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 Short Communication (Survey: Insects)  (حشرات: حصر) مختصرة بحـوث
 

  على شجر Ophelimus maskelli (Ashmead) األوراق لدبور تورمالتسجيل األول 
 العراق ،في كربالء Eucalyptus camaldulensis اليوكالبتوس
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 صخالمل
 Ophelimus maskelli   األوراق لدبور تورم التسجيل األول. 2018. الجبوري  جدوع إبراهيمو  السويدي محمد موسى طه الجليل، عبد عدنانلهوف، 

(Ashmead) اليوكاليبتوس على شجر Eucalyptus camaldulensis 125-123(: 2)36، . مجلة وقاية النبات العربيةالعراق ،في كربالء. 
 شجرلمصابة أوراق على ألول مرة  Eulophidae وفصيلة Hymenoptera األجنحة اتغشائيلرتبة  التابع  Ophelimus (Ashmead)  وراقاألدبور تورم سجل 

 سبتمبر/وأيلول فبراير/أشهر شباط خالل العراق، وذلك ،محافظة كربالءل التابعةمن مشاتل مختلفة في منطقة الحسينية  جمعت Eucalyptus camaldulensis بتوسياليوكال
على  وباالعتماد Hymenopteraاألجنحة  اتغشائيباستخدام المفتاح التصنيفي لرتبة  الدبورتم تعريف . 2016لعام  نوفمبر/الثانيتشرين و  أكتوبر/وتشرين األول

 Leptocybe invasa Fisher & La Salle, 2004  النوع سجل حيث بالعراق اليوكالبتوس على شجر هو التسجيل الثاني النوع هذا يعتبر .الصفات التصنيفية لهذا النوع
 .بالكامل سطحي الورقةويغطي  فقط األوراق تركزعلىالذي ي الجديد النوع بعكسواألفرع  األوراق وقواعد األغصان علىصابته إتتركز أعراض  الذيو  2009عام 

 .العراق ،Ophelimus maskelli ،Eucalyptus camaldulensis، اليوكالبتوس :كلمات مفتاحية
 

 1المقدمة
 

 اآلسية عائلةلل .Eucalyptus spp بتوسياليوكالشجر أنواع تعود 
Myrtacea ، لى العراق من إالمدخله ويعد هذا الجنس من األجناس

هذا ل ا  تابع ا  نوع 15 أكثر منستعمل اوقد  ،(2009الكتاني، أستراليا )
 مع اتأقلمقد  أثبتت الدراسات بأن هناك نوعين فقط .الجنس في العراق

 E. microthicaو  Eucalyptus camaldulensisظروف العراق وهما 
(Kattanah & Shafiq, 1969)والزراعة األغذية ذكرت منظمة  ، وقد

(FAO)  م 35الى أكثر من رتفاعها ايصل  بتوسياليوكالبأن أشجار، 
في المناطق الجافه وشبه وتنمو  ،سريعة النمو وذات جذوع مستقيمية

في تأسيس استخدامها مقاومة للرياح ولذا يمكن  أنواع وهى ،الجافة
 درس .(1988عبد هللا، مصدات الرياح لحماية المساحات الواسعة )

Pearson (1993) 20 المستخرج وحدد النسب المئوية للزيت منها ا  نوع 
ر والبكتريا والكثير و ضد الفط اليوكالبتوسزيت ويستعمل  ،من كل نوع

  (.2014وشحادي، تريسي من األمراض األخرى )
 بتوسياليوكالالعديد من اآلفات التي تصيب شجر  يوجد في العراق

 ,Leptocybe invasa Fisher & La Salle وراقاألمنها دبور تورم 

 ،(Hassan, 2012) 2012ول مرة في العراق عام ألالذي سجل و  2004
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أوراق شجر  تورم دبور هوو  ،بحثهذا القيد اآلخر وهو والنوع 
والعائد لرتبة Ophelimus maskelli (Ashmead)  بتوسياليوكالا

الذي سجل ألول  (Hymenoptera: Eulophidae)األجنحة  اتغشائي
ول أل هذا النوع سجل .(2016لهوف وآخرون، ) 2016عام  من قبلنامرة 

تركيا  لى مناطق أخرى في العالم منهاإ وانتقل ،1999يطاليا عام مرة في إ
(Doğanlar & Mendel, 2007)، وتونس (Dhahri et al., 2010)، 

 .(2014تريسي وشحادي، ) وسورية ،(Branco et al., 2009)والبرتغال 
الخمس األخيرة بأضرار جسيمة ألشجار السنوات تسبب في كما 
وفي بعض  (Ghabeish & Araj, 2016) في األردن بتوسياليوكال

بالواليات  والية كاليفورنياللكرة األرضية ) المناطق في النصف الغربي
حدوث تسبب هذه اآلفة  .(Burks et al., 2015) (المتحدة األمريكية

( ولونها أخضر أو مم 1.2–0.9رمات على سطحي الورقة قطرها )تو 
ثالثة ولآلفة  .للشمس يكون لونها أحمر اأخضر مصفر وعند تعرضه

يطاليا إو  (تركيا ،األردن ،فلسطين)أجيال في منطقة الشرق األوسط 
أول جيل من العذارى ويظهر  ،يع ونهاية الخريفبمابين الر سبانيا إو 

هذه الحشرة س، وتتكاثر °11المشتية عندما تصبح درجة الحرارة أكثر من 
 ا  ناثإحيث تنتج  Thelytokyمن نوع   Parthenogentic ()بكريا   عذريا  

 132.6بالغة حوالي اللى ستغرق دورة حياتها من وضع البيض إوت ،فقط

 



(2018) 2، عدد 36مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  124  

 Dhahri et؛ Branco et al., 2009) بيضة 100 تقريبا  وتضع  ،يوما

al., 2010 ؛Protasov et al., 2007).  
 (2016 لعام 68عدد )لوقاية النبات  اإلخباريةللنشرة  ا  وتعزيز 

 ( المتضمن التسجيل األولي لهذا الدبور2016لهوف وآخرون، )
O. maskelli ولي لتحديد األبحث هذا الجراء إكان البد من  ،في العراق

 .لهذه اآلفة الجديدةبعض الصفات المظهرية 
 

 البحث وطرائقه مواد
 

من مشاتل مختلفة في  بتوسياليوكالجلبت نماذج مصابة من أوراق شجر 
 ،فبراير/أشهر شباط خاللبالعراق منطقة الحسينية في محافظة كربالء 

، 2016لعام  نوفمبر/الثانيتشرين و  كتوبرأ/األولتشرين  ،سبتمبر/أيلول
تشريح بوذلك بهذه الحشرة صابتها إللتأكد من  نماذج المصابةالوفحصت 

ستخدام أدوات تشريح خاصة مع وضع نماذج أخرى من هذه التورمات با
بأبعاد )في أوعية بالستكية  الحشرة األوراق المصابة خالل فترة ذروة نشاط

لضمان خروج البالغات لغرض تشخيصها باستخدام ( 3سم 10×10×10
عتماد باالو  Hymenopteraاألجنحة  اتغشائيالمفتاح التصنيفي لرتبة 

وآخرون  Protasovعلى الصفات التصنيفية لهذا النوع المعتمد من قبل 
 Optika مركب ذو كاميرا من نوع ستعمال مجهر( با2007)

microscope . بتوسياليوكال أشجار من المصاب شخص نوع الشجركما 
من قبل الدكتور  E. camaldulensisفي منطقة تنفيذ البحث وهو النوع 

 العراق. ،جامعة كربالء ،كلية الزراعة ،قسم البستنه ،صباح غازي 

 
 النتائج والمناقشة

 
 اإلصابةتظهر أعراض حيث  ،مصابة بهذه الحشرة أوراق 1 يبين شكل

على سطحي الورقة تبلغ كثافتها العددية نتفاخات اعلى شكل تورمات أو 
 مربع لكل ورقة مصابة في  لكل سنتيمتر 6.03 ±26.33حوالي 

 في حدود( بأن كثافتها العددية 2007) وآخرون  Protasovحين وجد 
 على لوحظ وجود ثقب في أحد جانبي التورم .²تورم لكل سم 11.5-36.0

ويمثل هذا الثقب مكان خروج البالغات بعد  ،أحد سطحي الورقة النباتية
دورة حياتها داخل هذه التورمات. بين تشريح التورمات وجود ستكمالها ا

 وطور  الثالثة بأعمارها األطوار الحشرية فيها من البيضة واليرقة
نشر سابقا   وهذا يتفق مع ما Exarateمن النوع الحر وهى العذراء 

(Ghabeish & Araj, 2016 ؛Protasov et al., 2007).  وجد أكثر من

مهدي آخرون  لما ذكره وفقا   ذلك يمكن تفسيرو  ،يرقة في التورم الواحد
ظاهرة تعدد  تحدثاألجنحة  اتغشائيفراد رتبة أبعض بأن ل (1977)

أكثر من أي أن البيضة الواحدة يخرج منها  Polyembryonyاألجنة 
 (. 1977مهدي وآخرون، جنين )

 

 
 

 
 

 Ophelimus maskelli  بتوسياليوكال اإلصابة بحشرة تورم أوراقأعراض  .1 شكل

(Ashmead) . 

Figure 1. Symptoms of infested Eucalyptus leaves with the gall 

wasp Ophelimus maskelli (Ashmead). 

 
 ولها مم 0.26±5.43بأن طول جسم البالغة حوالي  2ويبين شكل 

 0.096±1.05يبلغ طولها حوالي  Antennaeستشعاراالزوج من قرون 
، ويتميز بأن عقلة العذق فيه تساوي نصف طول عقلة األصل، وأن مم

ويوجد على  ،بعضهاعقل ملتحمة مع  ةالجزء القاعدي مكون من أربع
( شعرة Submarginal veinالعرق تحت الحافي في الجناح األمامي )

تريسي ) سابقا  فة وهذا ماالحظه كل من درس هذه اآل ،واحدة فقط
يبلغ طول الجناح األمامي  .(Protasov et al., 2007؛ 2014وشحادي، 

الذي يبلغ طوله  أطول من الجناح الخلفي وهو مم 0.23±4.53للحشرة 
نفذ يو  مع وجود زغيبات شعرية على حواف األجنحة. مم 3.24±0.14
 ونشاطهاالبيئية لهذه الحشرة –بحث لدراسة بعض الجوانب الحياتية حاليا  

 العراق. ،في محافظة كربالء اليوكاليبتوسالموسمي على أشجار 
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  . Ophelimus maskelli (Ashmead)الطور البالغ لدبور تورم أوراق. 2شكل 
Figure 2. Adults of Eucalyptus gall wasp Ophelimus maskell (Ashmead) 
 

Abstract 
Lahouf, A.A., T.M.M. El-Seweydi anf I.J. El-Jboory. 2018. First record of the Eucalyptus gall wasp Ophelimus maskelli 

(Ashmead) in Kerbala province, Iraq. Arab Journal of Plant Protection, 36(2): 123-125. 
The Eucalyptus gall wasp, Ophelimus maskelli (Ashmead) (Hymenoptera: Eulophidae) was detected and recorded for the first time in 

Iraq infesting Eucalyptus camaldulensis in Husseiniya area, Kerbala province during the months February, September, October and November, 

2016. The collected wasps were identified, following the taxonomic keys of Hymenoptera characteristics of this species. O. maskelli was the 

second gall wasp collected from Iraq in addition to the Leptocybe invasa which was previously recorded from Erbil in 2009. 
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