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الملخص

أجري مسح حقلي لعدد من حقول الفستق الحلبي في محافظة السويداء ،سورية ،أظهرت نتائج المسح انتشار نوع حشري

جديد يسجل ألول مرة في سورية وهو من رتبة غمديات األجنحة  Coleopteraوفصيلة خنافس األوراق

 Chrysomelidaeوهو النوع  ،Labidostomis diversifrons Lefevre, 1876تم تصنيفه اعتمادا على دراسة
المواصفات المورفولوجية للحشرة .تسبب بالغاتها ضر ار كبي ار على شجرة الفستق الحلبي بتعرية األشجار بشكل كامل،

ولوحظ وجود عوائل أخرى للخنفساء ،حيث أنها تتغذى على بعض النباتات العشبية مثل نبات الخس البري Lactuca
 virosaونبات .Polygonum arenastrum

الكلمات المفتاحية ،Labidostomis diversifrons :الفستق الحلبي ،خنفساء ،مواصفات مورفولوجيةLactuca ،

 ،virosaسورية.

المقدمة:

تصيب شجرة الفستق الحلبي  Pistacia veraالعديد من اآلفات الحشرية من أهمها كابنودس الفستق الحلبي ،Capnodis cariosa

ثاقبة براعم الفستق الحلبي  ،Hylesinus vestitusبسيلال الفستق الحلبي  ،Agonoscena pistaciaeمن تدرن حواف أوراق الفستق

الحلبي  ،Forda riccoboniiدودة ثمار الفستق الحلبي ( Recurvaia pistaciicollaالسلتي وإبراهيم .)1986 ،ينتمي النوع

 L.diversifronsإلى رتبة غمدية األجنحة  Coleopteraوعائلة خنافس األوارق  Chrysomelidaeوتحت عائلة  Clytrinaeوجنس

 .)Bieńkowski, 2009(Labidostomisيضم جنس  Labidostomisأكثر من  70نوعا ) (Warchalowski, 1985موزعة في
شمال أفريقيا وأوروبا وآسيا ،حيث تتنوع العوائل النباتية التي تتغذى عليها األنواع التابعة لهذا الجنس ،فهي تشمل الكرمة والصفصاف

واللوز ،والفستق ،والحمضيات ،والمشمش ،والقطن والحبوب ( ;Sorauer 1954; Balachowsky and Remaudiere, 1963
.)Jolivet, 1979

مع العلم أن يرقات الحشرات غالبا ما توجد تحت الحجارة قريبا من أعشاش النمل ،ولكنها ليست مرتبطة بشكل مباشر مع النمل ،في
محفظة مصنوعة من براز الحشرة والفضالت المحيطة بها ) .)Zaitsev, 1990; Steinhausen, 1996ينتشر النوع
 L.diversifronsفي األردن وتركيا وفلسطين ( ،)Lopatin et al., 2003تعيش اليرقة قريبا من أعشاش النمل ،وهو أيضا المكان
الذي تشتي فيه اليرقة ،ولكن لم ُيحدد نوع النمل ) ،(Steinhausen,1994وتمتد دورة حياتها لعامين ) .(Medvedev, 1962تعيش
اليرقة والعذراء في محفظة ب ارزية مصنوعة باألساس من قشرة ب ارزية تضعها الحشرة الكاملة األم على البيضة وتُوسع من قبل اليرقة،
حيث تختبئ اليرقة بالكامل داخل هذه المحفظة محتمية من الجفاف ،واألضرار التي يمكن أن تصيب البطن اللين أو من الحيوانات

المفترسة ،وقد تحور رأسها بحيث يسد فتحة المحفظة تماما .عندما تتحرك اليرقة تُخرج رأسها والصدر األول واألرجل الطويلة نسبيا ،أما
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البطن فيبقى داخل المحفظة ) .(Erber, 1988تستمر حضانة البيض لمدة  14يوم على درجة ح اررة  25م˚ تحت شروط المخبر،

وتظهر الحشرة في السنة التي تلي صيفا حا ار جدا بينما يستبعد ظهورها في السنة التي تلي صيفا طبيعيا )Beenen and 2001
 .)Winkelman,إن الضرر الذي تحدثه هذه الحشرة والذي يسبب تعرية شبه كاملة لألوراق على شجرة الفستق يشكل خط ار على هذه
األشجار وإنتاجها ،حيث سجل أحد أنواع هذا الجنس  Labidostomis longimanaكآفة على الفستق الحلبي في دول الجوار (تركيا)

وقد أحدثت أض ار ار مباشرة على األوراق مؤدية إلى إضعاف األشجار وتعريتها ( .)Ozgen and Tok, 2009تم رصد آفة جديدة من
جنس  Labidostomisتهاجم أوراق شجرة الفستق الحلبي ،وتعمل على تعريتها في قرية ذيبين في منطقة القريا في محافظة السويداء،

كما أن إصابة هذه الحشرة لعوائل تتبع فصائل نباتية مختلفة ،قد يساعد على استيطانها وانتشارها في المنطقة .تهدف هذه الدراسة إلى
تسجيل وجود هذا النوع الحشري ألول مرة في سورية ،ومراقبة هذه الحشرة الضارة على المحاصيل المستهدفة بهدف وضع برامج
مكافحة أو برامج إدارة متكاملة مستقبلية للحد من انتشارها.
مواد البحث وطرائقه:

جمعت الحشرات الكاملة للنوع الحشري الجديد من جنس ( Labidostomisذكور وإناث) من حقول الفستق الحلبي في قرية ذيبين في

منطقة القريا ،محافظة السويداء (وقد كانت الحشرات بأعداد كبيرة على األشجار) ،وحفظت بالكحول وأخذت إلى مخبر الحشرات في

مركز بحوث السويداء لدراسة الصفات المورفولوجية لها باستخدام المكبرة المخبرية ( Nikonقوة تكبير .)21 ×10صورت الحشرات
بكامي ار ذات دقة عالية ،وتم وصف الخصائص الشكلية الخاصة بالحشرة الكاملة (شكل ولون األغماد ،لون الشفا ،شكل

 ،)aedeagusوالقياسات المليمترية لعينة عشوائية تتألف من  23فردا من الذكور وأخرى مماثلة لها من اإلناث ،وتم تعريفها باستخدام
المفتاح التصنيفي المتخصص بالجنس  Labidostomisالموضوع من قبل  )Özdikmen et al., 2016( Özdikmenالمتضمن

الصفات التشريحية والمورفولوجية والقياسات المليمترية على مستوى النوع .كما تم إرسال النوع الحشري إلى جامعة ميندل Mendel
 Universityفي جمهورية التشيك لتأكيد التصنيف العلمي للحشرة.
النتائج والمناقشة:

رصدت آفة جديدة من جنس  Labidostomisتهاجم أوراق شجرة الفستق الحلبي وتعمل على تعريتها في قرية ذيبين في منطقة القريا،

محافظة السويداء ،حيث حدد النوع الحشري الجديد تبعا للمواصفات المورفولوجية للحشرات الكاملة من الذكور واإلناث باالعتماد على
المفتاح التصنيفي التركي ( المعتمد) ،وتم تأكيد تصنيف هذا النوع من قبل جامعة ميندل في جمهورية التشيك.

-1التصنيف العلمي للنوع الحشري الجديد:
الرتبة:

الفصيلة:
تحت الفصيلة:
الجنس:
النوع:
 -2وصف الحشرة الكاملة:

Coleoptera

Chrysomelidae
Clytrinae

Labidostomis

diversifrons Lefevre, 1876

 -1 -2الذكر :يبلغ متوسط طوله  10.6مم (الشكل  (A_ 1له شكل متطاول ،األجنحة الغمدية تغطي كامل البطن ،يتلون الرأس
والصدر األول واألرجل باللون األسود ذو اللمعة المعدنية .لون األغماد عند الذكور مصفر باهت ،دون أي نقطة كتفية ،والرأس يأخذ

الوضع العمودي  ،Hypognathousوالعيون مركبة كبيرة ،وأسفل كل عين يوجد قرن استشعار منشاري مؤلف من  11عقلة ،تتألف

من أصل (عقلة كبيرة متطاولة) ،وعذق(عقلة صغيرة الحجم) ،والشمروخ ( 9عقل) ،وللحشرة فكوك علوية متطورة .الشفا صفراء مع بقعة
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وبار طويلة مائلة .األرجل األمامية طويلة مقوسة بشكل مائل تقريبا
داكنة اللون في الوسط (الشكل  ،(B_1يغطي الرأس والصدر األول أ ا
لتساعد الذكور على التشبث باإلناث أثناء فترة التزاوج ،وتتكون من فخذ متطاول وساق طويلة مقوسة تقريبا مع رسغ متطاول مقسم إلى

ثالث عقل في نهايتها ،رسغ أقصى يحمل مخلبان  Scutellumعلى شكل مثلث قاعدته تتجه نحو الصدر األول .يتميز العضو
الذكري  Aedeagusفي المنظر الظهري بشكل سهمي متطاول ،إضافة إلى وجود تقعر في نهايته ،ويوجد ثلم متطاول قليل العمق

التزوج مرات عدة.
يمتد حتى منتصفه في المنظر البطني (الشكل  .(D,E,F-1تتميز الذكور بالسلوك العدواني فيما بينها ويحصل ا

 -1-2األ نثى :يبلغ متوسط طول اإلناث  8.3مم (الشكل  ،(A_1وتتميز بوجود نقطة سوداء كتفية على كل غمد .الغمد ذو لون

أصفر مائل لإلحمرار .الشفا صفراء مع بقعة داكنة اللون في الوسط .توجد أوبار طويلة مائلة على الرأس والصدر األول ،واألرجل

األمامية ليست متطاولة كأرجل الذكور.

 -3العائل النباتي :تهاجم الحشرات الكاملة أشجار الفستق الحلبي بأعداد كبيرة ،ولوحظ تعرية شبه كاملة لألوراق (الشكل ،(C_1
وهذا يتفق مع ما وجده كل من ) Ozgen and Tok (2009من حيث تعرية أوراق أشجار الفستق الحلبي عند تعرضها لإلصابة،

لوحظ أن هذه الحشرات تهاجم نباتات الخس البري  Lactuca virosaونبات  Polygonum arenastrumوهذا ينسجم مع نتائج
( )Jolivet, 1979من حيث تعدد أنواع العوائل النباتية التي تتغذى عليها الحشرات التابعة لجنس  .Labidostomisتنسجم
المواصفات الشكلية والقياسات المليمترية للحشرات الكاملة من الذكور واإلناث للنوع  L. diversifrons L.المسجل في منطقة الدراسة

المرجع العلمية الثالثة التاليةWarchalowski, 2010; Bezdek and Regalin, 2015; ( :
مع المفاتيح التصنيفية الواردة في ا
.)Özdikmen;et al., 2016

الشكل  .1يظهر شكل وطول الحشرات الكاملة  ،Aشكل رأس الذكر  ،Bأعراض اإلصابة  ،Cالمنظر الظهري ،البطني والجانبي للعضو الذكري
 F,E,Dعلى التوالي.
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Abstract
Field survey has been conducted on a few orchards of pistachio vera in Sweida
Governorate, Syria. The results of survey showed an expansion of new insect species for
the first time in Syria, the leaf beetle Labidostomis diversifrons Lefevre, 1876
(Chrysomelidae; Coleoptera) which has been recorded on the trees of pistachio vera. The
species classified depending on morphological features of entire insects, which caused
direct injury to the leaves, and made the trees weakness and leafless. Different recourses
have been observed for feeding, the beetle feeds on grasses such as: Lactuca virosa and
Polygonum arenastrum.
Keywords: Labidostomis diversifrons L., pistachio vera, beetle, morphological features,
Lactuca virosa, Syria.
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