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الملخص
ة 1999وعبد الحمید عبد الفتاح فتوح.الشریف، سمیر إبراھیم، أنطون ولسن تادرس ي مصر. مجل ات ف . دراسة مسحیة لحشرات أشجار التفاحی

.25-22): 1(17وقایة النبات العربیة. 
لتفـاح والكمثـرى والسـفرجل مـن محاصـیل الفاكهـة المهمـة فـي جمهوریـة مصـر العربیـة. وقـد هـدف البحـث الحـالي إلـى حصـر اآلفـات الحشـریة التـي تعتبر أشجار ا

وجـد أن أشـجار ، وتحدیـد األنـواع الحشـریة السـائدة. وقـد 1995وكـانون األول/دیسـمبر 1994تهاجم أشجار التفاحیات في مصر خالل الفترة ما بین كانون الثاني/ینـایر 
رتـب، وتصـاب أشـجار 5عائلـة وتنتمـي إلـى 18آفـة حشـریة تتبـع 35رتـب، وتصـاب أشـجار الكمثـرى بــ 5عائلة وتنتمـي إلـى 21آفة حشریة تتبع 46التفاح تصاب بـ 

جـــرى حصـــرها علـــى كـــل عائـــل، وفتـــرة رتـــب. وقـــد تضـــمنت الدراســـة تحدیـــد مـــدى أهمیـــة كـــل آفـــة حشـــریة 4عائلـــة وتنتمـــي إلـــى 15آفـــة حشـــریة تتبـــع 22الســـفرجل بــــ 
حشــرات علــى التفـــاح 5و12و14وجودهــا، والجــزء أو األجــزاء النباتیــة التــي تصـــیبها. وكــان عــدد اآلفــات الحشــریة ذات األهمیــة االقتصـــادیة علــى أشــجار التفاحیــات 

Cicadella viridis)وع والكمثــرى والســفرجل، علــى التــوالي. وقــد نــتج عــن هــذا الحصــر مالحظــات مهمــة منهــا تســجیل النــ L.)  ــة ورتبــة (Cicadellidae)مــن عائل
Aphis gossypii)نصــفیة األجنحــة ألول مــرة علــى أشــجار التفــاح والكمثــرى والســفرجل فــي مصــر، وتزایــد اإلصــابة بحشــرة مــّن القطــن  Glover) علــى أشــجار التفــاح

Eriosoma lanigerum)والكمثـرى خـالل فصـل الربیـع، وبحشـرة مـّن التفـاح الصـوفي   Hausman) علـى أشـجار التفـاح خـالل فصـل الربیـع أیضـًا، وتحـول حشـرة التـین
Russellaspis pustulans)القشــــریة الفنجانیــــة   Cok.)آلفــــة خطیــــرة فــــي بســــاتین التفــــاح والكمثــــرى فــــي األراضــــي المستصــــلحة، وبــــدء اتخــــاذ نــــاخرة أوراق التفــــاح

(Lyonetia clerkella L.)ة على أشجار التفاح.أهمیة ملحوظ
آفات حشریة، تفاح، كمثرى، سفرجل، تفاحیاتكلمات مفتاحیة: 

المقدمة
Pyrus malus)تعتبـر أشـجار التفاحیـات (التفـاح  L.) والكمثـرى ،

(Pyrus communis L.) والســفرجل ،(Cydonia oblonga Mill.)  (
مــــن محاصــــیل الفاكهــــة المهمــــة فــــي عدیــــد مــــن بلــــدان البحــــر األبــــیض 

متوسط، وتدخل مصر ضـمن الـدول المنتجـة لتلـك المحاصـیل. وتشـیر ال
آفـــة حشـــریة تصـــیب 350الدراســـات الســـابقة إلـــى أن هنـــاك مـــا یجـــاوز 
). وقـــد أشـــیر ســـابقًا فـــي 6أشـــجار التفاحیـــات فـــي مختلـــف بقـــاع العـــالم (

ــــبعض اآلفــــات الحشــــریة  ــــات تصــــاب ب ــــى أن أشــــجار التفاحی مصــــر عل
ضـرارًا اقتصـادیة كبیـرة وتحـدث نقصـًا المهمة التي یمكـن أن تسـبب لهـا أ

).16، 14، 13، 12، 10، 9، 4، 2، 1ملحوظًا في المحصول (
وتهدف الدراسة الحالیة إلـى حصـر اآلفـات الحشـریة التـي تصـیب 
أشجار التفاحیات في مصر على مدار العـام كمـدخل ضـروري لتخطـیط 

سیاسات ناجحة لمكافحتها.

مواد البحث وطرائقھ
ات الحشــــریة ألشــــجار التفاحیــــات فــــي مصــــرجــــرى حصــــر اآلفــــ

إلــى كــانون األول/دیســمبر 1994خــالل الفتــرة مــن كــانون الثاني/ینــایر 
. وتضــمن الحصــر تعریــف األنــواع الحشــریة الموجــودة علــى كــل 1995

نـــوع مــــن أشــــجار التفاحیــــات، وتحدیــــد كونهــــا آفــــات رئیســــیة أو ثانویــــة، 
بة بكــــل منهــــا. وقــــد والجــــزء أو األجــــزاء النباتیــــة التــــي تعرضــــت لإلصــــا

أجــري التعریــف فــي األقســام المعنیــة المختلفــة وقســم تصــنیف الحشــرات 

فــي معهــد بحــوث وقایــة النبــات التــابع لمركــز البحــوث الزراعیــة، الــدقي، 
الجیزة.

تـم فحـص بســاتین التفـاح والكمثـرى والســفرجل فـي منـاطق مختلفــة 
لنیـل) واألراضـي بیئیًا موزعـة فـي كـل مـن األراضـي القدیمـة (دلتـا وادي ا

الجدیـدة (الصــحراویة حدیثــة االستصــالح). تــم اختیــار ثالثــة بســاتین مــن 
كــل نــوع مــن التفاحیــات الثالثــة المــأخوذة فــي االعتبــار مســاحة كــل منهــا

ســنوات 8-7هكتــار) وعمــر أشــجارها یتــراوح مــا بــین 1.25أفدنــة (5
محافظــة بمراكـز كفــر الــدوار بمحافظــة البحیــرة فـي شــمال الــدلتا، وطــوخ ب

القلیوبیة في جنوب الدلتا، أما األراضي الصحراویة الحدیثة االستصالح 
ـــة، وأوســـیم والصـــف بمحافظـــة  فكانـــت فـــي الخطاطبـــة بمحافظـــة المنوفی

6مـــرات كـــل عـــام (3الجیـــزة. وجـــرى فحـــص األشـــجار بتلـــك البســـاتین 

حتـى دیسـمبر/ 1994مرات خالل فترة الدراسة من ینایر/ كانون الثاني 
) بواقـــــع مــــرة واحـــــدة فــــي كـــــل مــــن مواســـــم الربیـــــع 1995ألول كــــانون ا

والصــیف والخریــف.  وســجل مــا وجــد علــى أو فــي أشــجارها مــن آفــات 
حشــریة. مــن كــل بســتان أخــذت عینــات للفحــص المخبري/المعملــي مــن 
األزهار و/ أو األوراق و/ أو األفرع و/ أو الثمـار باإلضـافة إلـى فحـص 

ثناء كل زیارة للفحص.السوق واألفرع األساسیة والجذور أ
وجــــدیر بالــــذكر أن جمیــــع بســــاتین التفاحیــــات التــــي تــــم اختیارهــــا 
إلجــراء الحصــر لــم تنفــذ بهــا أیــة عملیــات مكافحــة كیمیائیــة طــوال فتــرة 

الدراسة أو الفترات السابقة علیها.
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النتائج والمناقشة
) اآلفـــات الحشـــریة الموجـــودة علـــى أشـــجار 1یبـــین الجـــدول رقـــم (

كمثــرى والســفرجل فــي مصــر خــالل الفتــرة مــن كــانون الثــاني/ التفــاح وال
1. ویتضـــمن الجـــدول 1995إلـــى كـــانون األول/دیســـمبر 1994ینـــایر 

أیضـــًا معلومـــات عـــن عوائـــل كـــل حشـــرة، وأهمیتهـــا، والجـــزء أو األجـــزاء 
النباتیة التي تتعرض لإلصابة بها.

تعرضــت أشــجار التفاحیــات لإلصــابة بعدیــد مــن اآلفــات الحشــریة 
لمهمــة اقتصــادیًا. وانتمــت أغلــب تلــك اآلفــات لرتــب نصــفیات األجنحــة ا
15أنــواع) ، وغمــدیات األجنحــة (7نوعــًا)، وحرشــفیات األجنحــة (22(

نوعــًا)، وهــدبیات األجنحــة (نــوع واحــد)، وذات الجنــاحین ( نــوع واحــد).
عائلـة 21نوعًا حشریًا تنتمـي إلـى 46وسجل على أشجار التفاح 

نوعـــــًا منهـــــا آفـــــات رئیســـــیة هـــــي مـــــّن القطـــــن14رتـــــب، كـــــان 5مـــــن 
(Aphis gossypii Glover)ومـــــــــّن التفـــــــــاح الصـــــــــوفي ،

(Eriosoma lanigerum Hausman.) وحشرة التـین القشـریة الفنجانیـة ،
(Russellaspis pustulans Cok.)،وحشــــــرة الزیتــــــون القشــــــریة

(Parlatoria oleae Colvee)وحفـار سـاق الحلویـات رائـق األجنحـة ،
(Synanthedon myopaeformis Borkn.)وحفــــار ســــاق التفــــاح ،

(Zeuzera pyrina L.) وحفـــــــــــــار ســـــــــــــاق العنـــــــــــــب ،
(Paropta paradoxa H-Sheff.) ونــــاخرة (حفــــار) أوراق التفــــاح ،

(Lyonetia clerkella L.)ـــــــــــــاح ، ودودة ثمـــــــــــــار التف
(Lasperyresia pomonella L.)(ــــــدراق ، وجعــــــل الخــــــوخ (ال

(Pachnoda faciata F.)والجعــــــــل ذو الظهــــــــر الجامــــــــد ،
(Pentodon bispinosus Kust.)ـــــــورد الزمـــــــردي وجعـــــــل ال

(Potosia curpea ssp. ignicollis Gery.)وجعــل الــورد الزغبــي ،
(Tropinota squalida Scop.)ــــــات ــــــف الحلوی ، وخنفســــــاء قل

Scolytus amygdali)(اللوزیات)  Guer.).
نوعــًا حشــریًا تنتمــي إلــى 35أمــا علــى أشــجار الكمثــرى فقــد ســجل

نوعــًا منهــا آفــات رئیســیة هــي تــربس 12رتــب، یعتبــر 5عائلــة مــن 18
Retethrips syriacus)العنـــب األســـود أو الســـوري  Mayet) ومـــّن ،

القطــــن، وحشــــرة التــــین القشــــریة الفنجانیــــة، وحشــــرة الحلویــــات المحاریــــة
(Lepidosaphes ulmi L.)ــ ار ســاق ، وحشــرة الزیتــون القشــریة، وحف

ـــاح، والجعـــل ذو الظهـــر الجامـــد، وجعـــل الـــورد  ـــاح، ودودة ثمـــار التف التف
الزمردي، وجعـل الـورد الزغبـي، وحفـار سـاق الخـوخ (الـدراق) ذو القـرون 

Chlorophorus varius)الطویلــــــة  Mull.) وخنفســــــاء قلـــــــف ،
الحلویات/اللوزیات.

نوعــًا حشــریًا تنتمــي 22وتعرضــت أشــجار الســفرجل لإلصــابة بـــ 
أنــواع منهــا كآفــات رئیســیة هــي: 5رتــب، تمیــزت 4عائلــة مــن 15ى إلــ

مــّن القطــن، وحشـــرة التــین القشـــریة الفنجانیــة، وحشـــرة الزیتــون القشـــریة، 
وحفار ساق التفاح، وخنفساء قلف الحلویات/اللوزیات.

ویســـــتدل مـــــن نتـــــائج الحصـــــر لآلفـــــات الحشـــــریة علـــــى أشـــــجار 
ــــــربس ــــــب األســــــود أو التفاحیــــــات أن ماصــــــات العصــــــارة شــــــملت ت العن

Cicadella viridis)الســوري، ونطــاط األوراق األخضــر  L.) وذبابــة ،

Siphoninus granati)الرمـان البیضـاء  P. & H.)والذبابـة البیضـاء ،
(Siphoninus phillyrese Haliday) وبعــض أنــواع المــّن (مثــل مــّن ،

Aphis pomi)القطــن، ومــّن التفــاح األخضــر  De-Geer) د ، ومــّن الــور
(Anuraphis rosecus Backer)"ومــــــــّن الخــــــــوخ "الــــــــدراق ،

(Myzus persica Sulzer) ومـــّن التفـــاح الصـــوفي، والبـــق الـــدقیقي ،
Icerya purchasi)األســــــــترالي  Mask.)ــــــــق الــــــــدقیقي ، والب

(Icerya seychellarum West.) وبعض أنواع الحشرات القشریة مثل ،
Coccus hesperidum)الحشـــــرة القشـــــریة الرخـــــوة  L.) وحشـــــرة ،

Ceroplastes floridensis)الموالح/الحمضــیات الشــمعیة  Comst.) ،
Ceroplastes rusci)وحشـــرة التـــین الشـــمعیة  L.) وحشـــرة المـــانجو ،

Kilifia acuminata)القشــریة الرخــوة  Sing.) وحشــرة التــین القشــریة ،
Aonidella aurantii)الفنجانیــة، والحشــرة القشــریة الحمــراء  Mask.) ،

Chrysomphalus ficus)والحشــرة القشــریة الســوداء  Riley) وحشــرة ،
الحلویات/اللوزیــــات المحاریــــة، وحشــــرة الزیتــــون القشــــریة، وحشــــرة بتنــــام 

Diaspidiotus ancylus)القشـــــریة  Putnam) وحشـــــرة الالتانیـــــا ،
Hemiberlesia latania)القشــــــریة  Sing.)والبقــــــة الخضــــــراء ،

(Nezara viridiula Uhler). وقــد بینــت المشــاهدات الحقلیــة أن أكثــر
ماصــات العصــارة انتشــارًا فــي بســاتین التفاحیــات هــي مــّن القطــن، ومــّن 
التفــاح الصــوفي، وحشــرة التــین القشــریة الفنجانیــة. كــذلك لوحظــت زیــادة 
معـــدالت اإلصـــابة بكـــل مـــن حشـــرة للوزیـــات المحاریـــة وحشـــرة الزیتـــون 

معـدل اإلصـابة بتـربس العنـب القشریة على أشجار التفاحیات، كما كـان 
األســـود أو الســـوري علـــى الكمثـــرى أعلـــى منـــه علـــى التفـــاح والســـفرجل. 
وكثرت إصـابة ثمـار التفـاح والكمثـرى بحوریـات وبالغـات البقـة الخضـراء 
خـــــــالل فصـــــــل الصـــــــیف. وشـــــــكلت حفـــــــارات الســـــــوق (حفـــــــار ســـــــاق 
ـــار ســـاق  ـــاح، وحف ـــار ســـاق التف ـــق األجنحـــة، وحف ـــات رائ الحلویات/اللوزی

ب) وخنـــافس القلـــف تهدیــدًا كبیـــرًا لبســـاتین التفاحیــات. وأمكـــن جمـــع العنــ
یرقـة لحفـار سـاق اللوزیـات رائـق األجنحـة مـن شـجرة تفـاح 40أكثر مـن 

. 1994واحــدة بمنطقــة طــوخ بمحافظــة القلیوبیــة فــي مصــر خــالل عــام 
وتعرضـــت أزهـــار التفاحیـــات ألضـــرار شـــدیدة عنـــد مهاجمتهـــا بالحشـــرات 

لــدراق، والجعـــل ذو الظهــر الجامــد، وجعــل الـــورد الكاملــة لجعــل الخوخ/ا
الزمــردي، وجعــل الــورد الزغبــي، خـــالل فصــل الربیــع. وقــد لفــت النظـــر 

ارتفاع مستوى اإلصابة بدودة ثمار التفاح في بساتین التفاحیات.
وتتمشـــى نتـــائج الحصـــر الحـــالي لآلفـــات الحشـــریة التـــي تصـــیب 

إصــابة تــربس بســاتین التفاحیــات فــي مصــر مــع مالحظــات ســابقة عــن 
)، وعــن 8العنــب األســود ألوراق التفاحیــات خاصــة الكمثــرى/ اإلجــاص (

)، وعـــــن أهمیــــة حشـــــرة 7انتشــــار مــــّن القطـــــن ومــــّن التفـــــاح الصــــوفي (
)، وعـــن ذبابـــة الرمـــان 1الحلویـــات المحاریـــة وحشـــرة الزیتـــون القشـــریة (

Siphoninus)البیضـاء والذبابـة البیضـاء   phillyrese Haliday))5 .(
أشار بعض المؤلفین ألهمیة حفارات السوق في بساتین التفاحیات كذلك

). ولم تسجل أیة إصـابة بحفـار سـاق الحلویـات رائـق 15، 4في مصر (
األجنحــة علــى الكمثــرى والســفرجل، فــي حــین ذكــر أنهــا تصــیب التفــاح 

). وتصـیب الحشـرات الكاملـة لجعـل 17والكمثرى والسفرجل فـي مصـر (
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ــــدراق، والجعــــل  ــــورد الزمــــردي، الخــــوخ/ ال ذو الظهــــر الجامــــد، وجعــــل ال
). وتتزایـد اإلصـابة بحفـار 11، 9وجعل الورد الزغبي أزهـار التفاحیـات (

ــــــــاح ( ــــــــاح (12أوراق التف ــــــــدودة ثمــــــــار التف ــــــــد مــــــــن 3)، وب ــــــــي العدی ) ف
.المناطق في مصر.

ایر قائمة باآلفات الحشریة المسجلة على أشجار التفاح والكمثرى والسفرجل في .1جدول  انون الثاني/ین ن ك انون 1994مصر خالل الفترة م ى ك إل
.1995األول/دیسمبر 

Table 1. List of the insect pests recorded on apple, pear and quince trees in Egypt duirng the period from January, 1994 until
December, 1995.

العائل وأھمیة 
الحشرة*

Host(s) &
status *

األجزاء النباتیة المصابة ** 
Damaged plant part(s)**

Orderالرتبة   Springالربیع  Summerالصیف  Autumnالخریف 

Scientific nameاالسم العلمي   Arabic nameاالسم العربي    Familyالفصیلة    A P Q W L Fl Fr W L Fl Fr W L Fl Fr
Thysanopteraھدبیات األجنحة  

Retethrips syriacus Mayet تربس العنب األسود أو السوري Thripidae m M m + + +

Hemipteraنصفیات األجنحة  
Anuraphis rosecus Backer مّن الورد Aphididae m + +
Aonidella aurantii Mask. الحشرة القشریة الحمراء Diaspididae m M m + + + + +
Aphis gossypii Glover مّن القطن Aphididae M M M + + +
Aphis pomi De-Geer مّن التفاح األخضر Aphididae m M m + +
Ceroplastes floridensis Comst. حشرة الموالح (الحمضیات) الشمعیة Coccidae m M m + + +
Ceroplastes rusci L. حشرة التین الشمعیة Coccidae m M + + + +
Chrysomphalus ficus Riley الحشرة القشریة السوداء Diaspididae m m m +
Cicadella viridis L. نطاط  األوراق األخضر Cicadellidae m m m + +
Coccus hesperidum L. الحشرة القشریة الرخوة Coccidae m m + + +
Diaspidiotus ancylus Putnam حشرة بتنام القشریة Diaspididae m m + + +
Eriosoma lanigerum Hausman مّن التفاح الصوفي Aphididae M + + +
Hemiberlesia latania Sing. یا القشریةحشرة الالتان Diaspididae m m + + +
Icerya purchasi Mask. البق الدقیقي األسترالي Margarodidae m + +
Icerya seychellarum West. بق دقیقي  Margarodidae m + +
Kilifia acuminata Sing. حشرة المانجو القشریة الرخوة Coccidae m + + +
Lepidosaphes ulmi L. حشرة الحلویات المحاریة Diaspididae m M m + + +
Myzus persicae Sulzer مّن الخوخ (الدراق) Aphididae m m m + + +
Nezara viridula Uhler البقة الخضراء Pentatomidae m m m +
Parlatoria oleae Colvee حشرة الزیتون القشریة Diaspididae M M M + + + +
Russellaspis pustulans Cok. حشرة التین القشریة الفنجانیة Asterolecanidae M M M + + +
Siphoninus granati P.&H. ذبابة الرمان البیضاء Aleyrodidae m m m + +
Siphoninus phillyrese Haliday الذبابة البیضاء Aleyrodidae m m m + +

Lepidopteraحرشفیات األجنحة  
Chrysodexia gamma Yالدودة نصف القیاسة ذات الحرف  Noctuidae m m + +
Laspeyresia pomonella L. دودة ثمار التفاح Tortricidae M M m + +
Lithocolletis blancardella ناخرة (حفار) أوراق التفاح الملونة Gracillariidae m + +
Lyonetia clerkella L. ناخرة (حفار) أوراق التفاح  Lyonetidae M m m + + +
Paropta paradoxa H-Sheff. حفار ساق العنب Cossidae M + + +
Synanthedon myopaeformis Borkn حفار ساق الحلویات رائق األجنحة Sesiidae M + + +
Zeuzera pyrina L. حفار ساق التفاح Cossidae M M M + + +

Coleopteraغمدیات األجنحة  
Carpophilus hemipterus L. ت البقعتینخنفساء الثمار الجافة ذا Nitidulidae m m m +
Chlorophorus varius Mull. حفار ساق الخوخ ذو القرون الطویلة Cerambycidae m M m + + +
Chrysobothris dorsata حفار أشجار الفاكھة ذو الرأس المبطط Buprestidae m m + + +
Chrysobothris mali جار التفاح ذو الرأس المبططحفار أش Buprestidae m + + +
Enneadesmus obtusedentatus ساحقة األخشاب Scolytidae m m m + + +
Hypoborus ficus Erich. خنفساء القلف Scolytidae m m + + +
Hypothenemus eruditus خنفساء القلف Scolytidae m m + + +
Hypothenemus obscurus خنفساء القلف Scolytidae m + + +
Macrotoma palmata F. حفار ساق السنط Cerambycidae m m + + +
Pachnoda faciata F. جعل الخوخ (الدراق) Scarabaeidae M m + + + + +
Pentodon bispinosus Kust. الجعل ذو الظھر الجامد  Scarabaeidae M M m + + + + +
Potosia cuprea ssp. ignicollis Gery جعل الورد الزمردي Scarabaeidae M M + + + + +
Scolytus amygdali Guer. خنفساء قلف الحلویات (اللوزیات) Scolytidae M M M + + +
Tropinota squalida Scop. جعل الورد الزغبي Scarabaeidae M M +
Xyleborinus saxeseni خنفساء القلف Scolytidae m + + +

Dipteraذات الجناحین  
Ceratitis capitata Wied. ذبابة الفاكھة Tephritidae m m +

 *A ،التفاح =Pلكمثرى، = اQ ،السفرجل =M ،آفة رئیسیة =mآفة ثانویة =* A= Apple, P= Pear, Q= Quince, M= Major, m= minor
  **W ،(الجذر، الساق أو األفرع) الخشب =L ،األوراق =Fl ،األزھار =Frالثمار =** W= Wood (root, stem and/or branches), L= leaves, Fl= Flowers, Fr= Fruits
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Abstract
El-Sherif, S.I., A.W. Tadros and A.A. Fattuoh. 1999. Survey of Pome-Fruit tress Insect Pests in Egypt. Arab J. Pl.
Prot. 17(1): 22-25.

Pome-fruits (apple, pear, and quince) are important fruit crops in Egypt. A comparative survey of the insect pests infesting pome-fruit
trees was carried out during two successive years from January 1994 until Decamber 1995, and the dominant species were determined. The
pests attacking pome-fruit trees in Egypt included 46 insects belonging to 21 families and 5 orders on apple, 35 insects belonging to 18
families and 4 orders on pear, and 22 insects belonging to 14 families and 4 orders on quince. Survey of the insect pests of pome-fruit trees
in Egypt revealed certain important observations. Cicadella viridis L. ( Hemiptera: Cicadellidae ) is being recorded for the first time in Egypt
on apple, pear and quince trees. Infestation with cotton aphid Aphis gossypii Glover is increasing in apple and pear orchards during spring.
The apple wooly aphid Eriosoma lanigerum Hausman. is also increasing on apple trees during spring. The fig scale Russellaspis pustulans
Cok. is a serious pest in apple and pear orchards especially at the newly reclaimed desert lands. The leaf miner Lyonetia clerkella L. is
becoming an important pest on apple trees.
Key words: Insect pests, apple, pear, quince, pome fruits.
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