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Short Communication  (Survey: Entomology)بحـوث مختصرة (حصر: حشرات)

مشاھدات أولیة عن بعض اآلفات الحشریة التي تصیب أشجار التفاحیات في سوریة

2وأنطون ولسن تادرس1، سمیر الشریف إبراھیم1عبد الحمید عبد الفتاح فتوح

ة، وزارة 2الزراعة، جامعة القاھرة، مصر؛ () قسم الحشرات االقتصادیة والمبیدات، كلیة 1( ز البحوث الزراعی ات، مرك ة النب ) معھد بحوث وقای
الزراعة وإستصالح األراضي، مصر

الملخص
ي تصیب 1999فتوح، عبد الحمید عبد الفتاح، سمیر الشریف إبراھیم وأنطون ولسن تادرس.  ریة الت ات الحش . مشاھدات أولیة عن بعض اآلف

.32-31): 1(17ات في سوریة. مجلة وقایة النبات العربیة. أشجار التفاحی
علــى تلــك تعتبــر أشــجار التفــاح والكمثــرى والســفرجل مــن محاصــیل الفاكهــة الهامــة فــي ســوریة. وقــد أجریــت مشــاهدات أولیــة لحصــر اآلفــات الحشــریة المنتشــرة 

، وتحدید األنواع الحشریة السـائدة منهـا حیـث تـم حصـر 1995و 1994للعامین األشجار في سوریة خالل موسم الصیف (حزیران/یونیو، تموز/یولیو وأب/أغسطس)
آفـات 7رتـب علـى أشـجار الكمثـرى، و3عـائالت وتنتمـي إلـى 10آفات حشریة تتبـع 10رتب على أشجار التفاح، و3عائالت وتنتمي إلى 10آفة حشریة تتبع 12

فرجل. تضمنت المشاهدات تحدید األهمیة النسبیة لكل آفة حشـریة جـرى حصـرها علـى كـل عائـل، والجـزء رتب على أشجار الس3عائالت وتنتمي إلى 7حشریة تتبع 
أو األجزاء النباتیة التي تصیبها.

آفات حشریة، تفاح، كمثرى، سفرجل، تفاحیاتكلمات مفتاحیة: 

المقدمة
Pyrus malusتعتبـــر التفاحیـــات  (التفـــاح ( L. /والكمثـــرى ،(

Pyrus communisاألجــــــــــــاص ( L.والســــــــــــفرجل ،(
)Cydonia oblonga Mill. مــن محاصــیل الفاكهــة المهمــة فــي  ((

عدید مـن بلـدان البحـر األبـیض المتوسـط وتعتبـر سـوریة ضـمن الـدول 
المنتجــة لتلــك المحاصــیل. وتشــیر الدراســات الســابقة إلــى أن هنــاك مــا 

آفــة حشــریة تصــیب أشــجار التفاحیــات فــي مختلــف بقــاع 350یجــاوز 
). وفـــي ســـوریة تصـــاب أشـــجار التفاحیـــات بـــبعض اآلفـــات 3(العـــالم 

الحشـــریة المهمـــة التـــي یمكـــن أن تســـبب لهـــا أضـــرارًا اقتصـــادیة كبیـــرة 
).7، 6، 5، 4، 2، 1وتحدث نقصًا ملحوظًا في المحصول (

مواد البحث وطرائقھ
جـــرى حصـــر اآلفـــات الحشـــریة ألشـــجار التفاحیـــات فـــي ســـوریة 

نیـــو، تموز/یولیـــو وأب/أغســـطس) خـــالل موســـم الصـــیف ( حزیران/یو 
. وتضــمن الحصــر تعریــف األنــواع الحشــریة 1995و 1994للعــامین 

الموجــودة علــى كــل نــوع مــن أشــجار التفاحیــات، وتحدیــد كونهــا آفــات 
رئیســیة أو ثانویــة، والجــزء أو األجــزاء النباتیــة التــي تعرضــت لإلصــابة 

اسـة فـي بكل منها. وتـم إجـراء الحصـر مـرة واحـدة لكـل مـن عـامي الدر 
مناطق مختلفـة تمثـل المنـاطق السـاحلیة والوسـطى فـي كـل مـن سـلمى 
بمحافظـــــة الالذقیـــــة، وبرشـــــین بمحافظـــــة حمـــــاة، ومقعبـــــرة بمحافظـــــة 
حمــص، ودارة عــزة بمحافظــة حلــب. وفــي أي مــن تلــك المواقــع جــرى 
اختیار بستانین من كل محصول عشوائیًا، روعـي أنـه لـم تنفـذ بهـا أیـة 

ة طوال فترة الدراسة أو الفترات السابقة.عملیات مكافحة كیمیائی

النتائج والمناقشة
اآلفات الحشریة التي أمكن تسجیل وجودهـا 1یبین الجدول رقم 

علــــى أشــــجار التفــــاح والكمثــــرى والســــفرجل فــــي ســــوریة خــــالل موســــم 

وعوائلها، وأهمیتهـا النسـبیة، والجـزء 1995و 1994الصیف للعامین 
تصیبها. ویتضح منه اآلتي:أو األجزاء النباتیة التي 

10نوعــــًا حشــــریًا تنتمــــي إلــــى 12ســـجل علــــى أشــــجار التفــــاح 

أنواع منها آفات رئیسیة هـي مـّن التفـاح 5رتب. وكانت 3عائالت و 
Eriosoma lanigerumالصــوفي ( Hausman. " ونمــر األجــاص ،(

Stephanitis pyriالكمثـرى " ( F.) وحفـار سـاق التفـاح ،(Zeuzera

pyrina L.) وحفـار " نـاخرة " أوراق التفـاح ،(Lyonetia clerkella

L.) ودودة ثمار التفاح ،(Lasperyresia pomonella L..(
أنــواع حشــریة تنتمــي 10أمــا علــى أشــجار الكمثــرى فقــد ســجلت 

أنـواع منهـا آفـات رئیسـیة هـي 5رتب. وكانت 3عائالت من 10إلى 
Eriosoma lanigerumمــــّن التفـــــاح الصـــــوفي ( Hausman. ،(

Stephanitis pyriونمــــر األجــــاص " الكمثــــرى " ( F. وحفــــار ،(
ــــــاح ( Zeuzera pyrinaســــــاق التف L. ــــــاح )، ودودة ثمــــــار التف

)Lasperyresia pomonella L. /وذبابــة تــدرن بــراعم األجــاص ،(
Apiomyia bergenstammiالكمثرى  ( Watchl.(

7إلـــى أنـــواع حشـــریة تنتمـــي 7وســـجل علـــى أشـــجار الســـفرجل 

رتب تمیز بینها نوعان كآفـات رئیسـیة همـا حفـار سـاق 3عائالت من 
Zeuzera pyrina)التفــــــــاح  L.) ودودة ثمــــــــار الســــــــفرجل ،

(Euzofera bigella Zell.).
وقــد شــكل حفــار ســاق التفــاح تهدیــدًا كبیــرًا ألشــجار التفاحیــات، 

وفي كما تأثرت بساتین التفاح والكمثرى بشدة بهجمات مّن التفـاح الصـ
فــي منطقــة برشــین بمحافظــة حمــاة ، وبذبابــة تــدرن بــراعم األجــاص " 
الكمثــرى " فــي بســاتین الكمثــرى فــي منطقــة ســلمى بمحافظــة الالذقیــة. 

التفاح في بساتین التفاح والكمثرى اإلصابة بدودة ثمارمستوىكما كان
والســفرجل وبـــدودة ثمـــار الســـفرجل فـــي بســـاتین الســـفرجل عالیـــًا بشـــكل 

ملحوظ.
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تتمشــى نتــائج الحصــر الحــالي لآلفــات الحشــریة التــي تصــیب و 
بســاتین التفاحیــات فــي ســوریة  خــالل موســم الصــیف مــع مالحظــات 

) عـن أهمیـة حشـرة الزیتـون 6) عن انتشار مّن التفـاح الصـوفي، و(1(

) عـــن حفـــار ســـاق 7) عـــن ذبابـــة الرمـــان البیضـــاء. و(4القشـــریة، و (
)، وبـدودة ثمـار 6اید أهمیة اإلصـابة بنـاخرة  أوراق التفـاح (التفاح، وتز 

) في العدید من المناطق في سوریة.2التفاح (

.1995و 1994قائمة باآلفات الحشریة المسجلة على أشجار التفاح والكمثرى والسفرجل في سوریة خالل موسم الصیف للعامین . 1جدول 
Table 1. Insect pests recorded on apple, pear and quince trees in Syria during the summer seasons of 1994 and 1995.

Orderالرتبة      

العائل وأھمیة الحشرة*
Host(s) and status*

األجزاء النباتیة المصابة
Damaged plant part(s)

Scientific nameاالسم العلمي  Arabic nameاالسم العربي   الفصیلة
Family

تفاح
Apple

كمثرى
Pear

سفرجل
Quince

سوق وأغصان
Stems &
branches

أوراق
Leaves

ثمار
Fruit

Hemipteraنصفیة األجنحة 
Aphis pomi De-Geer. مّن التفاح األخضر Aphididae m +
Cicadella viridis L. نطاط األوراق األخضر Cicadellidae m m m +
Eriosoma lanigerum Hausm. مّن التفاح الصوفي Aphididae M M m +
Parlatoria oleae Colv. حشرة الزیتون القشریة Diaspididae m m + +
Siphoninus granati Pries. & Hos. ذبابة الرمان البیضاء Aleyrodidae m +
Stephanitis pyri F. نمر اإلجاص Tingidae M M +

Lepidopteraحرشفیات األجنحة   
Archips rosana L. لفافة أوراق التفاح Tortricidae m +
Euzofera bigella Zell. دودة ثمار السفرجل Pyralidae M +
Laspeyresia pomonella L. دودة ثمار التفاح Tortricidae M M m +
Lyonetia clerkella L. ة (حفار) أرواق التفاحناخر Lyonetidae M m m +
Synanthedon myopaeformis Borkh. حفار ساق الحلویات رائق األجنحة Sesiidae m m +
Zeuzera pyrina L. حفار ساق التفاح Cossidae M M M +

Coleopteraغمدیات األجنحة   
Macrotoma palmata F. حفار ساق السنط Cerambycidae m m +
Scolytus amygdali Guer. خنفساء قلف الحلویات (اللوزیات) Scolytidae m m +

Dipteraذات الجناحین  
Apiomyia bergestammi Watchl. ذبابة تدرن براعم اإلجاص Cecidomidae M +

 *M  ،آفة رئیسیة =mآفة ثانویة =* M= Major, m= minor

Abstract
Fattuoh, A.A., S.I. El-Sherif and A. W. Tadros. 1999. Preliminary Observation on Pests Attacking Pome Fruits in
Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 31-32.

Apple, pear and quince are economically important fruit-tree crops in Syria. Observations were made during summers of 1994 and 1995
to survey the insect pests associated with these crops. Twelve pests, belonging to 10 families and three orders, were recorded on either
apples or pears and seven pests belonging to seven families and three orders were recorded on quince. Observations included the relative
importance of these pests and the plant parts attacked by them.
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