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 Research Paper (Natural Enemies: Insects)  ( حشرات: أعداء طبيعيةبحوث )
 

   Eulophidae (Hymenoptera) فصيلةمن متطفالت الوتصنيف بعض  حصر
 سوري ال الساحلفي  Tuta absoluta  الطماطم/حافرة أوراق البندورةعلى 

 

 2بودعرفيق و  1،2ة يوسفعرو  ،*1كف أبو نبيل

  .سورية ،الالذقيةية في علمية الزرا عمركز البحوث ال (2)؛ سورية ،تشرين جامعة، الزراعة كلية ،النبات وقاية قسم (1)

  nabil.abokaf@tishreen.edu.sy البريد اإللكتروني للباحث المراسل:*

 

 ملخصال
  /حافرة أوراق البندورة على    Eulophidae  (Hymenoptera)فصيلة  من  متطفالت  ال حصر وتصنيف بعض  .  2022بود.  ع رفيق  ة يوسف و عرو ،  نبيلأبو كف،  
  ps://doi.org/10.22268/AJPPhtt-1271392.40.. 139-127 (:2) 40 . مجلة وقاية النبات العربية،سوري الساحل الفي  Tuta absoluta الطماطم

البندورة   جمع  م  ت أوراق  حافرة  سورية    من   Eulophidae  (Hymenoptera: Chalcidoidea)فصيلة  من    الطماطم/ متطفالت  وطرطوس في  الالذقية  محافظتي 
و ،  2020-2019الفترة  خالل   وأجناس  فصائل  تحت  إلى  أنها    ، أنواع وُعر ِّفت  فصائل لتنتمي  وتبين  ثالث    ، Tetrastichinae  ،Entedoninae  ،Eulophinae:  تحت 

تتبع للجنس    أنواع   3و  ، Stenomesius japonicus  النوع  ًا: نوع  14و  Stenomesius   ،Hemiptarsenus ،  Pnigalio  ،Neochrysocharis ،  Elasmus  أجناس:  5و
Stenomesius والنوع  ،  Hemiptarsenus unguicellus والنوع  ،  Pnigalio agraulesو للجنس    أنواع   6،  والنوع  Pnigalioتتبع   ،Neochrysocharis formosa  

بنسبة    formosa .Nانتشارًا هو النوع    نواع أكثر ال . كان  في سوريةالطماطم  / على البندورة   الطماطم /حافرة أوراق البندورة  على  تسجيل   أول   هيو   ، Elasmusوالجنس  
  %Pnigalio agraules   (0.69،)%(، ثم النوع  1.37)   Elasmus%، ويليه الجنس  4.35بنسبة    Pnigalio  %، ثم الجنس45.7بنسبة    S. japonicus  % والنوع46.9

 %H. unguicellus  (0.46.) يليه النوع و 
 سورية. ، Eulophidae، متطفالت، Tuta absoluta: كلمات مفتاحية

 
 1مقدمة ال
 

 Tuta absoluta (Meyrick, 1917)  الطماطم/البندورةحافرة أوراق  تعد   
(Lepidoptera: Gelechiidae)   ًاالنتشار  ة خطير   آفة تحدث   ،عالمية 

البندورة  اً أضرار  محصول  على  الحقلية  و   ،كبيرة  الزراعات  تصيب 
المحمية، والبيوت  الصلي    )المفتوحة(  الجنوبيةأموطنها   مريكا 

(Desneux et al., 2011)  ، إلى الصلي  انتشرت بسرعة من موطنها  و
في    ا،ب و أور  سجلت  عام  إحيث   فرنسا و   يطالياإثم    2006سبانيا 

لواليونان   المتوسطوصواًل  البيض  البحر  حوض  دول  وهي   ،بقية 
؛ Nel, 2009؛  Desneux et al., 2010)بية  و ة دول أور موجودة في عد  

Tropea Garzia et al., 2012)،    آسيا   في  انتشرتكما  
(Guedes & Picanço, 2012  ،)  سورية في   2010مطلع  وسجلت 

عديد من االجراءات ال  تذ نف  .    (Almatni, 2010)  وسببت خسائر كبيرة
إال   ،(2014،  )مفلح وآخرون   لمكافحة هذه اآلفة منذ قدومها إلى سورية

رغم أهمية المتطفالت التابعة   قليلة،ماتزال    متطفالتهاأن الدراسات عن  
الحيوية   المكافحة  في  الجنحة  غشائية  الزراعية لرتبة   لآلفات 

 
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.127139 

 Arab Society for Plant Protectionالجمعية العربية لوقاية النبات   2022© 

 

لفصيلة   التابعة   ؛ Gibson et al., 1999)(  Eulophidae)خاصًة 
Hanson & Gauld, 1995)  تعد كما    Eulophidaeمتطفالت    ، 

البندورة أوراق  حافرة  على  انتشارًا  العالم   الطماطم/الكثر   حول 
(Reina & La Salle, 2003) ،5200ويتبع لها  والكثر تنوعًا بيولوجيًا 

علىنوع   سورية (Noyes, 2020)جنس    334  موز عًة  في  لها  ُسجل   ، 
 . (Noyes, 2020)على عوائل مختلفة  ذلكو  حتى اآلن اً نوع 26

 Pnigalio  نواعوال   Stenomesius  و  Elasmusالجنسان  ُسجل  

agraules  ،Hemiptarsenus unguicellus  و  Neochrysocharis 

formosa  في إيران  (Hesami et al., 2010  ؛Yefremova et al., 

وسجل  (2007  ،Pnigalio sp.،  Hemiptarsenus unguicellus  و 
Neochrysocharis formos  في تركيا(Yefremova & Strakhova, 

الجنس(2010 وسجل   ،  Neochrysocharis    أوراق حافرة  على 
 نواعسجلت ال، كما  (1999)الخطيب وآخرون،    الحمضيات في سورية

عد    في  المذكورة في  الدراسة  دول  هذه   النوع   منها  لسورية،  مجاورةة 
Neochrysocharis formosa    والردن  وفلسطين  العراقفي  ، المحتلة 

في   Hemiptarsenus unguicellusو  Pnigalio agraules  والنوعان 
والنوع   المحتلة،  وفلسطين  والجنس   H. orantusالردن  سورية،  في 

Elasmus    ،النوع  و في لبنان وفلسطين المحتلةE. steffani   في سورية

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.127139
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(Noyes, 2020) . 
هذه وهيى  لإالفصيلة    قسمت  فصائل  تحت  :  أربع 

Tetrastichinae  ،Entedoninae  داخلية التطفل  (Endoparasitoids) 
التطفل    Eulophinae  ،Entiinaeو  ( Ectoparasitoids)خارجية 

(Baur, 2005).    ة أو ثانوية على رتب معظم هذه المتطفالت أولي    تعد
( الجنحة  النفاق(،  (Lepidopteraحرشفية  حافرات  وغمدية   )خاصًة 

الجنحة  ،(Coleoptera)  الجنحة وغشائية   ،(Diptera)  وثنائية 
كما تتطفل على  ة رتب حشرية أخرى.  (، وعد  Hymenoptera)  الجنحة

مثل   أخرى  أرجل  العناكب   (Acari)الكاروسات  مفصليات  وبيض 
(Araneae)  والنيماتودا  Nematoda)(  ، لعوائلها قاتلة  تكون  أن    ويمكن 

(Idiobionts)  لعوائلها    أو قاتلة  إما ،  (Koinobionts)غير  وهي 
)متطفالت   تهاجم Gregarious)   عيةي جمت   أو  (Solitaryإنفرادية   ،)

قليلة أنواع حاالت  في  البالغات  وحتى  والعذارى  واليرقات  البيوض  ها 
(Yang & Xie, 1998).   

)إن    الحجم  صغيرة  المتطفالت  وأهم    2.0-0.5هذه  مم(، 
عند   الصفات التصنيفية لهذه الفصيلة أن الرسغ مكون من أربع حلقات

الجنسين للشمروخ كال  حلقات  أربع  من  مؤلفة  االستشعار  وقرون   ،
(Funicle(  )Antennal Funicular segments  عنق وللبطن   ،) 
(Petiole  )حيث  ( البطن  بين  ومميز  واضح  تضيق  ( Gasterيوجد 

 (. Propodeum( )Bouček, 1988والبروبوديوم ) 
اقتصاديًا،    ةً همَّ م ذات انتشار عالمي و   Eulophidae  عَّد فصيلةتُ 

هدفت  ، لذا  عديدة منها في المكافحة الحيوية لآلفات  أنواعحيث ُتستخدم  
الدراسة   ال  وتصنيف   حصرى  لإهذه  التابعة لهذه   فصيلةفوق  متطفالت 

 Eulophidae  فصيلة  Chalcidoidea  (Hymenoptera)  الكالسيدات
 .سورية -في محافظتي الالذقية وطرطوس 

 

   هق ائمواد البحث وطر 
 

عليها   المتطفل  البندورة  أوراق  حافرة  يرقات  عليها جمعت  تظهر  )التي 
أو   بيض  وجود  أو  اليرقة  لون  تغير  أو  )وخز(  تطفل  يرقات  أعراض 

الحافرة( يرقات  على  تتغذى  البيوت  متطفل  والحقول   من  المحمية 
البندورة بنباتات  المزروعة  الالذقية   الطماطم/المفتوحة  محافظتي  في 

خالل   و 2020-2019الفترة  وطرطوس  أطوار  ،  ل المتطفَّ   الحافرةنقلت 
نايلون  عليها   أكياس  المخ في  اختبار  ووضعت    ،برت إلى  أنابيب  في 

بسداد قطنيةوأغلقت  المخند  عيت  ورب ِّ   ،ة  لحين º  5±25  برت حرارة  س 
 انبثاقها. 

مركز البحوث   ،بر الحشراتت مخحفظت العينات المدروسة في  
الالذقية،   في  الزراعية  ابندروفالعلمية  أنابيب  الجاف في  بعد   بالشكل 

أو كندا  بلسم  في  شرائح  على  بعضها  ُثب َِّت  المتطفالت،  محلول  انبثاق 
إلىفت  صن  هوير،   باالعتماد   مستوى   العينات  الفصيلة  وتحت  الفصيلة 

التصنيفية المفاتيح   ,Goulet & Huber؛  Bouček, 1988)  على 

حتىُعر ِّ و   (،1993 التصنيفية  وفق  النوع  و الجنس   فت  المفاتيح 
 ؛ Yoshimoto, 1984 ؛Gibson, 1997 ؛Askew, 1968)المتخصصة 

Yefremova & Strakhova, 2010.)  الدكتور  وبمساعدة 
 Alex Gumovsky   الدكتورو  Victor Fursov  تصنيف   من قسم 

وال الحيويةالحشرات  للمكافحة  البيئية  الوطنية ل ل  التابع  سس  كاديمية 
من   Hossein Lotfalizadeh   والدكتور  ، ،وكرانياأللعلوم في كييف،  

في تصنيف   مساعدةلل  معهد البحوث االيراني لوقاية النبات في طهران،
 . Eulophidaeمتطفالت غشائية الجنحة التابعة لفصيلة 

 

 العينات المدروسة  
والحقول   المحمية  البيوت  ُجمع بلغ عدد  التي  العينات منها    تالمفتوحة 

و  55  سنوياً  محمي  )جدول    24بيت  مفتوح  جمع  1حقل  تم   .)720 
أيار  عينة من  و 2020  سبتمبر/أيلولوحتى    2019  مايو/بدءًا  انبثق ، 
   الطماطم./ن تربية يرقات حافرة أوراق البندورةممتطفل  437

مكبرة  لتقطت  ا باستخدام  مع   Optika (LAB-20)الصور 
× مع كاميرا موصولة  75تكبير  ،خاصية الزوم ذات منبع ضوئي متحرك

أيضاً  واستخدم  حاسوب،  إلى  وموصولة  العينية  العدسة  مجهر   على 
Nikon Eclipe 50 i  ،  إلى100تكبير  Nikon E  كاميرا  × موصول 

8800 8,0 Mega Pixel 10x  .  قرون    تم أجزاء  تسمية  اعتماد 
 Eulophidaeالمامي عند فصيلة  االستشعار والرأس والصدر والجناح  

 Askew (1968 .)حسب 
 

 والمناقشة   النتائج
 

الدراسة    Eulophidaeأجناس من فصيلة    5نوعًا و  14سجل في هذه 
أوراق حافرة  يرقات  )  المتطفلة على  نباتات T. absolutaالبندورة  ( من 

وكان العدد الكبر من    البندورة في الزراعات المحمية والحقول المفتوحة،
ال النوع   ،أفرادN. formosa  (205  )للنوع    نواعهذه   وتاله 

S. japonicus  (200  )الجنس    أنواعثم    ،فردًاPnigalio  (19  )فردًا، 
 أفرادP. agraules  (3   )النوع    يليهأفرادElasmus  (6    )ا الجنس  بعدهو 
أن  2  جدول)  فردHemiptarsenus unguicellus  (2  )و أي  أكثر   (، 

النوع    نواعال هو  و 46.9بنسبة    N. formosaانتشارًا   النوعيليه  %، 
S. japonicus   الجنس    أنواعوStenomesius    أنواع%، ثم  45.7بنسبة 

%، Elasmus sp.  1.37%، والنوع  4.35بنسبة    .Pnigalio sp  الجنس
 H. unguicellus  ليه النوعي و   %،Pnigalio agraules  0.69وع  الن ثم  

0.46% . 
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البندورةعلى    التالية  نواعال  تسجيل  تم   أوراق    الطماطم/حافرة 
سورية  ةمر    لول   الجنس   من  أنواع  3و  S. japonicas  النوع  :في 

Stenomesius،  نواعوال  H. unguicellus،  N. formosa  
 .P. agraules و

 
Family: Eulophidae 

التصنيفية االستشعار  يتكون :  الصفات  لل  قرن  حلقات  أربع   شمروخ من 
(Antennal Funicular segments،)  للبطن  ( عنقPetiole)   أي يوجد

بين   والجزء   (Mesosomaوسط الجسم )تضيق واضح ومميز )تضيق 
( مكو  (،  Metasomaالخلفي  حلقاتالرسغ  أربع  من  كال   ن  عند 

 .الجنسين
 

1. Subfamily: Eulophinae 

 :الصفات التصنيفية
الاألنثى يتكون  الحاف  ،  حلقات  4  منشمروخ  :  قبل   ي العرق 

(Submarginal vein)   ب ومتصل  )مستقيم  الجناحية   (، stigmaالبقعة 
الحاف   بعد  العرق  البقعة   مساو    (Postmarginal)  يوطول  عرق  لطول 

شعيرات    3ي للعرق قبل الحاف   ،منه أو أطول  (Stigmal vein)الجناحية 

زوج من الشعار أو أكثر    (Scutellum)أو أكثر، ويوجد على الدريع  
Bouček & Askew, 1968)) . 

متفرعة،:  الذكر االستشعار  يوجد ،  حلقات  4  أو  3-2  شمروخلل  قرون 
 . شمروخ على ال أفرع طويلة
خارجية  ُتعد   المتطفالت  إم    ،هذه  أو  وتكون  إفرادية    ، عية ي جمت ا 

 .(Bouček & Askew, 1968)  وتتطفل على يرقات حافرات النفاق
 

1.1. Genus: Stenomesius (WESTWOOD, 1833) 

  :الصفات التصنيفية
بتوزع   بعضاً   عن بعضها  Stenomesiusتختلف النواع التابعة للجنس  

 الصفر والسود.  يناللون 
 الذكر.  ه فيلدى االنثى أطول من  (Gaster): طول البطن األنثى
متفرعة،:  الذكر االستشعار غير  قليالً   قرون  متطاول  وطوله    ،والصل 

عرضب أك من  مرات  بثالث  حلقات  شمروخللو   ه،ر  الجزء أربع  طول   ،
( Mesosomaلدى النثى، وطول وسط الجسم )هو  الخلفي أقصر مما  

طول    2يساوي   )مرة  الخلفي  من (،  Metasomaالجزء  أصغر  والذكر 
 . النثى

الجغرافي الهند :  االنتشار  اندونيسيا،  االستوائية،  افريقيا   دول 
(Noyes, 2020) . 

 

يرقات  منها  تالتي جمع في محافظتي الالذقية وطرطوس الطماطم/أعداد البيوت المحمية والحقول المفتوحة المزروعة بنباتات البندورة توزع.  1  جدول

 .2020-2019 الفترةالمتطفل عليها خالل  الطماطم/حافرة أوراق البندورة
Table 1. Distribution of tomato greenhouses and open fields in Latakia and Tartus provinces from which larvae of tomato leaf 

miner Tuta absoluta were collected during 2019-2020. 
 

 المنطقة 
Location 

 الزراعة  أسلوب
Type of 

agriculture 

 الجمع  عام
Year of collection  الجغرافية  االحداثيات 

Geographical Coordinates 2019 2020 

 بيت محمي   SahlAkar  عكار  سهل
Plastic house 

5 5 E 16″ 40′ 34° N, 30″ 15′ 36° 

 AlKadmus 2 2 E 27″ 4′ 35° N, 10″ 10′ 36°  القدموس 

 Alkhrab 10 10 E 4″ 4′ 35° N, 53″ 54′ 35°  الخراب 

 Hrison 8 8 E 08′ 35° N, 55′ 35°  حريصون 

 Arab Almulk 11 11 E 08′ 35° N, 55′ 35°  الملك  عرب

 Snouber Jableh 7 7 E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  جبلة  صنوبر

 DuirAlKhatib 9 9 E 55″ 21′ 35° N, 10″ 0′ 36°  الخطيب  دوير

 Alidie 3 3 E 55″ 21′ 35° N, 10″ 0′ 36°  العيدية

 مفتوح   حقل AinAlsharkie  الشرقية  عين
Open field 

5 5 E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35° 

 Kasabin 5 5 E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°  القصابين 

 Zama 2 2 E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°  زاما

 BetYashowt 10 10 E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35° ياشوط   بيت

 Alaamronie 2 2 E 31′ 35° N, 47′ 35°  العمرونية
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المتطفلة على  األنواع.  2جدول   البندور  واألجناس  أوراق  في  ة/الطماطم  يرقات حافرة  المفتوحة  المحمية والحقول  الزراعات  البندورة في  نباتات  من 

 . 2020-2019 الفترةخالل    محافظتي الالذقية وطرطوس
Table 2. Species and genera of parasitoids on larvae of tomato leaf miner in tomato greenhouses and open fields in Latakia 

and Tartus provinces collected during 2019-2020. 
 

 و النوع أالجنس  
Species or genus 

 فصيلة تحت 
Sub-family 

 المنطقة 

Location / 

 * نوع الزراعة
Type of 

agriculture* 

 العدد المجموع 
Number of 

parasitoids 

 سلوك التطفل 
Behavior of 

parasitoid 

انفرادي او  

 تجميعي
Solitary or 

Gregarious 
N. formosa Entedoninae العمرونية  Alaamronie   

 BetYashowt  ياشوط  بيت

   Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

 AlKadmus  القدموس 

 Hrison  حريصون 

OF 
 
PC 

 اولي داخلي  205
Primary 

endoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

S. japonicus Eulophinae ياشوط  بيت  BetYashowt   

   Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

 Alaamronie  لعمرونيةا

 Hrison  حريصون 

OF 
 
PC 

 خارجي اولي  200
Primary 

ectoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

Pnigalio sp. Eulophinae ياشوط  بيت  BetYashowt   

 Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

  AlKadmus  القدموس 

 Hrison  حريصون 

OF 
 
PC 

 خارجي اولي  19
Primary 

ectoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

Elasmus sp. Eulophinae جبلة  صنوبر  Snouber Jableh 

 BetYashowt  ياشوط  بيت 

  AlKadmus  القدموس 

 Hrison  حريصون 

OF 
 
PC 

 ولي داخلي أ 6
Primary 

endoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

P. agraules Eulophinae ياشوط  بيت  BetYashowt 

 Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

OF 
PC 

 خارجي ولي أ 3
Primary 

ectoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

H. unguicellus Eulophinae ياشوط  بيت  BetYashowt 

 Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

OF 
 
PC 

 ولي داخلي أ 2
Primary 

endoparasitoid 

 فرادين ا
 Solitary 

   Alaamronie  لعمرونيةا Tetrastichinae جديد نوع

 Snouber Jableh  جبلة  صنوبر

OF 
PC 

2 - - 

 *PC ،بيوت محمية =OF حقل مفتوح = * PC= Plastic house, OF= Open field 

 

 
1.1.1. Species: Stenomesius japonicus (Ashmead, 1904) 

 الصفات التصنيفية  

قليالً مم  1الجسم    طول:  األنثى الرأس  قمة  الصل  تجاوز  قرون و   ،، 
بني غامق بلون    أربع حلقات  من  شمروخيتألف الاالستشعار أسطوانية و 

أصفر لونه  الصل  )ل ل  ، ماعدا  حلقات   (Clubصولجان   ، ثالث 
يوجد   الجبهةأال  لدى  مستعرضة     الصدغي   والدرز،  خاديد 

(malar sulcus)  ،ومستقيم الوجهي  موجود    الجبهي-والدرز 
(fronto-facial suture)  البقعة الجناحية الجنحة شفافة و   ،غير موجود

ثالث شعيرات أو يوجد في الجناح المامي    ،في الجناح المامي صغيرة
العرق  على  الحاف    أكثر  العرق   يقبل  الحاف    وطول  مرة ب أطول    يبعد 

عرق ونصف   طول  الصدر    من  الجناحية،  قلياًل،مجع  البقعة  )شكل   د 
1-Bأخاديد الـ ،)  Notauli   ،البروبوديوم الموجودة على    كاريناالو   كاملة 

شكل    لبروبوديوم او  ،X  أوH   شكل  أخذتو مضاعفة   مجعدة   رقبةبه 
و منحوتة )   بدون ،  واضحالعنق    ،(Costulaكاستيوال  زوج   دريعلل  ،غير 
ال الجا  شعيراتمن  الخاديد  من  وتلتقي ن وزوج  الوسط  في  المنحنية  بية 

 ، وعدد عقل الرسغ أربعة  ،والرجل صفراء بالكامل  ،قرب الحافة الخلفية
أسود بلون  والبطن  الصدر  على  بقعة  ماعدا  أصفر  الجسم   ،لون 

(Askew, 1968؛ Schauff & LaSalle, 1993) . 
النثى  :الذكر من  و مم  0.5  أصغر  متفرعة،  غير  االستشعار  ، قرون 

شمروخ لل  ه،ر بثالث مرات من عرضب ل متطاول قلياًل وطوله أكوالص
حلقتان    حلقاتأربع   )  2-1  ووللصولجان  صغيرة   (Annelliحلقة 
  .(Askew; 1968)( C-1 )شكل
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الالذقية  ،30♂  &  50♀:  المدروسةالعينات   العمرونية: سورية،   ،
♀10  ،7♂  ،E 31′ 35° N, 47′ 35°  :ياشوط بيت   ،♀15  ،♂6 ،
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°  :جبلة صنوبر   ،♀20  ،9♂، 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  :حريصون  ،♀5  ،8♂  ، 55′ 35°

E 08′ 35° N,  البندورة أوراق  حافرة  يرقات  من  على   الطماطم/جمعت 
نباتات البندورة في الزراعات الحقلية )المفتوحة( والبيوت المحمية خالل 

عام  ال من  آب  حتى  أيار  من  و2019شهر   .♀ 100  &  ♂55 ، 
، ♀26، بيت ياشوط:  E 31′ 35° N, 47′ 35°،  ♂4،  ♀13العمرونية:  

14♂  ،E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°  :جبلة صنوبر   ،41♀ ،
16♂،  E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،حريصون:  ،طرطوس 
20♀،  4♂،  E 08′ 35° N, 55′ 35°   أوراق حافرة  يرقات  من  جمعت 

البندورة نباتات  )المفتوحة(   الطماطم/البندورة على  الحقلية  الزراعات  في 
ال  خالل  المحمية  أياروالبيوت  من  آب  مايو/شهر  من    أغسطس/حتى 

 .2020عام 
مصر، :  الجغرافياالنتشار   باكستان،  الهند،  الصين،  كوريا،  اليابان، 

تايوان   استراليا،  اإلمارات،  جديد (Noyes, 2020)السنغال،  وتسجيل   ،
 في سورية. 

المتطفل أولي  :  بيولوجيا  خارجي  يتطفل إمتطفل  لعائله،  قاتل  فرادي 
النفاق(، وتشمل الفصائل   حافرات  أنواع على يرقات حرشفية الجنحة )

، Gelechidae  ،Gracillariidae  ،Pyralidae  ،Tortricidae:  التالية
Noctuidae (1988Bouček,  .) 

 

 
 

 ♂  -Stenomesius japonicus  :A =  1  للنوع الظاهري    الشكل.  1شكل  

= Dفي بلسم كندا،    ةت ثب  م  ♂=  Cفي بلسم كندا،    ةت ب  مث   ♀=  B،  ♀  -2و

)Mesosoma)  الجسم  وسط   )♂  ،)E  =الخلفي  الجزء  (Metasoma )

(♀)،F   =الجسم  جانبي  منظر  الخلفي   للجزءو(  Mesosoma)  لوسط 

(Metasoma( )♀.)   

Figure 1. Morphology of the species Stenomesius 

japonicas: A= 1- ♂ and 2- ♀, B= ♀ 

Mounted on slides using Hoyer’s medium, C= ♂ 

Mounted on slides using Canada Balsam, D= Mesosoma 

(♂), E= Metasoma (♀), F= Lateral view of Mesosoma and 

Metasoma. 

 
Asp. Stenomesius 1.1.2. Species:  

المفحوصة الالذقية  ،1♀:  العينات  جبلة:سورية،  صنوبر   ،  ♀1، 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°    أوراق حافرة  يرقات  من  جمعت 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  المحمية في    الطماطم/على  البيوت 
 .2020من عام  يونيو/خالل شهر حزيران

 الصفات التصنيفية  
الرأس والبطن أسود، ولون قرون االستشعار ماعدا الصل : لون  األنثى

صفر، ولون مقدمة الرأس والفخذ أصفر غامق أكثر أ( Pedicelوالعذق )
( الصل  وطول  الساق،  قصير (  Scapeمن  االستشعار  قرون  في 

ال  ومساو   عقل  وال  شمروخ  لطول  صغيرة   ،  حلقات  (، Annelli)يوجد 
ما   شاحب  لون  ذو  الوالرسغ  العقلة  و عدا  أسود،  بلون   العنق  خيرة 

ال وطول  واضح،  ال   مساو    Mesosoma  ـغير    Metosoma  ـلطول 
 (.Askew; 1968) (A-2)شكل 

 
1.1.3. Species: Stenomesius sp. B 

   الصفات التصنيفية

لون  األنثى الصل  أالر :  ماعدا  أسود  االستشعار  وقرون  أصفر، س 
صغيرة حلقات  الويوجد  طول   لطول   مساو    Mesosoma  ـ، 

من  Metosoma  الـ كل  ولون  الظهرية،  الول   للصدر  الصفيحة 
(Pronotum( الوسط  الصدر  ودرع   )Mesoscutum)   أسود 

 . (B-2)شكل 
الم  الالذقية  ،1♀:  دروسةالعينات  جبلة سورية،  صنوبر   ،

E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،  أوراق حافرة  يرقات  من  جمعت 
البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  المحمية   الطماطم/على  البيوت  في 

 .2020من عام  يونيو/خالل شهر حزيران
 

1.1.4. Species: Stenomesius sp. C 

 الصفات التصنيفية 
لون  األنثى بلون :  االستشعار  وقرون  الرأس  مقدمة  ماعدا  أسود  الرأس 

صفر فاتح، الصل أطول بمرتين من  أبلون  بني داكن، الصل والعذق  
ال العذق  شمروخ  عقل  من  مراتوأكبر  صغيرةبثالث  حلقات  يوجد   ، ،

ال من  الولى  عرضًا  شمروخ  الحلقة  وأقل  التالية  الحلقات  من  أصغر 
البطن (D-2)شكل   مقدمة  مع  الول  للصدر  الظهرية  الصفيحة   ،

(Gaster  لونها والرجل  فاتح،  أ(  بني  بلون  الجسم  وباقي  فاتح  صفر 
طول   مرة من  1.5أطول بـ    وطول وسط الجسم  واضح،  petioleالعنق  و 

 (. Askew, 1968) (C-2الجزء الخلفي )شكل 
المفحوصة الالذقية  ،1♂  &  4♀:  العينات  جبلة: سورية،  صنوبر   ،

4♀  ،1♂،  E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35° ، جمعت من يرقات حافرة
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البندورة البندورة  الطماطم/أوراق  نباتات  البيوت   الطماطم/على  في 
 .2020من عام  يونيو/المحمية خالل شهر حزيران

 

 
 

الجنس    أنواع  ثالثةل  الظاهري  الشكل.  2شكل    ، Stenomesius  Aمن 

B، C (=♂ ،ثبتت في بلسم كندا )D قرون االستشعار للنوع =C  . 

Figure 2. Morphology of three species of the genus 

Stenomesius A, B, C =(♂) mounted on slides using Canada 

Balsam, D= Antenna for species C . 

 
 

1.2. Genus: Hemiptarsenus (Westwood, 1833) 
 حول العالم. اً نوع 23يضم هذا الجنس أكثر من 

   ةالصفات التصنيفي

تجويف  األنثى االستشعار  لقرون   :(Toruli)  حلقاتشمروخ  ولل  أربع 
صغيرة  و  Bouček  &) تان  حلقلـصولجان  ل،  (Annellus)واحدة  حلقة 

Askew, 1968؛ Bouček, 1988.) 
 طويلة.  أفرع ةثالث لمتفرعة  االستشعار قرون : الذكر

الجغرافي اال:  االنتشار  أوروبا( أفريقيا،  إسيا،  آ)  نتشارعالمي   مريكا، 
(Noyes, 2020) . 

 
1.2.1. Species: Hemiptarsenus unguicellus (Zetterstedt, 

1838) 

 الصفات التصنيفية  
مجعدة:  األنثى والدرقة  والوجه  والجبهة  الرأس   الصدغي والدرز    ،قمة 

(Sulcus malar)    االستشعار لقرون  ومستقيم،  تجويف موجود 
(Toruli)  صغيرة  شمروخ  ولل حلقات،   واحدة  (Anellus)  حلقة  وأربع 
للجناح المامي ثالث شعيرات أو أكثر على العرق تان،  حلقلـصولجان  ل

الحاف   الحاف  يقبل  بعد  والعرق  أطول  ،  عرق  ي  من  واضح  البقعة  بشكل 

 أطول من العرق الجناحي   (marginal vein)ي  ، والعرق الحاف  الجناحية
(stigmal vein)  ،والخلية الضلعية    بخمس مرات(Costal cell)   على

 مستقيم،   (cubital vein)والعرق الزندي    الجناح المامي طويلة وضيقة
(، .Stenomesius spهذا عن  ب يتميز  غائبة أو غير كاملة )و الخاديد  و 

مجعد قلياًل مع زوج من الشعيرات وبدون خطوط  الوسط  الصدر  درع  
من   البروبوديوم   (،A-3)شكل    طولية قلياًل  وأطول  ومسطح  طويل 

)و كارينا    للبروبوديوم  العرض، بينها   واضحة  (Plicaبليكا  والمنطقة 
صفراء    خضر معدني مع بقعةألون الجسم    ،غير واضح  عنقال  مجعدة،

 Zhu؛ Peck et al., 1964؛ Bouček & Askew, 1968) على البطن

& Huang, 2003). 
 (.3)شكل  طويلة تثالثة تفرعاو أربع حلقات متفرعة  شمروخ لل: الذكر

المفحوصة الالذقية♂2:  العينات  سورية،  ياشوط:  ،،   ،♂1  بيت 
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°،  :جبلة  ،♂1  صنوبر 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،  أوراق    منجمعت حافرة  يرقات 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات  في 
ال خالل  المحمية  والبيوت  تموز)المفتوحة(   أغسطس /وآب  يوليو/شهر 

 .2020من عام 
افغانستان،  :  الجغرافياالنتشار   روسيا،  رومانيا،  ذربيجان، أبولندا، 

فرنسا، كرواتيا،  كندا،  إيران،  ألمانيا بلغاريا،  الهند،  هنغاريا،  يطاليا، إ، 
شمال   الإ سبانيا،  إفريقيا،  إاليابان،  المتحدة  الواليات   مريكية نكلترا، 
(Noyes, 2020)، .وتسجيل جديد في سورية 
المتطفل لعد  :  بيولوجيا  يرقي  وهي ةمتطفل  مختلفة  رتب  من  : فصائل 

)  Coccidaeفصيلة   الجنحة  متشابهة  فصيلة  Homopteraمن   ،)
Agromyzidae  ( الجنحة  ثنائية  وفصيلة  Dipteraمن   ،)
Curculionidae  ( الجنحة  غمدية  وفصائل Coleopteraمن   ،)

Ephynidae  ،Noctuidae  ،Pyralidae  ،Gelechiidae    حرشفية من 
( )Lepidopteraالجنحة   )Askew, 1968&  Bouček؛  Bouček, 

1988 .) 
 

 

 
 

للنوع  .  3شكل   = Hemiptarsenus unguicellus  .Aالشكل الظاهري 

   .من األعلى ♂= Cمنظر جانبي،  ♂= B(، Mesosomaوسط الجسم )

Figure 3. Morphology of Hemiptarsenus unguicellus, A= 

Mesosoma, B= ♂ lateral view, C= ♂ dorsal view.  
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1.3. Genus: Pnigalio (Walker, 1839) 

 الصفات التصنيفية  

 شمروخ ال،  مصقول أبدًا على الجوانب  غيرو الدريع بدون أخاديد طولية  
، أفرع طويلة   ةعقل ومتفرع لثالث 4 عقل، ولدى الذكر  4-3عند النثى  

 البروبوديوم مع كارينا متوسطة كاملة، وبليكا جانبية، وكارينا مستعرضة
والمع  )كاستيوال(، أملس  وغير ،  الوجه  كبير  عدد  الوسط  الدريع  على 

 منتظم من الشعار
 .لـصولجان حلقتانلحلقات و  4من  شمروخ : يتألف الاألنثى
على   3ويتفرع  حلقات    4من   ـ  شمروخ  ال  يتألف  :الذكر طويلة  أفرع 

 . الحلقات الثالث الولى عند قاعدة الحلقة
الجغرافي االنتشار:  االنتشار  أوروبا( أفريقيا،  إسيا،  آ)  عالمي  مريكا، 

(Noyes, 2020) . 
 

1.3.1. Species: Pnigalio agraules (Walker, 1839) 

 الصفات التصنيفية  
الدروز ،  حلقات  4  شمروخ  لل  والمع،  أملس  الوجه:  األنثى من  العديد 

الـ العلى  ويوجدوسطدرع   ،  castula  ،كارينا لو   مستعرضة  لبروبوديوم 
( Thorax( يساوي طول الصدر )Gaster، وطول البطن )جانبيةبليكا  و 

ال من  أكبر  البسيطة  المامي   نواعوالعيون  الجناح  وعلى  الخرى، 
(Speculum  )( لون  Askew, 1968كبيرة  داكن، (،  بني  الرسغ  عقل 

للصدر أشعار كثيفة، ولون الرجل شاحب، وقرن االستشعار بني داكن 
 . أصغر من العقلة الثانية فيها ن الطرفيةي والصولجان مقسم لحلقت 

  ( Askew, 1968)  أفرع  ةثالثى  لإمتفرع    شمروخ  لا  :الذكر
من طول البطن والترجة الولى   1.5أكبر بـ    وطول الصدر والبروبوديوم

والثانية من البطن ملونة باللون الصفر، الرجل شاحبة والعقلة الخيرة 
من الرسغ بلون بني غامق، اللون أخضر معدني مع لمعة ذهبية على 

 . (4)شكل  الصدر
المفحوصة الالذقية1♂  و  2♀:  العينات  سورية،  ياشوط:  ،،   بيت 

1♀،E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°:جبلة صنوبر   ،  1♀،  1♂ ،  
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°    أوراق حافرة  يرقات  عن  جمعت 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات  في 
خالل   المحمية  والبيوت   يوليو /وتموز  يونيو/حزيران  شهري )المفتوحة( 

 .2020من عام 
الجغرافي لمانيا، أالبوسنة، بلغاريا، الدنمارك، مصر، فرنسا،  :  االنتشار 

المحتلة،   فلسطين  إيران،  هنغاريا،  روسيا،  إاليونان،  سبانيا،  إيطاليا، 
تركيا،   سويسرا،  وتسجيل    ،(Noyes, 2020)نكلترا  إ وكرانيا،  أالسويد، 

 جديد في سورية.
المتطفل خارجية:  بيولوجيا  عد    متطفالت  لرتب   أنواعة  على  تتبع 

الجنحة   :مختلفة النفاق(،  (Lepidoptera)  حرشفية  حافرات   )خاصًة 

الجنحة الجنحة  ،(Coleoptera)  غمدية  غشائية   ،(Diptera)  ثنائية 
الHymenoptera)  الجنحة عدد  بلغ  حيث  على و   اً نوع  89  نواع(، 

 .Noyes, 2020)مدى عوائلي واسع )
 

1.3.2. Species: Pnigalio sp. Schrank, 1802 

 الصفات التصنيفية  
والدرز :  األنثى ملساء،  إلى  مجعدة  والدرقة  والوجه  والجبهة  الرأس  قمة 

في   المامي الوجهي  موجود ومستقيم، والدرز  (malar sulus)  الصدغي
وشكل  موجود  غير  (Fronto-facial)  الرأس  قرن   الصل،  في 

من   شمروخ  ويتألف ال  ،حلقة صغيرة  2-1ويوجد    أسطواني،االستشعار  
حلقات ثالث   علىيوجد    ن،حلقتاصولجان  والـ  ،أربع  المامي  الجناح 

العرق  على  أكثر  أو  الحاف    شعيرات  العرق   ي،قبل  الحاف    وطول   يبعد 
عرق   تينمر ب   أطول طول  من  أكثر  الجناحية  أو  درع البقعة  على   ،

الوسط   ال  دريعوللـ  نحت شبكي،الصدر  خطوط  زوج من  بدون  شعار 
مع  البروبوديومو   طولية، والمع  غير العنق    ،بليكا  ويوجد  ،كارينا   ناعم 
على قاعدة   أو أصفر  خضر مع بنيأ   خضر معدني أوأ  ن اللو ،  واضح

وال البطنية  و   رجلالحلقات  صفراء  أو  بن ِّ أشاحبة   (5)شكل    ةي حيانًا 
(Askew, 1968.) 

الثالث   حلقاتال  أفرع طويلة على  ةأربع حلقات وثالث  شمروخ  ال:  الذكر
  .الولى

 

 
 

للنوع    الشكل.  4  شكل  منظر =  Pnigalio agraules،  Aالظاهري 

 & Occiputوالقفا )  الجسم  وسط  =C  ،♂= منظر جانبي  B  ،♀جانبي  

Mesosoma )♀، D ،الجناح األمامي =♀ (Askew,1968  .) 

Figure 4. Morphology of Pnigalio agraules, A= lateral 

view ♀, B= lateral view ♂, C= Occiput & Mesosoma ♀, 

D= forewing, E= Head in dorsal view ♀ (Askew, 1968). 
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 العينات المفحوصة  
ياشوط:  ،الالذقيةسورية،  ،  ♂10   &♀3  ، ♂2  ، ♀1  بيت 
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°:جبلة صنوبر   ،  1♀ ،  4♂، 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،3  القدموس:  ،طرطوس♂، 
E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°:حريصون  ،  1♀،  1♂ ،  
E 08′ 35° N, 55′ 35°   أوراق    عن  جمعت حافرة  يرقات 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات   في 
 2019من عام    8-7-6-5شهر  )المفتوحة( والبيوت المحمية خالل ال

ياشوط:،  ♂5   &♀5  و   ،♂1، ♀2  بيت 
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°:جبلة صنوبر   ، 
2♀،3♂،E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°،  :1  القدموس♂، 
E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°:حريصون  ،  1♀ ،  
E 08′ 35° N, 55′ 35°   أوراق    عن  جمعت حافرة  يرقات 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات   في 
ال  خالل  المحمية  والبيوت  حتى و   مايو/أيارشهر  )المفتوحة( 

 . 2020من عام  أغسطس/آب
الجغرافي فرنسا،  :  االنتشار  كرواتيا،  كندا،  اليونان، أالجزائر،  لمانيا، 

المحتلة،   فلسطين  الهند،  روسيا،  إندونيسيا،  إ هنغاريا،  سبانيا،  إيطاليا، 
 . (Noyes, 2020)نكلترا، اليمن إتونس، تركيا، 

المتطفل رتبة حرشفية الجنحة متطفالت خارجية، عوائلها:  :  بيولوجيا 
(Lepidoptera)  حافرات الجنحة   النفاق(،  )خاصًة   غمدية 
(Coleoptera)،  الجنحة الجنحة   ،(Diptera)  ثنائية   غشائية 
(Hymenoptera( )(Noyes, 2020. 

 

 
 

الجنس    نواع أل  الظاهري   الشكل  . 5  شكل =  Pnigalio  :A،  B،  Dمن 

  نواعأل إناث:=  Pnigalio  (♂)،  C،  E   مختلفة من الجنس  نواعأل  ذكور

 (.  ♀) Pnigalioمن الجنس 

Figure 5. Morphology of different species of the genus 

Pnigalio, A, B, D= males of different species of Pnigalio 

(♂), C, E= females of different species of Pnigalio (♀). 

 
 

1.3.2.1 Species: Pnigalio sp. A 
 الصفات التصنيفية  

أصفر  :  الذكر الرجل  )لون  الرسغ  داكن،  Tarsusماعدا  بني  لونه   )
عرض  من  أكبر  وعرضه  كبير  والصولجان  متفرعة  االستشعار  وقرون 

طول البطن،   1.5يساوي    البروبوديوم، طول الصدر و   شمروخ  حلقات ال
الجناحية ) البقعة  -5)شكل   ( واضحUncus( خطاف )Stigmaولدى 

A) . 
 

1.3.2.2 Species: Pnigalio sp. B 

 الصفات التصنيفية  

ولكن  :  الذكر كبير  الفخذ   هالصولجان  ماعدا  داكنة  والرجل  متطاول، 
(Femur( والحرقفة )Coxa ) شكل  لون أصفرب(5-B). 
 

1.3.2.3 Species: Pnigalio sp. C 

 الصفات التصنيفية  
العيون المركبة كبيرة، لون قرون االستشعار بني داكن، أرجلها :  األنثى

( لونه بني داكن، ويوجد لون أصفر على Tarsusماعدا الرسغ )صفراء  
 . (C-5)شكل  الترجة الولى والثانية في البطن

 
1.3.2.4 Species: Pnigalio sp. D 

 الصفات التصنيفية  
الجسم    طول:  الذكر طول  وسط  الخلفييساوي  صفراء الجزء  الرجل   ،

( والرسغ بني داكن، ويوجد لون Tibiaماعدا مناطق متفرقة من الساق )
أصفر على الترجة الولى والثانية في البطن، طول الصولجان يساوي 

 . (D-5)شكل  شمروخ طول العقلة الرابعة من ال
 

1.3.2.5 Species: Pnigalio sp. E 

   الصفات التصنيفية
والثانية في البطن بني فاتح، والرجل صفراء  ىلون الترجة الول: األنثى

ال  العقلة  عدا  الصدر ما  على  يوجد  داكن،  بني  لونها  الرسغ  من  خيرة 
 . (E-5)شكل أشعار كثيفة 

 
1.4. Genus: Elasmus Westwood, 1833 

   الصفات التصنيفية

: قرون االستشعار مؤلفة من الصل والعذق، وحلقتان صغيرتان، األنثى
 حلقات للصولجان. 3، و شمروخ حلقات لل  3و

من  الذكر االستشعار  قرون  تتألف  لل  4:  وحلقتان   شمروخ  حلقات   ،
 .فروع ةلربعمتفرعة للصولجان وهي 

 . (Noyes, 2020) كافةً  نحاء العالم أفي :  االنتشار الجغرافي
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1.4.1. Species: Elasmus sp.  Westwood, 1833 

   التصنيفيةالصفات 

ال  عرض:  األنثى طولها  شمروخ  حلقات  مثل  والثالثة  الجنحة   ،الثانية 
أخاديد وال يوجد  ،ومغطاة بالشعار بقعة جناحية  ومستقيمة وبدون ضيقة 
 ين مع زوجالدريع  و   وسط وهو مغطى بشعر كثيف،درع الصدر العلى  

الطويل الشعر  قوي    ،من  شعر  مع  طويلة وشائكة  الساق  الرجل  على 
مع  ،الخلفية الطول  7  والبطن  هي  الولى  في شكل    ،ترجات  البطن 

والحرقفة   مثلث  عرضي  و مقطع  متطاولة  ومستديرة الخلفية  كبيرة 
)  ومسطحة، أشواك  مع  الخلفية  و Setaeالساق  قصيرة،  الجسم (  لون 

 ,Yefremova & Strakhova؛  Askew, 1968)(  A-6  )شكل   أسود

2010). 
متفرعة  :  الذكر االستشعار  الرابع  او   ،فروع  ةلربعقرون   ،عقل  6لفرع 

 .(B-6)شكل  مقسم إلى قسمين صولجانينتهي بـ
المفحوصة  ، ♂1  ، بيت ياشوط:، سورية، الالذقية♂2  و  ♀1:  العينات 

E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°:جبلة صنوبر   ،  1♀ ،  1♂، 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°    أوراق حافرة  يرقات  عن  جمعت 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات  في 
ال خالل  المحمية  والبيوت  أيار)المفتوحة(  من  حتى   مايو/شهر 

عام  أغسطس/آب ياشوط:،  4♂  و  2♀و   .2019  من   ، ♂1  بيت 
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°:جبلة صنوبر   ،  2♀ ،  1♂، 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،1  القدموس:  ،طرطوس♂، 
E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°:حريصون  ،  1♂ ،  
E 08′ 35° N, 55′ 35°    أوراق حافرة  يرقات  عن  جمعت 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات  في 
ال خالل  المحمية  والبيوت  أيار)المفتوحة(  من  حتى   مايو/شهر 

  .2020من عام  أغسطس/آب
 . (Noyes, 2020)مريكا، إيران أفريقيا، إسيا، آ : االنتشار الجغرافي
تابعة   أنواعمتطفل خارجي على يرقات وعذارى عدة  :  بيولوجيا المتطفل

( الجنحة  حرشفية  متطفل  Lepidopteraلرتبة  فرط  وهو   ،)
(hyperparasitoids  )  لفصيلتي    أنواععلى  Braconidaeتابعة 
 (.  ,2020Noyes ؛Graham, 1995) Ichneumonidaeو
 

 
 

 .  ♂: Elasmus :A =♀ ،Bالشكل الظاهري للجنس  .6 شكل
Figure 6. Morphology of the genus Elasmus , A= ♀, B= ♂  

 

2. Subfamily: Entedoninae 

  :الصفات التصنيفية
ي طويل نسبيًا، وعرق البقعة العرق الحاف  للوجه أخاديد جبهية،  :  األنثى

الخاديد   ،يعلى العرق قبل الحاف  أشعار  توجد  و الجناحية قصير نسبيًا،  
على   الشعار  من  وزوج  ومنحنية،  وعميقة  كاملة  الصدر   درعغير 

للدريع زوج من (،  Mesosectum Mid-Lobالوسط )الجزء الوسط( )
 . (Bouček & Askew, 1968)الشعيرات 

متطفالت إفرادية أو جماعية، أولية أو    عادةً   نواعتكون هذه ال 
التطفل على (، وحرشفية  Coleopteraغمدية الجنحة )  ثانوية، داخلية 

( )Lepidopteraالجنحة  الجنحة  وثنائية   ،)Diptera وغشائية  )
 Bouček)مكن أن تكون مفرطة التطفل  ي ( و Hymenopteraالجنحة )

& Askew, 1968) . 
 

          2.1. Genus: Neochrysocharis (Westwood, 1833) 

 نوعًا موصوفًا. 45هذا الجنس  يضم  
   الصفات التصنيفية

النثى األنثى طول  أبيض،  إلى  شاحب  أصفر  والساق  الفخذ  لون   :
 (. Fisher & La Salle, 2005) مم 0,75
الفخذ:  الذكر على  عريضة  منطقة  باللون    وجود  وهو ،  سودالالخلفي 

النثى   من  حجمًا  ال.  مم  0,6أصغر  بلون   نواعوتختلف  بعضها  عن 
الرجل والنحت الموجود على الصدر ووجود درز فوق الحرقفة الوسطى 

(transepimeral sulcusمستقيم إما  ويكون  ظهريًا   اً (  منحني  أو 
(Fisher & La Salle, 2005 .) 

 . (Noyes, 2020) كافةً  نحاء العالم أفي :  االنتشار الجغرافي

 
2.1.1. Species: Neochrysocharis formosa (Westwood, 

1833) 

 الصفات التصنيفية  
درز:  األنثى وجهي   للرأس  منفصل و واضح    (Fronto-facial)  أمامي 

ال البسيطة  العين  شكل  (Ocellus)مامية  عن  ، yأو    v  حرف  على 
في  ه  وعقل  ،حلقتانشمروخ  ولل والعرضمتساوية  يتألف و   ،الطول 

من الوهو    حلقات   ثالث  الصولجان  من  وللجناح    شمروخأطول   ،
العرق  على  شعرتان  الحاف    المامي  العرق ي،  قبل  الحاف    وطول   ي قبل 

الجناحية،    لطول عرق   مساو   الخلفية أخاديد  ويوجد  البقعة  الحافة  على 
الوسط،ل الصدر  الول  من  كل     ولدى  درع  للصدر  الظهرية   الصفيحة 
ت و   وسطالدرع الو  الصفيحة المامية و   ،ةظهري   ةقليل  اتجعدالدريع  ياقة 
(Pronotal collar)    والـ  عرضية  كارينابدون ،Notauli  في هذا   كاملة

خاديد أبدون الدريع و الدرع الوسط و  ، مجعد قليالً الصدر الوسط و  النوع،
كارينا أملس والمع وبدون  البروبوديوم شعار،زوج من الدريع  ولل ،طولية

و  والترجات  و   ،شعرتان  ( Callus)ولدى  بليكا،  متوسطة  الصدر  على 
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زركشة الوسطى   القاعدية  الحرقفة  فوق  والدرز  مميز،  )نحت( 
(transepimeral sulcus،مستقيم واضحالعنق    (  الجسم ،  غير  لون 

 ،سود معدنيولون الحرقفة أ   ،أخضر مزرق معدني مع انعكاس بنفسجي
والساقلون    و فاتح  الفخذ  )شكلشفافة  والجنحة  ،أصفر    طول   (،7  ، 

 ؛ Fisher & La Salle, 2005؛Asadi et al., 2006)  مم  0.5الجسم  
Yefremova & Strakhova, 2010 2007 ,.؛et alYefremova ) . 

وهو أصغر ،  أسودالخلفي بلون    وجود منطقة عريضة على الفخذ:  الذكر
 .مم 0.6 النثىحجمًا من 

المفحوصة الالذقية50♂  و  100♀:  العينات  سورية،  ياشوط:   ،،  بيت 
26♀  ،13♂ ،  E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°  :العمرونية  ،9♀ ،
12♂  ،E 31′ 35° N, 47′ 35°  :جبلة صنوبر   ،51♀  ،11♂ ،
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  ،القدموس:  طرطوس  ،8♀  ،9♂، 
E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°  :حريصون  ،6♀  ،5♂،   55′ 35°

E 08′ 35° N,  البندورة أوراق  حافرة  يرقات  على   الطماطم/جمعت عن 
البندورة والبيوت   الطماطم/نباتات  )المفتوحة(  الحقلية  الزراعات  في 

ال خالل  عام    11-10-9-8-7-6-5شهر  المحمية  .  2019من 
ياشوط:  ،  25♂  و  30♀و  ،♂8،  ♀14بيت 
E 49″ 07′ 36° N, 01″ 19′ 35°  :العمرونية  ،9♀  ،10♂ ،
E 31′ 35° N, 47′ 35°  :جبلة صنوبر   ،4♀  ،3♂ ،
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°  :القدموس  ،3♀  ،4♂، 
E 14″ 6′ 35° N, 21″ 59′ 35°  :حريصون  ،6♀  ،5♂ ،  
E 08′ 35° N, 55′ 35°    أوراق حافرة  يرقات  عن  جمعت 

البندورة  الطماطم/البندورة نباتات  الحقلية   الطماطم/على  الزراعات  في 
ال خالل  المحمية  والبيوت  أيار)المفتوحة(  من  حتى   مايو/شهر 

 .2020من عام  سبتمبر/أيلول
الجغرافي الدانمارك،  ال:  االنتشار  كرواتيا،  كندا،  بلغاريا،  رجنتين، 

فرنسا،  أمصر،   فنلندا،  العراق،  إلمانيا، هنغاريا،  أثيوبيا،  إيران،  يطاليا، 
بولندا، روسيا، رومانيا، شمال   تركيا، إفريقيا،  إاليابان، الردن،  سبانيا، 

المحتلةإوكرانيا،  أ فلسطين  اليمن،  ؛ Noyes, 2020)  نكلترا، 
khova, 2010Yefremova & Stra  2007 ,.؛et alYefremova ) ،

 . الطماطم/على حافرة أوراق البندورة وتسجيل جديد في سورية
المتطفل الطور  :  بيولوجيا  في  عائله  من  ينبثق  داخلي  اليرقي متطفل 

سُ  خارجيًا،  ويتعذر  من  ج  الخير  أكثر  على  تطفله  من   100ل  نوع 
وهي مختلفة  رتب  لربع  تتبع  النفاق  الجنحة   :حافرات   حرشفية 

(Lepidoptera  ،) الجنحة الجنحة (،  Coleoptera)  غمدية  ثنائية 
(Diptera  ،)( الجنحة  عد  Hymenopteraوغشائية  على  عوائل  (،  ة 

وهي   العائلة الطماطم/البندورةنباتية  ونباتات  والبقوليات،  والباذنجان،   ،

الجربيرا مثل  الزينة  ونباتات  من   ،الصليبية،  أكثر  على  سجل   حيث 
 .(Noyes, 2020)عائلة مختلفة  25نوع نباتي تتبع لـ  60

 

 
 

= Neochrysocharis formosa،  A  للنوعالظاهري    الشكل   .7  شكل

ظهري   جانبي  B،  ♀منظر  منظر  هوير،    ♀=  محلول  في  = Cثبتت 

= قرن االستشعار E(،  Mesosoma) وسط الجسم    = D  ،♂منظر جانبي  

هوير،   محلول  في  واألرجل  Fثُب َِّت  الجناح  ،  هوير  محلول  في  ثبتت= 

G= الجزء الخلفي (Metasoma  )♀.  
Figure 7. Morphology of Neochrysocharis formosa, A= 

Dorsal view ♀, B= Lateral view ♀ mounted on slides using 

Hoyer’s medium, C= Lateral view ♂, D= Mesosoma, E= 

Antenna mounted on slides using Hoyer’s medium, F= 

Wing and legs mounted on slides using Hoyer’s medium, 

G= Metasoma ♀. 

 
 

3. Subfamily: Tetrastichinae 

 :الصفات التصنيفية
الاألنثى حلقات  ومستقيمة،   Notauliحلقات،    3  شمروخ  : عدد  كاملة 

ومتوسطة،   جانبية  طولية  خطوط  ومتطورة   Axillaللدريع  قوية 
(Askew, 1968). 

تتطفل داخليًا في بيض ويرقات وعذارى رتب غشائية الجنحة 
(Hymenoptera( الجنحة  وثنائية   )Diptera الجنحة وحرشفية   )
(Lepidoptera وبعضها يتطور كمتطفالت خارجية أو تكون مفرطة ،)

 .(Askew, 1968)التطفل 
 . (8شكل حلقات مع الشعيرات ) 4 شمروخ لل :الذكر

المفحوصة الالذقية2♂:  العينات  سورية،  جبلة:  ، ،   ،♂1 صنوبر 
E 31″ 28′ 35° N, 12″ 53′ 35°، :35 ′47   ،♂1 العمرونية°

E 31′ 35° N,  البندورة  نع  جمعت أوراق  حافرة  على   الطماطم/يرقات 
البندورة الحقلية  الطماطم/نباتات  الزراعات  والبيوت   في  )المفتوحة( 

خالل   عام  أغسطس/آبو   يوليو/تموز  شهري المحمية  -2019  يمن 
2020. 
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 ،Tetrastichinaeالشكل الظاهري للمتطفل التابع لتحت فصيلة  .8  شكل

A =♂  ،منظر من األعلىB =♂   .منظر جانبي 
Figure 8. Morphology of a parasitoid from subfamily 

Tetrastichinae, A= ♂ Dorsal view, B= ♂ Lateral view.  

 

 3  )منها  اً نوع  14  جمع  الدراسة  هذه  في  تم    بأنه  تقدم  امم    يتبين
 الجنس  من  أنواع  6و  Stenomesius  الجنس  من  أنواع

Pnigalio)  فصيلة من Eulophidae أوراق  حافرة  على  متطفلة 
 المحمية   الزراعات  في  الطماطم/البندورة  نباتات  نع الطماطم/البندورة

 Stenomesius japonicas  النوع  منهاو   ،سورية  في  المفتوحة  والحقول
 Hemiptarsenus  والنوع   ، Stenomesius  الجنس  من   أنواع  3و

unguicellus  والنوع  Neochrysocharis Formosa،   ل لو  المسجل 
سوري   مرة   لى ع الطماطم/البندورة  أوراق  حافرة  على  تمتطفالك  ،ةفي 

 بالمتطفالت  جداً   غنية  السورية  البيئة  أن  يبدو.  الطماطم/البندورة  نباتات
 بمواصلة   ينصح  لذلكو  ،Eulophidae لفصيلة  التابعة  تلك  وخاصةً 

 وتصنيفها. حصرها على العمل

 الفصيلة   لهذه  التابعة  نواعال  من  عديدال  أن  إلى  اإلشارة  تجدر
  المكافحة  برامج  في  العالم  حول  واسع  نطاق  على  تستخدم

 هذه  في  الُمعَّرفة  نواعال  تربية  إمكانية  بدراسة  نوصي  لذلكو  الحيوية،

 أوراق   لحافرة  المتكاملة  اإلدارة  برامج  في  منها   واالستفادة  ،الدراسة
  ذات  نواعال  هذه  كون   ،ةهم  مال  الخرى   واآلفات  ،الطماطم/البندورة

   التصنيفي   المفتاح  باستخدام  نوصي  كما  واسع.  عوائلي  مدى
(1968 Askew,)  منطقتنا،   في  الموجودة  نواعلل  القرب  بوصفه 

 نواع لل  مناسب  تصنيفي  مفتاح  وضع  ىلإ  القريب  المستقبل   في  والتطلع
 بيئتنا.  في الموجودة المحلية

 

 وتقدير   شكر
 

لكل     وافر والتقدير  الدكتور  الشكر  من   Alex Gumovsky  من 
في   للعلوم  الوطنية  تصنيف كرانياأو االكاديمية  قسم  رئيس  كييف.   ،

 Victor Fursov  الدكتورو سس البيئية للمكافحة الحيوية.  الحشرات وال 
لل التابع  الحيوان  علم  معهد  في  من  للعلوم  الوطنية  ،  وكرانيا أكاديمية 

وال  -كييف   الحشرات  تصنيف  الحيوية، وقسم  للمكافحة  البيئية  سس 
اإل  Hossein Lotfalizadeh   والدكتور البحوث  لوقاية  من معهد  يراني 

في   للالنبات  طهران  غشائية    مساعدةإيران،  متطفالت  تصنيف  في 
لفصيلة   التابعة  و Eulophidaeالجنحة  للباحثة   خالص.  الشكر 

Carmen Dennis  الزراعية    من الغذية  وتكنولوجيا  بحوث  معهد 
(IRTA  ،برشلونة المستدامة،  النبات  وقاية  برنامج  لتمكيننا إ(،  سبانيا، 

همة إلنجاز البحث. مح التصنيفية التيالمفا من    من الحصول على عدد
للهيئة  لالشكر    وكل   سوري العامة  دمشق،  في  الزراعية  العلمية   ة لبحوث 

 لتمويل هذا البحث.

 

Abstract 
Abo Kaf, N., R. Youssef and R. Aboud. 2022. Survey and Identification of Some Eulophid Parasitoids (Hymenoptera) 

of Tomato Leaf Miner (Tuta absoluta) (Lepidoptera: Gelechiidae) Along the Syrian Coast. Arab Journal of Plant 

Protection, 40(2): 127-139. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.127139 
The Eulophid (Hymenoptera: Chalcidoidea) parasitoids of tomato leaf miner (Tuta absoluta) were collected from tomato fields in 

Latakia and Tartus provinces of Syria during the period 2019-2020. The collected parasitoids were identified to subfamilies, genera and 

species, and found to belong to three subfamilies: Tetrastichinae, Entedoninae, Eulophinae, and 5 Genera and 14 species: Stenomesius 

japonicas, 3 species from the genus Stenomesius, Hemiptarsenus unguicellus, Pnigalio agraules, and 6 species from the genus Pnigalio, 

Neochrysocharis formosa and one species from the genus Elasmus. The species Stenomesius japonicas and three species of genus 

Stenomesius, Hemiptarsenus unguicellus, Pnigalio agraules and Neochrysocharis formosa  were recorded for the first time in Syria on 

tomato leaf miner (Tuta absoluta) on tomato plants. The most widely spread of these species was N. formosa (46.9%) and S. japonicus and 3 

species from genus Stenomesius (45.7%), followed by 6 species from genus Pnigalio (4.35%), Elasmus sp. (1.37%), P. agraules (0.69%), 

and H. unguicellus (0.46%). 
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