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في مدينة   ((Xanthogaleruca luteola خنفساء أوراق الميسالتسجيل األول ل 
 الحيوية المرافقة  ئهاأعدابعض و حلب 

 (*1) زياد العيسى
 ة.ي حلب، سور  ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةإدارة بحوث القطن،  (1)

 ( ziadissa989@gmail.com  الباحث زياد عيسى، البريد اإللكتروني:* للمراسلة:)

 21/11/2021تاريخ القبول:                    30/07/2021:تاريخ االستالم 

 الملخص 
شجرة متساقطة األوراق تزرع في الحدائق والغابات وعلى حواف الطرقات   (Ulmus spp)  شجرة الميس

 Xanthogaleruca luteola (Müller)  :أهمها  ،هناك العديد من اآلفات التي تصيب هذه الشجرة

(Coleoptera: Chrysomelidae)،    المزروعة في  ر الميساشجأأعراض إصابة على    لوحظت
 وجد أن المسبب لهذه االعراضومن خالل جمع العينات ومراقبة األشجار المصابة    حدائق مدينة حلب

 للحشرة  المورفولوجية والمواصفات    ةالمراجع التصنيفي من خالل  غمديات االجنحة  رتبة  ل  عائدةحشرة    هي
 يتبع  Xanthogaleruca luteola  النوع  وجد أن هذه الحشرة هي  وأعراض اإلصابة على الشجرة

من خالل الجمع الدوري للعينات   كما درست بيولوجية الحشرة في مدينة حلب  ،األجنحة  غمديةرتبة  ل
    تم   كما،  2019و  2018ووجد أن للحشرة ثالث أجيال خالل موسمي الدراسة    ،من األشجار المصابة

على بيوض الجيل الثالث للحشرة ومن خالل المراجع التصنيفية   ينشط  ل بيضييطف  شبه   مالحظة وجود
الطفيل   لشبه  المورفولوجية  الطفيل  والمواصفات  شبه  أن   Oomyzus gallerucae  هووجد 

(Hymenoptera: Eulophidae)  برنامج المكافحة الحيوية مميزة في يشكل إضافةمما . 
مفتاحية:   بيضي، كلمات  طفيل  شبه  الحشرة،  بيولوجية  الميس،  أوراق  خنفساء  الميس، 
Chrysomelidae ،Eulophidae . 

 مقدمة: ال

،   (Gözüaçik and Soycan, 2014) وأسيافي مناطق أوروبا    تنتشر  ،شجرة متساقطة األوراق  (.Ulmus spp)  شجرة الميس
 ,Dutkuner and Avci)  الحدائق و الغابات و على حواف الطرقاتو تزرع في    .Ulmus L  والجنس  Ulmaceaeتنتمي لعائلة  

من    ،(2000 العديد  أهمها  اآلفاتهناك  الشجرة  هذه  تصيب   Xanthogaleruca luteola (Müller) (= Pyrrhalta  التي 

luteola [Müller]) (Coleoptera: Chrysomelidae)    كما أنها صنفت   ،كاليفورنيا، تعد االفة األكثر خطورة على الشجرة في
الواليات في غربي الواليات المتحدة االمريكية والثالثة على مستوى    المأهولةكثاني اخطر آفة على األشجار المزروعة في المناطق  

المجموع ينتج  ،   (Wu et al., 1991)المتحدة تشوه  حيث  الميس  أوراق  خنفساء  في  الكاملة  والحشرة  اليرقة  عن  الرئيس  الضرر 
اإلصابة المتكررة كل عام من الشجرة ضعيفة وأكثر تجعل  شجرة ظل ويفقدها قيمتها الجمالية،  لخضري للنبات مما يقلل استخدامها كا

المنتقل عبر الحشرات   للفطر  الذي يعد مرض   و  ulmi Graphium  (OphiostomataceaeFa:   Ascomycota,)حساسية 
، جزيرة كورسيكا وساردينيا  ،                                                               خصوصا  في فرنسا، جنوب ألمانيا، النمسا، انتشار محدود في إيطالياو في أوربا    تنتشريهدد حياة األشجار،  

تتغذى لفترة من الزمن مع بعضها    الحشرة الواحد  ضو عنقود بيعن  اليرقات الناتجة    ،، واوزبكستانإيرانالواليات المتحدة االمريكية،  
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غصان ثم تزحف باتجاه الجذع لتستقر في ليرقات مكتملة النمو نحو األاتتجه                                                  البعض ثم تتفرق عن بعضها الحقا  نتيجة لقلة الغذاء،  
 تسقط، في حالة األشجار كبيرة الحجم  بوساطة األعشابسطح التربة حيث تميل للبحث عن حماية جزئية  قرب  التربة حيث تتعذر  

ات تحت أو تتركز اليرق                                                                                                الرياح اليرقات على سطح التربة مباشرة، قد يتغطى سطح التربة بشكل متساو  باليرقات تحت مسقط الشجرة  
البيات يكون بطور الحشرة البالغة حيث تدخل الحشرة المنازل و المداخن أو حتى في شقوق األشجار، ،  أحد أطراف الشجرةامتداد  

، يبدو أن الميس األوروبي هو المفضل لهذه الحشرة نها حماية نفسها من عواصفسور الحديقة، أعمدة اإلنارة،...إلخ ، أو حيث يمك
                                                                                 ، عموما  األوراق ذات السطح الخشن من الميس غير محببة لهذه الخنافس بينما األصناف ذات لهاوروبي  مما يرجح األصل األ

الميس على  تتطور بشكل رئيسي  المفضلة، حيث  الرهيفة هي  الملساء  االسكوتلندي   Ulmus pumilaالصربي    األوراق  والميس 
Ulmus minor (Alford, 2012.) 

 
(a)  اليرقاتضرر تظهر;   (b) ضرر الحشرة الكاملة  ;  (c)  و(d)   و(e)   منظر عام

 لإلصابة على الشجرة 

 . اليرقة والحشرة الكاملة ومنظر عام لإلصابة على الشجرةيوضح أعراض اإلصابة في طوري ( 1شكل )ال
 : مواد وطرائق العملال

 تصنيف الحشرة:  -1

 من نبات الميس  (2019  و2018ي  تشرين الثاني من عام  منتصفوحتى    نيسانمن منتصف          )بدءا     األجزاء النباتية المصابة  جمعت
لمعرفة المسبب ووضعها في أكياس   وعلى جوانب الطريق المؤدي إلى جامع الرحمن في مدينة حلب،  في حديقة السبيل  المزروعة 

من غمديات االجنحة ومن    ورقية وأخذها إلى مخبر المكافحة الحيوية في إدارة بحوث القطن/حلب، وتم مالحظة يرقات وحشرات
 أجزاء وفحص    البالغة                                                                                                 خالل المراقبة الدورية لألشجار ومراقبة تطور أعراض اإلصابة وكثافة اليرقات والحشرة، تم  تصوير الحشرة

، (MOTIC SMZ-168)باستخدام مكبرة  (  قرن االستشعار، األرجلالحشرة، حجم الحشرة،    جسملون والتزيينات على  )الجسم الدقيقة  
 . تثبيتها بواسطة دبوسبالكلوروفورم وبعد تمام التجفيف ثم حفظت العينات في علبة تحتوي على النفتالين بعد قتلها 

 : (Hubble D.,2010)المفتاح التصنيفي تصنيف الحشرة وفق تم 
 : Chrysomelidaeالفصيلة  مفتاح
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األرجل الوسطى والخلفية مزودة بقطعتين مفصصه، إذا القطع بسيطة عندها  مم، الرسغ مكون من أربع قطع،  18-1الحشرات بطول   
تكون األخيرة تكون متطاولة بشكل كبير، قرن االستشعار خيطي أو منشاري، الشكل العام بيضوي وذات ألوان زاهية، تتواجد على  

 األوراق.
 : Galerucinaeمفتاح تحت العائلة 

 الستشعار قريبة من بعضها البض أو تكون أمام العينين. حشرات صغيرة إلى متوسطة الحجم، قرني ا
 : Tribe Galeruciniمفتاح العشيرة 

 عظم الفخذ الخلفي ليس متضخم أي غير قادرة على القفز، الصدر األمامي خالي من األخاديد أو موجودة فقط على الحافة الخلفية. 
 مفتاح النوع: 

قرن االستشعار متساوية في الطول، قرن االستشعار بلون غامق في نهايته، الصدر مم، القطعتين الثالثة والرابعة من 7-5.5الطول 
األمامي أصفر يوجد عليه ثالث عالمات داكنة)متنوعة( أو تكون مثلثية الشكل، الرأس أصفر مع وجود بقعة سوداء في اإلناث بينما 

أو أصفر رمادي( مع وجود شريط طويل على طوله    في الذكور شريط عرضي، الغمد بلون أصفر برتقالي )بعض األحيان أصفر بني
                   اعتبارا  من الكتف.

 
 X.luteolaالمواصفات المورفولوجية المميزة للحشرة ( 2شكل )ال

  Xanthogaleruca luteola (Müller) (Coleoptera: Chrysomelidae)هي  التصنيفي وجد أن الحشرة    المفتاحمن خالل  
الواليات المتحدة األمريكية في ثالثينيات بفي بالتيمور    ألول مرة  والتي سجلت تصيب شجرة الميسأحد أهم اآلفات التي    تعدوالتي  

 أمريكاوتنتشر هذه اآلفة في كل مناطق زراعة الشجرة تقريبا في شمال    ،(Glover, 1871; Riley 1883)  القرن التاسع عشر

(Davidson, 1979)،  1993 امعسجلت في تركيا و (ÇanakÇioǧlu, 1993) ، 2018عام  في العراقوسجلت (Mawlood 

et al., 2018). 
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(a) و(b)  تظهر شكل الحشرة والتزيينات المتواجدة عليها وألوانها; (c)    صورة مرجعية للحشرة 
(d) 40شاري تحت تكبير صورة تظهر قرن االستشعار المنX ; (e)   تظهر حجم الحشرة

 وطولها. 
 .يوضح المواصفات المعتمد عليها للوصول إلى تصنيف الحشرة( 3شكل )ال

 : بيولوجيا الحشرة
، )ابتداء من منتصف نيسان وحتى منتصف تشرين الثاني(  2019و   2018أسبوعي في موسمي    من األشجار بشكل  العينات  جمعت
، تم وضع نيسان وبداية أيار مع تفتح البراعم الورقية لشجرة الميسشهر  بدأ نهاية    أن نشاط الحشرة  في كال الموسمينلوحظ  حيث  

تبديل         ، تم  لقة تحوي من أحد الوجوه على شبك ناعم للتهويةعلب بالستيكية مغ  جامعة حلب في/العينات في مختبر المكافحة الحيوية
  .                   للعينات التي ج معت الغذاء بشكل اسبوعي 

 البيضة: 
بيضة أو أكثر في كل عنقود تقريبا موضوعة في صفين   20-5تضع البيض على السطح السفلي لألوراق بشكل عنقود يحتوي على  

أو ثالثة صفوف غير منتظمة، البيضة ذات شكل مستطيل بيضوي، برتقالية مصفرة مغطاة بشبكة سداسية الشكل، تتراوح مدة فقس 
  ، كما ظهرتزلنعود لمالحظة لطع البيض في بداية شهر تمو ،  في منتصف أيار ظهور لطع البيضلوحظ  )و أسبوع  البيض حوالي  

 . من العينات المجموعة( أيلول لطع البيض في بداية شهر 
 اليرقة: 

سم، اليرقات حديثة الفقس تتميز بلون قريب من األسود، مع كل انسالخ وازدياد حجم اليرقات   1.3متطاولة يصل طولها إلى حوالي  
ر هو السائد حيث يظهر بشكل شريط ظهري عريض تظهر عليها عالمات صفراء مميزة، عند اكتمال نمو اليرقة يكون اللون األصف

في أواخر شهر   الجيل األول  اليرقات  ظهرت)       يوما     20-15وشريطين جانبيين، الفترة التي تصل فيها اليرقة لطور العذراء تتراوح بين  
 .(األولتشرين شهر  بداية أما يرقات الجيل الثالث في  في منتصف تموز، لتعاود يرقات الجيل الثاني الظهور أيار

 العذراء:
سم، تتراوح فترة التعذر   0.7                                                                                          بلون برتقالي مصفر بشكل كامل، ذات شكل بيضوي، محدبة كثيرا  من الناحية الظهرية، طولها حوالي  

 أيام.  10-6حوالي 



 2022كانون األول/ديسيمبر  368-361(:6)9المجلة السورية للبحوث الزراعية  –العيسى

Al-eisa - Syrian Journal of Agricultural Research –SJAR 9(6): 361-368 December 2022 

365 

 

 
(a)  40عند تكبير  وتجمعها بيوض الحشرةتظهر شكلX ; (b)   و(c) 10عند تكبير اليرقة   شكلX 

(d)  10عند تكبير شكل العذراءX 

 .اليرقة والحشرة الكاملة ومنظر عام لإلصابة على الشجرةيوضح أعراض اإلصابة في طوري ( 4شكل )ال
 الحشرة الكاملة:

سم الشكل العام بيضوي 0.7على الشجرة بينما تتعذر في التربة، طول الحشرة حوالي  في اطوارها المتغذية  دورة حياتها    تتم الحشرة
غالبا تتميز بلون أصفر أو بني مصفر مع ثالث خطوط سوداء على األجنحة، الرسغ مكون من أربع قطع، األرجل الوسطى والخلفية 
قرن  من  والرابعة  الثالثة  القطعتين  العينين  وأمام  البعض  بعضها  من  وقريبة  منشارية  االستشعار  قرن  مفصصه،  بقطعتين  مزودة 

االستشعار بلون غامق في نهايته، عظم الفخذ الخلفي ليس متضخم أي غير قادرة على القفز،    االستشعار متساوية في الطول، قرن 
عالمات  ثالث  عليه  يوجد  أصفر  األمامي  الصدر  الخلفية،  الحافة  على  فقط  موجودة  أو  األخاديد  من  خالي  األمامي  الصدر 

ي اإلناث بينما في الذكور شريط عرضي، الغمد بلون داكنة)متنوعة( أو تكون مثلثية الشكل، الرأس أصفر مع وجود بقعة سوداء ف
 .                                                                                              أصفر برتقالي )بعض األحيان أصفر بني أو أصفر رمادي( مع وجود شريط طويل على طوله اعتبارا  من الكتف

، أما بالغات الجيل األول نهاية شهر نيسان وبداية أيار مع تفتح البراعم الورقية لشجرة الميسمن  بدأ  البالغات من البيات    )خرجت
في األسبوع األخير من آب واستمرت ، فيما ظهرت بالغات الجيل الثاني  حتى بداية شهر آب  وجودهاأواخر شهر حزيران واستمر  

أيلول الثالث  حتى نهاية شهر  الجيل  بداية تشرين األول مع بداية اصفرار أوراق ، وبالغات  البيات ظهرت في  التي ستدخل طور 
 أي للحشرة ثالثة أجيال في الظروف السائدة في مدينة حلب (،الميس

مع ظهور جيل ثالث بشكل استثنائي في جنوبها بينما في شمالها هناك جيل   ،في الواليات المتحدة االمريكيةللحشرة جيلين في العام 
العراق حيث استغرق الجيل بين بينما سجلت ثالث أجيال للحشرة في    ،(Alford, 2012)بشكل جزئي    ثان لجيل  واحد مع ظهور  

 .(Mustafa, 2020)يوم  50و 35
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 شبه الطفيل البيضي:  

، فجرى تحضينها للحشرة  ذات لون داكن مقارنة مع البيوض الطبيعية                                                    من خالل الجمع األسبوعي للعينات وفحصها تم  مالحظة بيوض  
كحول تحتوي    دوري كل يمين وجمع البالغات المنبثقة من اشباه الطفيل ووضعها في انابيب ابندورفضمن علب وفحصها بشكل  

 % مع تدوين التاريخ مكان الجمع. 70
 MOTIC)مكبرة    وباستخدام  (Wen-Jian Li and De Li,2020)   تصنيف شبه الطفيل حسب سلم التصنيف المقترح من قبل    تم  

SMZ-168)  إضافي. ومجهر ومصدر ضوئي   
 وصف شبه الطفيل: 

قطع، الساق   4                     الرسغ قصير مك ون من  ،  اسود واالرجل بلون أصفر  الجسم ذو بريق معدني  ،شبه طفيل بيضي من غشائيات االجنحة
العرق ،  (funicular segments)  4  –  2السوط عادة مع  قرن االستشعار فيه  مستقيم،   éperon                           األمامية تحمل مهماز طرفيا  

 .mésosom ـ                                                           الهامشي طويل نسبيا  للجناح األمامي، البطن منفصل تماما عن ال

شبه  والمعلومات المتوفرة عن العائل وطريقة التطفل تم الوصول إلى أن شبه الطفيل هو  )توثيق المفتاح(  التصنيفي  المفتاح  من خالل  
البيضي   والذي  Oomyzus gallerucae (Hymenoptera: Eulophidae)الطفيل  أهم  ،  حشرة الطفيليأشباه  يعد  على  ات 

Xanthogaleruca luteola    في أوروبا(Hall and Johnson 1983) لمكافحة المتحدة األمريكية  إلى الواليات  إدخاله  ، وتم 
 ;Ehler et al., 1987)الذي تضعه الحشرة إال أنه ساهم في الحد من أضرار الحشرة  البيضالحشرة على الرغم من العدد الكبير من  

Hall and Johnson, 1983)  ،سجل شبه الطفيل من قبل      2014عام   وفي(Gözüaçik and Soycan, 2014  )  تركيافي . 
(Universal Chalcidoidea database, 2021) 

 
(b) و(a)   10بيوض متطفل عليها تحت تكبيرx ; 

(c)   20بالغة لشبه الطفيل تحت تكبيرx 
(d)  شبه الطفيلو بيوض متطفل عليها (Suvak, 2012). 

(e)  010تظهر االجنحة وقرن االستشعار عند تكبيرx . 

(f)   40بالغة لشبه الطفيل تحت تكبيرx 
(g)  400الجناح االمامي لشبه الطفيل تحت تكبيرx Jian Li and De -(Wen

Li,2020) 
(h ) صورة لقرن االستشعار(Wen-Jian Li and De Li,2020) 

 . O.gallerucaeالمواصفات المورفولوجية المعتمد عليها في تحديد شبه الطفيل ( 5شكل )ال
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 خالصة: 
للحشرة وأعراض اإلصابة   الميس  المواصفات المورفولوجية  الميس       X.luteolaتؤكد تواجد حشرة خنفساء أوراق  على  أشجار 

                                                 ضمن الظروف البيئية السائدة، وسجل  تواجد شبه طفيل   2019و  2018المزروعة في مدينة حلب وامتالكها لثالث أجيال في عامي  
 .يتطفل على بيوض الحشرة O.gallerucae بيضي

 مقترحات وتوصيات: 
أنواع من الميس ذات الملمس الخشن    وجودإن وجود اشباه الطفيليات على هذه الحشرة في الظروف البيئية لمدينة حلب، إضافة إلى 

                                                                                             والغير مفضل لهذه الحشرة يشكل رافدا  اساسيا  في إغناء عوامل اإلدارة المتكاملة للحشرة مستقبال . من األوراق 
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Abstract: 

Elm considered as deciduous tree which is planted in gardens and on banks 

of roads, there is many pests attack this tree, one of the most important pest 

is elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola (Müller) (Coleoptera: 

Chrysomelidae), symptom of infection were observed in Aleppo city 

gardens’, and by collecting the samples and observing infected trees, it was 

the cause of this infection is a beetle from coleoptera order and threw 

taxonomic reference and morphological characters of insect and typical 

symptoms on infected trees all these data lead that the pest is an elm leaf 

beetle Xanthogaleruca luteola, and the biology of this insect was studied by 

periodic collecting of samples from infected trees, and it was found that the 

insect had three generation per year during 2018and 2019 seasons, and during 

periodic collecting of samples for biology studying, some eggs were infected 

by parasitoids on third generation of insect eggs and from taxonomic 

reference and morphological characters of parasitoids and parasitoid stage  it 
was found that the parasitoid is Oomyzus gallerucae (Hymenoptera: 

Eulophidae), which constitutes a distinct addition in integrated pest 

management. 

Keyword: elm, elm leaf beetle, insect biology, egg parasitoid, chrysomelidae, 

Eulophidae.   
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