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 Short Communication (First Record: Insects)  ( حشرات بحوث مختصرة )تسجيل أولي:
 

  (Stenozygum coloratum Klug, 1845) المزخرف   لبقة القبار التسجيل األول  
 ة في سوري  (.Helianthus annuus L)عباد الشمس   على نبات 

 

 علي ياسين علي 
 alialigermany80@gmail.com ، البريد اإللكتروني:سوريةلعامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس، االهيئة 

 

 الملخص 
ياسين.    علي،  القبار   . 2021علي  لبقة  األول  نبات   (Stenozygum coloratum Klug, 1845)  المزخرف   التسجيل  الشمس   على   عباد 

)L. Helianthus annuus(   2282303.93.. 230-228(:  3)39 العربية،   النبات   وقاية   مجلة   . ة في سوري-ps://doi.org/10.22268/AJPPhtt  
 حيانغلب األأ في    اإلصابة   ؤديوتفي الساحل السوري    Stenozygum coloratum (Klug, 1845)  عد نبات القبار من اهم العوائل الرئيسية لبق القبار المزخرفي

مختلفة من حشرة البق وبكثافة عالية )من    بأطوار  (.Helianthus annuus L)عباد الشمس  األجزاء الخضرية لنبات  اصابة  ألول مرة  لوحظ    .تعرية النبات بالكاملإلى  
اإلضافة  بللبقة    الشكلية  الصفاتمعلومات عن  مقالة  على سطح الورقة. تضم هذه ال  بيضاء صغيرةعراض اإلصابة بوجود بقع  أ تمثلت  ، حيث  (حشرة/النبات  120إلى    75

 ة.األولى في سوريللمرة  تسجيل عباد الشمس كعائل نباتي 
 .ة، سوري ، عائل جديدHelianthus annuus  ، عباد الشمس، Stenozygum coloratum  كلمات مفتاحية:

 
 1المقدمة 

 
عائلة   فوق  الكريهةلاتضم  الرائحة  ذو   التابعة   Pentatomoidea  بق 

من   جنس وأكثر  1300عائلة و  16  (Hemiptera)جنحة  لرتبة نصفية األ
األنواع    .نوع  7200 هذه  من  التغذيةالكثير  تتغدى   ،نباتية   حيث 

منها   والبعض  النبات  عصارة  عليها     ا  ضرار أيسبب  على     جسيمة 
(Henry, 2009  ؛Rider, 2006.)  الجنس  Stenozygum  يضم 

(Fieber, 1861)  40  حوض   في  واعهأن تتوزع       ا  مختلف     ا  نوع جنوب 
تحت جنس إلى    الجنسهذا  ينقسم  و   ،وماليزيا وأسترالياالمتوسط واثيوبيا  

Stenozygum s. str.   جنس  تتح و  Setozygum  (Ghauri, 1972) . 
 Stenozygum coloratum (Klug, 1845)ينتمي بق القبار المزخرف  

. ينتشر هذا النوع Stenozygum s. str.  (Rider, 2006)تحت جنس  إلى  
بشكل رئيس على نبات القبار   يتغذىو   ن الشرق األوسطافي بلدمن البق  

Capparis spinosa L. (Kugler, 1985)  ، على من          أيضا  تم جمعه  قد  و 
نبات   .Capsicum spنبات وعلى  قبرص   Maerna crassifoliaفي 

القبار  نب و  فلسطين والسعودية   C. spinosa  (Capparidaceae)ات   في 
(Derjanschi & Péricart, 2005)  ،  أشاروقد  Avidov  (1961  ) ن أ ب

تهاجر   الحشرة  نباتية من  هذه  عوائل  بعدها  لتهاجم  القبار    نباتات 
عراض اإلصابة  أ ، حيث يمكن مالحظة  والحمضيات  أخرى مثل األفوكادو

وجود   خالل  من  الثمار  على  واضح   والبقعالصمغية    المفرزاتبشكل 
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تنتشر الحشرة جغرافيا في بلدان الشرق األوسط واليونان ومصر   .السوداء
المدارية   والسودان  )بوركيناوافريقيا  وكينيا  واثيوبيا  واريتريا   ( فاسو 

(Ghahari et al., 2014). 
القبار  هذه  وفي الساحل السوري تهاجم   نبات  بعد عملية الحشرة 

اضرار هائلة على األوراق لدرجة   مسببةفي نهاية فصل الصيف  االثمار  
 في   ولوحظ  ،)مالحظات شخصية(  بالكاملالنبات  أوراق  تعرية  إلى    تصل

نفس الشمس  بأعداد كبيرة  البقة    وجود  هالوقت  نبات عباد  وتغذيها  على 
التي تسببها   ارر ضعن األ  فكان الهدف من هذا البحث هو التنويه  ه،علي 

تسجيل نبات عباد الشمس  إلى    هذه الحشرة على نبات القبار باإلضافة
 .                            للحشرة للمرة األولى عالميا   نباتيكعائل 

 

 ث وطرائقه ح مواد الب 
 

من نباتات القبار المنتشرة في منطقة الجماسة  ع الحشرات الكاملة  تم جم
من                     جمع الحشرات أيضا  تم  بالستيكية و سطة علب  ابو   3/9/2019بتاريخ  

بعد مالحظة اعداد  8/9/2019 قرية درتي في محافظة طرطوس بتاريخ
إصابة   اعراض  وظهور  الشمس  عباد  نباتات  على  الحشرة  من  هائلة 

على   اختيار  واضحة  تم  حيث  من    5األوراق،  عشوائية   أصلنباتات 
إلى   لبت العينات   ج    وعد الحشرات وجمعها في انابيب بالستيكية.     ا  نبات   32
العلمية  ت مخ البحوث  )مركز  الجماسة  بحوث  محطة  في  الحشرات  بر 
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طرطوس( في  تم  الزراعية  على  .  والتعرف  الحشرة   جزاءها أ تشريح 
نوعها    المختلفة بها طة  ابوسوتحديد  الخاص  التصنيفي  المفتاح 

؛ Derjanschi & Péricart, 2005)  جية المعتمدةلو والمواصفات المورفو 
Wagner, 1939.) 

 

 النتائج والمناقشة  
 

 المفحوصة علىلحشرات البق    المورفولوجيةخالل المواصفات  تبين من  
القبارنبات  الشمس  و   ي  الحشرات  أب عباد  للنوعن   S. coloratum  تابعة 

(Klug, 1845).    س أ زخرفات حمراء اللون، الر وجود  سود مع  أالحشرة  لون
بني قب د  وجو الجبهة    منتصفسود، في  أبلون   بلون  الحواف  عة محددة 

 ، سوداء غير منتظمة  بقع يوجد  مامي والدريع  ة الصدر األحلقعلى  محمر،  
على الحلقة الظهرية   توجد  .اءسود  االستشعاروقرون    ة اللون العيون بني 

 ، ممتدة على كامل الحواف الجانبية                          مامي بقع فاتحة وأحيانا  صدر األلل
 .مامي بقعة على كل جانب منطقة حلقة الصدر األوسط  كما يوجد في  

. على    ا  وسطي     ا  ضيق    ا  شريطمامي الصدر األعالوة على ذلك تحمل حلقة 
في  عرضي  وشريط  ضيق  طويل  شريط  وجود  مالحظة  يمكن  الدريع 

في منتصف الجزء القاعدي    حمر برتقالي.أون  بلريع  دقمة الو   ،المنتصف
مامي يوجد بقعة من كل جانب وهذه البقعة غير  الجلدي من الجناح األ

ما الجزء الخارجي للجزء القاعدي أبجانب قمة الدريع.    موجودةمنتظمة  
النهاية.  فالجلدي   بعقة عند  بلون  يحمل  بطنية أالبطن  حمر وكل حلقة 
 رجل بلون واألالشرجية    الحلقة   .حول الثغور التنفسيةة سوداء  قعتحمل ب 

 (.1)شكل  ، والجزء التناسلي الذكري نامي بشكل ملحوظسودأ
 

 
 

للبقة  A).  1شكل   الكاملة  الحشرات   )S. coloratum   عباد نبات  على 

 . )مظهر بطني( ( الجزء التناسلي الذكري للبقةBالشمس، )
Figure 1. (A) Adults of S. coloratum on sunflower, (B) 

Pygophore of S. coloratum (ventral view). 

 
على نبات القبار بأطوار  ةعداد هائلة من هذه الحشر أ لوحظ وجود 

اعراض  وتمثلت  التربة  سطح  وعلى  النبات  أجزاء  جميع  على  مختلفة 
على األوراق نتيجة   يرهغصاإلصابة على نبات القبار بوجود بقع بيضاء  

عداد هذه البقع لتتصل مع بعضها البعض  أ ان تزداد    ثتغذية الحشرة ما تلب 
وسقوطها  إلىيؤدي    مما  وتجف الورقة  بالكامل وتعري   جفاف  النبات  ة 
نبات عباد  (2  )شكل تم تسجيل. اما على  فقد  إلى   75  دوجو   الشمس 
النبات الواحد ولوحظ تغذية الحشرات على   على  مختلفة  بأطوار     ا  فرد  120

النباتية   بيضاء ع  قب ووجود    للنباتالمختلفة  الخضرية    لألجزاءالعصارة 
بسبب   لألوراق  موتلكن لم يكن هناك أي    ،على السطح العلوي للورقة
 (.2 )شكلات القبار ب كبر حجم الورقة مقارنة بن 

 

 
 

على نبات القبار،   S. coloratumبالبقة  عراض اإلصابة  أ(  A)  . 2شكل  

(B اعراض اإلصابة ) بالبقةS. coloratum عباد الشمس ى نباتلع . 
Figure 2. (A) Infestation symptoms of S. coloratum on caper 

plant, (B) Infestation symptoms of S. coloratum on 

sunflower plant. 

 
هو العائل الرئيس   C. spinosa  ن القبار من النوعأعلى الرغم من  

من فقد تم التقاط الحشرة    ،  (Derjanschi & Péricart, 2005)لهذه البقة  
أنواع   في    ى خر أثالث  القبار  نبات  وهيمن   ،C. zoharyi  فلسطين 
C. aegypti    وC. sicula  دورة حياتها   اكمال  واستطاعت هذه الحشرات

تربية كما تم    ،(Samra et al., 2015بر )ت بشكل كامل في ظروف المخ
المخالحشرة على   نباتية مختلفة في ظروف   حرارةند  بر عت عدة عوائل 

اكمال دورة حياتها   علىلمعرفة قدرة الحشرات    %60-40ورطوبة  س  25°
 Solanum lycopersicum،  Capsicum annuum  ،Perseaوهي  

americana،  Citrus sp.،Ficus carica ،  Capparis zoharyi 
األحمر/الجبسو  هذه   ،(Citrullus lanatus)  البطيخ  اختيار  تم  حيث 

 جمعها و تلك التي تم  أعلى العوائل المذكورة في المراجع  عتماد  باالالعوائل  
الطور إلى    ن الحشرة استطاعت الوصولأ بينت النتائج    .من قبل الباحث

والقبار من النوع   (Ficus carica)وهما التين  على عائلين فقط  الكامل  
Capparis zoharyi،    الناتجة من عائل التين لم تكن قادرة ناث  اإللكن

ن أ بين  كما ت   . المتغذية على القبارتلك  على وضع البيض على عكس  
غير تابعة للعائلة القبارية ناتج بسبب    ى خر أ تغذي الحشرات على نباتات 

النباتات   . خرآمصدر غذائي  إلى    ة الحشرةو موتها وحاج أغياب هذه 
حشرات البق المزخرف ن  أنعتقد ب ننا  إفنبات عباد الشمس  إلى    وبالنسبة
ى نبات عباد عل  التغذية  وتابعتنباتات القبار في منطقة الجوار  غادرت  
النبات  أو  أ  الشمس على  البيض  بوضع  بالفعل  قامت  قد  الحشرات  ن 

عن وضع البيض   ةمار مختلفة ناتجع أ وجود    بب وتابعت النمو وذلك بس
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الرئيسة لنبات فة  آلاالدراسة في توصيف  هذه  ة  ي همأ تكمن    مختلفة.بفترات  
نباتي  نبات  تسجيل  كذلك  و   ةبار في سوري الق للمرة عباد الشمس كعائل 

هذه الحشرة   ن بيضتجدر اإلشارة أ  عن ذلك      فضال     ة.األولى في سوري 
لمتطفل رئيسي   Ooencyrtus pityocampaeالبيض  عائل 

(Hymenoptera: Encyrtidae) (Mizrachi, 2006)   الذي يتطفل على

 التيT. wilkinsoni   و  Thaumetopoea pityocampaبيض فراشات  
ض و وبالتالي فان بي   ة،نعتبر من الحشرات االقتصادية الهامة في سوري 

كعائل بديل له في  بورد عداد الأ في زيادة     ا  هام    ا  ن تلعب دور أالبقة يمكن 
 حال غياب بيض العائل الرئيس. 

 
 

Abstract 
Ali, A.Y. 2021. First Report of Variegated Caper Bug (Stenozygum coloratum Klug, 1845) on Sunflower (Helianthus 

annuus L.) in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 39(3): 228-230. https://doi.org/10.22268/AJPP-39.3.228230 
The caper plant is the main host for the variegated caper bug Stenozygum coloratum (Klug, 1845) along the Syrian coast. The plants 

loose most of their leaves due to high infestation with this bug. The different stages of this bug were observed to feed on the vegetative parts 

of sunflower, Helianthus annuus L., in high numbers (75 to 120 bugs/plant). The symptoms of infestation were white spots on the leaf surface. 

This report includes information on morphological characteristics of the bug, as well as plant hosts, and reporting sunflower as a new plant 

host for this insect. 

Keywords: Stenozygum coloratum, Sunflower, Helianthus annuus, New host plant. Syria. 
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