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 Short Communication (Natural Enemies: Insects)  (حشرات: أعداء طبيعية) مختصرة بحـوث
 

 حشرة على  Sclerodermus abdominalis لعدو الحيوي لتسجيل األول لا
 ةفي سوري Perotis lugubris البرونزي  البوبروستيد
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 الملخص
على حشرة  Sclerodermus abdominalisلتسجيل األول للعدو الحيوي ا. 2019. نبيل، وجيه قسيس، مازن بوفاعور راميبو حمدان، 
 .70-68(: 1)37. مجلة وقاية النبات العربية، ةفي سوري Perotis lugubris البرونزي  البوبروستيد

على  ةفي محافظة السويداء، سوريألول مرة  Sclerodermus abdominalis Westwood,1839  (Hymenoptera, Bethylidae) الحيوي  لعدواتسجيل  تم
إن وجود هذا العدو الحيوي على حشرة البوبروستيد البرونزي في محافظة السويداء  .Perotis lugubris (Coleoptera: Buprestidae) برونزي حشرة البوبروستيد ال

تشار هذه الحشرة على ويبنى عليه آمال كبيرة للحد من ان ،هاجم أشجار التفاحياتتالتي  (Buprestidae) الزاهيةة الخنافس للفصييبشر بآفاق جديدة للمكافحة الحيوية 
والتي تهاجم الجذور بشكل  الفتية منهااليرقية  عمارخاص األبشكل الحشرة كيميائيًا، و  صعوبة كبيرة لمكافحة هذه وأن هناكخاصة بو  ةمساحات كبيرة في المحافظ

، Anobiidae ،Bostrichidae  ،Buprestidae ،Cerambycidae) جنحةوعذارى العديد من حشرات غمدية األقدرته على مهاجمة يرقات بل متطفميز هذا التيرئيس. 
Scolytidae) للحشرات الكاملة للمتطفل وهي  ف مورفولوجييوصالقيام بتتم  إطالقه في الطبيعة.و  المكافحة الحيوية بعد تربيته وإكثاره مخبرياً  بحيث ُيستفاد منه في

 ناث غير المجنحة والذكور المجنحة. اإل
 .ةالمكافحة الحيوية، المتطفل، سوري، Perotis lugubris، البوبروستيد البرونزي، Sclerodermus abdominalis: كلمات المفتاحية

 

 1المقدمة

تتعرض أشجار التفاحيات لإلصابة بالعديد من اآلفات الحشرية 
 ظهرت حشرة البوبروستيد البرونزي  المعروفة إال أنه في اآلونة األخيرة

بعد  اً ساتين وبدأت أضرارها تزداد عامفي العديد من الب( C-1)شكل 
  Buprestidae إلى فصيلة الخنافس الزاهيةهذه الحشرة نتمي تعام. 

(Izzillo & Sparacio, 2011)،  حيث  ،الضارالطور  اليرقةعد تو
 خلة أنفاقاً  طويلة متدافيها  تحفرو  تلفهاتتغذى على الجذور و ت

بالكامل  هانهاية موتوباليؤدي لضعف الشجرة  مماومملوءة بالنشارة 
(Cranshaw et al., 2000). حشرات البوبروستيد من الحشرات  دتع

  .لوجود الطور اليرقي الضار في الجذور نظراً  التي يصعب مكافحتها
 أكثر  التي تضم Bethylidaeفصيلة ل ينتمي العدو الحيوي 

 تحت فصائل 7و جنساً  97 موجودة في نوعاً  2216من 
(Azevedo, 2006)،  هي تتطفل على يرقات غمدية وحرشفية االجنحة و

(Lanes et al., 2004).  تستخدم الدبابير المتطفلة لفصيلة
Bethylidae  بشكل واسع في المكافحة الحيوية لحافرات الخشب في

 هبانتشار الذي يتميز  S. guani النوع مثل (Tang et al., 2012) آسيا
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من الحفارات ذات  ديدلعيرقات الصغيرة والمتوسطة على ال الواسع
 النوعو  ،(Yao & Yang, 2008) القرون الطويلة في الصين

S. pupariae رة لنوع يالعذراء واألعمار اليرقية األخ المتطفل على طور
 Agrilus planipennisحفار الدردار القرمزي من الخنافس الزاهية 

لواليات كندا وافي والبيئية  االقتصاديةالذي تسبب بالكثير من األضرار 
  .(Yang et al., 2012) المتحدة والصين

منتشرة في جميع  Sclerodermusجنس من  نوعاً  80 يوجد
 بشكل أساس يرقات وعذارى وتهاجم  ،(Gorah, 1990) نحاء العالمأ

، Cerambycidae ،Scolytidae ،Anobiidae: أنواع الفصائل التالية
Buprestidae  وBostrichidae (Yang et al., 2012) . يهدف البحث

المتطفل  Sclerodermus abdominalisتسجيل العدو الحيوي  ىإل
 Perotis lugubrisعلى يرقات وعذارى حشرة البوبروستيد البرونزي 

 ودراسة الصفات الشكلية المميزة له.
 

 مواد البحث وطرائقه
 

تم الكشف في بعض جذور أشجار اإلجاص والتفاح عن يرقات وعذارى 
تيد برونزي تم التطفل عليها من قبل دبابير تنتمي إلى حشرات بوبروس

في وطليلين  قنوات حقول في Hymeopteraرتبة غشائية األجنحة 
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 في الحشرات برتمخ إلى الحشرات نقل تم. محافظة السويداء، سورية
 حفظ تم وتصنيفه. المتطفل دراسة الستكمال السويداء بحوث مركز
 لها المورفولوجيةالشكلية/ اتالصف لدراسة بالكحول العينات بعض

 القياسات وأخذ (21× 10 تكبير قوة Nikon) مخبرية مكبرة باستخدام
 الخاصة الشكلية الخصائص . تم وصفالمتطفل فرادأل ليمتريةيلالم

 قبل من الموضوع التصنيفي المفتاح باستخدام وتعريفها الكاملة، بالحشرة
Kieffer (1914)  وBerland (1928). 

 

 والمناقشة النتائج
 

 (S. abdominalis)المتطفل وصف 
 ل هوطفمتأن ال بعد جمع العينات الحقلية ومراقبتها مخبرياً تبين 

S. abdominalis .هذه الحشرة هو وجود اإلناث غير المجنحة  ما يميز
 المجنحة.والذكور 

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

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

قاعدة الدرقة وتحت مستوى قاعدة العيون المركبة، وهي مرفقية تتألف 
 ثالثة نتوءاتالفك العلوي طويل. يحوي  Scapeألصل عقلة وا 13من 

والملمس الشفوي  ،عقل 5ن م الفكي مكون  األسنان. الملمستشبه 
العيون البسيطة صغيرة و ملساء المركبة العيون  عقل. 3مؤلف من 

 ولكنها موجودة في األفراد المجنحة. ،غائبة في األفراد عديمة األجنحة
فتح من لون الرأس وفي وهو أبني محمر مع اسوداد  ذو لون  - الصدر

 لوحاً  scutellumو mesoscutumتشكل الـ جنحة شكال عديمة األاأل
حافة خلفية مقوسة تتصل بشكل مباشر مع  له ناعماً  ا واحداً مفردً 

بارزة  mesopleura، بلورة الصدر األوسط Propodeumالخصر 
 ،رجل ذات لون بني مصفر فاتحاأل عرض من الصدر.مشكلة الجزء األ

 بأشواكالعلوي بشكل كثيف  هائجز والساق مغطاة في  منتفخالفخذ 
 .ذات نتوءات مسننة والمخالب ،قصيرة
 ،اإلناثخاصة عند ذو لون أسود وطويل  (sessile)الطىء  - البطن

والخصر له  سترنة متموجة لكن ليس بعمقوالحواف القمية لبعض األ
 من الخلف. شكل مستطيل أو قد يكون واسعاً 

 والذكور عموما أقل شيوعاً  ،من اإلناث حجماً أصغر  المجنحة: ذكورال
 .(B-1شكل ) مم 2.5حيث يبلغ طول الذكرمن اإلناث، 

 . أصغر وأشد سواداً  هير المجنحة لكنيشبه رأس االناث غ - الرأس
العيون  عقلة. 13قرون االستشعار مؤلفة من  - قرون االستشعار

عيون  ةثالثباإلضافة إلى العيون المركبة  يمتلكالمركبة ملساء صغيرة و 
حيث  ،جنحةأالذكور تملك بية أغلو لديها متطور  scutellum الـ .بسيطة

في مناطق  ذكور عديمة األجنحة خالل فحصنا للعيناتلم نسجل وجود 
 .الدراسة

لألفراد المجنحة ذو حواف خارجية وأمامية مامي الجناح األ - األجنحة
بينما تحتوي على عرق تحت  ،ضلعيعرق ال تحوي على ضعيفة 
العرق تحت مع ي قاعدالـ عرق اليلتقي  عروق قاعدية.ووسطي و ضلعي 
العرق تحت الضلعي له  stigma).الجناح )المتجه نحو بقعة  الضلعي

ولكنه ال يشكل  وبقعة الجناحعرق القاعدي الـ نهاية ثخينة بين
prostigma خلفيةجنحة الما األأ ،صغيرةبقعة الجناح و  ،واضحة مميزة 

 .الخلفية على الحوافهداب أ ذات  فهي
 

 شكر
بحوث العلمية الزراعية ممثلة بالدكتورة الباحثة أشكر الهيئة العامة لل

 .حث العلميبماجدة مفلح على دعمها المتواصل لجهود ال

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 انثى حشرة البوبروستيد البرونزي S. abdominalis ،(C)للمتطفل  المجنحة الذكور S. abdominalis ،(B)للمتطفل  المجنحة غير ناثاإل (A) .1شكل 

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 non-

winged females. 
Keywords: Sclerodermus abdominalis, bronze buprostid, Perotis lugubris, biological control, parasitoid, Syria. 
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