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 القلبيشكل الذات  للحشرة القشرية الرخوة في سورية  األولتسجيل ال
Protopulvinaria pyriformis (Cockerell)  (Homoptera: Coccidae)  

 المفترس وتسجيل عدوها الحيوي 
 Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleopteran: 

Coccinellidae ) 
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 الملخص
 Protopulvinaria pyriformisتعدد الحشددددددددددددددرة التشددددددددددددددريدة الر وة ذات الشدددددددددددددد د  اإلجدا ددددددددددددددة  و التلد 

(Cockerell) (Homoptera: Coccidae)،   ذات انتشددار عالمي في المنا ق المدارية وتحا المدارية
هذه الدراسددددددددة التسدددددددد ي  األوي لوجودها في سددددددددورية   كدتواألمري يتين.  ،وحوض المتوسدددددددد  ،افريتي في  

 Myrtusواآلس  Laurus nobilisعوائ  نباتية هي: الغار  ةالالذقية على  ربع ، بمحافظةجبلةبمنطتة 
communis (Myrtacea )اردينيددددددا  دددددد والGardenia (Rubiaceae والبوميلو )Citrus maxima 

(Rotaceae)  األوي عالميًا وجود المفترس  تم التسددددد ي .  كما 2019في  يار/مايوCryptolaemus 
montrouzieri Mulsant (Coleopteran: Coccinellidae بطوري البدددالغدددة واليرقدددة يتغدددذ  على )

 .Metaphychus sp  وجود المتطف  سددددددددد   كما لشددددددددد   التلبي. بيض وحوريات الحشدددددددددرة الر وة ذات ا
(Hymenoptera: Encyrtidae).  

 التسددددددددددددد ي  األوي، الحشدددددددددددددرة التشدددددددددددددرية الر وة ذات الشددددددددددددد   اإلجا دددددددددددددة، المتطف الكلمات المفتاحية: 
Metaphychus sp. المفترس ،Cryptolaemus montrouzieri Mulsant.سورية ، 

: المقدمة  
 :Protopulvinaria pyriformis (Cockerell) (Homopteraتعد الحشرة التشرية الر وة ذات الش   التلبي  و اإلجا ة 

Coccidae)  وجودها في  واألمري يتين. س    ،وحوض المتوس  ا،فريتي  ذات انتشار عالمي في المنا ق المدارية وتحا المدارية في  
(. وهي حشرة Ben-Dov et al., 2003واليونان ) ،وفلسطين ،سبانياإ و   ،والبرتغاي  ،وإيطاليا  ،العديد من دوي حوض المتوس  في فرنسا

(. وتعد آفة هامة على األش ار المثمرة ونباتات Wyski 1985) فصيلةً  34ضمن  موزعةً  اً نباتي اً نوع 100متعددة العوائ  تزيد عن 
مش عة نمو  ، وإفراز كميات غزيرة من الندوة العسلية ،بامتصاص العصارة النباتيةالزينة في منا ق انتشارها. يتمث  ضررها على النبات 
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 Du Toitوتظهر الذكور بأعداد قليلة  حيانًا )  ،ب رياً   اإلناثة التمثي  الغذائي. تتكاثر  العفن األسود الذي يغطي كام  النبات معيتًا عملي  
and De Villiers 1988 200ى إل اإلناث(. ويم ن  ن تص   صوبة  ( بيضة على األفوكادوSpina 2001  درسا الحشرة في .)

وتبين بأنها تعطي عدة  جياي في   Stathas et al., (2009)من قب   .Laurus nobilis Lاليونان بيئيًا وفينولوجيًا على نبات الغار 
بش   رئيس و   ،يومًا  الي الصيف. تهاجم اآلفة بعدة متطفالت  33-29إلى    وينخفضيومًا في الشتاء،    52و ن مدة ال ي  حوالي    ،العام

 ;Metaphychus helvolus (Comper) (Hymenoptera: Encyrtidae( )Du Toit et al., 1992من قب  المتطف  
Guerierri and Noyes, 2000   لسابتة إلى مهاجمتها من قب  عدد قلي  من المفترسات من  بي العيد  همها (. كما  شارت الدراسات ا

 Chilocorus  bipustulatus L.  (Coleoptera: Coccinellidae( )Robertson et al., 1986  .)المفترس
عن  ريق   ،بتتلها بيوض المتطفالت  ،ملك الحشرة الر وة ذات الش   التلبي  و ش   اإلجا ة التدرة بالدفاع عن نفسها ضد المتطفالتت

و ور الحشرة  ،ودرجة الحرارة ،. وتتأثر نس  تغليف بيض المتطف  بعدة عوام   همها: النبات العائ encapsulationعملية التغليف 
(Stathas, 2008 .) 

من  ش ار مغطاة  ،ر واآلسمن  الي ال ولة على حتوي المزارعين في موقع عين سيانو )جبلة( جمعا عينات من  وراق و فرع الغا
 نفذت ،ونتلا إلى مختبر الحشرات في محطة بحوث سيانو، وبعد الفحص واالستعانة بخبرات كلية الزراعة ب امعة تشرين ،بهباب الفحم
 وحصر بعض عوائلها. ،واألعداء الحيوية التي تهاجمها ،وكثافة م تمعاتها ،وتحديد عوائلها ، اآلفة تصنيف بهدفدراسة  ولية 

 Copyright 2019 CAB International حسب تصنيف الحشرة:

• Domain: Eukaryota 
•     Kingdom: Metazoa 
•         Phylum: Arthropoda 
•             Subphylum: Uniramia 
•                 Class: Insecta 
•                     Order: Hemiptera 
•                         Suborder: Sternorrhyncha 
•                             Unknown: Coccoidea 
•                                 Family: Coccidae 
•                                     Genus: Protopulvinaria 
•                                         Species: Protopulvinaria pyriformis 

 : مواد البحث وطرائقه 
وضعا و تمث  ال هات األربع والوس ،  ، فرع من ك  ش رة ةتتضمن  مس ، والتيجمعا عينات من  فرع و وراق األش ار المصابة

 :وتم  اللها ،الحشرات في محطة بحوث سيانوبر تلا إلى مختون ،ضمن  كياس نايلون شفافة
 Harmon andتو يف الحشرة التشرية الر وة وتصنيفها باالعتماد على المظهر الخارجي والمفتاح التصنيفي حس   -1

wiliams    1984عام 
    .حصر العوائ  النباتية في األماكن التريبة من بؤرة اإل ابة -2
ومراقبة نشا ها في التغذي على   وار الحشرة ومتطفالت من مشاهدة  ،اتحصر األعداء الطبيعية المرافتة من مفترس-3

 المومياوات وثتوب  روجها.  
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 :النتائج والمناقشة
حس  و ف    Protopulvinaria pyriformisتم التو   إلى تعريف النوع وهو الحشرة التشرية الر وة ذات الش   التلبي  و اإلجا ة  

Harmon and wiliams   1984عام . 
بني   يصبح لونها  (، ومع التتدم بالعمر1ش  المم )  3  -2.5تتميز األنثى الفتية بلون   ضر فاتح على ش    بتة رقية مسطحة وبطوي  

 (. 2ش   الر يحي  بها شري  ضيق من الشمع األبيض )محم  

  
المعمرة بلون بني محمر يحيط بها  ، والفتية بلون أخضر فاتح Protopulvinaria pyriformis. أنثى 2و.  1 ينشكلال

 . شريط ضيق من الشمع األبيض

 ش  ال قلياًل عن سطح الورقة، وي ون البيض بلون  بيض مصفر ) مما ي عله مرتفعاً  ، تضع األنثى البيض تحا ال سم من جهة البطن
ى نبات اآلس. استمر تواجد البيض  الي الفترة من منتصف  بيضة( عل 250 - 65بيضة ) 130بلغا  صوبة األنثى بالمتوس   .(3

  يار وحتى منتصف حزيران.

 
 محاط بمفرزات شمعية قطنية تحت جسم األنثى  Protopulvinaria pyriformis. بيض 3الشكل 

على السطح  عوائ  نباتية:   ربعةعلى الالذقية جبلة في محافظة  في سورية بمنطتة  ظهرت هذه الدراسة التس ي  األوي لهذه الحشرة
 ،Myrtus communis (Myrtacea)والسطح السفلي لألوراق و فرع نبات اآلس  ،L. nobilis (Lauraceae)السفلي ألوراق الغار 
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في  يار/مايو   Citrus maxima  (Rotaceae)وب ثافة منخفضة على البوميلو    ،( ب ثافة مرتفعةRubiaceae)  Gardeniaاردينيا   وال
2019 . 

 Mifsud and شارت الدراسات  الي السنوات التليلة الماضية د ولها إلى منا ق جديدة، فتد س لا على نبات الغار في مالطا )
Procelli فليرا ي، وفي مصر على نبات الش2011( عامSchefflera sp. (Araliaceae( )Karam, 2013  وس   وجودها في ،)

(. ومن  الي  NSW, 2015)  كآفة  طيرة ألوي مرة تهدد العديد من األش ار الهامة مث  األفوكادو والمان و والموز  2015ستراليا عام   
فصيلة نباتية   34ضمن    اً نوع  100والتي تزيد عن    ،ما سبق يتبن زيادة انتشارها ال غرافي نظرًا لسهولة انتتالها مع عوائلها النباتية الكثيرة

(Wyskii, 1985 .) 

 :Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleopteranوجود المفترس  ألوي مرةو عالميًا في هذه الدراسة  س  
Coccinellidaeبطوري البالغة واليرقة يتغذ  على بيض وحوريات الحشرة الر وة )  P. pyriformis  ( 4 ينش لالعلى الغار واآلس  

من  هم المفترسات المستخدمة للسيطرة على حشرات البق الدقيتي بش    C. montrouzieriشير الدراسات السابتة بأن المفترس  (. ت5و
 .Pولم تكن الحشرة التشرية الر وة  ، بلداً  64موزعة في  ،نوعًا ضمن ثماني عائالت 16وبعض اآلفات األ ر  التي شملا  ،رئيس

pyriformis  ( من ضمنهاMoses et al., 2013.)   

  
تتغذى على حشرة   Cryptolaemus montrouzieriللمفترس   ة. الحشرة الكاملة  واليرق5. و4 ينالشكل

Protopulvinaria pyriformis 

بينما يوجد فرد واحد من الحورية المتطف   ، فراد للطفي  ضمن ك   نثى 3-2البالغة مع وجود  اإلناثس   وجود تطف  دا لي على 
باألنثى. كانا نس  التطف  منخفضة ويعز  السب  إلى قدرة الحشرة   وهذا يعود إلى  غر ح م الحورية متارنةً   ،(8و،  7  ينش لالعليها )
 encapsulatingفي الدفاع عن نفسها بتت  المتطف  في مرحلة البيضة عبر ما يسمى بعملية التغليف  P. pyriformis الر وة

(Stathas, 2008 والتي تحد من قدرة المتطفالت التي تتبع ال نس )Metaphycus sp. .وغيرها من تخفيض كثافة م تمع اآلفة 
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 Protopulvinaria pyriformis. عذارى الطفيل داخل جسم األنثى والحورية للحشرة 8و.  7 ينالشكل

 :االستنتاجات
األش ار المثمرة الكثير من على  هامةً  اقتصاديةً  آفةً    P. pyriformisتعد الحشرة التشرية الر وة ذات الش   التلبي  و اإلجا ة 

  ألوي مرة في بعض المواقع من الساح   و ا ًة في غياب األعداء الطبيعية، وباعتبارها تس    ،ونباتات الزينة في منا ق انتشارها
، يتوج  العم  على التوسع في دراسة هذه الحشرة من الناحية البيئية والبيولوجية واألعداء الطبيعية نباتي   السوري وعلى  كثر من عائ   
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Abstract 

Pyriform scale Protopulvinaria pyriformis (Cockerell) (Homoptera: Coccidae) is 

a global spread in tropical and subtropical regions of Africa, the Mediterranean 

and the Americas. This study showed the first record of its presence in Syria in 

Jableh region in Latakia governorate on four different plant hosts: Laureus 

nobilis (Lauraceae), Myrtus communis (Myrtacea), Gardenia (Rubiaceae) and 

Citrus maxima (Rotaceae) in May 2019. Also, this study showed the first 

international record the presence of its predator Cryptolaemus montrouzieri 

Mulsant (Coleopteran: Coccinellidae) fed on eggs and nymphs of the Pyriform 

scale insect. The parasite Metaphychus sp. (Hymenoptera: Encyrtidae) was 

recorded too. 

Key words: First record, Protopulvinaria pyriformis (Cockerell), Metaphychus 
sp. Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, Syria. 

 


