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 Short Communication (New Record: Insects)   )حشرات :تسجيل جديد ( مختصرة بحـوث
 

  في سورية .Eucalyptus sp لألورام على األوكاليبتوس المسببةالتسجيل األول لنوعين من الدبابير 
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  الملخص
في  .Eucalyptus sp التسجيل األول لنوعين من الدبابير المسببة لألورام على األوكاليبتوس .2014فاطمة شحادي. و ، عبد الناصر يتريس

  .95-92 ):1(32بات العربية، . مجلة وقاية النسورية
  ، حيث سجل النوع األول .Eucalyptus spسجل ألول مرة في سورية نوعان من الدبابير المسببة لألورام على أوراق وأفرع أشجار األوكاليبتوس 

Leptocybe invasa Fisher and LaSalle  حدث النوع الثانيالفتية. في حين أ ألوراق واألغصانانتفاخات على العروق الرئيسة وأنصال ا مسبباً  حلبفي 
Ophelimus maskelli (Ashmead) النوعكما سجل  .انتفاخات على المسطح الورقي ألشجار األوكاليبتوس Closterocerus chamaeleon (Girault)  المتطفل على

  .اإلصابة الذي يدعو لالهتمام بهذا الطفيل وحمايته للحد من انتشار األمر Ophelimus maskelli يرقات
  .Leptocybe invasa ،Ophelimus maskelli، Closterocerus chamaeleon ،لألورام المسببةالدبابير  األوكاليبتوس،: كلمات مفتاحية

 
  مقدمةال
  

أشجار االوكاليبتوس من أهم األشجار المزروعة في المناطق  دتع
 الحراجية في األراضي الجافة، وكذلك في المناطق شبه الجافة في

ن من امنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ينتشر في سورية نوع
   .Eucalyptus camaldulensis Dehn النوع ،االوكاليبتوس

)= E. rostrata Schlecht. جوانب على ) الذي ينتشر بشكل أساس
الطرقات وحواف المدن، ويستخدم حديثًا في التشجير الحراجي على 

بشكل  .E..gomphocephala A. DC بينما استخدم النوع ،نطاق واسع
هذه . وتعتبر )1( أساسي في المناطق الساحلية لتثبيت الرمال الساحلية

مصدرًا هامًا لألخشاب وكذلك لتأمين مصدر غذائي لنحل األشجار 
العسل. كما أنها تمنع انجراف التربة وتستخدم كمصدات رياح حول 

  المناطق الزراعية والسكنية.
ليبتوس بعديد من اآلفات الحشرية في تصاب أشجار االوكا
با، حيث سجلت خالل السنوات الماضية و منطقة المتوسط وجنوب أور 

متفاوتة على أشجار  العديد من اآلفات التي تسبب أضراراً 
على للتدرنات  المسببةن من الدبابير اوكاليبتوس. ومؤخرًا ظهر نوعاأل

 Leptocybeط وهما في منطقة المتوس وكاليبتوسأوراق وأفرع أشجار األ

invasa وOphelimus maskelli يحدث النوع .Ophelimus 

maskelli (Ashmead)  ،العديد من االنتفاخات (البثرات) الصغيرة
يطاليا إ). كانت 11( على وجهي الورقة تشاهددائرية الشكل تقريبًا، ال

). لوحظ بعد ذلك 15( 2000با عام و أول من سجل هذا النوع في أور 
وكذلك  ).6( 2005)، وفي فرنسا عام 12( 2004نيا عام سباإفي 

). 3( 2010 ). كما سجل في تونس عام4( 2005سجل في تركيا عام 
اخًا فيحدث انتف Leptocybe invasa Fisher and LaSalleأما النوع 

حوامل األوراق واألفرع الحديثة التكوين و  على العروق الوسطية لألوراق
ذلك تختلف األعراض الناتجة عن اإلصابة وكاليبتوس، وبألشجار األ

بهذه الحشرة عن اإلصابة بمثيلتها السابقة الذكر. عرف هذا النوع من 
وكاليبتوس في الشرق األوسط عام لألورام على األ المسببةالدبابير 

فريقيا، أ، انتشر بعدها إلى مناطق حوض البحر المتوسط ثم  2000
  وقد كان النوع ).14الهند، جنوب شرق أسيا والصين (

E. camaldulensis  إصابة  المنتشرةاألوكاليبتوس أنواع من أكثر
). ومن الجدير ذكره 13( مقارنة مع باقي األنواع، بالنوع السابق الذكر

 أضف إلى ذلك، أنالنوع هو النوع الرئيس المنتشر في سورية.  أن هذا
 أدى فاتغياب األعداء الحيوية في المناطق التي وصلت إليها هذه اآل

إلى تكاثرها وانتشارها بشكل كبير، األمر الذي استدعى تبني برامج 
سجل انتشار  2004ففي عام  ).5( المكافحة الحيوية في تلك المناطق

في  Ophelimus maskelliيرقات النوع  عدد من المتطفالت على
 losterocerus chamaeleonكان من بينها المتطفل أستراليا 

(Girault) )8.(  سجل هذا المتطفل في البرتغال،  2007 في عامو
  ).2% (65.5ووصلت نسبة تطفله في خريف ذلك العام 
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وكاليبتوس بتدرنات شديدة على ونظرًا النتشار إصابة أشجار األ
أدت لضعف األشجار وجفاف أورقها وموت العديد من األوراق واألفرع 

 ةسوريي ف الطرقاتوجوانب  في بعض المناطق الحراجيةأغصانها، 
كان ال بد من أجراء بحث أولي  ،(حلب، إدلب، حمص وطرطوس)

والبحث عن أعدائها وتشخيصها  لتحديد الحشرات المسببة لهذه التدرنات
  .الحيوية

  

  مواد البحث وطرائقه
  

أوراق معت جُ  ،للتدرنات على األوراق واألفرع المسببةلتعريف األنواع 
المصابة والمنتشرة في  .Eucalyptus spأشجار األوكاليبتوسوأفرع من 

(موقعين في حلب، وموقعين في إدلب وواحد  وٕادلب وحمص حلب نمد
 /سبتمبروأيلول /أبريلنيسان يخالل شهر بشكل أسبوعي  ،في حمص)

سفل أكل شجرة من سم ل 50بطول أغصان  ُجمعت خمسة .2011عام 
 وبواقع عشر أشجار لكل موقع من المواقع المدروسة. ووسط الشجرة،

كما أخذت ثالثة  حت بعض هذه التدرنات لتحديد األطوار الموجودة،رِّ شُ 
أغصان صغيرة في كل منها خمس أوراق لكل شجرة مدروسة، أي 

ورقة/الشجرة، وضعت في أقفاص تربية صغيرة وتم ترطيبها  15بمعدل 
باستمرار بقطع قطن رطبة عند قاعدة كل فرع لتأخير جفاف هذه 

لبالغة فور خروجها لتعريفها وتحديد ما اذا األفرع. جمعت الحشرات ا
ملت هذه األنواع على شرائح زجاجية ضمن . حُ كانت آفة أو طفيل

 5-3س لمدة  45ْ عندكهربائي  حاضن، ثم وضعت في Hoyerوسط 
أيام، وتم تعريفها باستخدام المفتاح التصنيفي الموضوع من قبل 

Gibson )7ية لهذه األنواع ) وكذلك باالعتماد على الصفات التصنيف
 وآخرون Mendelو )11وآخرون ( Protasovالموصوفة من قبل 

)10(.  
   

  النتائج والمناقشة
  

  تم تسجيل نوعين من الدبابير التي تسبب تدرنات ألوراق 
 Leptocybe invasa األول ، النوعوأفرع األوكاليبتوس

(Hymenoptera: Eulophidae) ، والذي يسبب انتفاخات على األفرع
حيث  .)A-1(شكل  حديثة وأنصال األوراق والعرق الرئيس في الورقةال

، في حين وٕادلبسجل ألول مرة في كل من محافظة حلب وحمص 
توجد اليرقة والعذراء  ).10( طرطوسسجل مسبقًا من قبل المتني في 

، C-1ضمن االنتفاخات المحدثة على األفرع وأنصال األوراق (شكل 
D-1املة (شكل)، ثم تخرج الحشرة الك B-1(  من خالل ثقوب تحدثها

في قرن  عقلة العذقيالحظ في هذا النوع أن طول  في تلك االنتفاخات.

. أما )E-1(شكل  تساوي أكثر من نصف طول عقلة األصل االستشعار
مكون من ) Anelliوالذي يدعى (بالنسبة للشمروخ فالقسم القاعدي منه 

فهو مكون  )Funicle(يليه  عقل ملتحمة مع بعضها، أما الجزء الذي 4
عقل متساوية في الحجم، أما الجزء الطرفي من الشمروخ  3من 

)Clava (على كما يالحظ  عقل تستدق باتجاه القمة. 3مكون من ف
 ودوج )Submarginal Vein(لجناح األمامي ا في تحت الحافي العرق

 بعد الحافي كما أن العرق شعيرات)، 5- 2(وقد تكون  ت،يراشع 3-4
)Postmarginal Vein( الطرفي أقصر من ربع طول العرق   
)Stigmal Vein( شكل  في الجناح األمامي)F-1(.  

  

  
  

 Leptocybe invasa ،(B)أعراض االصابة بالحشرة  (A). 1شكل 
 (F)قرن االستشعار،   (E)العذراء،   (D)اليرقة،  (C)الحشرة الكاملة، 
  الجناح األمامي

Figure 1. Symptoms of the insect Leptocybe invasa (A), 
adults (B), larvae (C), pupae (D), antennae (E), and front 
wing (F). 

  
  Ophelimus maskelliأما النوع الثاني 

(Hymenoptera: Eulophidae) ،انتفاخات على المسطح سبب ف
. )A-2وخصوصا األوراق الحديثة (شكل  الورقي ألشجار األوكاليبتوس

يصب األنصال واألفرع، وهذا أول ذكر لهذا النوع في سورية. ولم  
)، ثم C-2 ،D-2توجد اليرقة والعذراء ضمن هذه االنتفاخات (شكل 

. )B-2تخرج الحشرة الكاملة من خالل ثقوب في تلك االنتفاخات (شكل 
 )،F-2(شكل بأن عقلة العذق في قرن االستشعارهذا النوع يتميز 

الجزء القاعدي من الشمروخ أن و صل، تساوي نصف طول عقلة األ
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)Anelli(  الذي عقل ملتحمة مع بعضها.  4مكون من) والجزء التالي
مكون من عقلة واحدة، أما الجزء الطرفي من الشمروخ  )Funicleيدعى 

)Clava (كما أن طول عقل الجزء القاعدي من  عقل. 3يتكون من ف
أقصر من  ) معاً Funicleمع الجزء التالي لها ( )Anelliالشمروخ (

  لجناح في ا تحت الحافي على العرق). ويوجد Clavaعقل الشمروخ (
بعد  ، كما أن العرق) شعرة واحدة فقطSubmarginal Vein(األمامي 
الطرفي يساوي بالطول العرق  )Postmarginal Vein( الحافي

)Stigmal Vein في الجناح األمامي (شكل (E-2(.  
  

  
  

 Ophelimus maskelli ،(B)أعراض االصابة بالحشرة  (A). 2 شكل
 (F)، الجناح األمامي ،(E)، العذراء (D)، يرقةال (C)، الحشرة الكاملة
  قرن االستشعار

Figure 2. Symptoms of the insect Ophelimus maskelli (A), 
adults (B), larvae (C), pupae (D), front wing (E), and 
antennae (F). 

  
% من أشجار األكاليبتوس كما هو 95حظ إصابة أكثر من لو 

أضرارًا كبيرة على األفرع  وٕاحداثها ،عفرين في حلبالحال في موقع 
جعل من تقصي انتشار األعداء الحيوية قيد النشر)، دراسة (واألوراق 

نوع من في الطبيعة السورية أمرًا في غاية األهمية، نتج عنه تسجيل 
ألول مرة في  Ophelimus maskelliلى النوع الدبابير المتطفلة ع

يتميز  . Closterocerus chamaeleon (Girault)لطفمتهو السورية 
هذا المتطفل بلون الرأس والصدر األخضر الالمع، وهو عبارة عن 

يتبع الفصيلة )، A-3( شكل  مم 0.9-0.6 حشرة صغيرة الحجم بحدود
Eulophidae  والرتبةHymenoptera .ل لهذا المتطفل كان أول تسجي

في البرتغال عام  ،)5( 2007في تركيا عام  )، كما سجل8في استراليا (
وهو متطفل يرقي خارجي،  ).9( 2010) وفي تونس عام 2( 2009

يتكون القسم ). B-3 (شكلوتوجد العذراء ضمن تدرنات األوراق 
أما الجزء عقل مثلثية الشكل،  3من ) Anelli(لشمروخ القاعدي من ا

  من عقلتين األولى أصغر من فهو مكون  )Funicle(ذي يليه ال
القاعدية منها أعرض ) فClava(أما الجزء الطرفي من الشمروخ الثانية. 

   .)D-3 (شكل نتهي بعضو حسييمن البقية ويستدق باتجاه القمة و 
لجناح األمامي في ا تحت الحافي على العرقكما يالحظ 

)Submarginal Vein( فقطشعرتين ود وج )شكل C-3(.  
  

  
  

، Closterocerus chamaeleonالحشرة الكاملة للطفيل  (A) .3شكل 
(B) العذراء ،(C) الجناح األمامي ،(D) قرن االستشعار 

Figure 2. Adult of Closterocerus chamaeleon (A), pupae 
(B), front wing (C), and antennae (D).  

  
ين السابقين من الدبابير على بالرغم من االنتشار الكثيف للنوع

 في سورية اماشجار األوكاليبتوس في العديد من مناطق انتشاره
، فانه لم يسجل حتى اآلن بالغة لألشجار المصابة اً ا أضرار موٕاحداثه

 وقد سجل. اإلصاباتتطبيق أي نوع من المكافحة للحد من انتشار هذه 
نوع على ال Closterocerus chamaeleonانتشار المتطفل 

Ophelimus maskelli حيث بلغت في العديد من مناطق االصابة 
(دراسة  /سبتمبرأيلولخالل شهر  حلب% في 90 لياحو  نسبة تطفله
 هنفسلفصل ل) 2(وآخرون  Brancoوهي أعلى مما ذكره  ،قيد النشر)
جراءات اتخاذ اإل ان .في البرتغال% 63.5- 51.5والبالغة من السنة 
هذه  وجود لمتطفل، وتشجيع انتشاره في مواطنحماية هذا االكفيلة ب
من األولويات التي يعد من خالل ترشيد استخدام المبيدات،  ،الحشرة

  . يجب مراعاتها في القريب العاجل
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Abstract 
Trissi, A.N. and F. Shehadi. 2014. First record of two gall-inducing wasps on Eucalyptus (Eucalyptus sp.) in Syria. Arab 
Journal of Plant Protection, 32(1): 92-95. 

Two gall wasps were detected for the first time on the foliage and branches of Eucalyptus sp. trees in Syria. Leptocybe invasa Fisher 
and LaSalle detected in Aleppo, induced galls on petioles, leaf midribs and young branches, while Ophelimus maskelli (Ashmead) induced 
galls on Eucalyptus leaves. In addition, one parasitoid, Closterocerus chamaeleon was detected on Ophelimus maskelli, which calls for 
measures to protect it as a natural enemy for the wasp. 
Keywords: Eucalyptus, gall wasp, Leptocybe invasa, Ophelimus maskelli, Closterocerus chamaeleon.  
Corresponding author: A.N. Trissi, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria,  

Email: n_trissi@yahoo.com 
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