بحـوث مختصرة (حصر :أعداء حيوية)

)Short Communication (Survey : Natural Enemies

مالحظات أوليّة عن بعض مفترسات بسيال اإلجاص )Cacopsylla bidens (Šulc
) (Psyllidae: Hemipteraفي منطقة ظهر الجبل في السويداء ،سورية
وائل المتني 1وجهان العبد

هللا2

( )1قسم المكافحة ،مديرية وقاية المزروعات ،وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي ،دمشق ،سورية ،البريد االلكترونيalmatni@scs-net.org :

( ) 2مركز بحوث التفاحيات ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،السويداء ،سورية.

الملخص
المتني ،وائل وجهان العبد اهلل .2003 .مالحظات أوليّ ة عن بعض مفترسات بسيال اإلجاص

)Cacopsylla bidens (Šulc

) (Psyllidae: Hemipteraفي منطقة ظهر الجبل في السويداء ،سورية  .مجلة وقاية النبات العربية.48-46 :21 .
أجري مسح حقلي أولي لمفترسات بسيال اإلجاص ) Cacopsylla bidens (Šulcفي بساتين إجاص غير مرشوشة في منطقة ظهر الجبل في السويداء ،سورية
خالل صيف عام  .1996اندرجت األعداء الحيوية التي عثر عليها تحت عدة رتب 5 :أنواع من مختلفة األجنحة ) ،(Heteropteraونوعين من شبكيات األجنحة
) ،(Neuropteraونوع واحد من كل من غمديات االجنحة ) (Coleopteraوجلديات األجنحة ) .(Dermapteraباإلضافة إلى مجموعة من العنكبوتيات ،كما لوحظ أيضًا
وجود التطفل على هذه اآلفة .كان البق المفترس ) Anthocoris nemoralis (F.و ) Orius horvathi (Reuterمن أكثر األعداء الحيوية انتشارًا في بساتين اإلجاص.
كلمات مفتاحية :بسيال اإلجاص ) ،Cacopsylla bidens (Šulcإجاص ) ،(Pyrus communis L.أعداء حيوية ،السويداء ،سورية.

المقدمة
يعدّ اإلجاص ) (Pyrus communis L.الفاكهة التفاحية الثانية
المزروعة في المناطق الجبلية في سورية .تتعرض هذه الشجرة لعدد
من اآلفات التي تؤثر في إنتاجيته ،وحشرة بسيال اإلجاص التي كان
يعتقد أنها  Cacopsylla pyricola Först.هي أهم حشرة تصيب شجرة
اإلجاص في سورية اليوم .ثبت عالميًا أنه ال يمكن السيطرة على هذه
اآلفة إال باتباع برامج اإلدارة المتكاملة لآلفة ،ولكن حتى اآلن ال توجد
أية دراسة محلية تعرّف األعداء الحيوية الموجودة في بساتين اإلجاص
يمكن االعتماد عليها في تخطيط مثل هذه البرامج .ومع أن بعض
الدراسات قد أجريت في شرقي المتوسط خالل السنوات الماضية ()5
فإنها ال تزال غير كافية ،وما تزال معظم خطط المكافحة المتكاملة
تعتمد بصورة مطلقة على دراسات أجنبية بعيدة عن واقع بالدنا (،9
 .)13وحتى في بلدان شرقي المتوسط فإنه ال توجد دراسة
وافية لتحديد مفترسات البسيال فيها عدا بعض المالحظات مثل
المفترس  Anthocoris sp.وحشرات أسد المنّ )(Chrysopa sp.

في منطقة البقاع في لبنان ( .)5وفي العالم ذكرت أهمية عدد
من المفترسات الشائعة تهاجم البسيال مثل أبو العيد ذو النقاط السبع
) (Coccinella septempunctata Linnaeusوأنواع عديدة من حشرات
أسد المنّ ( )Chrysoperla carnea (Stephens) senso latoوكذلك
أنواع مختلفة من البق المفترس من  Oriusو  Anthocorisكما في
فرنسا ( )7واليونان ( )12وبولندا ( .)11هدف البحث الحالي إلى
التعرف على أهم المفترسات الموجودة في بساتين اإلجاص في منطقة
ظهر الجبل في السويداء  -وهي من مناطق إنتاج اإلجاص المهمة في
سورية  -والتي يمكن أن يكون لها دور في خفض أعداد المجتمع

الحشري لهذه اآلفة ،وذلك كخطوة أولى من خطوات المكافحة الحيوية
واإلدارة المتكاملة آلفات اإلجاص في سورية.

مواد البحث وطرائقه
أجري البحث في حقول تجارب اإلجاص في مركز البحوث
العلمية الزراعية في عين العرب في السويداء الذي يقع في منطقة
ظهر الجبل ،ويرتفع عن سطح البحر  1450مترًا ،وكذلك في بعض
بساتين اإلجاص المجاورة له .أجريت الدراسة من أول نيسان/أبريل
وحتى نهاية أيلول/سبتمبر  .1996أخذت عينات من البسيال ومن
المفترسات من بساتين إجاص مصابة بشدة بحشرة بسيال اإلجاص منذ
عدة سنوات ،ولم تستخدم على هذه األشجار أي مبيدات خالل موسم
أخذ العينات  1996وال خالل السنة السابقة للبحث .أُخذت العينات
عشوائيًا عدة مرات بفاصل  15-10يومًا حتى نهاية الموسم بواسطة
مظلة ضرب دائرية وذلك بضرب  5أشجار كل منها  10ضربات ،ثم
جمعت العينات في الكحول اإليثيلي  .%75تم مراقبة حشرات بسيال
اإلجاص الموجودة على األشجار في الحقل ولوحظت سلوكية كل
المفترسات التي كانت تظهر في عينات مظلة الضرب بالمراقبة
البصرية أو باستخدام عدسة مكبرة حقلية ولعدة ساعات أسبوعيًا ،وفي
ذات الوقت تمت مراقبة األعداء الحيوية األخرى التي ال تظهر في
مظلة الضرب مثل العناكب والطفيليات إن وجدت .عرّفت حشرات
البسيال اعتمادًا على مفتاح التصنيف ( )4وكذلك بإرسال عينات إلى
مختص بحشرات البسيال (السيد مشهور الخوالدة من كلية الزراعة في
الجامعة األردنية) .تم تصنيف بعض المفترسات الشائعة باالعتماد على
المراجع العلمية ( ،)10 ،8أما التي لم يكن باإلمكان تعريفها بهذه
الطريقة فقد أرسلت إلى متحف التاريخ الطبيعي البريطاني/المعهد
العالمي للحشرات ) (IIEلتصنيفها.
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في مناطق شمالي سورية ( ،)1وكذلك

النتائج والمناقشة

،O. horvathi ،A. nemoralis

حشرات البق المفترس

Deraeocoris punctilatus

لدى تعريف بسيال اإلجاص وجد أنّ النوع الموجود في منطقة

و Campylomma sp.في بساتين التفاح في منطقة البحث نفسها

Cacopsylla

ن التفاح الزغبي ).)3( Eriosoma lanigerum (Hausm.
كمفترسات لم ّ

البحث

هو

)(Šulc

bidens

)(Hepatopsylla

) (Hemiptera: Psyllidaeوليس كما كان يعتقد سابقًا على أنه
 C. pyricola Först.أو  .C. pyri L.هذه النتيجة تتفق مع ما عثر عليه
سابقًا (.)15 ،4 ،2
تتبع األعداء الحيوية (مفترسات ومتطفالت) التي تم حصرها ست
فصائل تنتمي إلى  5رتب رئيسية (،Neuroptera ،Heteroptera
 Dermaptera ،Coleopteraو  ،)Hymenopteraباإلضافة إلى
العناكب  .Arachnidaإنّ معظم المفترسات التي تم تسجيلها في هذا
البحث هي مفترسات شائعة لبسيال اإلجاص وبخاصة في أوربا
وحوض المتوسط ( ،)12 ،11 ،7يضاف إلى ذلك أنّ لمعظمها تأثير
كبير في تطور أعداد المجتمع الحشري لبسيال اإلجاص وبخاصة بق
األنتوكوريد.
لوحظ خالل إجراء البحث أنّ نشاط حشرة أبو العيد ذو النقاط
السبع يتركز في الربيع ،أما أسد المنّ فقد لوحظ نشاطه في
بداية الصيف .شوهدت حشرات أبو العيد ذو النقاط السبع أثناء البحث
تفترس حوريات البسيال عَرَضيًا وبأوقات متفرقة من السنة خصوصًا
في بداية الموسم ،وهذا ما يتزامن مع فترة انتشارها األعظمي خالل
السنة بشكل مشابه لما وجده المتني وآخرون ( )3في بساتين التفاح .لقد
سجلت حشرات أبو العيد هذه كمفترسات هامة لبسيال اإلجاص في
ن
أماكن أخرى من العالم ( .)14 ،11 ،7لوحظ أيضًا أنّ يرقات أسد الم ّ
وبخاصة النوعين  Chrysoperla carneaو )C. pallens (Rambur

تتغذى على كافة أطوار البسيال لكن يبدو أنها تعاق بالندوة العسلية عند
غزارتها ،ولذلك يعتقد أن أهميتها تكمن في المراحل األولى لإلصابة أو
في حال اإلصابات الخفيفة وهذا ما يتزامن مع قمة أعدادها على أشجار
اإلجاص في الطبيعية .بلغت معظم المفترسات األخرى أعلى أعدادها

وجد  )7( Herardأنّ  O. horvathiكان موجودًا بأعداد كبيرة ومفترسًا
للبسيال في بساتين اإلجاص في فرنسا .أما  Campylomma sp.فقد كان
بأعداد أقل بكثير من بقية أنواع البق المفترس التي عثر عليها وكان
وجوده في أواخر الصيف وبالتالي يعتقد أن أهميته في التوازن الحيوي
مع بسيال اإلجاص محدودة أيضًا .وهذا مشابه لدراسة أخرى مع بق
الميريد .)6( Campylomma verbasci Meyer-Duer
شوهدت أثناء الرصد أنواع عديدة من العناكب Arachnida:

 Araneidaeتفترس البسيال ولوحظت كذلك في عينات مظلة الضرب،
لم يتم تصنيفها بعد .ويمكن القول أنّ معظم األعداء الحيوية المهمة في
المكافحة الحيوية لبسيال اإلجاص عالميًا موجودة في منطقة الدراسة،
ولكن يحتاج األمر إلى حمايتها وتشجيع تكاثر أعدادها عن طريق اتباع
برامج مكافحة متزنة.
جدول  . 1قائمة بالمفترسات التي وجدت على بسيال اإلجاص في
السويداء ،جنوبي سورية . 1996
Table 1. The predators of pear psylla found in pear orchards
in Sweida, southern Syria, 1996.
الرتبة Order
الفصيلة Family
مختلفة األجنحة Heteroptera
Anthocoridae

Miridae

وانتشارًا ،وهو مفترس عام لكن فريسته األكثر شيوعًا وتفضيالً هي

شبكيات األجنحة Neuroptera
Chrysoperla carnea (Stephens) senso lato
Chrysopidae

أسد ّ
المن األخضر
أسد ّ
)Chrysopa pallens (Rambur
المن

غمديات األجنحة Coleoptera
Coccinellidae

يعتقد أنّ وجوده قديم على األشجار البرية .تشير العديد من الدراسات
السابقة إلى أهمية المفترس  A. nemoralisفي برامج المكافحة الحيوية
كما في فرنسا ( .)6لوحظت حشرة Orius (Heterorius) horvathi

) (Reuterبأعداد كبيرة أيضًا ،لكن لم تكن كذلك على مدار الموسم
وإنما تركز انتشارها في أواخر الصيف ،كما وجدت أعداد قليلة من
البق المفترس ) Deraeocoris punctulatus (Fallenفي معظم
البساتين المدروسة .وقد لحظ  O. horvathiو أبو العيد ذو النقاط السبع

Coccinella septempunctata Linnaeus

أبو العيد ذو النقاط السبع

بسيال اإلجاص كما في معظم بلدان أوربا ( .)12 ،11 ،7ومع أنّ هذا
هو التسجيل األول لهذا المفترس على بسيال اإلجاص في سورية إال أنه

*)Anthocoris nemoralis (Fabricius
*)Orius (Heterorius) horvathi (Reuter
*Orius (Orius) sp.
*)Deraeocoris punctulatus (Fallen
*Campylomma sp.

في أواخر الصيف (آب/أغسطس وحتى أواخر تشرين األول/أكتوبر).
كان المفترس ) Anthocoris nemoralis (Fabriciusاألكثر عددًا

النوع Species

جلديات األجنحة Dermaptera
Forficulidae

Forficula auricularia Linnaeus

إبرة العجوز األوربية
غشائيات األجنحة Hymenoptera
Encyrtidae
نوعين لم يتم تعريفهما
العنكبوتيات A r ac hni da

عدة فصائل أهمها

انواع متعددة لم يتم تعريفها بعد

Araneidae

* تم تعريفها في المعهد العالمي للحشرات )(IIE

كمفترسات لبسيال الفستق الحلبي )Agonoscena tragionii (Licht.
)Arab J. Pl. Prot. Vol. 21, No. 1 (2003
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Abstract
Almatni, W. and J. Elabdulla. 2003. Preliminary Survey of the Predators of Pear Psylla, Cacopsylla bidens (Šulc)
(Psyllidae: Hemiptera) in Sweida, Syria. Arab J. Pl. Prot. 21: 46-48.
Preliminary observations of the natural enemies of pear psylla Cacopsylla bedins were conducted in unsprayed orchards in Sweida
gevernorate, Syria during the summer of 1996. Predators belonging to four orders: Heteroptera (5 species), Neuroptera (2), Coleoptera (one) and
Dermaptera (one), in addition to some spiders and 2 parasites from Hymenoptera were recorded. The Anthocorid bugs Anthocoris nemoralis
and Orius horvathi were the most common in the study area.
Key Words: Pear Psylla, Cacopsylla bidens (Šulc), Natural enemies, Syria.
Corresponding auther: Wa’el. Almatni, Directorate of Plant Protection, Ministry of Agriculture & Agrarian Reform, Damascus, Syria,
E-mail: almatni@scs-net.org.
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