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  Research Paper (Taxonomy: Insects)   )حشرات :تصنيف( بحـــوث
  

   Lixus  (Curculionidae: Lixinae) جنستابعة للالحشرات البعض أنواع تصنيف 
  ةسوري من الوسطىفي المنطقة  /البنجرعلى محصول الشوندر السكري
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  الملخص
لى محصول ع Lixus  (Curculionidae: Lixinae) جنسالحشرات التابعة للبعض أنواع . تصنيف 2013. الجملي فهميةمجاهد و  وفاءاألحمد، 

  .104-99 ):2(31الشوندر السكري/البنجر في المنطقة الوسطى. مجلة وقاية النبات العربية، 
عينة  317جمعت خاللها  )العروة الشتوية( /البنجربالشوندر السكريمزروعة حقول في  )ةسوري( ،الوسطىالمنطقة  منمواقع  خمسةفي الدراسة أجريت هذه 
 Curculionidae السوس فصيلة من Lixus  أنواع تابعة لجنس خمسةتعريف  هذه الدراسة تم خالل .2010و 2009 يموسمخالل  Lixus حشرية تابعة لجنس

، Lixus incanescens (Boheman, 1835)، Lixus junci (Boheman, 1836)، Lixus angustatus (Fabricius, 1801) :وهذه األنواع هي Lixinaeوتحت فصيلة 
Lixus elongates (Boheman, 1943) و Lixus scabricollis (Schneider, 1828) ةلى في سوريو وهذه األنواع تسجل للمرة األ.   

  .التصنيف ،فصيلة السوس /البنجر،الشوندر السكري ،Lixus: كلمات مفتاحية
 

 المقدمة
  

المحصـــــول الــــرئيس إلنتـــــاج الســـــكر فـــــي  /البنجريعــــد الشـــــوندر الســـــكري
فــــي  ة الســــكرتتــــراوح نســــبحيــــث  ،المنطقــــة المعتدلــــة والبــــاردة مــــن العــــالم

 %.24 وقـــد ترتفـــع فـــي األصـــناف الحديثـــة إلـــى %22-16 مـــن الجـــذور
ــــة الثانيــــة بعــــد قصــــب الســــكر مــــن حيــــث  ــــل هــــذا المحصــــول المرتب يحت

الثالــث المركــز  ةتحتــل ســوري ).8( المســاحة المزروعــة واإلنتــاج العــالمي
بعــــد مصــــر  2009لعــــام  كري فــــي الــــوطن العربــــيســــالشــــوندر ال بإنتــــاج

  .)1ألف طن ( 1104.86والمغرب بواقع أنتاج 
   يصـــــــــاب الشـــــــــوندر الســـــــــكري بالعديـــــــــد مـــــــــن اآلفـــــــــات الحشـــــــــرية

 اءالخنفســــــا أهمهــــــوالتــــــي مــــــن  Coleopteraالتابعــــــة لغمديــــــة األجنحــــــة 
 Cassida الســلحفاتية اءوالخنفســ Chaetocnema tibialis البرغوثيــة

vittat  إضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى يرقـــــــــــــات حرشـــــــــــــفية األجنحـــــــــــــةLepidoptera   
 Bothynoderes   سوســة الشــوندر الســكر خاصــة الســوسحشــرات و 

punctiventris  (Gyllenhal, 1834)  التـي تعتبـر آفـة خطيـرة بالعديـد
    ).6( من الدول األوروبية

حراقف األرجل الخلفية آفات فصيلة السوس يعتمد على  تعريفإن 
 لكن العقلة الرابعة 5-5-5المعادلة الرسغية  كانتحيث  ،متحركةال

إضافة إلى عدم وجود  ،صغيرة ومخفية بين فصوص العقلة الثالثة
الدروز وعدم اتضاح  ،)15( عروق مستعرضة في األجنحة الخلفية

 ،)2إلى خرطوم ( يستطيل كما أن الرأس ،الجانبية في الصدر األمامي
) قد تكون صولجانية أو 4أشكال مختلفة (تأخذ قرون االستشعار و 

 تضم فصيلة السوس ).3رف امتداد الرأس (مرفقية وتخرج عادة من ط
Curculionidae مجموعة من تحت الفصائل والتي منها تحت فصيلة 

Lixinae يتبع لها الجنس  التيLixus.  يعتبر الجنسLixus  ذو انتشار
  .)5( نوع 500يضم حوالي و عالمي 

 ىيرقات وعذار  كل من ) إلى أنHarris )18 و Zwolfer أشار   
ذات شكل متطاول ورشيق ذات تكيف  Lixusالجنس ع اوبالغات أنو 

بينما ، عالي مع العائل النباتي العشبي خاصة جزء الساق الرئيسي له
خرطوم اإلناث  .هناك أنواع قليلة متكيفة لمهاجمة الجذور والبراعم

األنثى  أطول من الذكور ومقوس بما يتناسب مع النقر التي تصنعها
  ضمن ساق العائل لوضع البيض.

لها باتساع المجال العائلي  Lixus لجنساألنواع التابعة لسم تت
 ،المعروفةتطور على العديد من األنواع النباتية تنمو و تيمكن أن حيث 
: الفصيلة السرمقية والفصيلة مثل مختلفة فصائل نباتيةل والتابعة

بعض أنواع الجنس  تبرعكما ت. )11( الخيميةالصليبية والفصيلة 
Lixus اإلنتاج الزراعيآفات خطيرة على  وبعضها ،)16( يةحقيقفات آ 

استخدامات هامه في أنواع هذا الجنس  لبعض إال أن )17 ،13(
  ).10 ،7( المكافحة البيولوجية لألعشاب

  فــــي الربيــــع كــــاألنواع: مبكــــراً  Lixusتنشــــط بعــــض أنــــواع الجــــنس 
L. filiformis Fabricius ،L. cardui Olivier ،L. bardanae 

Fabricius، بالمقارنــــة مــــع أجنــــاس أخــــرى مــــن تحــــت فصــــيلة Lixinae 
تنشــــط  بشــــكل عــــامو  التــــي تنشــــط فــــي أواخــــر الربيــــع Larinusكــــالجنس 

  .)9( الذكور قبل اإلناث في الربيع المبكر
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ــــف إن ت ــــيس أمــــرًا ســــهالً  Lixus آفــــات الجــــنسعري فالتصــــنيف  ،ل
 .المورفولـــوجي العـــام لهـــذا الجـــنس يعتمـــد علـــى شـــكل الخرطـــوم واألغمـــاد

إلـى الدراسـة الحاليـة  تهـدف ،قلة الدراسات التصنيفية حـول هـذا الجـنسول
الشـــوندر الســـكري  علـــى محصـــول Lixusتوســـيع معرفتنـــا بـــأنواع الجـــنس 

والتحـري عـن من خالل التفريـق المورفولـوجي بينهـا  في المنطقة الوسطى
  الطريقة المثلى لجمعها. 

  

  وطرائقه البحث مواد
  

 الدراسة مواقع

ضمن المنطقـة  وبيئياً  جغرافياً  مختلفة مواقع خمسة من حشراتال جمع تم
مركـز البحـوث ( حمـص محافظة منها تقع في ثالثة في سورية، الوسطى

إلـى  إضـافة) جبـورين وموقـع القصـيرالزراعية العلمية في حمص وموقـع 
العلميـــــة  البحـــــوث مركـــــزفــــي حمـــــاه و  الزراعيـــــةالعلميـــــة  البحـــــوث مركــــز

أجريــت هــذه التجربــة  .حمــاهحافظــة لم ةالتابعــ بالغــا منطقــة فــي الزراعيــة
  :في المواقع اآلتية 2010 و 2009خالل موسمي 

 ،العاصـي نهـر علـى حمـص مدينـة شمال كم 20 بعدي :جبورين موقع -
    .هكتار واحدمساحة الموقع و  البحر سطح عن م 400 رتفعي

  رتفــــعي ،حمــــص مدينــــة غــــرب جنــــوب كــــم 30 بعــــدي: القصــــير موقــــع -
 األولــــى االســــتقرار منــــاطق ضــــمن قــــعوي ،بحــــرال ســــطح عــــن م 532

  .هكتارات 3مساحة الموقع  ،والرابعة والثالثة والثانية
يقــع ضــمن مدينــة حمــص علــى  ،فــي حمــص الزراعيــة البحــوث مركــز -

  .هكتار واحدمساحة الموقع  ،سطح البحر فوقم  496ارتفاع 
 ،كـم شـمال مدينـة حمـص 39يبعد ، في حماه الزراعية البحوث مركز -

  .هكتار 0.8مساحة الموقع  ،سطح البحر فوقم  320 ويرتفع
 مدينـــــة شـــــمال كـــــم 110 الغـــــاب يبعـــــد فـــــي الزراعيـــــة البحـــــوث مركـــــز -

  .هكتار 2مساحة الموقع  ،البحر سطح فوق م 222 يرتفع ،حمص
  

  وحفظها الحشرات جمع

 الســكري للشــوندر الشــتوية العــروة خــالل جمعــت حشــرات فصــيلة الســوس
 أســــبوعياً  الــــذكر الســــابقة الشــــوندر لحقــــو  مــــن 2010و 2009 يلموســــم
 مرحلــــة ولغايــــة %70 للحقــــل بنســــبة األوراق تغطيــــة مرحلــــة مــــن اعتبــــاراً 
تـم جمـع الحشـرات بـأكثر  .للحصـاد المناسـب الحجـم إلـى الجـذور وصـول

من طريقة بهدف معرفة الطريقة المثلى للتحري عن حشرات هـذا الجـنس 
  وهذه الطرق هي:

الحشرات بطريقة االلتقاط اليدوي من  الجمع اليدوي: ويقصد بها جمع -
في كل عملية جمع من  دونم مساحة حددت ةكل نبات على حد

 ،من كل دونم عشوائياً  نبات 25تم اختيار و  ،المواقع السابقة الذكر
 المرةكل مرة تغيير مكان الجمع ضمن الحقل الواحد عن  في وتم

 ؤءةممل زجاجية عبوات في الملتقطة الحشرات حفظت السابقة.
ووضع بداخلها بطاقة تعريف  ،حفظ سائلك %70 ليثياالي الكحولب

  .تبين مكان وتاريخ الجمع ومرحلة نمو النبات المرافقة
 10×20×30المصائد المائية: وهي أوعية بالستيكية صفراء أبعادها  -

 ،فوق سطح التربة سم 2 سم تدفن ضمن التربة بحيث يبقى منها
لمنع طفو الحشرات على  الماء مع سائل تنظيف فيهايوضع 
تفريغ المصائد تم  .سم 4بحيث ال يقل ارتفاع الماء عن  ،السطح

يلي ثضمن الكحول االي تضعو و  أسبوعيًا حيث أخذت العينات منها
 وتاريخ الصقة تبين مكان في عبوات بالستيكية تحوي%) 70(

 الجمع والطور الفينولوجي للنبات.

  ن ذات فعالية.تم استخدام شبكة الصيد ولكنها لم تك -
  

 تصنيف الحشرات 

 .فـي مرحلـة الحقـة أهـم األجنـاسوعرفت  ،عزلت حشرات فصيلة السوس
ــــ علـــى عتمـــاداإلتـــم  ـــذي صـــنف و ) Morris )12 المفـــاتيح التصـــنيفية ل ال

وعـــرف حشـــرات فصـــيلة الســـوس إلـــى أجناســـها وأنواعهـــا باالعتمـــاد علـــى 
 عانةســـــتاإل تـــــم .األغمـــــاد..) ،الصـــــفات المورفولوجيـــــة ( شـــــكل الخرطـــــوم

والمجهـــــزة  مـــــرة 3*14*15والتـــــي كانـــــت قـــــوة تكبيرهـــــا  Nikonالمكبرة بـــــ
ســـــتخدامها فـــــي بكـــــاميرا موصـــــولة بجهـــــاز كمبيـــــوتر اللتقـــــاط الصـــــور ال

 ،Levent Gultekinقـــام كمـــا  .عانـــو لألجـــنس أو لللمفــاتيح التصـــنيفية ا
 الـــبعضاألنـــواع والتأكـــد مـــن  بعـــض تصـــنيفب ،جامعـــة أتـــاتورك التركيـــة

  اآلخر.
 

  النتائج 
  

فـــي حقـــول  Lixusبينـــت نتـــائج هـــذه الدراســـة انتشـــار عـــدة أنـــواع لجـــنس 
ـــة الجمـــع اليـــدوي  الشـــوندر الســـكري فـــي المنطقـــة الوســـطى. كانـــت طريق

تركــز وجــود الحشــرات  بســبباألكثــر فعاليــة  هــي هــذه الفصــيلة لحشــرات
ـــى جمـــع شـــبكة الصـــيد ب وتعـــذر جمعهـــا ،بقاعـــدة األوراق التـــي تعتمـــد عل
ائرة فــوق النباتــات أو تلــك التــي تتواجــد معظــم الوقــت علــى الحشــرات الطــ
  قمة النبات.

  

 الملتقطة الحشرية األنواع وتعريف تصنيف

 األجنـاس األخـرى عـن Lixus فـي البدايـة كـان ال بـد مـن تمييـز الجــنس

واألغمــــــاد  علــــــى شــــــكل الخرطــــــوم دعتمــــــاباإل التابعــــــة لفصــــــيلة الســــــوس
ذو  ،ق الطــــرفين ونــــاعماســــطواني مســــتد Lixus الجــــنسعنــــد  الخرطومفــــ

 )12( جانبيـه مـنقاعدة غير عريضـة أي أنـه غيـر عـريض عنـد قاعدتـه 
كمـا  ،تقعـر ظهـري دقيـق متوسـطب كمـا تميـز هـذا الخرطـوم .)A-1 شكل(

 يالفكـوك ال يسـتمر إلـى مـا بعـد نقطـة اتصـال قرنـ يالدرز على جانبأن 
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إلـى ا يصـل طولهـ ،أنهـا متطاولـةيغماد تميزتاأل .)B-1 شكلاالستشعار (
(يشـــير إلـــى الصـــفائح  البرونوتـــوم كـــانو  ،)C-1شـــكل ( هاعرضـــضـــعف 

  ).12( متطاول الصدرية منظر ظهري)
  

  Lixusألنواع الجنس  التفريقية التصنيفية المميزات
بأنه ذو مظهر حسـن، وهـو يتواجـد فـي عـدة دول  Lixusيوصف الجنس 

سجل منـه أوروبية. يرتبط الشكل المتطاول بعادات حفر الساق ليرقاته، و 
أنــواع فــي انكلتــرا. تتميــز أنــواع هــذا الجــنس بالطبقــة الغباريــة أوالزغبيــة  6

التي تغطي العينات الحية. وضحت هذه الدراسة وجود خمـس أنـواع مـن 
  منتشـــرة فـــي المنطقـــة الوســـطى مـــن ســـورية وهـــذه األنـــواع Lixusجـــنس 

L. incanescens ،L. junci ،L. angustatus،  L. elongates   
  .Lixus scabricollis و
. L. incanescensو  L. junciبتعريف النوعين  Gultekinقام    

) D-2(شكل  L. junciعينة من النوع  64تم خالل هذه الدراسة جمع 
  . أما النوع2010و  2009من جميع مواقع الدراسة خالل عامي 

L. incanescens  شكل)E-2 ( عينات من مواقع الغاب  7فقد جمع منه
  . 2010خالل موسم  هولم يالحظ وجود 2009خالل موسم والقصير 

  التصــــنيفية تــــم تصــــنيف بــــاقي األنــــواع باالعتمــــاد علــــى المفــــاتيح
ـــ  حيــث تــم التمييــز بينهــا باالعتمــاد علــى عقلــة األصــل  ).Morris )12ل

مقارنــة مــع عقــل الشــمروخ الثالثـــة األولــى مجتمعــة، وبنــاء عليــه قســـمت 
  باقي األنواع إلى مجموعتين:

: حيث كانت عقلة األصل أطول من عرض الخرطوم جموعة األولىالم
وأطول من العقل الثالثة األولى من  رعند نقطة إدخال قرن االستشعا

)، وهي أنواع كبيرة بطول A-2الشمروخ مجتمعة مع بعضها ( شكل 
  .L. angustatusمم. تضم هذه المجموعة  8-17.5
  

قصر من عرض الخرطوم عقلة األصل أحيث كانت  :المجموعة الثانية
وهــو لــيس أطــول أو نــادرًا أطــول مــن  رعنــد نقطــة إدخــال قــرن االستشــعا

العقــل الثالثــة األولــى مــن الشــمروخ مجتمعــة، وهــي أنــواع صــغيرة طولهــا 
   L. scabricollisمــــــم، وتضــــــم هــــــذه المجموعــــــة كــــــًال مــــــن  4-9.5
  .L. elongates و
  

   L. angustatus  المميزات التصنيفية للنوع
وهي أنواع  ، غير متعرجة)B-2(شكل  مدورة عند القمةاألغماد  -

 .أقل نعومة ورهافةو خشنة 

البرونوتــوم بــدون حــدود واضــحة أو شــريط جــانبي فــاتح، عقلــة الشــمروخ 
الثانيـــة أطـــول بمـــرتين أو أكثـــر مـــن الثالثـــة، البرونوتـــوم مجعـــد أي أكثـــر 

القمـة  خشونة وقسـاوة، الخرطـوم خشـن بوضـوح، الغمـد غيـر متطـاول فـي
م. جمعت عينة واحدة من هذا النوع من موقـع م 10) الطول C-2(شكل 

  .2009جبورين خالل موسم 
  

   L. elongates و L. scabricollisالمميزات التفريقية للنوعين 
كًال من  Lixusضمت المجموعة الثانية من األنواع التابعة للجنس 

L.scabricollis و L.elongatus طول  بصفة حيث أنهما يشتركان
األصل أقصر من عرض الخرطوم عند نقطة إدخال قرن عقلة 

على طول الخرطوم  دوتم تفريق أحدهما عن اآلخر باالعتما راالستشعا
   بالنسبة لطول البرونوتوم وفق ما يلي:

الخرطوم أطول أو بطول ) C-3(شكل  L. elongatesالنوع   -
طيل، جوانبه )، الرأس أضيق، مستA-3البرونوتوم تقريبًا (شكل 

متقاربة من األمام، العيون بارزة، بعيدة عن الحافة األمامية 
للبرونوتوم بمسافة أكثر من عرض العينين، البرونوتوم يكون 
مستعرض، الحواف متقاربة بشدًة من األمام، قاعدة الغمد متعرجة 

جمع  مل. 6.3 )، الطولB-3 بقوة، قمة الغمد متطاولة قليًال (شكل
   .2009ن هذا النوع من موقع الغاب خالل موسم عينة واحدة م

  
 

  
) C( ،عدم استمرار الدرز بعد نقطة اتصال قرن االستشعار )B( ،) الخرطوم أسطواني مستدق الطرفينLixus  :)A للجنس لتفريقيةا المميزات .1شكل 

  .متطاولة الطول ضعف العرضاألغماد 
Figure 1.Taxonomic characteristics of the genus lixus: (A) Rostrum subcylindrical (B) scrobe not continued beyond the 
antennal insertion (C) Elytra elongate twice as long as broad.  

  

AB C



 )2013( 2، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   102

    

    
  

) األصل أطول من عرض L. incanescens :)Aو L.junci  مع صورة لكل من النوعين L. angustatus علنومميزات اھم توضح أصور  .2شكل 
) صورة E( ،L. junciصورة للنوع  )D( ،L. angustatus) صورة للنوع C( ،) نھاية الغمد مدورةB( ،الخرطوم عند نقطة اتصال قرن االستشعار

   .L. incanescensللنوع 
Figure 2. Photos to show features of L. angustatus, L. junci, and L. incanescens: (A) Scape longer than the width of rostrum at 
antennal insertion, (B) elytron rounded at apix, (C) Photos of L. angustatus, (D) Photos of L. junci.(E) Photos of 
L.incanescens. 
 
 

      

      
  

) نهايــة الغمــد B( ،م) الخرطــوم أطــول مــن البرونوتــو L. elongatus :)A و L. scabricollis التفريقيــة لكــل مــن المميــزاتتوضــح أهــم صــور  .3شــكل 
  ) صــــورة للنــــوعF(،) قمــــة الغمــــد مســــتطيلة إلــــى زائــــدةE( ،أقصــــر مــــن البرونوتــــوم ) الخرطــــومD( ،L. elongatus ) صــــورة للنــــوعC( ،متطاولــــة قلــــيالً 

 L. scabricollis.  
Figure 3. Taxonomic characteristiscs to differentiate between L.scabricollis and L. elongates: (A) Rostrum longer than 
pronotum, (B) apix of elytra very weakly produced, (C) photo of L.elongatus, (D) Rostrum shorter than pronotum, (E) elytral 
apices clearly produced, (F) photo of L. scabricollis.  

  
الخرطوم أقصر بوضوح من البرونوتوم  L. scabricollisلنوع ا  -

)، الرأس واسع مستعرض، العيون مسطحة قريبة من  D-3(شكل 
ال تبعد عنها بأكثر من عرض العينان،  الحافة األمامية للبرونوتوم

د البرونوتوم مستطيلة حوافها متوازية، قاعدة الغمد مستقيمة قمة الغم
). تراوح طول الحشرات التي E-3 مستطيلة بوضوح إلى زائدة (شكل

تم خالل هذه الدراسة جمع  ).F-3 مم (شكل 6-4.5تم جمعها من 
عينة من هذا النوع من جميع مواقع الدراسة خالل موسمي  244

، ونظرًا لألعداد الكبيرة التي جمعت من هذا النوع 010 و، 2009
  . Gultekinالدكتور  بمساعدةه فقد تم التأكد من صحة تصنيف
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   المناقشة
  

 المصـنفةنـواع األظهور الحشرات الكاملـة لمعظـم أكدت هذه الدراسة بأن 
يـــة اوبد (نهايــة الربيـــع) مــن نهايـــة شــهر أيـــاريبـــدأ فــي المنطقـــة الوســطى 

 لألنـواع ، حيث سجل الظهور األولـي(بداية الصيف) /يونيوشهر حزيران
L. scabricollis، L. junci و L. incanescens  الربيـع بتـاريخ بنهايـة

) فـــي Gültekin )9وهـــذا مخـــالف لنتـــائج  24/5/2010و 15/5/2009
ـــــــا     Lixusظهـــــــور أنـــــــواع أخـــــــرى مـــــــن جـــــــنس  الـــــــذي أشـــــــار إلـــــــىتركي

)L. filiformis ،L. cardui ،L. bardanae(  ربمـا  ،الربيـعببداية فصل
  .الختالف الظروف البيئية

كثــر فعاليــة فــي جمــع حشــرات هــذه طريقــة الجمــع اليــدوي األكانــت 
مــع مــا  وهــذا يتوافــق الفصــيلة مقارنــة مــع المصــائد المائيــة وشــبكة الصــيد

هـــــو الجمـــــع اليـــــدوي  بـــــأن الـــــذين أكـــــدوا )14( وآخـــــرون Sadeghi نشـــــره
مجمـوع حشـرات فصـيلة متوسـط بلغ  حيث ،لجمعلالطريقة األكثر فاعلية 

فـــي موقـــع  2009خـــالل موســـم  االـــذي تـــم جمعهـــ 2حشـــرة/م 3.7الســـوس 

بينمـا لـم يتجـاوز عـدد  ،بحوث حمصفي موقع  2حشرة/م 3.4و  جبورين
 2حشرة/م 0.33 الحشرات المجموعة بواسطة المصائد المائية في جبورين

  .بحوث حمصفي  2حشرة/م 0.31و
مـن أنـواع حشـرية  خمسـةتعريـف وتصـنيف  أدت هذه الدراسـة إلـى

السكري فـي المنطقـة تابعة لفصيلة السوس على الشوندر ال Lixusالجنس
، L.junci ،L.incanescens، L.angustatusالوســـــــــــــــــــــــطى وهـــــــــــــــــــــــي: 

L.elongatus  وL.scabricollis  بمثابـــة التســـجيل البحـــث هـــذا يعتبـــر و
 .  ةاألول لهذه األنواع في سوري

 

  شكر وتقدير
  

جامعـــة  Levent Gultekin دكتورللـــيتقـــدم الباحثـــان بالشـــكر والتقـــدير 
التـــــي شـــــملتها هـــــذه  بعـــــض األنـــــواع بتصـــــنيفلقيامـــــه  ،تركيـــــا ،أتـــــاتورك
  .الدراسة

  
Abstract 

Al-Ahmed, W.M and F. Al-Jamly. 2013. Identification of some Lixus spp. (Curculionidae) on sugar beet in the central 
region of Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 99-104. 

This study was carried out in five different locations in winter sugar beet fields in the central region of Syria. 317 insect specimens 
were collected during 2009 and 2010 seasons. Five species that belong to the genus Lixus, family Curculionidae, and subfamily Lixinae were 
identified: Lixus incanescens Boheman, Lixus junci Boheman, Lixus angustatus Fabricius, Lixus elongates Boheman and Lixus scabricollis 
Schneider. This study is considered as the first record for these species in Syria. 
Keywords: Lixus, sugar beet, Curculionidae, classification. 
Corresponding author: W.M. Al-Ahmed, Entomology Lab., Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Al-Baath, P.O. Box 

66, Homs, Syria, Email: jory131@gmail.com 
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