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الملخص

بو حمدان ،رامي نبيل ،وجيه قسيس ،مازن بوفاعور .2019 .التسجيل األول للعدو الحيوي  Sclerodermus abdominalisعلى حشرة

البوبروستيد البرونزي  Perotis lugubrisفي سورية .مجلة وقاية النبات العربية.70-68 :)1(37 ،

تم تسجيل العدو الحيوي  )Hymenoptera, Bethylidae( Sclerodermus abdominalis Westwood,1839ألول مرة في محافظة السويداء ،سورية على

حشرة البوبروستيد البرونزي  .(Coleoptera: Buprestidae) Perotis lugubrisإن وجود هذا العدو الحيوي على حشرة البوبروستيد البرونزي في محافظة السويداء

يبشر بآفاق جديدة للمكافحة الحيوية لفصيلة الخنافس الزاهية ) (Buprestidaeالتي تهاجم أشجار التفاحيات ،ويبنى عليه آمال كبيرة للحد من انتشار هذه الحشرة على
مساحات كبيرة في المحافظة وبخاصة وأن هناك صعوبة كبيرة لمكافحة هذه الحشرة كيميائي ًا ،وبشكل خاص األعمار اليرقية الفتية منها والتي تهاجم الجذور بشكل
رئيس .يتميز هذا المتطفل بقدرته على مهاجمة يرقات وعذارى العديد من حشرات غمدية األجنحة (،Cerambycidae ،Buprestidae ،Bostrichidae ،Anobiidae
 )Scolytidaeبحيث ُيستفاد منه في المكافحة الحيوية بعد تربيته وإكثاره مخبرياً وإطالقه في الطبيعة .تم القيام بتوصيف مورفولوجي للحشرات الكاملة للمتطفل وهي
اإلناث غير المجنحة والذكور المجنحة.
كلمات المفتاحية ،Sclerodermus abdominalis :البوبروستيد البرونزي ،Perotis lugubris ،المكافحة الحيوية ،المتطفل ،سورية.

المقدمة

1

تتعرض أشجار التفاحيات لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية

المعروفة إال أنه في اآلونة األخيرة ظهرت حشرة البوبروستيد البرونزي

(شكل  )C-1في العديد من البساتين وبدأت أضرارها تزداد عاماً بعد
عام .تنتمي هذه الحشرة إلى فصيلة الخنافس الزاهية Buprestidae

) ،(Izzillo & Sparacio, 2011وتعد اليرقة الطور الضار ،حيث

تتغذى على الجذور وتتلفها وتحفر فيها أنفاقاً طويلة متداخلة
ومملوءة بالنشارة مما يؤدي لضعف الشجرة وبالنهاية موتها بالكامل

) .(Cranshaw et al., 2000تعد حشرات البوبروستيد من الحشرات

التي يصعب مكافحتها نظ اًر لوجود الطور اليرقي الضار في الجذور.
ينتمي العدو الحيوي لفصيلة  Bethylidaeالتي تضم أكثر

من  2216نوعاً موجودة في  97جنساً و 7تحت فصائل

) ،(Azevedo, 2006وهي تتطفل على يرقات غمدية وحرشفية االجنحة

الواسع على اليرقات الصغيرة والمتوسطة لعديد من الحفارات ذات

القرون الطويلة في الصين ) ،(Yao & Yang, 2008والنوع

 S. pupariaeالمتطفل على طور العذراء واألعمار اليرقية األخيرة لنوع
الخنافس الزاهية من حفار الدردار القرمزي Agrilus planipennis

الذي تسبب بالكثير من األضرار االقتصادية والبيئية في كندا والواليات

المتحدة والصين (.)Yang et al., 2012

يوجد  80نوعاً من جنس  Sclerodermusمنتشرة في جميع
أنحاء العالم ) ،(Gorah, 1990وتهاجم بشكل أساس يرقات وعذارى

أنواع الفصائل التالية،Anobiidae ،Scolytidae ،Cerambycidae :

 Buprestidaeو  .)Yang et al., 2012( Bostrichidaeيهدف البحث

إلى تسجيل العدو الحيوي  Sclerodermus abdominalisالمتطفل

على يرقات وعذارى حشرة البوبروستيد البرونزي Perotis lugubris

ودراسة الصفات الشكلية المميزة له.

) .(Lanes et al., 2004تستخدم الدبابير المتطفلة لفصيلة

مواد البحث وطرائقه

آسيا ) (Tang et al., 2012مثل النوع  S. guaniالذي يتميز بانتشاره

تم الكشف في بعض جذور أشجار اإلجاص والتفاح عن يرقات وعذارى

 Bethylidaeبشكل واسع في المكافحة الحيوية لحافرات الخشب في
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حشرات بوبروستيد برونزي تم التطفل عليها من قبل دبابير تنتمي إلى

رتبة غشائية األجنحة  Hymeopteraفي حقول قنوات وطليلين في

محافظة السويداء ،سورية .تم نقل الحشرات إلى مختبر الحشرات في

الفخذ منتفخ والساق مغطاة في جزئها العلوي بشكل كثيف بأشواك

بعض العينات بالكحول لدراسة الصفات الشكلية/المورفولوجية لها

البطن  -الطىء ) (sessileوطويل ذو لون أسود خاصة عند اإلناث،

مركز بحوث السويداء الستكمال دراسة المتطفل وتصنيفه .تم حفظ

باستخدام مكبرة مخبرية ( Nikonقوة تكبير  )21 ×10وأخذ القياسات
الميلليمترية ألفراد المتطفل .تم وصف الخصائص الشكلية الخاصة

بالحشرة الكاملة ،وتعريفها باستخدام المفتاح التصنيفي الموضوع من قبل
 )1914( Kiefferو .)1928( Berland

قصيرة ،والمخالب ذات نتوءات مسننة.

والحواف القمية لبعض األسترنة متموجة لكن ليس بعمق والخصر له

شكل مستطيل أو قد يكون واسعاً من الخلف.

الذكور المجنحة :أصغر حجماً من اإلناث ،والذكور عموما أقل شيوعاً

من اإلناث ،حيث يبلغ طول الذكر 2.5مم (شكل .)B-1

الرأس  -يشبه رأس االناث غير المجنحة لكنه أصغر وأشد سواداً.
قرون االستشعار  -قرون االستشعار مؤلفة من  13عقلة .العيون

النتائج والمناقشة
وصف المتطفل ()S. abdominalis

المركبة ملساء صغيرة ويمتلك باإلضافة إلى العيون المركبة ثالثة عيون

تبين بعد جمع العينات الحقلية ومراقبتها مخبرياً أن المتطفل هو
 .S. abdominalisما يميز هذه الحشرة هو وجود اإلناث غير المجنحة

لم نسجل وجود ذكور عديمة األجنحة خالل فحصنا للعينات في مناطق

والذكور المجنحة.

اإلناث غير المجنحة :هي دبابير صغيرة يبلغ طولها  3مم (شكل .)A-1

الرأس  -لون الرأس بني محمر مائل للسواد ،طوله أكثر من عرضه
وعرض الرأس يتجاوز عرض الصدر .تتوضع قرون االستشعار عند

قاعدة الدرقة وتحت مستوى قاعدة العيون المركبة ،وهي مرفقية تتألف

من  13عقلة واألصل  Scapeطويل .يحوي الفك العلوي ثالثة نتوءات
تشبه األسنان .الملمس الفكي مكون من  5عقل ،والملمس الشفوي
مؤلف من  3عقل .العيون المركبة ملساء صغيرة والعيون البسيطة

غائبة في األفراد عديمة األجنحة ،ولكنها موجودة في األفراد المجنحة.

الصدر  -ذو لون بني محمر مع اسوداد وهو أفتح من لون الرأس وفي

األشكال عديمة األجنحة تشكل الـ  mesoscutumو scutellumلوح ًا
مفردا واحداً ناعماً له حافة خلفية مقوسة تتصل بشكل مباشر مع
ً

بسيطة .الـ  scutellumلديها متطور وأغلبية الذكور تملك أجنحة ،حيث
الدراسة.

األجنحة  -الجناح األمامي لألفراد المجنحة ذو حواف خارجية وأمامية

ضعيفة ال تحوي على عرق ضلعي ،بينما تحتوي على عرق تحت
ضلعي ووسطي وعروق قاعدية .يلتقي العرق الـقاعدي مع العرق تحت

الضلعي المتجه نحو بقعة الجناح ( .(stigmaالعرق تحت الضلعي له

نهاية ثخينة بين الـعرق القاعدي وبقعة الجناح ولكنه ال يشكل
 prostigmaواضحة مميزة ،وبقعة الجناح صغيرة ،أما األجنحة الخلفية

فهي ذات أهداب على الحواف الخلفية.

شكر

أشكر الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ممثلة بالدكتورة الباحثة

ماجدة مفلح على دعمها المتواصل لجهود البحث العلمي.

الخصر  ،Propodeumبلورة الصدر األوسط  mesopleuraبارزة

مشكلة الجزء األعرض من الصدر .األرجل ذات لون بني مصفر فاتح،

A

B

C

شكل  (A) .1اإلناث غير المجنحة للمتطفل  (B) ،S. abdominalisالذكور المجنحة للمتطفل  (C) ،S. abdominalisانثى حشرة البوبروستيد البرونزي
P. lugubris
Figure 1. (A) Apterous female of S. abdominalis, (B) Alate male of S. abdominalis, (C) Female of bronze buprostid insect,
P.lugubris.
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Abstract
Bohamdan, R., W. Kassis and M. Bufaur. 2019. First record of the biological enemy Sclerodermus abdominalis on
Perotis lugubris in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 37(1): 68-70.
The natural enemy Sclerodermus abdominalis Westwood, 1839 (Hymenoptera, Bethylidae) was recorded on the bronze buprestid
insect, Perotis lugubris (Coleoptera: Buprestidae) for the first time in Sweida governorate, Syria. The presence of this natural enemy in
Sweida governorate gave new prospect for the biological control of the Buprestidae species, which attack pome trees, and gave hope to
reduce the distribution of this insect on large scale in this governorate, considering the difficulty of chemical control against larval stage in
the roots. The parasitism potential of S. abdominalis on larval and pupal stages of insect species of families Cerambycidae, Scolytidae,
Anobiidae, Buprestidae and Bostrichidae enhances success possibilities of biological control, especially when parasitoid species can easily
breed and reproduce in the laboratory and released later in nature. Adult’s morphology was described for both the winged males and nonwinged females.
Keywords: Sclerodermus abdominalis, bronze buprostid, Perotis lugubris, biological control, parasitoid, Syria.
Corresponding author: Ramy bohamdan, General Commission for Scientific Agricultural Research (GCSAR), Damascus, Syria,
email: ramy.alswaida@gmail.com
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