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 على شجيرات زعرور الزينة Stephanitis pyri (F. 1775) لحشرة نمر اإلجاصالتسجيل األول 
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 الملخص
 لحشرة نمر اإلجاص. التسجيل األول 2018منوفي. دياب، نسرين، إبراهيم الجوري، نور الدين ظاهر حجيج وعادل ال

 Stephanitis pyri (F. 1775)  على شجيرات زعرور الزينةPyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid.  في سورية. مجلة وقاية
 .97-94(: 2)36، النبات العربية
 في سورية على شجيرات زعرور الزينة أو ما يسمى شوك النار رفيع األوراقللمرة األولى  Stephanitis pyri (F. 1775)حشرة نمر اإلجاص وجدت 

Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid. ُجمعت حشرات بالغة من نمر اإلجاص )البق المطرز( من عدة بساتين فاكهة تحوي شجيرة الزعرور كنبات .
. كانت أعراض اإلصابة شديدة تغطي السطح العلوي والسفلي ألوراق الشجيرات. وصفت 2016صيف عام  سياجي في منطقة خان أرنبة التابعة لمحافظة القنيطرة

، وُسجلت القياسات البيومترية للذكر واألنثى بعد االنسالخ األخير وبدء تلون األجنحة، .Stephanitis spالحشرة مورفولوجيًا وقورنت بمفاتيح التصنيف المعتمدة للجنس 
على  ،م للذكر واألنثىم 0.038±1.01و 0.039±0.91 االعظمي ، ومتوسط عرضها0.101±2.94و 0.078±2.95ل اإلجمالي للحشرة البالغة كان متوسط الطو 

 التوالي.

 سورية. ،Pyracantha angustifoliaزعرور الزينة،  ،Stephanitis pyriنمر اإلجاص، كلمات مفتاحية: 
 
 

 1المقدمة
 

نصفية رتبة و  Tingidaeلفصيلة  ز(المطر البق نمر اإلجاص ) يتبع
 التغذية، نوع نباتي 2351تحتوي على التي ، Hemiptera األجنحة
 نمر صنفت حشرة  (.Barta & Bibeň, 2016) جنس 300إلى تنتمي 

 Stephanitis pyri (F. 1775) (Hemiptera Tingidae:)اإلجاص 
 رزوبصورة خاصة التفاح والك من اآلفات الضارة بأشجار الفاكهة

(Hradil et al., 2013 ؛Kivan & Aysal, 2011)،  وجودها كما ُسجل
 ،الجوزو  ،الكستناءوالخوخ، والعنب، و  السفرجل،و اإلجاص،  على

؛ Gentry, 1965)، وبعض نباتات الزينة مثل األزاليا والحور ،البلوطو 
Lodos, 1982 ؛Önder & Lodos, 1983 ؛Toros, 1988).  تتغذى

العصارة ، بامتصاص جه السفلي ألوراق عوائلهاعلى الو  هذه الحشرة
، ينتج عنه برقشة منقطة على السطح العلوي للورقةمما  قلألورا النباتية

، لألوراق وسقوطها مبكراً والتنفس التركيب الضوئي  لانخفاض معدثم 
صغر حجم الثمار الناتجة وبالتالي انخفاض كبير في مما يعكس 

 ,Kivan & Aysal؛ Gentry, 1965)ص جااح واألال سيما التف اإلنتاج
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 ُسجل .(Vergnani & Caruso, 2008؛ Şahin et al., 2009؛ 2011
في أوروبا، أفغانستان، قبرص، العراق،  نمر اإلجاص حشرة وجود

 الواليات، المغرب، تونس، ةسوريإيران، فلسطين، األردن، لبنان، تركيا، 
 .(Gentry, 1965؛ Aysal & Kivan, 2008) المتحدة األمريكية

على العديد من األشجار  ةسجلت حشرة نمر االجاص في سوري
، إال أن هذه الدراسة (Kivan & Aysal, 2011) التابعة للعائلة الوردية

 .(تعد التسجيل األول لها على نبات زعرور الزينة )شوك النار
 

 مواد البحث وطرائقه
 

ن أوراق ( م♀25+♂25بالغة من حشرة نمر اإلجاص )خمسون ُجمعت 
 Pyracantha angustifoliaمصابة لنبات زعرور الزينة )شوك النار( 

(Franch.) C.K. Schneid  من عدة بساتين فاكهة تحوي شجيرة
في منطقة خان أرنبة من محافظة القنيطرة )خط الزعرور كنبات سياجي 

، شمالي خط االستواء 33.42شرقي غرينتش، خط عرض  36.05طول 
هذه  ُاخذت .2016صيف  خالل م( 1099بحرالرتفاع عن سطح اإل

البالغات من األقفاص المثبتة على األشجار بعد االنسالخ األخير وبدء 
 نابيب خاصة(. وضعت العينات في أ1تلون األجنحة والجسم )شكل 
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. تم أخذ القراءات البيومترية س° 4- حرارة وُحفظت في المجمدة عند
 Olympus (SZ61-Japan-WD38)طة مكبرة من نوع اللعينات بوس

ُعدلت كافة القراءات إلى و وعلى عدسة مدرجة وبقوة تكبير مختلفة، 
الميليمتر. تم تصنيف العينات المدروسة اعتمادًا على مفاتيح التصنيف 

؛ Hurd, 1945؛ Stephanitis sp. (Guilbert, 2007المعتمدة للجنس 
Lee, 1969.) 

 

 
 

 .ر المصابةاألقفاص المثبتة على األشجا. 1شكل 
Figure 1. Fixed cages on infected trees. 

 
 النتائج والمناقشة

 

 أعراض اإلصابة
ُسجلت أعراض اإلصابة بحشرة نمر اإلجاص على السطح العلوي 

 بقع بلون أبيض مصفر على هيئة ألوراق نبات زعرور الزينة 
(، بينما يظهر على 2 )شحوب يخضوري( تغطي كامل الورقة )شكل

لسفلي بقع بنية غامقة أو سوداء المعة ناتجة عن براز الحشرة السطح ا

(. ويعود ذلك إلى تغذية كل من الحوريات والحشرات الكاملة 2 )شكل
بامتصاص العصارة من الوجه السفلي للورقة، والذي ينتج عنه بقع 
بيضاء مصفرة، وهي أعراض نموذجية لهذه الحشرة على جميع أشجار 

 (.Aysal & Kivan, 2008التفاحيات )ة خاصبو العائلة الوردية 
 

 الوصف الشكلي 
الحشرة الكاملة عريضة الجسم منبسطة، ذات لون بني داكن مسود، 
وُتظهر النتائج تقارب طول األنثى والذكر، بينما امتازت األنثى بأنها 

 0.039±0.91أكبر حجمًا من الذكر فقد كان عرض الجسم األعظمي 
وهذا يتوافق مع ما على التوالي  ،نثىللذكر واألمم  0.038±1.01 و

. الرأس متوسط الحجم مغطى بشكل كامل (Aysal, 2008)نشر سابقًا 
(، مع وجود أشواك واضحة Hoodمن الجهة الظهرية بغطاء غشائي )

على الرأس، قرن االستشعار مستدق، شاحب، مكون من أربع عقل، 
لون أسمر  ذوالعقلة الثالثة هي األطول، وتنتهي بصولجان كروي 

الصدر األمامي ضارب للصفرة مع زوج و  خفيف يحمل أشعار لماعة.
شبيهة باألجنحة  ( العريضة نوعًا ما،Paranota) من الزوائد الجانبية

شفافة مزينة وهي  تغطي كامل الجسم،مامية األ األجنحة. مقلوبة
اللون  ةبينها خاليا معظمها فاتحفيما  مشكلةبخطوط داكنة متشابهة 

حواف  ،شبه التطريزتا داكن مكونة بقع بنية أو سوداء متناثرة وبعضه
الجزء األخير و األرجل ذات لون بني فاتح مصفر،  األجنحة مستديرة.

؛ Aysal, 2008) طن الذكر متطاول مقارنة مع بطن األنثىبمن 
Hurd, 1945)  (3)شكل. 
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أعراض اإلصابة على  (C)أعراض اإلصابة على السطح العلوي للورقة؛  (B)ة )شوك النار(؛ أعراض اإلصابة على نبات زعرور الزين (A) .2شكل 

 السطح السفلي للورقة.
Figure 2. (A) Symptoms of lace bug infestation on Pyracantha angustifolia; (B) Symptoms of lace bug infestation on leaf 

upper surface; (C) Symptoms of lace bug infestation on leaf lower surface. 
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A B 
 

المنظر البطني   (B)؛ المنظر الظهري للحشرة البالغة  (A) .3شكل 

 للحشرة البالغة
Figure 3. (A) Adult dorsal view; (B) Adult ventral view. 

 

 
 البيومترية القياسات

اص على التوالي حشرة نمر اإلج لذكر وأنثى القياسات البيومتريةكانت 
اإلجمالي )حتى نهاية األجنحة(  طول الجسممتوسط : )مم(

؛ متوسط طول الجسم حتى نهاية 2.94±0.101، 2.95±0.078

 عرض؛ متوسط 0.041±1.92، 0.024±1.92األعضاء التناسلية 
غطاء طول متوسط  ؛0.038±1.01، 0.039±0.91 الجسم األعظمي

؛ 0.72±0.025 ،0.75±0.035 (Hood Lengthالبروز )الرأس أو 
، 0.59±0.029 (Hood Widthالبروز ) غطاء الرأس أو متوسط عرض

، 0.110±2.19 ؛ متوسط طول الجناح األمامي0.62±0.025
، 0.034±0.99؛ متوسط عرض الجناح األمامي 2.31±0.088
، 0.020±1.76 متوسط طول الجناح الخلفي ؛0.99±0.018
، 0.011±0.45 ؛ متوسط عرض الجناح الخلفي1.77±0.040
، 0.016±1.62؛ متوسط طول قرن االستشعار 0.46±0.026
 (.1)جدول  1.52±0.027

ُتعد هذه الدراسة األولى لحشرة نمر اإلجاص على شجيرة زعرور 
لذلك تحتاج إلى مزيد من الدراسة حول تفضيلها من قبل الحشرة  ،الزينة

دية، واألشجار مقارنة باألنواع النباتية األخرى التابعة للفصيلة الور 
 الحراجية التي تهاجمها هذه الحشرة.

 

 

 سورية.، على نبات الزعرور الزينة بمنطقة القنيطرة Stephanitis pyriجاص ة ألجزاء جسم بالغات حشرة نمر اإلالقياسات البيومتري .1جدول 
Table 1. Morphometric parameters of adult lace bugs Stephanitis pyri on narrow leaf firethorn shrubs in Khan Arnabah in 

Quneitra province, Syria. 

 

  أجزاء الجسممقاييس 
Body parts measurements  

 األدنى )مم(الحد 
Minimum (mm) 

 )مم( على األالحد 
Maximum (mm) 

اإلنحراف  ±المتوسط 

 المعياري
SD ± Mean 

 ة(طول الجسم حتى نهاية االجنح) الطول اإلجمالي
Overall length  

 Male 2.85 3.05 2.95±0.078  الذكر

 Female 2.85 3.10 2.94±0.101  االنثى

 طول الجسم حتى نهاية االعضاء التناسلية
Body length  

 Male 1.90 1.95 1.92±0.024  الذكر

 Female 1.85 2.00 1.92±0.041  االنثى

 عرض الجسم االعظمي
Max. Body width  

 Male 0.85 0.95 0.91±0.039  الذكر

 Female 0.95 1.05 1.01±0.038  االنثى

 طول غطاء الرأس
 Length Hood 

 Male 0.65 0.75 0.72±0.025  الذكر

 Female 0.70 0.80 0.75±0.035  االنثى

 عرض غطاء الرأس
 Hood width  

 Male 0.55 0.65 0.59±0.029  الذكر

 Female 0.60 0.65 0.62±0.025  االنثى

 طول الجناح االمامي
 Front wing length 

 Male 1.95 2.25 2.19±0.110  الذكر

 Female 2.25 2.40 2.31±0.088  االنثى

 عرض الجناح االمامي
 Front wing width 

 Male 0.90 1.00 0.99±0.034  الذكر

 Female 0.95 1.00 0.99±0.018  االنثى

 طول الجناح الخلفي
Hhind wing length 

 Male 1.75 1.80 1.76±0.020  الذكر

 Female 1.70 1.85 1.77±0.040  االنثى

 عرض الجناح الخلفي
 Hind wing width 
 

 Male 0.45 0.50 0.45±0.011  الذكر

 Female 0.45 0.50 0.46±0.026  االنثى

 طول قرن االستشعار
 Antenna length 

 Male 1.60 1.64 1.62±0.016  الذكر

 Female 1.49 1.56 1.52±0.027  االنثى
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Abstract 
Diab, N., E. Al-Jouri, N. Daher-Hjai and A. Almanoufi. 2018. First record of pear lace bug Stephanitis pyri (F. 1775) on 

narrowleaf firethorn shrubs Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid. in Syria. Arab Journal of Plant 

Protection, 36(2): 94-97. 
In this study, the presence of pear lace bug Stephanitis pyri (F. 1775) was recorded for the first time in Syria on narrowleaf firethorn 

shrubs Pyracantha angustifolia (Franch.) C.K. Schneid. The adult insects of S. pyri were collected from several fruit orchards, containing 

narrowleaf firethorn shrubs as hedge plants, located in Khan Arnabah in Quneitra province during summer of 2016. Severe infestation 

symptoms covered the upper and lower surface of the leaves, which are the typical symptoms of insects of the genus Stephanitis. The insect 

was described morphologically and compared with the classification keys adopted for the genus Stephanitis. The biometric measurements of 

male and female were recorded after the last moulting and the beginning of wings coloration. The mean length of the adult insect was 

2.95±0.078 and 2.94±0.101 mm, and its maximum width was 0.91±0.039 and 1.01±0.038  mm for male and female, respectively. 

Keywords: Pear lace bug, Stephanitis pyri, narrowleaf firethorn shrubs, Pyracantha angustifolia, Syria. 
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