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Sphecophaga(Curtis)األول للدبور المتطفلتسجیلال vesparume

Vespaّ   الش رقيأعشاش الدبور في orientalis (L.)في سوریة
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الملخص
Sphecophaga. التسجیل األول للدبور المتطفل2015لي خالد البراقي وعادل المنوفي. عالن، عالمحمد ،الدین یوسفحجیج، نورظاهر

vesparume (Curtis)في أعشاش الدبور الشرقيVespa orientalis82- 80): 1(33ة النبات العربیة، ة. مجلة وقایفي سوری.
Sphecophagaتسجیل الدبور المتطفلألول مرة في سوریة تم vesparum (Curtis)الش رقيفي أعشاش الدبور 2009ة درعا خالل عام في محافط   ّ

Vespa orientalis (L.). للدبور المتطفلالمورفولوجیةفاتصوصف بعض التم.
.سوریة،Sphecophaga vesparumالدبور المتطفل ،Vespa orientalisّ    الدبور الش رقي كلمات مفتاحیة: 

المقدمة

Vespa(.L)ّ   الش رقيالدبورعدُ ی   orientalisالحشریةاآلفاتحدأ
حیث ،كثیر من أنحاء العالمفيّ  الن حلتربیةقطاعفيالمؤثرةالمهمة

یؤديمماالطوائفمداخلعلىالحارسّ  الن حلو السارحةالشغاالتهاجمُ ی  
الدبابیرتدخلالحاالتبعضىوفتكاثرها،معدلوخفضهاإضعافإلى
كما .)6(والعذارىالیرقاتمنً كال  عهامحاملةالضعیفةف الطوائإلى

ً                                       أضرارا  اقتصادیة كبیرة في ثمار األشجار المثمرة ّ   الش رقيالدبور ُ    ی لحق 
Sphecophagaل متطفالالدبور تم تسجیل).6(النخیلو العنبك

vesparumفصیلةیتبعوالذيIchneumonidae التابعة لرتبة غشائیة
والدبور األصفرّ   الش رقيور أعشاش الدبفيHymenopteraاألجنحة

املهالمكافحة البیولوجیة فيً هما  مً ا  عنصر واعتبر في العدید من الدول 
). 3(1828للمرة األولى عام Sphecophagaف الجنس ّ . وص  )1،8(

.Vأعشاش الدبور الشائعفي.vesparum.Sالمتطفلُ  س جل vulgaris

ُ   س جل بینما ،)8(1981عام والنمسا1980في ألمانیا وسویسرا عام 
عامVespa orientalisفي أعشاش الدبور الشرقي فلسطینفي 

.)7(هنفسعلى العائل2003األردن عام ، وفي 1995
.Sُ            أ دخل المتطفل  vesparum في برامج المكافحة البیولوجیة في

Vespulaضد الدبور الشائع 1978نیوزیالندا عام  vulgaris (L.)

Vespula germanicaوالدبور األلماني (F.))4في هاستخدام)، وتم
.)5خالل ثالث سنوات (انق المتطفلطریق نشر شر المكافحة عن 

السریع تطور للً نظرا  ً هما  مُ                  ً      ً  ی عد هذا المتطفل عدوا  حیویا  لذلك
سكونبمرحلة تمیزهداخل األعشاش في الظروف اإلیجابیة، و عداده أل

عند تحمي مجتمعهوات تمتد حتى أربع سن(شرانق التشتیة)طویلة
تعریف إلى هذا البحث هدف .)1(ّ   الش رقيالدبور أعشاشانهیار 

بیولوجیة وبیئیة لدراسات ىكخطوة أولالمتطفل المنتشر في سوریة
.لهموسعةوحیاتیة

مواد البحث وطرائقه

.Vّ   الش رقيأعشاش من الدبور ثالثةتمعُ ج   orientalis محافظة من
.متطفل على حضنتهالدبور الاكتشاف ، تم2009في عام بسوریة درعا
القیاسات تخذُ أ  و ً مورفولوجیا   الكاملة لهذا الطفیل فت الحشرة ِّ وص  

البیومتریة ألطوار الطفیل (الیرقة، العذراء، والحشرة الكاملة)، باإلضافة 
حددت شدة .ّ   الش رقيفي أعشاش الدبور إلى تحدید شدة اإلصابة

بالمعادلة التالیة:اإلصابة

100× عدد النخاریب المصابةشدة اإلصابة % = عدد نخاریب الحضنة الكلي

النتائج والمناقشة

.Sفل للمتطالمورفولوجيالشكلي/الوصف  vesparum

الحشرة الكاملة
شریط ، مع وجود األسودالداكن و بني الیتراوح لون الرأس بین - الرأس
، الجبهةتحفاذو لون أصفر من الجهة الداخلیة للعیون المركبةضیق

)Front(والدرقة)Clypeus(والشفة العلیا)Labrum( اللون، اء دسو
قرن االستشعاركبیرة.)Compound eyes(العیون المركبة 
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)Antennal(لون أسود، األصلذو خیطي)Scape(ت عد ،كبیر الحجم   ُ
عقل ثم تتناقص الأطولها،)flagellum(العقلة األولى من الشمروخ

.ً تدریجیا  التالیة في الطول
).1(شكل أسود داكنالصدر لون -الصدر

2) أسود والمدور Trochanter(1) والمدور Coxaالحرقفة (- األرجل

) أحمر Femurجزء أسود والبقیة بشكل جزئي أصفر محمر، الفخذ (
) لهما لون أحمر، ولوحظ میل tarsus) والرسغ (Tibiaمصفر والساق (

خاصة الرسغ، ویالحظ في بخلفیة إلى اللون األحمر الداكن و الرجل ال
نهایة الساق شوكة طویلة في كافة األرجل، الرسغ مؤلف من خمس 

).2عقل (شكل 

.Figure 1أطوار الدبور المتطفل..1شكل  Stages of the parasitoid Sphecophaga vesparum.

الخلفي من الصفات الممیزة ُ                         ی عد تعریق الجناح األمامي و - األجنحة
-1mلهذا الدبور. العرق  cu 2والعرقm- cu موجودان في الجناح

في الجناح الخلفي Cuaمع Cu1)، ونقطة تالقي العرق2األمامي (
في الجناح M+Cuالعرق ، أما )M)2من العرقAأقرب للعرق 

).2الخلفي فهو ذو انحناء بسیط (

غ للمتطفل.األرجل والرس. 2شكل 
Figure 2. Legs and tarsus of Sphecophaga vesparum.

الحلقات البطنیة ذات لون محمر داكن، بینما تمیل الحلقات -البطن
البطنیة األخیرة (التناسلیة) إلى اللون األسود.

ّ        لش رقي على لوحظت أطوار الدبور المتطفل في عش الدبور ا
تالطور الیرقي الخامس (في المراحل األخیرة لهذا الطور)، وقد شوهد

ثالثة أنماط من الشرانق: النمط األول بیضاء، وأخرى جداریة ضعیفة 
). 4صفراء اللون والنوع الثالث صفراء قاسیة قاعدیة جداریة (شكل 
ة بعد ومن المعروف أن النمط الثالث من الشرانق ینتج عنها أفراد بالغ

)، وقد وصلت حجرات الدبور المتطفل (الشرانق) داخل 1سنة (1-4
حجرة/ نخروب دبور 2.5وبمتوسط قدره 6ّ        نخروب الدبور الش رقي إلى 

وهذا یتوافق مع دراسة سابقة أكدت أن عدد شرانق المتطقل داخل شرقي
.)7(6و1نخروب الدبور الشرقي قد تراوحت بین 

القیاسات البیومتریة التي 1وضح الجدول ی- القیاسات البیومتریة 
أخذت لكل من الیرقة والعذراء والحشرة الكاملة.

.Sphecophagaالجناح األمامي والخلفي للمتطفل .3شكل 
Figure 3. Forewing and hindwing of Sphecophaga
vesparum.
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.Sphecophagaأنواع الشرانق للمتطفل .4شكل 
Figure 4. Cocoone types of Sphecophaga vesparum.

في %61بینت النتائج ارتفاع نسبة التطفل والتي وصلت إلى
، وهذه األرقام أعلى بقلیل مما %43بعض األعشاش وبمتوسط قدره 

الدبور الشرقي نسبة نخاریب أن ) الذي أشار إلى 7ذكره حداد (
. لوحظ من %50و25تراوحت في األردن بینبالمتطفل المصابة

Sphecophagaالوصف والقیاسات الواردة أعاله أنها مطابقة للطفیل 

vesparum.وت عد هذه الدراسة التسجیل األول لهذا المتطفل في سوریة ،                                                  ُ

.)مم(قیاسات الجسم ألطوار المتطفل .1جدول 
Table 1. Body measurements of the parasite Sphecophaga
vesparum stages (mm).

Stagesطوار الحشرةأ

± القیاس (متوسط 
االنحراف المعیاري)

Measure
(Mean±SD)

Length0.38±8.13الطولAdultالحشرة الكاملة
Width0.11±2.25العرض

Length0.133±7.97الطولPupaالعذراء
Width0.257±2.268العرض

Length1.09±7.91الطولLarvaالیرقة
Width0.335±2.85العرض
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vesparum (Curtis) in nests of Vespa orientalis (L.) in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(1): 80-82.

The parasitoid Sphecophaga vesparum (Curtis) was recorded for the first time in Syria in the nests of Vespa orientalis at Darr'a
governorate in 2009. Morphological characteristics of the wasp were described.
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