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الملخص

أبو كف ،نبيل ،إياد محمد وعلي حسن .2020 .المتطفالت المرافقة لحشرة الحمضيات الشمعية  Ceroplastes floridensis Comstockعلى أشجار

الحمضيات في محافظة الالذقية ،سورية .مجلة وقاية النبات العربية.311-304 :)4(38 ،

نفذ البحث لدراسة المتطفالت المرافقة لحشرة الحمضيات الشمعية  (Hemiptera: Coccidae) Ceroplastes floridensis Comstockخالل موسم 2018/2017
في أربعة بساتين حمضيات في المناطق التالية :الكاملية ،دبا ،ستخيرس ،عين اللبن من محافظة الالذقية ،سورية .جمعت العينات النباتية (أوراق) المصابة بحشرة

الحمضيات الشمعية من بساتين الحمضيات أسبوعياً من أصناف أبو صرة ،كلمنتين ويافاوي .سجلت خمسة أنواع من المتطفالت ،اثنان من فصيلة Aphelinidae
() Coccophagus scutellaris (Dalmanو ) )Marietta picta (Andreواثنان من فصيلة  Microterys nietneri (Motschulsky)( Encyrtidaeو Psyllaephagus

 )sp.ومتطفل واحد )) (Scutellista caerulea (Fonscolombeمن فصيلة  .Pteromalidaeتباين النشاط الشهري ألنواع المتطفالت المعزولة من حشرة
الحمضيات الشمعية خالل أشهر الدراسة ،حيث بلغ أعلى عدد للمتطفل  24 S. caeruleaفرداً في تشرين األول/أكتوبر ،في حين كان أقل عدد للمتطفل في شهري

تموز/يوليو وآب/أغسطس  7أفراد لكل منهما ،ثم جاء بعدها المتطفل  C. scutellarisحيث بلغ أعلى عدد  20فرداً في تشرين األول/أكتوبر ،في حين بلغ أقل عدد في
نيسان/أبريل  3أفراد ،يليها المتطفل  M. nietneriحيث بلغ أعلى عدد  13فرداً في حزيران/يونيو ،وأقل عدد  4أفراد في تشرين األول/أكتوبر ،وأعلى عدد للمتطفل
 Psyllaephagus sp.بلغ  7أفراد في كانون األول/ديسمبر ،في حين كان أقل عدد فردين في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ،واختفت جميع المتطفالت في كانون

الثاني/يناير وشباط/فبراير .وبلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل  M. nietneriفي نيسان/أبريل  ،%37.93في حين كانت أقلها في تشرين األول/أكتوبر  ،%6.25وبلغت
أعلى كثافة نسبية للمتطفل  S. caeruleaفي تشرين األول/أكتوبر  %37.5وأقلها في حزيران/يونيو  ،%22.22بينما بلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل C. scutellaris

في آب/أغسطس  %36.36وكانت أقلها في نيسان/أبريل  ،%10.34في حين بلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل  Psyllaephagus sp.في كانون األول/ديسمبر %30.43
وكانت أقل كثافة نسبية له في أيلول/سبتمبر  ،%4.44كما بلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل  M. pictaفي تشرين الثاني/نوفمبر  %34في حين بلغت أقلها في أيار/مايو
 .%6.25سجلت أعلى نسبة تطفل ( )%27.74في شهر تشرين األول/أكتوبر في موقع دبا ،وكانت أعلى كثافة نسبية ( )%37.5للمتطفل .S. caerulea
الكلمات المفتاحية :حشرة الحمضيات الشمعية ،Ceroplastes floridensis ،متطفالت ،نسبة التطفل ،حمضيات ،سورية.
1

المقدمة

تعد حشرة الحمضيات الشمعية Ceroplastes floridensis Comstock,

 1881آفة رئيسة على الحمضيات ) ،(Citrus spp.كما أنها تهاجم

ونتيجة امتصاص الحوريات كميات كبيرة من عصارة النبات فإنها تفرز

كمية كبيرة من الندوة العسلية التي تصبح فيما بعد مغطاة بفطر العفن

األسود ( .)Bodenheimer, 1935وجدت حشرة الحمضيات الشمعية في
المنطقة المدارية ،ثم انتشرت في جميع أنحاء العالم ،منها :أمريكا

مجموعة كبيرة من العوائل النباتية :األفوكادو )،(Persea Americana

الشمالية :الواليات المتحدة ( ،)Hamon & Williams, 1984كما توجد

) ،(Rhapiolep sisindicaوالصنوبر ) ،(Pinus taedaوالبلوط

(.)Argyriou & Kourmadas, 1980

نتيجة تغذية الحوريات والبالغات على األنسجة النباتية من خالل

(متطفالت ومفترسات) حيث توجد بشكل طبيعي في مناطق انتشارها،

واألرز ) ،(Cedrus deodaraوالعرعر ) ،(Ulmus spp.والزعرور الهندي

في سورية ولبنان والدول المجاورة وتعد من اآلفات االقتصادية الهامة

) .)Drees et al., 2006( (Quercus spp.تسبب الحشرة أض ار اًر كبيرة

تهاجم مجتمعات الحشرات القشرية الشمعية باألعداء الحيوية

امتصاص العصارة ،وتؤدي اإلصابة الشديدة إلى تغير في لون األوراق،

وتسهم في حفظ التوازن الطبيعي للحشرات ،وما يحدث في بعض األوقات
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من زيادة كثافة الحشرة ما هو إال نتيجة غياب هذه األعداء الحيوية

) (Hemiptera: Coccidaeفي محافظة الالذقية ،سورية.

وبخاصة المتطفالت ،حيث أن الحفاظ على األعداء الطبيعية أكثر كفاءة

مواد البحث وطرائقه

بسبب

استخدام

المبيدات

الكيماوية

مما

يؤدي

قتلها

إلى

واستراتيجية دائمة من إطالق األعداء الحيوية في البساتين

(.)Kabashima & Dreistadt, 2014

ناد اًر ما توجد حشرة الحمضيات الشمعية بأعداد كبيرة بسبب نشاط

طريقة جمع العينات
اختيرت أربعة بساتين حمضيات في محافظة الالذقية في المناطق التالية:

أعداء طبيعية فعَّالة ( ،)Futchet al., 2015من ضمن هذه األعداء

الكاملية ،دبا ،ستخيرس ،عين اللبن خالل  2017/6/1ولغاية

 Chalcidoideaالمجموعة األكثر فاعلية في المكافحة الحيوية للحشرات

عينات أسبوعية لمدة  48أسبوعاً بمعدل  25ورقة/بستان ،بمعدل  5أوراق

وبخاصة على الحشرات القشرية الرخوة ) .(Hayat, 1994استخدمت

نايلون وسجلت عليها المعلومات الخاصة ونقلت إلى مختبر الحشرات في

الحيوية للحشرات القشرية كانت رتبة  Hymenopteraفوق فصيلة

القشرية واألنواع من فصائل Eulophidae ،Encyrtidae ،Aphelinidae

فصيلة

Encyrtidae

بنجاح

في

برامج

المكافحة

الحيوية

 ،2018/6/4وتم اختيار خمسة أشجار عشوائياً من كل بستان .جمعت
من االتجاهات األربعة للشجرة ومن وسط الشجرة ،وضعت في أكياس

مركز تربية األعداء الحيوية في الالذقية وحفظت في البراد وفحصت في

ضد أنواع من أجناس  Ceroplastes ،Coccusو Saissetia

اليوم التالي لتحديد نسبة التطفل ومعرفة عدد الحش ارت الكلي.

دور المتطفل في المكافحة الحيوية ضد الحشرات القشرية الرخوة ،حيث

عزل المتطفالت وتقدير نسبة التطفل

) .(Kapranas & Tena, 2015ذكر في دراسة أجريت في مصر لمعرفة
بلغت أعلى نسبة للتطفل  %25على حشرة الحمضيات الشمعية في تشرين

الثاني/نوفمبر ( .)Abd-Rabou, 2011سجل وجود ثالثة أنواع من
المتطفالت تهاجم حشرة الحمضيات الشمعية في الواليات المتحدة وهي:

،Scutellista cynea Motschulsky

Coccophagus lycimnia

.)Drees et al., 2006( Metaphycus eruptor Howard ،Walker

يهاجم المتطفل  Coccophagus scutellarisستة أنواع من

الحشرات القشرية الرخوة منها حشرة الحمضيات الشمعية ( Abd-Rabou,

 ،)2001كما سجل  Coccophagus ceroplastaeكمتطفل على اآلفة،
وتراوحت نسبة التطفل بين  .)Konar & Saha, 2002( %35-0كما

وضعت أوراق العينات التي جمعت من أربعة بساتين والمصابة بحشرة

الحمضيات الشمعية في صندوق خشبي مزود بمصدر ضوئي أبعاده

 50×25×70سم ،وجمعت الحشرات الكاملة المنجذبة (من جميع الحقول

معاً) إلى الضوء بوساطة شفاط يدوي ،حيث استمرت مدة الجمع

شهر واحد .نقلت المتطفالت البالغة المنبثقة إلى أنابيب بالستيكية تم

حفظها في الثالجة .وقدرت نسبة التطفل باستخدام المعادلة التالية

(:)Kavaca et al., 1999
=P

C+B
A

× 100

سجل في دراسة عن تطور مجتمعات حشرة الحمضيات الشمعية في تركيا

حيث =P ،النسبة المئوية للتطفل =A ،عدد الحشرات القشرية الكلي (الحي

 ،)Karaca, 2016وقد تمت مهاجمة اآلفة من قبل المتطفالت

المتطفل =C ،عدد الحشرات القشرية الموجود عليها ثقب خروج للمتطفل

 ،)Kourmadas, 1980وذكر في فلسطين أن مجتمعات اآلفة قد

تقدير الكثافة النسبية

وجود المتطفلين  C. scutellarisو Eserkay & ( Metaphycus sp.
 C. lycimniaوArgyriou & ( Tetrastichus ceroplastae.

انخفضت بحدود  %5بسبب المتطفالت (.)Bodenheimer, 1935

تهاجم المتطفالت Coccophagus sp.،Microterys nietneri

الحشرة القشرية الرخوة ) ،)Abd-Rabou, 2001( (Coccus sp.كما

يهاجم المتطفل  Scutellista caeruleaحشرة الزيتون القشرية السوداء

في محافظة الالذقية (جزعة .)2016 ،تم إطالق المتطفل Scutellista

والمتطفل عليه) =B ،عدد الحشرات القشرية التي تحتوي أحد أطوار

حسبت الكثافة النسبية للتطفل ))(Parasitoid relative density (PRD

لكل نوع من المتطفالت المحددة باستخدام المعادلة التالية

(:)Onice et al., 2000

الكثافة النسبية لنوع محدد (= )%

 caeruleaفي نيوزيالند للمكافحة الحيوية للحشرات القشرية الرخوة

(.)Dumbleton, 1936
هدف

هذا

الحمضيات الشمعية

البحث

لدراسة

المتطفالت

المرافقة لحشرة

)(Ceroplastes floridensis Comstock

النسبة المئوية الشهرية لمتطفل
)= (PRD

عدد أفراد نوع محدد
العدد الكلي للمتطفالت
المرافقة للحشرة
أعداد المتطفل الشهرية
مجموع أعداد جميع المتطفالت
في الشهر نفسه

× 100

× 100
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تعريف المتطفالت

عرفت بالغات المتطفالت وتم التأكد منها حتى مستوى النوع من

قبل المؤلف األول باستخدام المفاتيح التصنيفية المتخصصة

(Grissell & Schauff, 1990؛ Noyes, 2018؛ Prinsloo, 1991؛
.)Trjapitzin, 1973, 1989

بين المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي ) (LSDعند مستوى احتمال

.%5

الالذقية من المناطق التالية :الكاملية ،دبا ،ستخيرس ،عين اللبن ،وتم
التأكد منها حتى مستوى النوع من قبل المؤلف األول باإلعتماد على
مفاتيح التصنيف المتخصصة ،منها:

Marietta

) picta (André, 1878تتميز األنثى البالغة لهذا المتطفل بأن

قرون االستشعار قصيرة مع شريطين داكنين مائلين بلون

أسود ،أصل قرن االستشعار ممتد ومتسع ،والنوع الثاني
) Coccophagus scutellaris (Dalman, 1825حيث يأخذ

الجسم عند األنثى لوناً أسوداً والدريع لوناً أصف اًر ،واألرجل صفراء
اللون ،الحرقفة الوسطى والفخذ للرجل الخلفية بلون أسود ،بينما يكون

لون الدريع عند الذكر أسود ،تتباين قرون االستشعار بين اللون
األسود الداكن يتخلله مناطق أو تقطعات بلون أبيض ،األصل

) (scapeعريض ويتوسع باتجاه القمة.

نوعين من فصيلة  Encyrtidaeالنوع األول Microterys nietneri

) (Motschulsky, 1859تتميز األنثى بأن األرجل بلون أصفر،

العرق ما بعد الحافي في الجناح األمامي أطول من عرق البقعة

الجناحية ( ،)stigmaلون أصل وعذق قرن االستشعار بني مصفر،

والنوع الثاني ) Psyllaephagus sp. (Ashmead, 1900تتميز

األنثى بأن لون الجسم معدني أخضر أو أزرق مخضر والعرق
الحافي نقطي الشكل ،العرق ما قبل الحافي متطور ،قرون

االستشعار مكونة من  6عقل يكون أسطواني في المقطع الدائري،

الصولجان ( )Clavaمكونة من  3-2عقل ،يتميز الذكر بأن قرن
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 C. scutellarisو  S. caeruleaمن الحشرات البالغة والطور الحوري
الثاني.

بلغت أعلى نسبة مئوية من إجمالي األعداد للمتطفل S. caerulea

وانبثق أقل أعداد من الجنس  Psyllaephagus sp.بنسبة ،%9.09

عرفت خمس متطفالت انبثقت من حشرة الحمضيات الشمعية في محافظة

-

M. picta

 M. nietneriبنسبة  ،%20.30والنوع  M. pictaبنسبة ،%13.03

تعريف المتطفالت

االستشعار مكون من  6عقل ،الصولجان غير مقسم.

متطفل واحد من فصيلة  Pteromalidaeهو

االستشعار مكون من  9عقل.

 ،%32.12والنوع  C. scutellarisبنسبة  ،%25.45والنوع

النتائج والمناقشة

-

عرض الرأس أكثر من طوله ،نهاية الجسم الخلفية حادة ،قرن

و  M. nietneriمن الحشرات البالغة ،بينما عزلت متطفالت

تم تحليل النتائج باستخدام البرنامج اإلحصائي  Genstat 12والمقارنة

-

المع ذي بريق معدني ،المظهر الجانبي مدرع بشكل قليل أو مسنن،

عزلت المتطفالت التالية،Psyllaephagus :

التحليل اإلحصائي

نوعين من فصيلة  Aphelinidaeالنوع األول

) caerulea (Fonscolombe, 1832تتميز األنثى بأن الجسم أزرق

Scutellista
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وبمستوى الفصيلة انبثقت أعلى نسبة من فصيلة  Aphelinidaeوهي

 ،%38.48تالها فصيلة  Pteromalidaeبلغت  %32.12وأقلها فصيلة
 Encyrtidaeوكانت .%29.39

النشاط الشهري لبالغات المتطفالت التي تصيب حشرة الحمضيات

الشمعية

كان إجمالي عدد البالغات المنبثقة من تربية حشرة الحمضيات الشمعية
 330متطفالً ،وكان أعلى إجمالي أعداد المتطفالت المنبثقة شهرياً في
تشرين األول/أكتوبر  64فرداً بنسبة  ،%19.39تاله في تشرين

الثاني/نوفمبر  50فرداً بنسبة  ،%14.15وفي حزيران/يونيو  36فرداً
بنسبة  ،%10.9وفي أيار/مايو كان  32فرداً بنسبة  ،% 9.69وتساوت

األعداد المنبثقة في نيسان/أبريل وتموز/يوليو وكان  29فرداً بنسبة
 %8.78لكل شهر ،وانبثق في كانون أول/ديسمبر  23فرداً بنسبة

 ،%6.96وانبثقت أقل أعداد في آب/أغسطس  22فرداً بنسبة ،%6.66
في حين لم ينبثق أي فرد من أي نوع من المتطفالت في كانون
الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس وانعدم وجود المتطفالت في

كانون األول/ديسمبر ،بسبب انخفاض درجات الح اررة ودخول حشرة
الحمضيات الشمعية بطور البيات الشتوي (جدول .)1

تباين النشاط الشهري ألنواع المتطفالت المعزولة من حشرة

الحمضيات الشمعية خالل أشهر الدراسة ،حيث بلغ أعلى عدد للمتطفل

 24 S. caeruleaفرداً في تشرين األول/أكتوبر ،في حين كان أقل عدد
للمتطفل في شهري تموز/يوليو وآب/أغسطس  7أفراد لكل منهما ،ثم جاء
بعدها المتطفل  C. scutellarisحيث بلغ أعلى عدد  20فرداً في تشرين

األول/أكتوبر ،في حين بلغ أقل عدد في نيسان/أبريل  3أفراد ،يليها

المتطفل  M. nietneriحيث بلغ أعلى عدد  13فرداً في حزيران/يونيو،
وأقل عدد بلغ  4أفراد في تشرين األول/أكتوبر ،وأعلى عدد للمتطفل

 Psyllaephagus sp.بلغ  7أفراد في كانون األول/ديسمبر ،في حين

كان أقل عدد فردين في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر ،واختفت جميع
المتطفالت في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير (شكل.)1 ،

في آب/أغسطس بنسبة  %6.66وانعدمت اإلصابة في كانون

الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس .2018
النسبة المئوية للمتطفالت شهريا

الكثافة النسبية للمتطفالت

يبين الشكل  2أن النسبة المئوية للتطفل لجميع المتطفالت التي أصابت

يبين جدول  1الكثافة النسبية لمتطفالت حشرة الحمضيات الشمعية في

حشرة الحمضيات الشمعية في مواقع الدراسة لها ذروتين األولى في

نسبية للمتطفل  M. nietneriفي نيسان/أبريل  ،%37.93في حين كانت

 ،%21.77وهذا يتوافق مع دراسة أجريت في مصر إلى أن نسبة

نسبية للمتطفل  S. caeruleaفي تشرين األول/أكتوبر  %37.5وبلغت

ذروتها األولى في حزيران/يونيو لكن اختلفت قيمة هذه النسبة حيث

 C. scutellarisفي آب/أغسطس  %36.36وكانت أقلها في

( )2016في دراسة لحصر المتطفالت المرافقة لحشرة الحمضيات البنية

 Psyllaephagus sp.في كانون األول/ديسمبر  %30.43وكانت أقل

الصيف والربيع ،كما اختلفت الذروة الثانية حيث كانت في كانون

للمتطفل  M. pictaفي تشرين الثاني/نوفمبر  %34في حين بلغت أقل

األول/ديسمبر  %1.34ويتبين من ذلك ارتفاع نسبة التطفل في أشهر

محافظة الالذقية خالل موسم  ،2018-2017حيث بلغت أعلى كثافة
أقل كثافة نسبية في تشرين األول/أكتوبر  ،%6.25وبلغت أعلى كثافة

أقلها في حزيران/يونيو  ،%22.22بينما بلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل
نيسان/أبريل  ،%10.34في حين بلغت أعلى كثافة نسبية للمتطفل

كثافة نسبية له في أيلول/سبتمبر  ،%4.44كما بلغت أعلى كثافة نسبية
كثافة نسبية له في أيار/مايو .%6.25

بينت نتائج التحليل اإلحصائي لمقارنة متوسط األعداد الشهرية

للمتطفالت باستخدام اختبار أقل فرق معنوي ) )LSDعند مستوى احتمال

حزيران/يونيو بنسبة  %16.9والثانية في تشرين األول/أكتوبر بنسبة
التطفل لجميع المتطفالت التي تصيب حشرة الحمضيات الشمعية بلغت

بلغت  ،)Moustafa, 2012( %0.9وتوافقت هذه النتائج مع جزعة

الرخوة في محافظة الالذقية حيث أشار إلى ارتفاع نسب التطفل في أشهر

الثاني/يناير بنسبة  ،%7.9في حين بلغت أقل نسبة للتطفل في كانون
الصيف والخريف ،ويعود سبب ذلك إلى وجود الحشرة العائل في األطوار
الحياتية المناسبة للتطفل (الحوريات في العمر الثاني واإلناث الفتية)

وهذا يتوافق مع كثير من الباحثين الذين أشاروا إلى ارتفاع نسبة التطفل

 %5االختالف المعنوي ألعداد المتطفالت خالل أشهر الدراسة ،حيث

عندما يوجد توافق بين ظهور الحشرات الكاملة للمتطفل واألطوار

وتناقصت في تشرين الثاني/نوفمبر وبلغت  %14.51ثم أيلول/سبتمبر

.)Prinsloo & Annecke, 1979

بلغ أعلى متوسط كثافة نسبية شهرية في تشرين أول/ديسمبر %19.39

 %13.6تالها حزيران/يونيو  %10.9وأيار/مايو  ،%9.69فنيسان/أبريل

المناسبة من العائل (Hafezet al., 1987؛ Huang & Huang, 1988؛

وتموز/يوليو  %8.78لكل منهما ،ثم كانون أول/ديسمبر  %6.96وأقلها
30
25

Coccophagus scutellaris
Marietta picta

Microterys nietneri
Scutellista caerulea
psyllaephagus

أعداد بالغات المتطفالت
Adult parasitoids

20
15
10
5
0

شهر Month

شكل  .1أعداد بالغات متطفالت حشرة الحمضيات الشمعية  Ceroplastes floridensisفي محافظة الالذقية خالل موسم .2018/2017
Figure 1. Numbers of adult parasitoids on citrus wax scale Ceroplastes floridensis in Lattakia during the 2017/2018 growing
season.
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جدول  .1أعداد بالغات متطفالت حشرة الحمضيات الشمعية  Ceroplastes floridensisوكثافتها النسبية شهريا ً خالل موسم .2018/2017
)Table 1. Numbers of adult parasitoids of the Citrus wax scale Ceroplastes floridensis and its monthly relative density (PRD
(%) during the 2017/2018 growing season.

الشهر Month

Microterys
nietneri
PRD
*No

Coccophagus
scutellaris
PRD
No

المتطفل Parisitoid
Marietta
Scutellista
picta
caerulea
PRD
No
PRD
No

Psyllaephagus
sp.
PRD
No

Total
PRD No

36.11
34.48
22.72
15.50
6.25
10.00
0.00

30.55
31.03
36.36
33.33
31.25
18.00
17.39

0.00
0.00
0.00
11.11
18.75
34.00
17.39

11.11
10.34
9.09
4.44
6.25
6.00
30.43

10.9
8.78
6.66
13.6
19.39
14.15
6.96

المجموع

2017
June
حزيران/يونيو
July
تموز/يوليو
August
آب/أغسطس
September
أيلول/سبتمبر
تشرين األول/أكتوبر October
تشرين الثاني/نوفمبر November
كانون األول/ديسمبر December

13 a
10 b
5 cd
7c
4d
5 cd
0e

11 c
9 cd
8d
15 b
20 a
9 cd
4e

8d
7d
7d
16 b
24 a
16 b
8d

0e
0e
0e
5c
12 b
17 a
4 cd

22.22
24.14
31.81
35.55
37.5
32.00
34.78

4b
3 bcd
2 bcde
2 bcde
4b
3 bcd
7a

36
29
22
45
64
50
23

2018
0e
0.00
0e
0.00
0f
0.00
0e
January
كانون الثاني/يناير
0e
0.00
0e
0.00
0f
0.00
0e
February
شباط/فبراير
0e
0.00
0e
0.00
0f
0.00
0e
March
آذار/مارس
3 cd
31.03
9 cd
10.34
3e
37.93 11 ab April
نيسان/أبريل
2 de
34.37
11 c
15.62
5e
37.50 12 ab May
أيار/مايو
2.179
2.668
2.668
2.516
LSD0.05
<.001
<.001
<.001
<.001
F
0.003
القيم المتبوعة بأحرف متشابهة في العمود الواحد ال يوجد بينها فرق معنوي باختبار أقل فرق معنوي عند مستوى إحتمال .%5
*  =PRDقيمة النسبة المئوية الشهرية للمتطفل = أعداد المتطفل الشهرية مقسومة على مجموع أعداد جميع المتطفالت في الشهر نفسه مضروبة بـ 100؛  = Noأعداد المتطفل الشهرية.
Values followed by the same letters in the same column are not significantly different by using the least significant difference test at P=0.05.
0.00
0.00
0.00
10.34
6.25

0e
0e
0 ce
3 bc
2 bcde
2.668

0.00
0.00
0.00
10.34
6.25

0
0
0
29
32

0.00
0.00
0.00
8.78
9.69

* PRD=The value of the monthly parasitoid relative density (PRD)= monthly parasitoid numbers divided by the number of all parasitoids in the same month
multiplied by 100; No= Collected parasitoid numbers per month.

25
21.77
16.95

15
11.45

11.91

9.85

10

7.40
4.68

5
0

2017/6

2017/7

2017/8

2017/9

2017/10

2017/11

2017/12

2018/3

2018/4

2018/5

0

0

2018/1

1.24

2018/2

النسبة المئوية للتطفل
Percentage of Parasitism

20

18.08
15.62

شهر Month

شكل  .2توزع نسب التطفل لجميع المتطفالت شهريا ً على حشرة الحمضيات الشمعية  Ceroplastes floridensisخالل موسم .2018/2017
Figure 2. Distribution of monthly parasitism rate of all parasitoids on citrus wax scale Ceroplastes floridensis during the
2017/2018 growing season.
النسبة المئوية للتطفل حسب الموقع

وفي ستخيرس  ،%26كانت نسب التطفل متقاربة ويعود ذلك لوجود الجيل

يبين جدول  2نسب التطفل المسجلة على حشرة الحمضيات الشمعية في

الثاني لحشرة الحمضيات الشمعية في جميع مواقع الدراسة ،كما سجلت

بموقع دبا ،حيث بلغت نسبة التطفل  ،%27.74وبلغت في عين اللبن

 ،%1.25ثم جاء بعدها الكاملية بنسبة  ،%3أما في عين اللبن ودبا

مواقع الدراسة شهرياً ،تم تسجيل أعلى نسب تطفل في تشرين األول/أكتوبر
 %26.78في تشرين األول/أكتوبر ،أما في الكاملية فبلغت %26.55
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أقل نسبة تطفل في كانون األول/ديسمبر حيث بلغت في ستخيرس
فبلغت نسب التطفل %3.25و %4.12على التوالي.

جدول  .2النسب المئوية للتطفل على حشرة الحمضيات الشمعية  Ceroplastes floridensisفي محافظة الالذقية خالل موسم .2018/2017
Table 2. Parasitism rate (%) on citrus wax scale Ceroplastic floridensis in Lattakia during 2017/2018 growing season.
النسبة المئوية للتطفل )Parasitism rate (%
الموقع Location

الكاملية

دبا

ستخيرس

عين اللبن

المتوسط

Kamiliya

Dibba

Sitkheres

Ain al-Laban

Mean

June
July
August
September
October
November
December

16.07
15.48
10.44
14.30
26.55
9.30
3.00

15.90
15.40
9.48
12.26
27.74
9.81
4.12

16.17
13.06
10.70
14.30
26.00
9.00
1.25

16.40
15.10
11.05
14.33
26.78
9.85
3.25

16.13 b
14.76 c
10.42 e
13.80 c
26.77 a
9.49 e
2.91 f

January
February
March
April
May

0.00
0.00
0.00
14.46
11.58

0.00
0.00
0.00
14.40
14.53

0.00
0.00
0.00
15.46
12.11

0.00
0.00
0.00
14.46
11.58

0.00 g
0.00 g
0.00 g
14.70 c
12.45 d

الشهر Month

2017
حزيران/يونيو
تموز/يوليو
آب/أغسطس
أيلول/سبتمبر
تشرين األول/أكتوبر
تشرين الثاني/نوفمبر
كانون األول/ديسمبر
2018
كانون الثاني/يناير
شباط/فبراير
آذار/مارس
نيسان/أبريل
أيار/مايو

1.126

LSD0.05
المتوسطات التي يتبعها نفس األحرف في نفس العمود ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى احتمال .%5

Means followed by the same letter in the same column are not significantly different at P=0.05.

بلغ متوسط النسبة المئوية لتطفل كافة أنواع المتطفالت على حشرة

األول/أكتوبر ،وأقلها  %3.25في كانون األول/ديسمبر ،وهذا يختلف مع

على مستوى المواقع في دبا وبلغ  ،%10.30وفي عين اللبن ،10.23

أيار/مايو واتفقت النتائج مع نتائجه حيث كانت أقل نسبة تطفل في شهر

الحمضيات الشمعية في كافة مواقع البحث  ،%10.12كان أعلى متوسط

 )2012( Moustafaحيث أشار الى أن اعلى نسبة تطفل في شهر

وفي الكاملية بلغ  %10.10وأقلها في ستخيرس وكانت  ،%9.84أما

كانون األول/ديسيمبر ،وانعدم وجود المتطفالت التي تصيب حشرة

 % 16.14والذروة الثانية كانت أعلى متوسط نسبة تطفل في تشرين

وآذار/مارس (جدول .)2

على مستوى األشهر وجدنا ذروتين كانت األولى في حزيران/يونيو

الحمضيات الشمعية في شهر كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير

األول/أكتوبر بلغ  ،%26.77ثم تتالت باالنخفاض إلى أن انعدمت كما

أكدت نتائج الدراسة بأن أعلى أعداد للمتطفالت التي تصيب حشرة

 ،%14.70وفي أيلول/سبتمبر  ،%13.80وفي أيار/مايو ،%12.45

تالها فصيلة  Pteromalidaeبنسبة  %32.12وأقلها من فصيلة

يلي :في تموز/يوليو بلغ متوسط  ،%14.76وفي نيسان/أبريل بلغ

وفي آب/أغسطس  ،%10.42وفي تشرين الثاني/نوفمبر ،%9.49

الحمضيات الشمعية كانت من فصيلة  Aphelinidaeبنسبة ،%38.48
 Encyrtidaeبنسبة  .%29.39اختلفت الكثافة النسبية للمتطفالت

وكانت أقل نسبة في كانون األول/ديسمبر  ،%2.91وانعدمت في كانون

المرافقة لحشرة الحمضيات الشمعية ضمن المعقد التطفلي في البيئة

وعند مقارنة أعلى نسبة تطفل وأقلها حسب الموقع تبين ما يلي:

حيث بلغ أعلى متوسط كثافة نسبية شهرية في تشرين أول/ديسمبر

وأقلها  %3في كانون األول/ديسمبر ،في دبا كانت أعلى نسبة %27.74

أيلول/سبتمبر  %13.6تالها حزيران/يونيو  % 10.9وأيار/مايو

الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس (جدول .)2

في الكاملية كانت أعلى نسبة تطفل  %26.55في تشرين األول/أكتوبر،

في تشرين األول/أكتوبر ،وأقلها  %4.12في كانون األول/ديسمبر ،وفي
ستخيرس كانت أعلى نسبة  %26في تشرين األول/أكتوبر ،وأقلها

 %1.25في كانون األول/ديسمبر وهي أقل نسبة في كافة المواقع على
مدار األشهر ،وفي عين اللبن كانت أعلى نسبة  %26.78في تشرين

المدروسة ،كما اختلفت نسب التطفل حسب مواقع الدراسة وأشهر العام،
 %19.39وتناقصت في تشرين الثاني/نوفمبر وبلغت  %14.15ثم

 ،%9.69فنيسان/أبريل وتموز/يوليو  %8.78لكل منهما ،ثم كانون

األول/ديسمبر  %6.96وأقلها في آب/أغسطس بنسبة  %6.66وانعدمت
اإلصابة في كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير وآذار/مارس.
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Abstract
Abo Kaf, N., I. Mohammed and Ali Hasan. 2020. Parasitoids associated with citrus wax scale Ceroplastes floridensis
Comstock on citrus trees in Lattakia, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 38(4): 304-311.
A study was carried out to identify the parasitoids associated with the citrus wax scale Ceroplastes floridensis Comstock (Hemiptera:
Coccidae) and assess their activity during the growing season 2017/2018 in the following areas Kamiliya, Dibba, Sitkheres, Ain al-Laban in
four orchards of Lattakia governorate, Syria. The plant samples (leaves) infested with the pest were collected from the orchards of the following
varieties: Washington navel, Clemantine, Java orange. Five species of parasitoids were recorded: two Aphelinidae (Coccophagus scutellaris,
Marietta picta), two Encyrtidae (Psyllaephagus sp., Microterys nietneri), and one Pteromalidae (Scutellista caerulea). The monthly activity
of parasitic species isolated from citrus wax scale varied during the study months, with the highest number of parasitoid S. caerulea was 24 in
October, while in July and August the lowest number was 7 individuals each month, followed by the parasitoid C. scutellaris with the highest
number of 20 in October, and the lowest number of 3 in April, followed by the parasitoid M. nietneri with the highest number of 13 in June,
and the lowest number 4 in October. The highest number of the parasitoid Psyllaephagus sp. reached 7 individuals in December, and the lowest
number was in August and September, and all parasitoids disappeared in January and February.
The highest relative density of M. nietneri in April was 37.93%, and the lowest relative density in October was 6.25%; the highest
relative density of the parasitoid S. caerulea in October (37.5%) and the lowest in June (22.22%); the highest relative density of the parasitoid
C. scutellaris was in August (36.36%), and the lowest in April (10.34%); and the highest relative density of the parasitoid Psyllaephagus sp.
was in December (30.43%), and the lowest in September (4.44%); the highest relative density of the intruder M. picta was in November (34%),
and the lowest was in May (6.25%). The highest rate of parasitism (27.74%) was recorded in October at Dibba, with the highest relative
intensity (37.5%) for S. caerulea.
Keywords: Ceroplastes floridensis, Florida wax scale, Parasitoids, Percent parasitism, Citrus, Syria
Corresponding author: Nabil Abo Kaf, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria,
Email: nabil.abokaf@tishreen.edu.sy
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