي . الثاني من تموز في موقع قطينة

الموسمين بسبب  اللخ الحقول اختلفت. موقعي الدراسةمبيد حشري في 
 الشوندر زراعة سة، حيث اليتمتطبيق الدورة الزراعية في موقعي الدرا

التالي، وكان االختالف في موعد  العام في نفسه الحقل في السكري
 المحافظة في السائدة الجوية الظروف الزراعة في الرستن بسبب

 مع مترافقة تقريباً  شهر لمدة استمرت متالحقة صقيع لموجات وتعرضها
 مغمورة تكون األراضي دائمًا في قطينة ألن وتتأخر الزراعة. الجفاف
 يسمح الذي بالقدر التربة حتى تجف للزراعة صالحة وغير بالمياه
 الحقول هذه اختيار تم السبب ولهذا المناسبة الزراعية بالعمليات بالقيام
 الهروب في الزراعة موعد تأثير لمعرفة المتأخر الزراعة موعد بسبب
  .البادرات على الحشرة هذه خطر من
  

  العيناتفترة جمع 
   2007 خالل موسميالقيام بجوالت ميدانية دورية لجمع العينات تم 
دءًا من بداية إنبات الشوندر السكري ب في منطقتي الدراسة 2008 و

أشهر لكل  ستةبلغت فترة جمع العينات حوالي  .وحتى قلع المحصول
أخذت القراءات الحقلية و  ،على األقلأسبوعيا ً  موسم، بمعدل جولة واحدة

نبات شوندر مختارة بصورة عشوائيًا لكل مكرر، حيث تم  150من 
تم فحصها بالتفتيش و ، ²م 400مكررات مساحة كل مكرر  ةاعتماد ثالث

 .جمعت الحشرات التي عليهاثم الدقيق لكل نبات من نباتات العينة، 
التي  C. tibialisوضعت الحشرات الكاملة لخنفساء الشوندر البرغوثية 

في علبة خاصة، أرفقت كل علبة ببطاقة ) زيارة(جمعت في كل جولة 

 .سجل عليها رقم العينة، الموقع، التاريخ، الطور الفينولوجي للنبات
إلى اليوم  س 5º عندضعت في البراد أخذت العلبة إلى المختبر وو 

الثاني حيث تم عد الحشرات بالطريقة المباشرة لحساب متوسط األعداد 
 .متر المربع الواحدفي ال

  
 يات المناخية في مواقع الدراسةالمعط

المعطيات المناخية لموقع منطقة الرستن من محطة أرصاد  اخذت
الحرارة العظمى والصغرى والرطوبة النسبية والهطل  :حمص وهي

وتم الحصول . المطري وعدد ساعات السطوع الشمسي وسرعة الرياح
قطينة من مديرية الموارد المائية على المعطيات المناخية لمنطقة 

محافظة حمص حيث توجد محطة أرصاد بيئية في المنطقة تسجل 
 .المعطيات المناخية لكل ساعة اتوماتيكياً 

أقل فرق  النتائج إحصائياً  باستخدام تحليل التباين وحساب حللت
 Genstat باستخدام برنامج% 5 احتمال عند مستوى (LSD)معنوي 

 احتمالعلى مستوى  SPSS 17 باستخدام برنامج ومعامل االرتباط
0.05.  

  

  النتائج والمناقشة 
  

  2007 الزراعي موسم
تم تسجيل األعداد األولى لحشرة خنفساء الشوندر  - منطقة الرستن

، مارس/آذار 10بتاريخ  2007البرغوثية كحشرة كاملة في موسم 
  طور، وكانت نباتات الشوندر السكري في 2م/حشرة 0.01بمتوسط 

ازدادت أعداد الحشرات الكاملة بعد . زوج من األوراق الحقيقية 2- 1
الحشرات من  اختفتآذار وبفارق معنوي عن بداية ظهورها، ثم  16

 أبريل/نيسان 1الستمرار الهطل المطري من  أبريل/بداية شهر نيسان
  للظهور في الحقل في وعادت بعدها ،منه نيسان 16وحتى 

. مارس/بزيادة معنوية عن أعدادها في شهر آذار أبريل/نيسان 21
 5.2بمتوسط  مايو/أيار 6بلغت أعداد الحشرات الكاملة ذروتها في 

حشرة في المتر المربع الواحد، وكانت نباتات الشوندر السكري في طور 
بدأت أعداد الخنافس باالنخفاض بعد . زوج من األوراق الحقيقية 8- 7

 0.01توى لها بمتوسط قدره دنى مسهذا التاريخ حتى وصلت إلى أ
، واستمرت األعداد بهذا المستوى لمدة يونيو/حزيران 9 بتاريخ ²م/حشرة

استعادت الخنافس نشاطها  .يونيو/حزيران 30ثالثة أسابيع حتى تاريخ 
، يوليو/تموز 7 ثانية في حقل الشوندر وبدأت ثانية بالظهور من

ر السكري حتى بلغ متوسط وازدادت أعداد الحشرات على نباتات الشوند
توقفت عندما ، ²م/حشرة 3.5 أغسطس/آب 15أعداد الحشرة في 

القراءات الحقلية وقتها بسبب قلع المحصول، وقد اتجهت هذه الخنافس 
  .)2جدول ( )العوائل البديلة( البرغوثية واستوطنت في األعشاب
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  .2007في موقعي الدراسة موسم 

Table 2. Variation in numbers of sugar beet flea beetle C. 
tibialis in both Al-Rastan and Qattena regions during 2007 
season. 

 

تاريخ 
  الزيارة

Visit date 

متوسط أعداد حشرة 
C. tibialis  

في منطقة  2م1في 
  الرستن

Mean number of 
C. tibialis in 1 m² 

in Al-Rastan

تاريخ 
  الزيارة

Visit date 

متوسط أعداد حشرة
C. tibialis  

في منطقة  2م1في 
  قطينة

Mean number of 
C. tibialis in 1 m² 

in Qattena 

25/1/2007
 موعد الزراعة
Sowing date

  

11/2/20070.00 g   
18/2/20070.00 g   
25/2/20070.00 g   
2/3/20070.00 g  موعد الزراعة 

Sowing date 10/3/20070.01 g 15/3/2007
16/3/20070.06 g 24/3/20075.10 ef 
21/3/20072.76 cd 30/3/20076.02 de 
31/3/20072.83 cd 6/4/20071.10 hi 
7/4/20070.00 g 13/4/20073.20 fgh 

14/4/20070.00 g 20/4/20074.10 efg 
21/4/20074.20 ab 1/5/20075.60 def 
28/4/20074.33 ab 8/5/20074.20 efg 
6/5/20075.27 a 15/5/20076.20 de

13/5/20072.73 cd 21/5/20076.60 de 
22/5/20070.30 g 30/5/20076.10 de 
26/5/20070.16 g 7/6/20070.35 i 
2/6/20070.16 g 13/6/20070.40 i 
9/6/20070.01 g 20/6/20070.50 hi 

16/6/20070.01 g 29/6/20070.70 hi
23/6/20070.01 g 6/7/20072.20 ghi 
30/6/20070.01 g 15/7/20078.20 cd 

7/7/2007 0.33 fg 25/7/20078.10 cd 
17/7/20071.00 efg 3/8/200710.00 bc 
25/7/2007 1.50 ef 10/8/200712.50 ab 

1/8/20072.00 de 17/8/200712.50 ab 
7/8/20073.20 bc 24/8/200715.00 a 

15/8/20073.50 bc 31/8/200715.00 a 
LSD 0.051.17  LSD 0.052.738
ً  تختلف ال الواحد العمود ضمن متشابھة بأحرف المتبوعة األرقام  معنويا
  .0.05ل احتما مستوى عندأقل فرق معنوي  اختبار بحسب

Number followed by the same letter (s) within the same column 
are not significantly different according to the LSD test at P=0.05 

 

ظهرت الحشرات الكاملة مع بداية إنبات نباتات  -منطقة قطينة 
وبلغ متوسط أعداد الحشرات الكاملة في  مارس/آذار 24الشوندر بتاريخ 

حشرة وكانت نباتات الشوندر بطور األوراق الفلقية،  5.1ر المربع المت
عن  أبريل/وتناقصت أعداد الخنافس بفروق معنوية في شهر نيسان

بسبب الهطوالت المطرية، وبلغت الحشرات  مارس/أعدادها في آذار
حشرة في المتر المربع  6.6بمتوسط  مايو/أيار 21الكاملة قمتها في 

لتصل إلى أدنى  يونيو/الواحد، ثم تناقصت أعدادها خالل شهر حزيران
، لتعود يونيو/حزيران 29أعدادها، واستمرت األعداد بهذا المستوى حتى 

الظهور في الحقل واستمرت بالتزايد لتصل إلى أعلى إلى الحشرات 
 15بمتوسط قدره  أغسطس/آب 24تعداد لها في هذا الموسم بتاريخ 

  .)2جدول (النضج  مرحلةفي وكانت نباتات الشوندر  ،2م/حشرة
أن حشرة  اشارت إلى) 11(متقارربة مع دراسة سابقة هذه النتائج 

بادرات تفضل النباتات الصغيرة  ةخنفساء الشوندر البرغوثية هي آف
الزيادة في متوسط أعداد حشرة  وكانت ،الفتية ذات األوراق الغضة

زيادة معنوية ) 2م/حشرة 6.08(قطينة  خنفساء البرغوثية في منطقةال
متوسط أعداد الحشرة في مقارنة مع في هذا الموسم % 5على مستوى 

عود ذلك لتأخر الزراعة في منطقة يو ). 2م/حشرة 1.28(منطقة الرستن 
وقد يفسر وجود الفروق  .قطينة عن موعد الزراعة في منطقة الرستن

الختالف الدورة  2007عداد الحشرة بين الموقعين لموسم المعنوية في أ
سنوات  10ي موقع الرستن لم يزرع الشوندر السكري منذ فف ،الزراعية

ويوجد فواصل بين موقع الدراسة وحقول الشوندر األخرى، بينما في 
جانب بعضها البعض وهناك تجمع كبير بموقع قطينة تزرع المحاصيل 

وتمت زراعة الشوندر السكري في من حقول الشوندر السكري، 
بلغ متوسط . 2006 األراضي المجاورة تمامًا للحقل المدروس لموسم

أعداد حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية في آخر الموسم في منطقة 
في قطينة متوسط عددها حشرة في المتر المربع، بينما بلغ  3.5الرستن 

كانت ميتة ، وذلك ألن أوراق الشوندر في هذه الفترة ²م/حشرة 15
وجافة، وغير مناسبة للحشرة ولم تجد الحشرات عوائل عشبية بديلة في 
الحقل المدروس، والرتفاع درجات الحرارة الكبير في منطقة الرستن 

  .س 43.5ºحيث وصلت درجة الحرارة لـ 
أعداد الحشرات في قطينة  ازديادبينت نتائج التحليل اإلحصائي 

عن باقي أشهر الدراسة وهذا  أغسطس/وآب يوليو/تموز يفي شهر 
كما ازدادت أعداد الحشرة زيادة معنوية في . )7(سابقة  يتوافق مع نتائج

وذلك الرتفاع درجات الحرارة  يوليو/عن شهر تموز أغسطس/شهر آب
، س 33.5ºتوسط درجات الحرارة العظمى ، حيث كان مهذا الشهرفي 

 س 35ºفيها درجة حرارة النهار فوق وكان عدد األيام التي ارتفعت 
في شهر سبعة أيام، بينما كان متوسط درجات الحرارة العظمى 

 .س 35ºرتفع درجة حرارة النهار فوق ، ولم تس 30.72º أغسطس /آب
لم تالحظ هذه الزيادة المعنوية في شهر ف ،أما في منطقة الرستن

 السبب عن باقي األشهر األخرى، وقد يكون أغسطس/وآب يوليو/تموز
 18والذي بدأ من  يوليو/الرتفاع درجات الحرارة الكبير في شهر تموز

درجات الحرارة  وصلت( أغسطس/آب 1واستمر حتى  يوليو/تموز
ة الحرارة في ، ومتوسط درج)يوليو/تموز 28في  س 43.5ºالعظمى إلى
  بينما في قطينة كان لرستنفي منطقة ا س 38.46ºهذه الفترة 

34.9º 2و  1الشكلين ( س(  
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Dateالتاريخ   

الھطول المطري مم الرطوبة النسبية حرارة عظمى حرارة صغرى 2م/حشرة 

  
في منطقة  C. tibialisمتوسط تعداد الحشرات الكاملة لخنفساء الشوندر البرغوثية  في الھطل المطريالرطوبة النسبية وولحرارة اتأثير  .1شكل 

  .2007الرستن خالل موسم 
Figure 1. Effect of temperature, relative humidity and rainfall on average number of sugar beet flea beetle C. tibialis in Al-
Rastan region during 2007 season. 
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الھطول المطري حرارة صغرى حرارة عظمى الرطوبة النسبية 2متوسط عدد الحشرات في م+متوسط عدد

في منطقة  C. tibialisمتوسط تعداد الحشرات الكاملة لخنفساء الشوندر البرغوثية  فيالھطل المطري تأثير الحرارة والرطوبة النسبية و .2شكل 
  .2007قطينة خالل موسم 

Figure 2. Effect of temperature, relative humidity and rainfall on average number of sugar beet flea beetle C. tibialis in 
Qattena region during 2007 season. 
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  2008 الزراعي موسمال
األعداد األولى لحشرة خنفساء الشوندر  سجلت -منطقة الرستن
كانت عندما  ²م/حشرة 0.01بمتوسط  مارس/آذار 17البرغوثية في 

تزايدت ثم نباتات الشوندر في طور الزوج األول من األوراق الحقيقية، 
حشرة في  1.4معنوية، و لم تتجاوز أعداد هذه الحشرة بدون فروق 

ثم  الحشرات أعداد بعدها انخفضت ،أبريل/نيسان 14المتر المربع في 
من جديد  لتظهر، مايو/أيار 27حتى و  4الحقل اعتبارًا من اختفت من 
وأخذت بالتزايد بدون فروق معنوية حتى  يونيو/حزيران 2ابتداًء من 

ازدادت أعداد . ربعحشرات في المتر الم 5بلغت في هذا الشهر 
حتى وصلت في  يونيو/البالغات زيادة معنوية كبيرة من بداية شهر تموز

و كانت  حشرة في المتر المربع الواحد، 50لـ  أغسطس/شهر آب
أظهرت نتائج تحليل التباين . نباتات الشوندر السكري في مرحلة النضج

نافس عدم وجود فروق معنوية في أعداد الخ 0.05على مستوى معنوية 
، ووجود فروق معنوية أغسطس/وآب يوينو/البرغوثية بين شهري تموز

عن باقي أشهر الدراسة  أغسطس/في أعدادها بين شهر آب
  ).3جدول ( )يونيو/، حزيرانمايو/، أيارأبريل/، نيسانمارس/آذار(
  

 تم تسجيل أعداد حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية -منطقة قطينة 
حشرة في المتر المربع  0.8بمتوسط  وكانتمارس /آذار 29من  عتباراا

نباتات الشوندر السكري بطور بدء ظهور الورقة الحقيقة األولى، على 
  ازدادت الخنافس بدون فروق معنوية عن أعدادها األولى وبلغت

لم تالحظ  يوينو/حزيران 4حتى  مايو/أيار 11وبدًء من  ،2م/حشرة 3.2
  في الحقل، ثم ظهرت البالغات من جديد بتاريخ أي حشرة

وأخذت األعداد بالتزايد بدون فروق معنوية في شهر  ،يونيو/حزيران 12
فرق معنوي  ةحظمع مال .يوليو/حتى نهاية شهر تموز يوينو/حزيران

 بمتوسط أغسطس/عن القراءات السابقة، كما تزايدت في شهر آب
فروق معنوية بين  مع وجود ،حدحشرة في المتر المربع الوا 30 مقداره

، أبريل/، نيسانمارس/آذار(عن األشهر السابقة  أغسطس/شهر آب
  ).3جدول ( )يوليو/، تموزيوينو/ن، حزيرامايو/أيار

أعداد حشرة خنفساء الشوندر  في اختالف النتائج وجودبينت 
البرغوثية تبعًا ألشهر الدراسة والموسم وموعد الزراعة، حيث ظهرت 
حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية في منطقة الرستن خالل عامي الدراسة 

قطينة، واختلفت أعدادها في المتر  بوقت أبكر من ظهورها في موقع
ين وذلك الختالف الطور المربع الواحد في بداية اإلصابة مابين الموقع

كان أول  2007في موسم ف .الفينولوجي للنبات في بداية اإلصابة
تسجيل للخنافس البرغوثية في الرستن بأعداد قليلة جدًا بعد وصول 
نباتات الشوندر إلى الزوج الثاني لألوراق الحقيقية، في حين كانت بداية 

وراق الفلقية اإلصابة لنباتات الشوندر في قطينة وهي في طور األ

بأعداد كبيرة ويعزى هذا إلى التأخير في موعد زراعة الشوندر في قطينة 
مما أدى لتعرض بادرات  ،عن موعد الزراعة في الرستنيومًا  50

الشوندر في قطينة لإلصابة الكثيفة بالخنفساء البرغوثية، حيث كان 
  متوسط عدد أفراد الحشرة في منطقة الرستن في بداية اإلصابة

يمكن . ²م/حشرة 5.1بينما كان في موقع قطينة  ،²م/حشرة 0.01
االستنتاج إلى أن الزراعة المبكرة التي تسهم في وصول النباتات لمرحلة 

كثيرًا من أضرار هذه الحشرة لضآلة تأثيرها  متقدمة في وقت مبكر تحدّ 
  . النباتات البالغة في
  

في  C. tibialisتغير أعداد حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية . 3 جدول
  .2008خالل موسم  موقعي الدراسة

Table 3. Variation in numbers of sugar beet flea beetle C. 
tibialis in both Al-Rastan and qattena during 2008 season. 

  

تاريخ 
  الزيارة

Visit date

متوسط تعداد حشرة 
C. tibialis  2م1في 

  في منطقة الرستن
Mean number of 
C. tibialis in 1 m² 

in Al-Rastan 

تاريخ 
  الزيارة

Visit date 

متوسط تعداد حشرة 
C. tibialis  2م1في 

  في منطقة قطينة
Mean number of 
C. tibialis in 1 m² 

in Qattena 

13/2/2008
  موعد الزراعة
Sowing date  11/3/2008 

  الزراعةموعد 
Sowing date 

28/2/20080.00 d 22/3/2008 0.00 f 
8/3/20080.00 d 29/3/2008 0.80 f 

17/3/20080.01 d 5/4/2008 1.70 f 
24/3/20080.13 d 11/4/2008 1.70 f 
31/3/20080.26 d 14/4/2008 2.00 f 
7/4/20081.30 d 15/4/2008 2.00 f 

14/4/20081.40 d 23/4/2008  3.20 ef 
21/4/20081.01 d 29/4/2008 3.10 ef 
28/4/20080.90 d 4/5/2008 2.10 f 
4/5/20080.00 d 11/5/2008 0.00 f 

13/5/20080.00 d 18/5/2008 0.00 f 
19/5/20080.00 d 26/5/2008 0.00 f 
27/5/20080.00 d 4/6/2008 0.00 f 
2/6/20081.03 d 12/6/2008 3.50 ef 
9/6/20082.26 d 20/6/2008 5.40 def 

18/6/20083.23 cd 28/6/2008 8.00 cde 
26/6/20085.00 cd 5/7/2008 8.00 cde 
6/7/200815.00 bcd 12/7/2008 10.00 bcd 

15/7/200825.00 abcd 20/7/2008 12.00 bc 
23/7/200830.00 abc 29/7/2008 15.00 b 
31/7/200840.00 ab 6/8/2008 25.00 a 
7/8/200850.00 a 15/8/2008 30.00 a 

14/8/200850.00 a 23/8/2008 30.00 a 
22/8/200850.00 a 31/8/2008 30.00 a 

LSD 0.0527.36 LSD 0.05 5.73 
اً معنوي تختلف ال الواحد العمود ضمن متشابھة بأحرف المتبوعة األرقام
  .0.05 احتمال مستوى عندأقل فرق معنوي  اختبار بحسب

Number followed by the same letter (s) within the same column 
are not significantly different according to the LSD test at P=0.05 

 

وأكدت نتائج التحليل اإلحصائي زيادة النسبة المئوية للنباتات 
روق معنوية بين المصابة في موقع قطينة في المرحلة األولى بوجود ف

الموقعين المدروسين، حيث تراوح متوسط النسبة المئوية للنباتات 
في قطينة % 26.5في الرستن و % 3.1المصابة في هذه المرحلة 
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نشر هذه النتائج تتطابق مع ما . وذلك لالختالف في موعد الزراعة
بادرات تفضل ة بأن حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية هي آف )11( سابقاً 

الزيادة في متوسط  وكانت ،لنباتات الصغيرة الفتية ذات األوراق الغضةا
) ²م/حشرة 6.08(أعداد حشرة خنفساء البرغوثية في منطقة قطينة 

متوسط أعداد مقارنة مع في هذا الموسم % 5معنوية على مستوى 
عود ذلك لتأخر الزراعة يو ). ²م/حشرة 1.28(الحشرة في منطقة الرستن 

الختالف و  ،عن موعد الزراعة في منطقة الرستن في منطقة قطينة
بلغ متوسط أعداد حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية في . الدورة الزراعية

حشرة في المتر المربع، بينما بلغ  3.5آخر الموسم في منطقة الرستن 
كانت ، وذلك ألن أوراق الشوندر في هذه الفترة ²م/حشرة 15في قطينة 

بة للحشرة ولم تجد الحشرات عوائل عشبية بديلة وجافة، وغير مناسميتة 
في الحقل المدروس، والرتفاع درجات الحرارة الكبير في منطقة الرستن 

  .س 43.5ºحيث وصلت درجة الحرارة لـ 
كانت أعداد حشرة خنفساء الشوندر البرغوثية في بداية موسم 

ارة وقد يعزى ذلك لتوالي درجات الحر  2007قليلة مقارنة بموسم  2008
يومًا  52استمرت مدة  الصفر لفترةتحت  التي وصلت إلى المنخفضة

فبراير /شباط 9 وحتى 2007ديسمبر /كانون األول 20ابتداًء من 

ة الرستن، في منطق س 1.51º-، بمتوسط درجة حرارة صغرى 2008
فبراير  /شباط 10 حتى 2007ديسمبر /كانون األول 20يومًا من  53و

في  س 1.12º- في منطقة قطينة، بمتوسط درجة حرارة صغرى  2008
فكان متوسط درجة الحرارة في الرستن  2007موسم في أما  .هذه الفترة

انخفضت درجات الحرارة . خالل الفترة المذكورة 0.81وقطينة  0.59
الذي  يناير/الثانيكانون و  ديسمبر/تحت الصفر في شهر كانون األول

يومًا متفرقة في  17 لمدة 2007المشتية لعام  سبق خروج الحشرات
 ،أيضاً  متفرقة اً يوم 14الشهرين المذكورين في الرستن، وفي قطينة 

أن  5الجدول  يالحظ من). 7( دراسة سابقة وهذا يتوافق مع نتائج
في  ²م/حشرة 0.637في بداية الموسم تراوح بين  متوسط أعداد الخنافس

في موقع قطينة، مع تفوق موقع قطينة  ²م/حشرة 1.844الرستن و 
، وذلك الختالف موعد الزراعة في 0.05 احتمال مستوى ندمعنويًا ع

موقع الرستن لم يزرع وألن  ،الموقعين، وتفضيل الحشرة النباتات الفتية
سنوات ويوجد فواصل بين موقع الدراسة  10شوندر السكري منذ بال

 حقول المحاصيل تزرع طينةق موقع في بينما األخرى، وحقول الشوندر
السكري  الشوندر حقول من كبير تجمع وهناك البعض بعضها جانبب

  .)3و  2، 1 األشكال( حول الحقل المدروس
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الھطول المطري درجة الحرارة الصغرى الحرارة العظمى الرطوبة النسبية متوسط عدد الحشرات في متر مربع

 
  

في منطقة  C. tibialisمتوسط تعداد الحشرات الكاملة لخنفساء الشوندر البرغوثية  في الھطل المطريوالرطوبة النسبية و تأثير الحرارة .3شكل 
  .2008الرستن خالل موسم 

Figure 3. Effect of temperature, relative humidity and rainfall on average number of sugar beet flea beetle C. tibialis in Al-
Rastan region during 2008 season. 
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لموسم معنويًا على موقع قطينة تفوق موقع الرستن في نهاية ا
بسبب االنتشار الكبير ألعشاب ) 4جدول (% 5 احتمال مستوى ندع

التي ظهرت في  .Amaranthus retroflexus Lعرف الديك المنتعش 
كثافة األعشاب بشكل ، وازدادت مايو/حقل الرستن من بداية شهر أيار

عشبة في المتر المربع في شهر  8كبير لتصل بالمتوسط 
، وتركت هذه األعشاب في الحقل ولم تكافح منذ إنباتها، أغسطس/آب

و لوحظت الحشرات تنتقل مباشرة إلى هذه األعشاب بعد قلع نباتات 
، 2(ما نشر سابقًا  الشوندر السكري لتكمل دورة حياتها وهذا يتوافق مع

6، 13.(  
  

في الموقعين لموسم  2م 1في  C. tibialis مقارنة أعدد حشرة. 4 جدول
2008.  

Table 5. Comparison between numbers of C. tibialis in 1 
m2 in both regions during 2008 season.  
 

  2م 1في  C. tibialisمتوسط أعداد حشرات   

Mean number of C. tibialis in 1 m²  
  الموقع

Region
  في بداية الموسم

Beginning of the season 
  في نھاية الموسم

End of the season 
  الرستن

Al-Rastan  0.637 24.86  

  قطينة
Qattena  1.844 16.08  
LSD 0.050.573  4.57 

  
  

Abstract 
Basheer, A.N., L. Darwish and Z. Chikh-Khamis. 2012. Fluctuations of Sugar Beet Flea Beetle Chaetocnema tibialis 
Population in Some Sugar Beet Fields in Homs Province, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 30: 30-38. 

The study was conducted in two different regions (Al-Rastan and Qattena) in Homs governorate, Syria during 2007 and 2008 seasons. 
This study aimed to provide information on the seasonal fluctuation of the sugar beet flea beetle Chaetocnema tibialis (Llliger, 1807) 
population in two regions. The sugar beet flea beetle appeared earlier in Al-Rastan than in Qattena during the two years of the study. In the 
first year (2007) as the sugar beet plants were at the second true leaf-pair stage, small numbers of sugar beet flea beetles were observed in 
Al-Rastan region. Whereas, the first observed numbers of flea beetles were in high densities in Qattena region, most likely caused by 
delaying  sowing date in Qattena region for about 50 days compared to Al-Rastan region. The number of flea beetles reached its highest level 
in July and August, with a peak number in August, due to temperature rise in July, where the daily mean of maximum temperature was 33.5 
ºC, whereas this temperature increase did not happen in Al-Rastan region in August. In the beginning of 2008 season, the number of flea 
beetles was lower than what it was in the beginning of 2007 season, most likely because of the continuous decrease of daily mean of 
minimum temperature which reached -1.5 ºC for 52 days in Al-Rastan and -1.1 ºC for 53 days in Qattena region. 
Keywords: sugar beet flea beetle, sugar beet, Al-Rastan, Homs. 
Corresponding author: Abdul Nabi Basheer, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Damascus University, Damascus, 

Syria, Email: goitkb@scs-net.org 
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