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 Research Paper (Ecology: Insects)  (حشرات :بيئيات) بحـوث
 

 Dionconotus neglectus neglectus (Fabricius) بقةلل الكثافة العددية

(Hemiptera: Miridae)  ةالبصل في سوري نباتعلى 

 

 علي ياسين علي، أحمد أحمد، جعفر عمار وربيع درويش
 ، للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس، طرطوس، سوريةالهيئة العامة 

 alialigermany80@gmail.comالبريد اإللكتروني : 

 

 الملخص
 Dionconotus neglectus neglectus (Fabricius)بقة لل العددية الكثافة. 2019ياسين علي، أحمد أحمد، جعفر عمار وربيع درويش.  علي،

(Hemiptera: Miridae) 309-303 (:4)37ربية، . مجلة وقاية النبات العةعلى نبات البصل في سوري. 
تم دراسة ديناميكية المجتمع الحشري للبقة في الساحل  .اقتصادية بالغة ا  مسببة أضرار في الساحل السوري  نبات البصل D. neglectus neglectus بقةال هاجمت

ن كثافة الحشرات الكاملة هي أعلى من كثافة أ بينت النتائج .2016و 2015 نعاميال لخال( Bومنطقة صافيتا )A) في منطقتي مختلفتين وهما منطقة الجماسة )
بينما لم  .على التوالي، 2016و  2015 ينللعام A% من مجموع القراءات المأخوذة من المنطقة 98.8% و88.72 الكاملة الحوريات، حيث بلغت كثافة الحشرات

كانت الكثافة و  ،أبريل/حتى شهر نيسان تقريبا  فبرلير /. ظهرت الحشرات الكاملة في نهاية شهر شباط Bيسجل أي وجود للحوريات في عامي الدراسة بالنسبة للمنطقة 
في  2بقة/م 1.93بمعدل  13/3وبتاريخ  2بقة/م 2.48بمعدل  19/3الذروة بتاريخ  وصل تعداد الحشرة إلى حيث ،مارس/آذارفي شهر  األعلىهي  المسجلة العددية
 12/3بتاريخ  مارس/آذارقيمة للكثافة الحشرية للبقة في شهر  أعلىحيث سجلت  Bبالنسبة للمنطقة  األمروكذلك  ،على التوالي، 2016و  2015 ينللعام A المنطقة
 على أبريل/بشكل كلي في شهر نيساناختفت حشرات البقة  ا، بعدهاليعلى التو ، 2016و  2015 ينللعام 2بقة/م 1.46بمعدل  3 /20وتاريخ  2بقة/م 1.11بمعدل 

. هذه النتائج تبين األهمية االقتصادية الكبيرة للحشرة على محصول العديد منها نفوق إلى  تأدبالغة على نباتات البصل  ت  أضرار الحشرات  تمحاصيل البصل. سبب
  .مكافحتهاالبصل وضرورة 
 .ة، سوريMiridaeالبصل،  ،Dionconotus neglectus neglectus: الكثافة العددية، بقة البصل، كلمات مفتاحية

 
 1المقدمة

 

البقة  ةمن سوري هاجم نبات البصل في المنطقة الساحليةن
Dionconotus neglectus neglectus  اقتصادية بالغة  ا  مسببة أضرار

من  اإلصابة أعراضتتلخص و ، (2015 ،وآخرون  علي؛ 2016 علي،)
 نتيجة واألصفر األبيض باللونيند تبرقش على األوراق المصابة و جب

 انكماش إلى باإلضافة وموتها،النباتية  األنسجة من العصارة امتصاص

 أخرى  حية كائنات قبل من لإلصابة وتعرضها وذبولها المصابةاألوراق 
 في D. neglectus البق حشرة نتشرت .(2015علي وآخرون، )ممرضة 

 في مسجلة فهي آسيا في أما .البلقان بلدان بعض وفي وايطاليا فرنسا

 ,Kerzhner & Josifov) ةالمحتل وفلسطين واألردن ولبنان وتركيا قبرص

 بعض وتتكاثر على تتغذى الحشرة هذه بأن مراجعال تشير. (1999

 Lonicera sp.، Malus مثل مختلفة ألجناس تتبع التي العشبية النباتات

sylvestris mitis،Styrax sp. وQuercus sp. (Lodos et al., 2003 ؛
Wheeler, 2001) ، حوض في الحمضيات أشجار أزهار تهاجمكما 
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 شهر حتى هناك وتبقى مارس/آذار شهر منتصف من ابتداء   المتوسط

 منها النباتية العصارة المتصاص نتيجة سقوطها مسببة مايو/أيار

(Wheeler, 2001.) ية لمبالرغم من ذلك فان الدراسات والمراجع العا
 أهمية يألها  ن هذه الحشرة لم يكنأخاصة وب جدا   ةحول هذه الحشرة قليل

مرة في  ألولالبصل  نباتن تسجل على أقبل عالميا تذكر اقتصادية 
 تلحقهوالضرر الكبير الذي  (2015) وآخرون ل علي بمن ق ةسوري

دراسة  باإلضافة إلى ذلك فقد تم ،بمحاصيل البصل في المنطقة الساحلية
العوائل النباتية  أهمتحديد  المختلفة والصفات الشكلية ألعمار البقة 

علي وآخرون، ؛ 2016علي، ) هذه المنطقةفي الموجودة المختلفة للبقة 
في الساحل السوري حشرة همية االقتصادية للاأل لهذه نتيجةو  .(2015

الكثافة  دراسةتنفيذ هذا البحث ل فقد تم حولها واستكماال للدراسات السابقة
في مناطق مختلفة من زراعة  في الساحل السوري  العددية لحشرة البقة

البصل باإلضافة إلى توصيف أعراض الضرر واإلصابة بالحشرة بشكل 
  دقيق على النباتات المصابة.
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 هقائوطر البحث  مواد
 

 من محافظة طرطوس لتنفيذ هذه الدراسة وهما منطقة نمنطقتي اختيرت

على التوالي ، B وA  منطقة عليهما وأطلق صافيتامنطقة الجماسة و 
 مساحة هيئت .(1)جدول  2015و  2014 لعامي التجربة إلجراء
 بصيالتال وزرعت ،في كل منطقة لزراعتها موسم كل في 2م 500

 كل جوره بين سم 10 وبمسافة هجور  كل في صيلةب بواقع )التقاوي(

 في كال العامين أكتوبر/تشرين الثاني شهر في الزراعة موعد وكان ى،وأخر 
 تم. النمو موسم طيلة مبيد بأي رش بدون  المزروعة المساحة وتركت
 اإلصابة بداية تسجيل بغية األولى نموها مراحل في وهي النباتات مراقبة

حتى نضوج النباتات  خذ القراءاتأواستمر  )الشهر األول( بالحشرات
قطع  3 اختيرت .الرابع()الشهر وموت النبات ها الشمروخ الزهري لوتشكي

مكررات( ألخذ القراءات ضمن المساحة المزروعة، حيث  3عشوائية )
)بمعدل نبات  نبات عشوائيا   25واختير  2م 20بلغت مساحة كل قطعة 

في كل  ا  نبات 75 ليكون المجموعكل قطعة  ضمن (2في الـ م إلى نباتين
كامل على العد البصري للحشرات  طريقة اعتمدتقراءة للحقل الواحد. 

في الحقل  إلجراءاق السريعة ائالطر حد أمن  ألنها ثانية 20لمدة  النبات
بالمقارنة مع وذلك  اتخاذ قرارات المكافحةجل أمن  همةم معلومات بتزويد

 إلى باإلضافة ،للحشرات على النبات تقاط الكليمثل اال أخرى ق ائطر 
 بها لتقدير الكثافة الحشريةتي ينصح ق الائالطر من طريقة الهذه  دذلك تع

 .Mirdiae (Knott et al., 2006) فصيلةللألنواع التابعة 
 

 لمناطق المواقع الجغرافية ومستوى ارتفاعها عن سطح األرض. 1جدول 

 .ةفي سوري 2016و  2015 ينللعام اتءاخذ القرا
Table 1. Geographic locations and altitudes of sample 

collection regions during 2015 and 2016 in Syria. 
 

 الجماسة 
 Al- Jemaseh 

 صافيتا
Safita 

 رمز المنطقة
Region code 

A B 

 خط عرض
Latitude 

34N 43' 55.20" 34N 52' 9.11" 

 خط طول
Longitude 

35E 58' 38.14" 36E 6' 24.57" 

 االرتفاع )م(
Altitude (m) 

30.9 280 

 
النباتات من  سوق األوراق و  علىالبق  حشرات عد تمعند كل قراءة 

 وسجلت ،ثانية تقريبا   20النبات خالل  أعلى قمة إلىسطح التربة 

الغرض، وتمت مراقبة  لهذا أعدت خاصة في جداول المطلوبة البيانات

 أيام بعد ظهور البادرات 7 كل دورية النباتات وتسجيل البيانات بصفة

 النمو. موسم نهاية حتى التربة سطح فوق 
محطة بحوث  من الجماسة منطقة لموقع المناخية المعطيات أخذت

 الحصول وتم ،المطري  لوالهط والصغرى  العظمى وهي الحرارةالجماسة 
الزراعة بصافيتا.  مديرية من صافيتا لمنطقة المناخية المعطيات هذه على

معنوي  فرق  أقل وحساب التباين تحليل استخداميا  بإحصائ النتائج حللت
% باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي 5عند مستوى احتمال 

STATISTIKA 6.0. 
 

  النتائج
 

تم تسجيل أول ظهور  2015ليها في العام عصل حمن خالل النتائج المت
في حقل البصل  29/1بتاريخ  D. neglectus neglectus لحوريات البقة

عداد الحوريات أ ، ولوحظ ازدياد 2حورية/م 0.31بمعدل  Aفي المنطقة
ومن ثم انخفضت الكثافة لتختفي الحوريات  2حورية/م 0.5لتصل إلى 

إلى  12حيث تراوح متوسط الحرارة خالل هذه الفترة من  19/2بتاريخ 
تاريخ بللبقة  ة(. كان أول ظهور للحشرات الكامل1س )شكل ° 16.5

(، وبدأ تعداد الحشرة باالزدياد مع ارتفاع 2( )جدول 2بقة/م 0.13) 26/2
 2بقة/م 2.48بمعدل  19/3ذروة بتاريخ درجات الحرارة حتى وصلت إلى ال

 22 س وأعلى قيمة لها° 12قل قيمة لمتوسط درجة الحرارة أحيث كانت 
(، كما ظلت قيمة الكثافة العددية 1)شكل  مارس/س خالل شهر آذار°

حيث كانت قيمة متوسط  أبريل/في بداية شهر نيسان للحشرة عالية
دأت هذه القيمة باالنخفاض ، لكن ب2/4بتاريخ  2بقة/م 1.76حشرات البقة 

رغم ارتفاع درجات الحرارة حيث تم تسجيل آخر ظهور لحشرة البقة بتاريخ 
لتختفي بعدها الحشرات في حقل البصل في هذه المنطقة )جدول  16/4
2 .) 

 D. neglectusلم تظهر حوريات البقة  ،Bبالنسبة للحقل 

neglectus  في حقل البصل إطالقا  وسجل ظهور للحشرات الكاملة للمرة
لكن بمعدل أعلى  26/2بتاريخ  Aبالحقل  هنفساألولى في تاريخ ظهورها 

(، ومن ثم بدأ تعداد الحشرات باالزدياد مع ارتفاع 2)جدول  2بقة/م 0.23
(، ثم بدأ 2بقة/م 1.11) 12/3الحرارة حتى وصلت إلى الذروة بتاريخ 

خر تسجيل للكثافة آقة باالنخفاض حتى اختفاء الحشرات وكان تعداد الب
( حيث تراوحت 2)جدول  2بقة/م 0.41بمعدل  26/3العددية للبقة بتاريخ 

س )شكل ° 23.7س و ° 11.7قيمة متوسط الحرارة خالل هذا الشهر بين 
1.) 
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 A. متوسط درجات الحرارة والهطل المطري في المنطقة 1 لشك

 .ةفي سوري 2015عام خالل ال)صافيتا(  Bوالمنطقة )الجماسة( 
Figure 1. Average temperature and rainfall in the region A 

(Al- Jemaseh) and B (Safita) during 2015 in Syria. 
 

 21/2تم تسجيل أول ظهور لحوريات البقة بتاريخ  2016في العام 
المنطقة في تقريبا من بداية ظهورها  ا  يوم 23، أي بعد Aفي المنطقة 

باإلضافة إلى ذلك كانت األعداد المسجلة من  2015في العام نفسها 
عما كانت عليه في  2حورية/م 0.05قل بكثير حيث بلغت أالحوريات 

لم يتم تسجيل ظهور لحوريات البقة بعد هذا التاريخ )جدول العام السابق و 
 28/2(، أما بالنسبة للحشرات الكاملة فكان أول ظهور لها بتاريخ 3

س( ° 12.7) 1/2خفض قيمة لمتوسط درجات الحرارة بتاريخ أوكانت 
(، وواصلت بعدها 2س( )شكل ° 18.1) 28/2وأعلى قيمة لها بتاريخ 

بمعدل  13/3صل إلى الذروة بتاريخ تللبقة باالرتفاع لالكثافة العددية 

. بعدها بدأت هذه القيمة باالنخفاض لتسجل آخر قراءة 2بقة/م 1.93
(، حيث تراوحت 3( )جدول 2بقة/م 0.23) 27/3لحشرات البقة بتاريخ 

س ° 21.3و  31/3س بتاريخ ° 14.2قيم متوسطات الحرارة ما بين 
 (.3كل )ش مارس/لشهر آذار 3/3بتاريخ 

 

 

 

 
 

 Aفي المنطقة . متوسط درجات الحرارة والهطل المطري 2شكل 

 .ةفي سوري 2016خالل العام )صافيتا(  B)الجماسة( والمنطقة 

Figure 2. Average temperature and rainfall in the A region 

(Al- Jemaseh) and B region (Safita) during 2016 in Syria.  
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 D. neglectus neglectusمتوسط أعداد حشرات بقة البصل  .2جدول 

  .ةفي سوري 2015عام خالل  Bوالمنطقة  Aفي المتر المربع في المنطقة
Table 2. Average number of onion bug D. neglectus 

neglectus in zone A and B during 2015 in Syria. 
  

  ²متوسط أعداد حشرات البق/م

 الخطأ القياسي(± )المتوسط 
± SD 2Average number of bugs/m 

 التاريخ
Date 

 Bمنطقة 
Region B 

 Aمنطقة 
Region A 

0.000±0.000 0.189±0.317 29/1/2015 
0.000±0.000 0.076±0.583 5/2/2015 
0.000±0.000 0.029±0.017 12/2/2015 
0.000±0.000 0.000±0.000 19/2/2015 
0.153±0.233 0.076±0.133 26/2/2015 
0.161±0.917 0.132±0.750 5/3/2015 
0.115±1.117 0.626±1.350 12/3/2015 
0.202±0.583 1.175±2.483 19/3/2015 
0.104±0.417 0.104±0.533 26/3/2015 
0.000±0.000 0.800±1.767 2/4/2015 
0.000±0.000 0.318±0.183 9/4/2015 
0.000±0.000 0.029±0.017 16/4/2015 
0.000±0.000 0.000±0.000 23/4/2015 

 

لم يالحظ إي ظهور لحوريات البقة المدروسة للسنة  Bفي المنطقة 
بمعدل  28/2 لكاملة بتاريخوظهرت الحشرات ا ،على التوالي ،ثانيةال

تقريبا  للمرة األولى في المنطقة  هنفسوهو تاريخ ظهورها  2بقة/م 0.11
بعدها ازدادت قيمة الكثافة العددية للحشرات في وحدة  2015للعام  هانفس

 2بقة/م 2.45معدل وب 6/3المساحة لتصل إلى أعلى قيمة لها بتاريخ 

فترة  القراءات المسجلة المأخوذة خالل قيمة تسجل لجميع أعلىوهي 
تراوحت قيم متوسطات الحرارة ما و  ،(3)جدول  ا المنطقتينتالدراسة لكل

لشهر  14/3بتاريخ  س° 23.5و  18/3بتاريخ  س° 13.8بين 
خر آسجل يمنحني الكثافة باالنخفاض ل أدها بدعب ،(2)شكل  مارس/آذار

 (.3)جدول  2بقة/م 0.05عدل مب 1/4لبقة بتاريخ ظهور ل

 

 D. neglectus neglectusمتوسط أعداد حشرات بقة البصل  .3 جدول

 . ةفي سوري 2016عام خالل  Bوالمنطقة  Aفي المتر المربع في المنطقة
Table 3. Average number of onion bug D. neglectus 

neglectus in regions A and B during 2016 in Syria.  
 

  2متوسط أعداد حشرات البق/م

 الخطأ القياسي(± )المتوسط 
± SD 2Average number of bugs/m 

 

 Bمنطقة 
Region B 

 Aمنطقة 
Region A 

 التاريخ
Date 

0.000±0.000 0.050±0.050 21/2/2016 
0.076±0.117 0.126±0.283 28/2/2016 
0.132±2.450 0.458±0.850 6/3/2016 
0.361±2.300 0.379±1.933 13/3/2016 
0.506±1.466 0.508±1.117 20/3/2016 
0.100±0.200 0.029±0.233 27/3/2016 
0.050± 0.050 0.000±0.000 1/4/2016 
0.000±0.000 0.000±0.000 8/4/2016 

أعلى من كثافة كانت كثافة الحشرات الكاملة  أنالنتائج  تبين
من مجموع % 98.8و% 88.72الحوريات، حيث بلغت كثافة الحشرات 

على ، 2016و  2015 ينلعامل Aمن المنطقة القراءات المأخوذة 
وجود للحوريات في عامي  لم يسجل أيف Bبالنسبة للمنطقة أما  .التوالي
من جهة أخرى  .وتم تسجيل وجود الحشرات الكاملة للبقة فقط ،الدراسة

للعام  Bالمسجلة هي األعلى في المنطقة الكلية نت كثافة حشرات البقة كا
 2حشرة/م 0.17± 1.09حيث كان متوسط عدد الحشرات المسجلة، 2016

للعام  هانفسفي المنطقة المسجلة وبفروق معنوية مع كثافة الحشرات 
2015 (P=0.0225والتي بلغت )قل أوهي  ،2حشرة/م 0.087± 0.65

 Aبالمقارنة مع كثافة الحشرات في المنطقة  وأيضا   ،مسجلةكثافة حشرية 
 2حشرة/م 0.24± 0.67بمعدلالتي كانت ( (P=0.0148 2015للعام 

 (P=0.0154) 2016للعام  هانفسحشرات في المنطقة وكذلك مع كثافة ال
فروق معنوية في الكثافة هناك  ، بينما لم يكن2حشرة/م 0.2±0.74بمعدل 

هما مع الكثافة تيكلو  2015للعام  Bو  Aالحشرية للبقة بين المنطقة 
 .(3)شكل  2016للعام  Aمنطقة لل الحشرية المسجلة

  

 
 D. neglectusثافة العددية الكلية لحشرات بقة البصل كال. 3شكل 

neglectus تين في المتر المربع في المنطقA  وB  2015 عاميخالل  

القيم ذات األحرف المتشابهة ال تختلف عن بعضها  .ةفي سوري 2016و 

 .%5عند مستوى احتمال ياً معنو
Figure 3. The population density of the onion bug D. 

neglectus neglectus in regions A and B during 2015 and 2016 

in Syria. Values with the same letters are not significantly 

different at P=0.05 

 
ن الكثافة العددية لحشرات البقة كانت األعلى أ أيضا   جالنتائت بين

ا منطقتي الدراسة وبفروق معنوية مع كثافة تفي كل مارس/في شهر آذار
، 2016و  2015للعام  أبريل/ونيسان فبراير/شهري شباطالحشرات في 

بيمنا لم تكن هناك فروق معنوية بين قيم الكثافة الحشرية للبقة بين شهري 
وكذلك عدم وجود  ،2015للعام  Aللمنطقة  أبريل/ونيسان فبراير/شباط
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 فبراير/حشرات المسجلة في شهري شباطالفروق معنوية في كثافة 
 (.4)جدول  2016للعام  Bنطقة في الم أبريل/ونيسان

من جهة أخرى لم يكن هناك فروق معنوية لبيانات الكثافة الحشرية 
 A بين عامي الدراسة في المنطقة فبراير/ر شباطفي شهللبقة المسجلة 
فسجلت أعلى قيمة للكثافة الحشرية  مارس/، أما في شهر آذارBوالمنطقة 

وبفروق  2حشرة/م ±1.600.24 بمعدل 2016في العام  Bفي المنطقة 
م للعاذاته  لشهرل هانفس معنوية مع كثافة الحشرات المسجلة في المنطقة

المسجلة  معنوية مع كثافة الحشرات، بيمنا لم تكن هناك فروق 2015
 أبريل/في شهر نيسان .2016و  2015للعام  Aللمنطقة  لهذا الشهر

 2016للعام  Bوالمنطقة  2015للعام  Aللبقة في المنطقة  وجودسجل 
من ناحية  (.4 )جدولد فروق معنوية بين قيم هذه الكثافة و فقط مع وج

تبرقش  وجودمن خالل بدقة  أعراض اإلصابةأخرى تم مالحظة وتوصيف 
امتصاص  نتيجة واألصفر األبيض باللونينعلى األوراق المصابة 

العصارة النباتية من األنسجة النباتية وزيادة المساحة المصابة مع ازدياد 
الطرف العلوي لألوراق بالذبول باتجاه األسفل  بدأكثافة الحشرات، حيث 

مل تتشقق مناطق اإلصابة على كا اموت الحقا كمتو ثم تجف األوراق 
 المصابةاألوراق  موت إلى باإلضافة ،نصل الورقة مع مرور الوقت

ممرضة  أخرى  حية كائنات قبل من لإلصابة أيضا   تعرضفهي ت وذبولها
، كما تهاجم التي تكون بلون اسود على نصل الورقة المصابةر و كالفط
إلى  حولي الكثير من األحيان الشمروخ الزهري الذي يتفالبقة  اتحشر 

اللون األصفر الكريمي نتيجة امتصاص عصارة األنسجة الذي يؤدي 
 النبات في النهاية  إلى عدم تشكل البذور والذي يؤدي إلى موتبدورة 

 

 المناقشة
 

 فبراير/بينت النتائج أن أول ظهور للحشرات الكاملة في نهاية شهر شباط
يعود إلى عدم االختالف  2016و  2015ا منطقتي الدراسة لعامي تفي كل

ا المنطقتين خالل هذه الفترة تالكبير في درجات الحرارة المسجلة بين كل

في الكثافة العددية للبقة  تالزمنية، لكن أظهرت النتائج أيضا ان الفروقا
ا منطقتي الدراسة، حيث سجلت تبين شهر وآخر كانت واضحة في كل

في  Bوالمنطقة  Aفي المنطقة  مارس/ثافة عددية في شهر آذارأعلى ك
درجات الحرارة السائدة بعامي الدراسة، وهذا االختالف ربما يكون متعلق 

خالل هذه الفترة الزمنية حيث تم تسجيل ازدياد تعداد حشرات البق 
أي مع ارتفاع درجات الحرارة  فبراير/شهر شباطأعداده في بالمقارنة مع 

حوظ بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد بين العديد من الباحثين بشكل مل
 كثافة األنواع  فيخاصة درجات الحرارة بتأثير الظروف البيئية و 

الحشرية التابعة لهذه العائلة ومثال على ذلك الدراسة المنفذة من قبل 
Efil & Bayram (2009 لدراسة الكثافة العددية لبقة )Creontiades 

pallidus (Miridae)  ن كثافة أفي حقول القطن، حيث بينت هذه الدراسة
الحشرات تفاوتت من منطقة ألخرى بسبب الظروف الجوية خالل موسم 

خاصة درجات الحرارة. وذكر الباحثين ان ارتفاع نسبة اإلصابة بالنمو و 
في المناطق القريبة من الحدود السورية وذلك الن  C. pallidusبالبقة 

 الطقس هناك كان جاف وحار نسبيا  بالمقارنة مع المناطق األخرى.
كما بين العديد من الباحثين اختالف الكثافة العددية بين مجتمعات 
األنواع المختلفة لحشرات السونة التي تصيب القمح التي تنتمي لرتبة 

Hemiptera  ء ظهورها بين المناطق المدروسة في ايطاليا ن اختالف بدأو
هو بسبب اختالف درجات الحرارة السائدة بين هذه المناطق، حيث ذكر 
الباحثين ان لدرجات الحرارة المرتفعة الدور األساس في تطور ونمو 

التي تصيب محصول القمح  Pentatomidaeحشرات البق من فصيلة 
الحشرات في مناطق زراعة القمح وبالتالي اختالف الكثافة العددية لهذ 

(Iranipour et al., 2010.) 
 D. neglectus neglectus إن زيادة الكثافة العالية لحشرات البق

  أيضا  ناتج  هوخالل موسم نمو محصول البصل مع الزمن 
 عن انتقال حشرات البق من العوائل النباتية المتعددة للبقة 

 ،والمجاورة إلى محصول البصل وبالتالي ارتفاع نسبة اإلصابة والضرر
 

 
لعامي  Bوالمنطقة  Aخالل أشهر ظهور البقة في المنطقةفي المتر المربع  D. neglectus neglectusالكثافة العددية الكلية لحشرات بقة البصل  .4 جدول

 .ةفي سوري .2016و  2015الدراسة 
Table 4. The population density of onion bug D. neglectus neglectus per square meter during the months of bug appearance in 

regions A and B during 2015 and 2016 in Syria. 
 

 المنطقة
 Region 

 السنة
 Year 

 فبراير/شباط
February 

 مارس/آذار
March 

 أبريل/نيسان
April 

A  2015  0.01±0.18 a A  0.45±1.27 b AB  0.36±0.65 a A  
B     0.15±0.23 a A  0.09±0.75 b AB  0  

A  2016  0.05±0.16 a A  0.31±1.03 b A  0  
B     0.07±0.11 a A  0.24±1.60b B  0.05±0.05 a B  

ً  هنفسفي الصف  هانفسألحرف الصغيرة التي يتبعها االمتوسطات   .%5عند مستوى احتمال  ال تختلف عن بعضها معنويا
Means followed by the same small letters in the same row are not significantly different at P=0.05. 

ً ال تختلف عن  هنفسفي العمود  هانفساألحرف الكبيرة التي يتبعها المتوسطات   .%5عند مستوى احتمال  بعضها معنويا
Means followed by the same large letters in the same column are not significantly different at P=0.05> 
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بالقرب  موجودةن للبقة عوائل نباتية متعددة أ (2016) بين عليحيث 
وذلك  ،نبات البصل للتغذية عليه إلى منها الحشرةتنتقل حقول البصل من 

كثافة نباتات البصل  أننتيجة  أون البصل هو عائل مفضل للبقة ربما أل
بالمقارنة مع العوائل األخرى  ا  وافر  ا  غذائي ا  في وحدة المساحة وفر مصدر 

هذه الظاهرة تم مالحظتها  .الموجودة والنامية في مساحات صغيرة جدا  
 Gutierrez et فقد بين ،Miridaeالعديد من األنواع التابعة لعائلة  على

al. (1977 ) ان حشرات البق من النوعLygus lineolaris (Palisot 

de Beauvois) لتزيد من كثافتها العددية على محصول القطن خال 
عوائل نباتية عديدة، حيث هذه البقة أن لوالسبب في ذلك هو  ،وموسم النم

مر الذي األ تغادر البقة هذه العوائل إلى محصول القطن المجاور لها
 نسبة الضرر عل محصول القطنكثافتها وارتفاع  يؤدي إلى ازدياد

(Barman et al., 2010). 
أعداد حشرات البقة على محصول البصل ليس بسبب كان تزايد 
محصول بل لهجرة حشرات البق من العوائل النباتية هذا التكاثر البقة على 

نه لم يالحظ أي أخاصة وب، كما ذكرنا سابقا  المجاورة لحقول البصل 
وجود خالل فترة  D. neglectus neglectus لدى حشرة البقةزاوج تعملية 

وكذلك مالحظة أطوار غير  ،الدراسة سنتيخالل  الحشرات على البصل
وتفسير هذه الظاهرة هو ان البقة قد تكاثرت  اإلصابةكاملة في بداية 

م هاجرت لمحصول البصل بعد ثوتطورت على عوائل نباتية معينة ومن 
 حيث بينت الدراسة المنفذة من قبل علي كغذاء، لتفضيلها لهزراعته 
 D. neglectusمن حشرة البق وجود كثافة عالية ( 2015) وآخرون 

neglectus  ( المضعف) النرجس نباتاتعلىNarcissus tazetta L. 
 يناير/في شهر كانون األول األولى األعمارخاصة في ببطور الحورية و 

جل تكاثر ونمو حشرات أنبات المضعف هو عائل أساسي من  أنأي 
المذكورة من قبل الباحث نفسه تكون األخرى ن العوائل أخاصة بالبقة و 

الحقا  إلى محاصيل  وهذه الحشرات انتقلتة في هذه الفترة من السن غائبة
 البصل المجاورة. 

بشكل مفاجئ  D. neglectus neglectusالبقة  ء حشراتإن اختفا
 وجودبالرغم من  تقريبا   أبريل/من حقول البصل في بداية شهر نيسان

 أسباب ةعائد لعد العائل وهو نبات البصل وارتفاع درجات الحرارة ربما
فيزيزلوجية  أطوار هذه العوائل تكون في ،انتقالها لعوائل نباتية أخرى  منها

فرة في نباتات اغير متو ورية ضر و  محددةمعينة تحتوي على مواد غذائية 
 لهذهان  خاصةوبالتالي زيادة تعدداها  ،ألجل تطورها الجنسي البصل

مع و  ،(2016علي، ) البقة عوائل عديدة تم تسجيلها في المنطقة الساحلية
إلى الحشرة تهاجر من النباتات العشبية  نبأذكر  Wheeler (2001) أن

لم يتم ، البراعم الزهريةأشجار الحمضيات في وقت اإلزهار للتغذي على 
لحقول البصل رغم  المجاورة الحمضيات مالحظة وجود البقة في حقول

في المنطقة  المسجلة لها النباتيةعلى العوائل و أ اإلزهاروجودها في فترة 
الفجل في وقت  نبات على البقة وجودلوحظ لكن  ،في هذه الفترة الساحلية
 نأكما  لحشرة على النبات.دون مالحظة أي عمليات تغذية ل اإلزهار
 حيث حشرات البق التابعة لنفس الفصيلة أنواعشائعة بين الهجرة  ظاهرة

 واإلزهارخرى في مرحلة التبرعم أتفضل التغذية على عوائل نباتية دون 
مواد غنية بالطاقة على  أنسجة هذه النباتات في هذه الفترةاحتواء بسبب 

هذه الظاهرة أن  Barman et al. (2010)أشار وقد ، كما تم ذكره سابقا  
 تهكثاف من تزيدالتي  Lygus hesperus Knight من النوع البقة لدى

الذروة على محصول السمسم في فترة  إلىبشكل واضح وتصل العددية 
عديدة من حشرات  أنواعلدى أيضا  اإلزهار وهذه الظاهرة تم مالحظتها 

 .(Bishop, 1980) البق التابعة لهذه الفصيلة
كبر  يعود إلىنباتات البصل من لهجرة حشرات البق  اآلخرالسبب 

 أوضحوقد  .ا  لنباتات مزروعة حديث الحشرات عمر النبات وانتقال
Fleury et al. (2010 )من نوعحشرات البق في الطور الكامل ن أ 

Lygus lineolaris (Heteroptera: Miridae)  تفضل التغذية على
الكبيرة من البقة على هذا  األعداد الفتية من نبات التوت مفسرا   النباتات

 العنب أشجارالقليلة المسجلة للبقة على  األعدادالنبات بالمقارنة مع 
ن ارتفاع نسبة الضرر إإلى ذلك ف ةباإلضاف .هذه الفترة من السنة لخال

ن أعلى محصول البصل نتيجة اإلصابة بحشرات البق يعزى إلى 
الحشرات المسجلة خالل فترة الدراسة هي من الطور البالغ واألعمار 

 ،عظمي للنباتات في هذه األطوارالحورية المتقدمة والتي تسبب الضرر األ
الحشرية من فصيلة  األنواعن أ Boyd & Lentz (1999) حيث بين
Miridae  في العمر الحوري الرابع والخامس والحشرات في العمر الكامل

عظمي للنباتات وتؤثر بشكل سلبي في تشكيل هي التي تسبب الضرر األ
 .الثمار

بشكل  متكيفة D. neglectus neglectusن الحشرة أالنتائج  تبين
شرات متقاربة في منطقتي ناجح في الساحل السوري وكانت كثافة الح

بة األكبر من خالل عامي الدراسة وشكلت الحشرات الكاملة النسالدراسة 
بالغة على  أضرار إحداثاستطاعت الحشرات كما الحشرات المسجلة، 

شهر  النباتات المزروعة، وكانت كثافة الحشرات هي األعلى في
لذلك ننصح  .أبريل/نيسان في شهرواختفاؤها بشكل نهائي  مارس/آذار

بالقيام بالمكافحة الكيميائية لهذه الحشرة في الشهر األول حيث كثافة 
إزالة األعشاب  إلىالحشرة ما تزال قليلة ويمكن السيطرة عليها، باإلضافة 

التي من الحشرات الخطيرة بقة البصل  إن .المجاورة لمحاصيل البصل
يادة االهتمام لذلك ال بد من ز في الساحل السوري تصيب محصول البصل 

 إضرارهاجل وضع الحلول المناسبة للحد من أمن اآلفة بيئية هذه و  بحياتية
  الحشرة. هذهمية حول لخاصة بسبب قلة المراجع العا
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Abstract 
Ali, A.Y., A. Ahmed, J. Ammar and R. Darwish. 2019. Population dynamics of Dionconotus neglectus neglectus 

(Fabricius) (Hemiptera: Miridae) on onion in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 37(4): 303-309. 
The onion bug D. neglectus neglectus attacks onion plants at the coastal region in Syria and causes serious damage. The population 

dynamics of this bug was studied in two different areas including Al-Jemaseh region (A) and Safita region (B) along the Syrian coast during 

the years 2015 and 2016. The results obtained indicated that the population density of adult bug was higher than nymph density, whereas the 

adult density was 88.72% and 98.8% of reading from total density in region A during 2015 and 2016, respectively. No nymph occurrence was 

recorded in region B during the two years. The presence of the adult bug was recorded from the end of February until April and the highest 

population density was in March. The number of bugs reached 2.48 and 1.93 bug/m2 on 19 and 13 Marsh in region A during 2015 and 2016, 

respectively. The values of bug density were also the highest in March in region A with an average of 1.11 and 1.46 bug/m2 on 12 and 20 

March during 2015 and 2016, respectively. This bug totally disappeared in April from the onion crop. The bug caused a serious damage on the 

onion plants with some of the plants died. These results indicated that the onion bug is an important pest on the onion crop, consequently more 

studies are needed to define the management tools for optimal control of this pest. 

Keywords: Population dynamics, onion bug, Dionconotus neglectus neglectus, onion, Miridae, Syria.  
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