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

خنافس األوراق وفصيلة  Coleopteraة وهو من رتبة غمديات األجنح يسجل ألول مرة في سوريةجديد 
Chrysomelidae النوع وهو Labidostomis diversifrons Lefevre, 1876 ،دراسة على  اعتمادا  ه تم تصنيف

تعرية األشجار بشكل كامل، بعلى شجرة الفستق الحلبي  كبيرا   ضررا   اتسبب بالغاتهالمواصفات المورفولوجية للحشرة. 
 Lactucaنبات الخس البري مثل  حيث أنها تتغذى على بعض النباتات العشبية ،خنفساءلل لوحظ وجود عوائل أخرى و 

virosa    ونباتPolygonum arenastrum . 
 Lactuca مواصفات مورفولوجية، خنفساء، ، الفستق الحلبي،Labidostomis diversifrons الكلمات المفتاحية:

virosa، سورية. 
 :مقدمةال

 ،Capnodis cariosa  كابنودس الفستق الحلبي أهمها منة الحشري   اآلفاتالعديد من  Pistacia veraالحلبي شجرة الفستق تصيب 
حواف أوراق الفستق  ن تدر   من  ، Agonoscena pistaciae ال الفستق الحلبيل  بسي، Hylesinus vestitus ثاقبة براعم الفستق الحلبي

النوع ينتمي  (.1986 وإبراهيم، لتي)الس   Recurvaia pistaciicolla الحلبي دودة ثمار الفستق ،Forda riccobonii الحلبي
L.diversifrons لى رتبة غمدية األجنحة إColeoptera  خنافس األوارق  عائلةو Chrysomelidae  وتحت عائلةClytrinae  وجنس 
Labidostomis(Bieńkowski, 2009).  جنسيضم Labidostomis  نوعا   70من  أكثر (Warchalowski, 1985)   في عةموز 

فصاف والص   الكرمةتشمل  فهي ،لجنسلهذا االتابعة  األنواعة التي تتغذى عليها ع العوائل النباتي  تتنو   ، حيثشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا
 ;Sorauer 1954; Balachowsky and Remaudiere, 1963) والقطن والحبوب ،والمشمش ،اتوالحمضي   ،والفستق ،لوزوال  

Jolivet, 1979). 
 في ،ولكنها ليست مرتبطة بشكل مباشر مع النمل ،عشاش النملأ من  ت الحجارة قريبا  تحتوجد ما  مع العلم أن يرقات الحشرات غالبا   

ينتشر النوع  .((Zaitsev, 1990; Steinhausen, 1996 بها المحيطة فضالتوالمصنوعة من براز الحشرة  محفظة
L.diversifrons فلسطين و ردن وتركيا األ في(Lopatin et al., 2003)،  المكان  هو أيضا  و  ،من أعشاش النمل قريبا  اليرقة تعيش

تعيش  .(Medvedev, 1962)عامين حياتها ل دورةوتمتد  ،(Steinhausen,1994)مل د نوع الن  ولكن لم ُيحد   ،ي فيه اليرقةالذي تشت  
 ،ع من قبل اليرقةوس  تُ و م على البيضة اس من قشرة برازية تضعها الحشرة الكاملة األمصنوعة باألس اليرقة والعذراء في محفظة برازية

و من الحيوانات ألين ن تصيب البطن ال  أضرار التي يمكن واأل ،حيث تختبئ اليرقة بالكامل داخل هذه المحفظة محتمية من الجفاف
ا م  أ ،رجل الطويلة نسبيا  رأسها والصدر األول واأل خرجتُ تتحرك اليرقة  عندما .ر رأسها بحيث يسد فتحة المحفظة تماما  وقد تحو   ،المفترسة
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  ،رتحت شروط المخب ˚م 25يوم على درجة حرارة  14تستمر حضانة البيض لمدة  .(Erber, 1988)البطن فيبقى داخل المحفظة 
 Beenen and (2001 طبيعيا   لتي تلي صيفا  نة ابينما يستبعد ظهورها في الس   ا  جد حارا   نة التي تلي صيفا  وتظهر الحشرة في الس  

Winkelman,). على هذه  ل خطرا  ب تعرية شبه كاملة لألوراق على شجرة الفستق يشك  الذي يسب  و رر الذي تحدثه هذه الحشرة الض   ن  إ
)تركيا(  الجوار في دولالحلبي كآفة على الفستق  Labidostomis longimana ل أحد أنواع هذا الجنس، حيث سج  نتاجهاإاألشجار و 

(. تم رصد آفة جديدة من Ozgen and Tok, 2009) ة إلى إضعاف األشجار وتعريتهاعلى األوراق مؤدي   وقد أحدثت أضرارا  مباشرة  
 ،ويداءمحافظة الس   في وتعمل على تعريتها في قرية ذيبين في منطقة القريا ،تهاجم أوراق شجرة الفستق الحلبي Labidostomisجنس 
تهدف هذه الدراسة إلى  المنطقة.في  هانتشار او  هااستيطانقد يساعد على  ،ة مختلفةإصابة هذه الحشرة لعوائل تتبع فصائل نباتي   كما أن  

ارة على المحاصيل المستهدفة بهدف وضع برامج ومراقبة هذه الحشرة الض   ة،تسجيل وجود هذا النوع الحشري ألول مرة في سوري
 من انتشارها. ة للحد  ملة مستقبلي  مكافحة أو برامج إدارة متكا

 :مواد البحث وطرائقه
في قرية ذيبين في الحلبي من حقول الفستق  ناث(إ)ذكور و  Labidostomis ي الجديد من جنسحشر للنوع الالحشرات الكاملة  تجمع

لى مخبر الحشرات في إ توأخذبالكحول  تحفظو  ،)وقد كانت الحشرات بأعداد كبيرة على األشجار( ويداءمحافظة الس   ،منطقة القريا
الحشرات  تر صو   (.21× 10قوة تكبير Nikonة )رة المخبري  المكب  باستخدام لها دراسة الصفات المورفولوجية ل ويداءمركز بحوث الس  

)شكل ولون األغماد، لون الشفا، شكل   ة الخاصة بالحشرة الكاملةكلي  وصف الخصائص الشتم و  ،بكاميرا ذات دقة عالية
aedeagus)، تعريفها باستخدام تم و كور وأخرى مماثلة لها من اإلناث، من الذ   فردا   23ة تتألف من لعينة عشوائي   والقياسات المليمترية

من المتض   Özdikmen  (Özdikmen et al., 2016)الموضوع من قبلLabidostomis  المتخصص بالجنس المفتاح التصنيفي
 Mendelميندل جامعة  إرسال النوع الحشري إلىكما تم  .ة على مستوى النوعلقياسات المليمتري  ة واة والمورفولوجي  الصفات التشريحي  

University صنيف العلمي للحشرةلتأكيد الت   في جمهورية التشيك. 
 :النتائج والمناقشة

ذيبين في منطقة القريا،  تهاجم أوراق شجرة الفستق الحلبي وتعمل على تعريتها في قرية Labidostomisرصدت آفة جديدة من جنس 
الذكور واإلناث باالعتماد على  من ة للحشرات الكاملةللمواصفات المورفولوجي   د النوع الحشري الجديد تبعا  حيث حد   ،محافظة السويداء

 قبل جامعة ميندل في جمهورية التشيك.المعتمد(، وتم تأكيد تصنيف هذا النوع من  ) المفتاح التصنيفي التركي
 ف العلمي للنوع الحشري الجديد:التصني-1

 Coleoptera الرتبة:
 Chrysomelidae الفصيلة:

 Clytrinae فصيلة:التحت 
 Labidostomis الجنس:

 diversifrons Lefevre, 1876 :النوع
  :الحشرة الكاملةوصف  -2
الرأس يتلون  ،ة تغطي كامل البطندي  جنحة الغماأل ،شكل متطاولله A_ 1)  شكلال) مم  10.6متوسط طولهبلغ ي :الذكر -1 -2

والرأس يأخذ  ،دون أي نقطة كتفية ،غماد عند الذكور مصفر باهتلون األ .ةمعدني  المعة لال  سود ذو باللون األرجل األول واأل والصدر
تتألف  ،لةعق11 قرن استشعار منشاري مؤلف من  يوجدكل عين  أسفلو  ،بة كبيرةعيون مرك  وال ،Hypognathous الوضع العمودي

الشفا صفراء مع بقعة  رة.ة متطو  وللحشرة فكوك علوي   ،عقل( 9) والشمروخ ،وعذق)عقلة صغيرة الحجم( ،)عقلة كبيرة متطاولة( صلأمن 
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 سة بشكل مائل تقريبا  ة طويلة مقو  مامي  رجل األألا .طويلة مائلة ا  وبار أالرأس والصدر األول يغطي ، B_1) شكل)اللون في الوسط داكنة ال  
لى إم مع رسغ متطاول مقس   سة تقريبا  وتتكون من فخذ متطاول وساق طويلة مقو   ،ثناء فترة التزاوجأشبث باإلناث لتساعد الذكور على الت  

العضو  زيتمي   .لدر األو  على شكل مثلث قاعدته تتجه نحو الص    Scutellumمخلبان قصى يحمل أرسغ  ،ث عقل في نهايتهاثال
ويوجد ثلم متطاول قليل العمق  ،في نهايتهر وجود تقع  لى إضافة إ ،متطاولسهمي ل كشب في المنظر الظهري   Aedeagus الذكري 

 .عدة وج مراتايحصل التز و لوك العدواني فيما بينها كور بالس  ز الذ  تتمي   .D,E,F-1) شكل)ال المنظر البطنيحتى منتصفه في  يمتد  
الغمد ذو لون  .غمد على كل كتفيةوجود نقطة سوداء ز بوتتمي  ، A_1) شكل)المم  8.3 ناثبلغ متوسط طول اإلي :نثىاأل  -2-1
رجل واأل ،وبار طويلة مائلة على الرأس والصدر األولأوجد ت الشفا صفراء مع بقعة داكنة اللون في الوسط.. حمرارلإلصفر مائل أ

 .الذكورأرجل مامية ليست متطاولة كاأل
، C_1) شكل)الوراق أللحظ تعرية شبه كاملة و لو  ،بأعداد كبيرة أشجار الفستق الحلبي الكاملةالحشرات  تهاجم  العائل النباتي: -3

من حيث تعرية أوراق أشجار الفستق الحلبي عند تعرضها لإلصابة،  Ozgen and Tok (2009) وهذا يتفق مع ما وجده كل من 
نتائج وهذا ينسجم مع  Polygonum arenastrum ت ونبا  Lactuca virosaالخس البري  تهذه الحشرات تهاجم نباتا أن لوحظ

(Jolivet, 1979)  ة التي تتغذى عليها الحشرات التابعة لجنس تعدد أنواع العوائل النباتي  من حيثLabidostomis.  تنسجم
في منطقة الدراسة  لمسجلا  .L. diversifrons  Lة للحشرات الكاملة من الذكور واإلناث للنوعة والقياسات المليمتري  المواصفات الشكلي  

 ;Warchalowski, 2010; Bezdek and Regalin, 2015) التالية: ةالعلمية الثالث جعافي المر ة الواردة مع المفاتيح التصنيفي  
Özdikmen;et al., 2016) . 

 
 البطني والجانبي للعضو الذكري، المنظر الظهري، C، أعراض اإلصابة B، شكل رأس الذكر Aيظهر شكل وطول الحشرات الكاملة  .1 شكلال

F,E,D على التوالي. 

 : كلمة شكر
من  Chrysomelidaeالمختص عالميا بتصنيف الحشرات التابعة لعائلة   Jan Bezdekنتوجه بالشكر الجزيل إلى البروفيسور 

 في جمهورية التشيك لجهوده المبذولة في التصنيف.  Mendel University ميندلجامعة 
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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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