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 Research Paper (Survey: Insects)  حشرات( : حصر)  بحوث
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 1غصن ماجدو  2ادل المنوفيع،  2، إبراهيم الجوري *1نسرين دياب 
 .دمشق سورية ،(GCSARللبحوث العلمية الزراعية )العامة بحوث ريف دمشق، الهيئة  مركز( 1)

 . سورية ،دمشق ،(GCSARللبحوث العلمية الزراعية ) العامة الهيئةبحوث الحشرات، إدارة بحوث وقاية النبات،  قسم( 2)

 nissreendeab@gmail.comالمراسل: البريد اإللكتروني للباحث *
 

 الملخص
على   .Leucoptera scitella Zell  لحشرة حافرة األوراق البقعية  يتسجيل أول.  2022.  غصن  ماجدو   ادل المنوفيعإبراهيم الجوري،  نسرين،    دياب،

 https://doi.org/10.22268/AJPP-2211540.3.2. 221-215(: 3)40 . مجلة وقاية النبات العربية،ة عوائل في سوريةعد  
 .Leucoptera scitella Zellلت حشرة حافرة األوراق البقعية  سج    حيث  ، 2019و   2018  ينعامالريف دمشق خالل  القنيطرة و الدراسة في محافظتي    هذه  ذتنف  

(Lepidoptera: Lyonetiidae)    للعائلة    المنتمية(  الكرزو   الخوخ ( واللوزيات ) اإلجاص والسفرجل،  التفاح لتفاحيات ) ا  شجارأ  من  ة عوائلعلى عد    ة في سوريةل مر  ألو
لت أهم القياسات البيومترية  ج  س    .ةباستخدام مفاتيح التصنيف المختص  فت  ن   ص  ، ثم  المختلفة مورفولوجيا  الحشرية  طوار  صابة واأل فت أعراض اإل . وص   Rosaceae  الوردية 

مم، ولألعمار اليرقية الكبيرة )العمر الثالث والرابع(    0.216±2.05متوسط طول الجسم لألعمار اليرقية الصغيرة )العمر األول والثاني(  فكان    ، لألطوار المختلفة للحشرة
كما    مم.   0.150±2.05لذكر  ل مم، و   ±2.870.206متوسط طول الحشرة الكاملة لألنثى    في حين بلغ ،  مم  0.367±3.88  لعذراء امم، وكان متوسط طول    3.72±0.283

لسفرجل في شهر  وا  على التوالي، وعلى الخوخ  ، %6.57و  14.2بنسبة    مايو/ التفاح واإلجاص كانت في شهر أيار   ها ي  أظهرت النتائج أن بداية ظهور الحشرة على عائل  
أعلى    لت سج  .  2019  عام % في  12.57بنسبة    أغسطس / لحشرة في شهر آبا لت بداية ظهور  الكرز فسج    علىعلى التوالي، أما  ،  %3.14و  4.29بنسبة    يوليو / تموز

كانت    حيثسفرجل(  وال  الذي تفوق معنويا  على باقي العوائل )إجاص، خوخ، كرزو   ، نوفمبر/ على عائل التفاح في شهر تشرين الثاني   %97.29نسبة إصابة للحشرة  
التوالي،    ، %22.71،  23.43،  31.86،  86.57نسبة إصابتها   كافة  على  متوسط نسبة اإل وكانت  في  معنوية ف الفروقات  عدا الفرق  يصابة  الكرز    عائلي  بين ما  ما 

حيث  والسفرجل  تالحظ،  معنوية    أي    لم  اإلصابة    %. 5احتمال  مستوى    عندفروق  نسبة  مقارنة  المسج  باولدى  العوائل  على  خالل  لحشرة  تفوق  وجود  ن  تبي  السنة،  لة 
الثاني تشرين  لشهر  األول   نوفمبر/معنوي  تشرين  شهر  تاله  العوائل،  ولكافة  األشهر  باقي  كانت  أكتوبر/ على  حين  في  إصابة    أقل  ،  العوائل  بانسبة  كافة  على  لحشرة 

 .مايو / شهر أيار المسجلة في  
 .سورية  ،فضلةم عوائل ،  scitellaLeucopteraاألوراق البقعية،  حافرة أول،  تسجيل : مفتاحية  كلمات

 

 1مقدمة ال
 

األوراق    تعد   حافرة    .Leucoptera scitella Zell  البقعيةحشرة 
(Lepidoptera: Lyonetiidae)    أهم الحشرية    من  عوائل اآلفات  على 

علىإذ    مختلفة الحلو،  و اإلجاص،  و التفاح،    سجلت  السفرجل، و الكرز 
البري،  و الخوخ،  و المشمش،  و   ،البرقوق و البندق،  و الزعرور،  و التفاح 
؛  Fitter & Peat, 1994؛  Chang, 1985؛  BioLib, 2010)  الفستقو 

Minarro & Jacas, 2011 ؛Pitkin et al., 2009 ؛Robinson et al., 

 . (Seven, 2006؛ 2010
الفقس  اليرقات  تهاجم وال  حديثة  لألوراق  العلوي    تهاجم   السطح 

بالتغذ    ،(Davis et al., 2009)  الثمار الداخلي وتبدأ  النسيج  على  ي 
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 ( حدة المركز )مت   راكزةدوائر مت أثناء تغذيتها بشكل    ا  وتصنع أنفاق  ،للورقة
الحشرة، مخلفات  من    تحتوي  قطرها  حجم و   ،مم   6إلى    5يصل  يتغير 

اللون  وبنية  كبيرة  إلى  وبيضاء  صغيرة  من  الوقت  بمرور  البقع  .  ولون 
حالة  و  الشديدةفي  بشد    ،اإلصابة  الورقة  سطح  وجود يتضرر  بسبب   ة 

الضوئي  نخفضوي   ،البقع   هذه لتراجع  مما   التمثيل  فروع   يؤدي  نمو 
يصل أيمكن  و   .(Injac et al., 1987؛  Chang, 1985)  األشجار ن 

ب في تساقط وعندها تتسب    ،الواحدة  بقعة على الورقة  50إلى  عدد البقع  
كبير.  األوراق اإل  بشكل  إذ  تنتشر  الشجرة  تاج  كامل  على  يمكن صابة 

حتى  من    امالحظته يسبب  ،ة قم  الالقاعدة  كمية    ا  انخفاض  مما  في 
األوراق عام  إن   .اإلنتاج يؤدي    ا  تساقط  أن  يمكن   ضعف  إلى  بعد عام 

ي   ألشجارل  عام أخرى   حشرية  إلصابات    عرضة    جعلهامم ا   . ومرضية 
ي  أن  كما  للحشرة  كأس    تتعذرمكن  منطقة  يخف  مم    لثمرةافي  من ا  ض 
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 & Maciesiaak؛  FAVIR, 2014)  للثمار  التسويقيةالمواصفات  

Olszak, 2002 ؛Ovsyannikova & Grichanov, 2005) . 
بأكملها أوروبا  في  الحشرة  السوفيتي  دول  ،  تركيا،  تنتشر  االتحاد 

قزوين،  ا  سابق ببحر  المحيطة  المنطقة  األوسط،  آسيا ،  إيران  ،الشرق 
و  سيبيريا،  غرب  و شمال  الوسطى،   Baryshnikova)  الصين أفريقيا 

 & Gulii؛  Fauna Europaea, 2004؛  EPPO, 2007؛  1996

Pamuzak, 1992 ؛Jonko, 2005 ؛Ovsyannikova & Grichanov, 

مصرأم    .(2005 في  مر  س  فقد    ،ا  ألول  عام  جلت    2006ة 
(Abdel Fattah et al., 2006.)   الشحن طريق  عن  اآلفة  هذه  تدخل 

( الحشرة  حجم  لصغر  نظرا   للتفاح  في وتوجد    ،مم(  3التجاري  الشرنقة 
كأس   الامنطقة  حيث  بوضوح   لثمرة  مشاهدتها   يمكن 

(FAVIR, 2014  ،)اإلصابة  وقد الغراس   أيضا    تنتقل  طريق  عن 
   .والتطعيم

على   تسجيلإلى    البحث  اهذ  هدف   البقعية  األوراق  حافرة  حشرة 
عوائل   الفاكهة عدة  أشجار  سورية  من   الصفات بعض    تحديدو ،  في 

اإل الشكلية   و ألعراض  المختلفة،  أصابة  الحشرة  قياسات  الو طوار 
األولية  األالبيومترية   وكذلك  طوارلهذه  اإل،  نسبة  تطور  صابة معرفة 

 . مسجلةال عوائل الحشرةعلى 
 

 وطرائقه مواد البحث 

 

خالل الجوالت الحقيلة لوحظت أعراض اإلصابة بحافرة األوراق البقعية  
عام   صيف  والكرزاإل  ،التفاح)شجار  األ على    2018في   في  (جاص 

 خط)رنبة  أ  خانحقول موقعي  في    محافظة القنيطرة جنوب غرب سورية
 خط   شمال  33.10  عرض  وخط  ،غرينتش  شرق   35.52  طول

 طول   خط)  النورية  عين و   ،(البحر  سطح  عن   م  945  وترتفع   ،االستواء
 ،االستواء  خط  شمال  33.11  عرض  وخط  ،غرينتش  شرق   35.55

وفي غرب محافظة ريف دمشق في   ؛(البحر  سطح  عن  م  954  وترتفع
 33.48  عرض  وخط  ،غرينتش  شرق   36.09  طول   خطموقع سرغايا )

شجار أعلى    (البحر  سطح  عن   م  1450  وترتفع   ،االستواء  خط  شمال
معت عينات من مختلف الخوخ والكرز. ج  ،  السفرجل،  جاصاإلالتفاح،  

بر لحين ت نت العينات في المخحض    . العوائل بفاصل زمني قدره أسبوعين
على الكاملة  الحصول  وفقا  ن  ص    .الحشرات  العينات  وحجم   فت  لشكل 

المصابة،  البقعة األوراق  تغذيها على  أثناء  الحشرة  تحدثها  وكذلك   التي 
عل الحراشف  المهاميز   ،البالغاتجنحة  أ  ىشكلولون  ونوع  وشكل 

األال  ىالموجودة عل لألرجل  للبالغاتساق  والخلفية  والوسطى   تم  .  مامية 
اعتمادا    المدروسة  العينات  المختص    علىتصنيف  التصنيف    ة مفاتيح 

(1957 ,1951 Hering,).    وترجع متطابقة  العينات  جميع  أن  لوحظ 

كل     تم    .هنفس   Leucoptera scitella  لنوعل أعراض   توصيف  من 
 صابة وأطوار الحشرة الكاملة والعذراء واليرقة. اإل

مراقبة  تم   الحشرة  ت  بهذه  األاإلصابة  تفتح  بداية  في  مع  وراق 
 .2019عام خالل بشكل دوري موقع سرغايا 

 

 طوار حشرة حافرة األوراق البقعية ألالقياسات البيومترية 

معت أعداد كبيرة من    Golden ـل امن صنف    ،وراق التفاح المصابةأج 

delicious،    .أواني   نت هذه العينات فيض  ح  أسبوعيا  خالل شهر تموز 
من   ل   لك  ا  فرد  25خذ تباعا   أ  بر.  ت جو المخ  ضمن لتر    5بالستيكية سعة  

 عمار اليرقية الكبيرة األ  ،(العمر األول والثاني)  عمار اليرقية الصغيرةاأل
 البالغات الذكور.ناث، البالغات اإل، العذارى (، العمر الثالث والرابع)

نوع القراءات    تخذأ   من  مكبرة  بواسطة  للعينات  البيومترية 
Optika Szm-Led2   نوع من  بكاميرا  مزودة  مختلفة،  تكبير  بقوة 

Optikam B5  ( ببرنامج   Software)  Optika Vision Liteملحقة 
 . بعاد بشكل مستقيم أو منحنيخاص يستطيع قياس األ

 

 التفضيل العائلي لحشرة حافرة األوراق البقعية 
معت   ، ربعاألجهة من جهات الشجرة  من كل  بشكل عشوائي ورقة  25ج 

 ،التفاح  شجارأل  دمن صنف محد    )مكررات(  شجار مختلفةأسبع    بواقعو 
دوري   ،السفرجل  ،جاصاإل بشكل  والكرز  واحدة   ،الخوخ  مرة  وبمعدل 

بداية ظهور   تحديد  وتم    ،شهر(  سبوع الثالث من كل  )في بداية األ  شهريا  
اإلر  وتطو   النسبة األفي  صابة  نسبة  حساب  خالل  من  المختلفة  شجار 

الكلي    لألوراقالمئوية   العدد  من  )مكرر(  لألوراقالمصابة  شجرة   ،لكل 
المتوسط  أو  و خذ  العوائل  أنواع  من  نوع  لكل  قراءة للمكررات  كل   . في 

لكل   العينات  بأخذ  الكامل  العشوائي  التصميم  )مكرر(   ا عتمد  شجرة 
المختلفة، وح    لكل  و  وللمكررات  المختلفة،  العوائل  من  النتائج ل  عائل  لت 

تلفة في خللمقارنة بين العوائل الم  One Way ANOVAعلى    اعتمادا  
المختلفة  األبين  وللمقارنة    ،هنفس  الشهر كل  شهر  أنواع   في  من  نوع 

عند مستوى   (LSDفرق معنوي )  أقل    اعتمد على حسابكما  .  شجاراأل
باستخدام في المقارنات المختلفة  الفروقات  % لحساب معنوية  5احتمال  
 .SAS ver. 9.0.0®JMP (JMP® SAS, 2010)برنامج 

 

 والمناقشة  النتائج
 

 أعراض اإلصابة 

نفق  تصنع تغذيها  أثناء  للورقة،   ا  دائري   ا  اليرقات  العلوي  السطح  على 
إلى  صل  و  الداكن    وضعتو   ،سم  1قطره  البني  اللون  ذات  الفضالت 

مت  دوائر  بشكل  النفق  )مت داخل  المركزراكزة  متقر  وبدت  ،  (حدة   حة  البقع 
 ا  لون البقع بني  كان  و أو محروقة محاطة بحلقات أغمق وهوامش شاحبة،  
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تحول  ث   بدايةال  في األسودإلى  م  ثم  األرجواني  البني   ,Alford)  اللون 

 (  Seksyaeva,& Kuznetsov 1994؛   2009et alDavis ,.؛  1984
 (.1)شكل 

 

 
على A)  .1شكل   البقعية  األوراق  حافرة  بحشرة  اإلصابة  أعراض   )

 ( الشكل الظاهري للبقعة. Bالسطح العلوي لورقة التفاح، )
Figure 1. (A) Symptoms of infestation with circular leaf-

miner Leucoptera scitella observed on the upper surface of 

the apple leaf, (B) Close up of the spot shape. 

 
 ة لمختلفاالحشرة  ألطوارالشكلي  الوصف

مم   2.05  والذكرمم    2.87لغ متوسط طول األنثى  ب   -  الكاملة  لحشرةا
الحشرة يغطي    .(1جدول  ) إلى   جسم  مائلة  بيضاء  المعة   قشور 
خيطيال االستشعار  قرن  الرمادي،  مقس    ،لون  إلى  البطن    جزاءأ   10م 
(Ivanov, 1976).  الشكلا رمحية  األمامية  علو ي   ،ألجنحة   4يها  جد 

سوداء   شعاع  ب خطوط  نحاسية مع  شكل  بمناطق  محاط  بني  شريط 
األسود   مع  للسوادواألبيضمختلطة  مائلة  بنفسجية  وبقعة  األجنحة .  ، 

الرأس مدبب، األرجل الخلفية   ،الخلفية رمحية ضيقة مهدبة رمادية باهتة
 األمامية   األرجل.  مهماز على قصبة الساق  يحظ وجود زوجو ول  ،أطول
األرجل   أما المهماز على قصبة الساق،  لم يالحظ وجود  و   األقصر هي  

فل واحدزوج  وجود  عليها  حظ  و الوسطى   ؛ Emmet, 1981)  مهماز 
Mey, 1994) (2 )شكل . 

 

إلى  تراوح    -  العذراء البني  من  العذراء  ومتوسط   ،غامقالبني  ال لون 
  مع غياب  تحيط بها شرنقة بيضاء على شكل المغزل  ،مم  3.88طولها  

والشفوي   العلوي  الفك   (Chang, 1985  ؛Andreev, 2002)مالمس 
 (.3 )شكل

 

، الرأس داكن، عديمة ا  شاحب  ا  اليرقات الصغيرة أخضر كان لون   -  اليرقة
تحو   بالعمر  اليرقات  تقدم  ومع  الشاحب، األرجل،  البني  إلى  لونها  ل 

أرجل، والرأس بني صغير جدا  ومشطوف، وشكل الجسم مغزلي،   ذاتو 
جسم   واضح.  اوأجزاء  بشكل  مفصولة  من ليرقة  أزواج  أربعة  هناك 

والصدر المجس   األوسط  الصدر  متوضعة على  الجانبية  اللوامس  أو  ات 
 (. 4)شكل  (Chang, 1985) الخلفي وأول جزأين من البطن

 
الكاملة  A).  2شكل   الحشرة   )( البقعية،  األوراق  الجناح  Bلحافرة   )

( F( رجل خلفية، )E( رجل وسطى، )D) ( رجل أمامية،Cاألمامي، )

( المنظر البطني للذكر،  H( المنظر البطني لألنثى، )G) قرن استشعار،

(I.المنظر الظهري للذكر واألنثى ) 
Figure 2. (A) Adult of Leucoptera scitella Z., (B) the front 

wing, (C) the forelegs, (D) middle legs, (E) the hind legs, 

(F) antennae, (G) female dorsal view, (H) male dorsal view, 

(I) adult ventral view. 

 

 
)A)  .3شكل   البقعية،  األوراق  حافرة  حشرة  عذراء   )B الشرنقة  )

 المحيطة بالعذراء. 
Figure 3. (A) pupa of Leucoptera scitella Z.; (B) The 

cocoon surrounding the pupa. 
 

 
يرقة  A)  .4شكل   )ل بعمر صغير  (  البقعية،  األوراق  حافرة  ( Bحشرة 

 يرقة بعمر كبير.
Figure 4. (A) Young larva of Leucoptera scitella Z., (B) 

old larva. 
 

 حشرة حافرة األوراق البقعية طوار ألالقياسات البيومترية 
ل  تائجالن تشير   )  المتحص  أن  (  1جدول  عليها  جسم  إلى  ألعمار  اطول 

الصغيرة  قدره   بمتوسطو مم    2.15-1.78حدود  ب كان    اليرقية 
الرأس    2.05±0.216 كبسولة  طول  وتراوح   2.22و  0.17بين  ما  مم، 

بين ما    كبسولة الرأس  عرض  تراوحو مم،   ±0.1250.21  قدره  مم بمتوسط
بمتوسط  0.33و    0.28 تراوح   0.019  ±0.33  قدره   مم  حين  في  مم، 
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 مم بمتوسط  3.98و  3.25بين  ما  طول الجسم لألعمار اليرقية الكبيرة  
مم   0.31و  0.28بين  ما  مم، وطول كبسولة الرأس    0.283±3.72  قدره

وعرض  0.012±0.30  هقدر بمتوسط   الرأس    مم،   0.43  بينما  كبسولة 
 مم. 0.020±0.46قدره مم بمتوسط  0.49و

  قدره  متوسطب مم  4.10و 3.30بين ما  تراوح فقدالعذراء طول أما 
بين اإلناث والذكور ما  اختلفت القياسات البيومترية  و .  مم  3.88±0.367

واضح بشكل  الكاملة  الذكر  ،للحشرة  من  حجما   أكبر  األنثى   وكانت 
جسم    تراوحف بمتوسط  3.15و  2.52بين  ما  ألنثى  اطول  قدره   مم 

  قدره   بمتوسط  مم  2.38و  1.90بين  ما    لذكرلو   مم،  2.87±0.206
لألنثىتراوح  و مم.    2.05±0.150 األمامي  الجناح   7.29بين  ما    طول 

بمتوسط  8.23و   5.42بين  ما  لذكر  لو ،  مم  0.318± 7.86  قدره  مم 
 مع  هذه النتائجتتقارب  و   .مم  0.260±5.88  قدره  مم بمتوسط  6.21  و

أبحاث  نتائج   حافرة  سابقة  عدة  لحشرة  البيومترية  القياسات  فيها  ذكرت 
 (.Ivanov, 1976 ؛Chang, 1985) األوراق البقعية

 

 التفضيل العائلي لحشرة حافرة األوراق البقعية 
ج   على  س  البقعية  األوراق  حافرة  حشرة  تغذي  من  عد  ل  عوائل  شجار أة 

)التفاح )الخوخ  ،التفاحيات  واللوزيات  والسفرجل(  الكرز( و   اإلجاص 
 (.5)شكل  Rosaceae التابعة للعائلة الوردية

العوائل   اإلصابة  نسبة  اختلفت بين  البقعية  األوراق  حافرة  بحشرة 
عام   في  األشهر  خالل  ظهورها  ومواعيد  ظهور 2019السابقة  فبدأ   ،

أيار شهر  في  واإلجاص  التفاح  عائلي  على   14.2بنسبة    مايو/الحشرة 
على %6.57و الحشرة  ظهور  بداية  كانت  حين  في  التوالي،  على   ،

بنسبة   تموز  شهر  في  والسفرجل  الخوخ  على %3.14،  94.2عائلي   ،
ظهور   بداية  فسجلت  الكرز  عائل  على  أما  شهر االتوالي،  في  لحشرة 

 (.2% )جدول 12.57 بلغت بنسبة مئوية أغسطس/آب
 

 
أعراض تغذي حافرة األوراق البقعية على األشجار المختلفة:   .5شكل  

(A( ،تفاح )B( ،إجاص )C( ،سفرجل )D( ،خوخ )E .كرز ) 
Figure 5. Symptoms of Leucoptera scitella feeding on 

different trees: (A) apples, (B) pears, (C) quince, (D) 

peaches, (E) cherries. 
 

( إلى أن أعلى نسبة  2أشارت نتائج التحليل اإلحصائي )جدول  
تشرين باإصابة   شهر  في  وصلت  إذ  التفاح  عائل  على  كانت  لحشرة 

العوائل  97.29إلى    نوفمبر /الثاني بباقي  مقارنة  معنوي  وبفارق   %
والسفرجل(ا) كرز  خوخ،  إصابتها    ،جاص،  نسبة  كانت  ، 86.57والتي 

، على التوالي، في حين لم يكن هناك فرق 22.71%،  23.43،  31.86
 %. 5بين الكرز والسفرجل عند مستوى احتمال ما  معنوي 

 
 التفاح.  شجارأعلى   scitellaLeucoptera المختلفةطوار حشرة حافرة األوراق البقعية أل. القياسات البيومترية 1جدول 

Table 1. Biometric measurements of the different stages of circular leaf-miner Leucoptera scitella on apple trees. 
 

 مم  األطوارأجزاء الجسم لمختلف مقاييس 
Different body parts measurements (mm) 

 األدنى الحد 
Min 

 األعلى الحد 
Max 

 االنحراف المعياري  ±  المتوسط
Mean ± SD 

 األعمار الصغيرةفي طول جسم اليرقة 
Body length of small larvae 1.78 2.15 2.05 ±0.216 

 األعمار الصغيرةفي لليرقة  طول كبسولة الرأس
Length of head capsule of small larvae 0.17 2.22 0.21 ±0.125 

 األعمار الصغيرةفي لليرقة   عرض كبسولة الرأس
Width of head capsule of small larvae 0.28 0.33 0.33 ±0.019 

 األعمار الكبيرةفي طول جسم اليرقة 
Body length of big larvae 3.25 3.98 3.72 ±0.283 

 األعمار الكبيرةفي لليرقة  كبسولة الرأسطول 
Length of head capsule of big larvae 0.28 0.31 0.30 ±0.012 

 األعمار الكبيرة في لليرقة   عرض كبسولة الرأس
Width of head capsule of big larvae 0.43 0.49 0.46 ±0.020 

 طول العذراء 
Body length for pupa 3.30 4.10 3.88 ±0.367 

 طول جسم للبالغة 
Body length of adult 

 Male 1.90 2.38 2.05 ±0.159  الذكر

 Female 2.52 3.15 2.87 ±0.206  األنثى 

 بالغة حشرة الطول الجناح األمامي لل 
Front wing length of adult insect 

 Male 5.42 6.21 5.88 ±0.260  الذكر

 Female 7.29 8.23 7.86 ±0.318  األنثى 
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 . 1920 عام عوائلعلى مختلف ال  scitellaLeucoptera البقعيةصابة بحشرة حافرة األوراق لإلالنسبة المئوية  .2جدول 
Table 2. Infestation rate (%) with circular leaf-miner Leucoptera scitella on different fruit tree hosts in 2019. 
 

 النباتي  العائل
Plant host 

أقل فرق   Months       األشهر

معنوي عند  

 % 5مستوى 
LSD at 

P=0.05 
 مايو  /أيار 

May 

  /حزيران 

 يونيو 
Jun 

  /تموز 

 يوليو 
July 

  /آب

 أغسطس 
August 

  /أيلول 

 سبتمبر 
September 

  /األول  تشرين

 كتوبر أ
October 

تشرين  

  /الثاني 

 نوفمبر 
November 

 Apple 14.29 Ea 45.71 Da 79.57 Ca 90.57 Ba 93.29 Ba 97.14 Aa 97.29 Aa 2.90 تفاح

 Pear 6.57 Fb 31.43 bE 54.57 Db 78.29 Cb 82.71 Bb 85.71 ABb 86.57 Ab 3.28 أجاص 

 Quince 0.00 Ec 0.00 Ec 3.14 Dc 9.857 Cc 17.29 Bc 21.43 Ac 22.71 Ac 1.43 سفرجل 

 Peach 0.00 Fc 0.00 Fc 4.29 Ec 21.29 Dd 25.71 Cd 28.29 Bd 31.86 Ad 2.04 خوخ 

 Cherry 0.00 Ec 0.00 Ec 0.00 Ed 12.57 Dc 14.43 Ce 19.57 Bc 23.43 Ac 1.36 كرز

0.05LSD 1.53 1.98 2.61 2.88 2.80 2.54 1.53  
  ذاته  ي العمودف  هانفستبعها األحرف الصغيرة  ت، والقيم التي  %5عند مستوى احتمال  ال يوجد بينها فرق معنوي    ذاته  ي السطرف  هانفستبعها األحرف الكبيرة  تالقيم التي  

 %.5ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى احتمال 
Values followed by the same capital letters in the same row are not significantly different at P=0.05, and values followed by the same small 

letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
 

خالل    العوائل المسجلةلحشرة على  با  ولدى مقارنة نسبة اإلصابة
 نوفمبر / ( كان هناك تفوق معنوي لشهر تشرين الثاني2)جدول    األشهر

، في أكتوبر/على باقي األشهر ولكافة العوائل، تاله شهر تشرين األول
على كافة  و   مايو/في شهر أيارلحشرة  باحين كانت أخفض نسبة إصابة  

 العوائل المسجلة. 

عد   أبحاثأكدت  سابقا     ة  حشرة  نشرت  األوراق تفضيل  حافرة 
العوائل البقعية   باقي  مع  مقارنة  أكبر  بشكل  واإلجاص  التفاح  ألشجار 

الخوخ    ,Garland؛   Jenser, 2004 &Balazs)  الكرز(و )السفرجل، 

 Tomov؛  2010et alMitrea ,.؛  Pamuzak, 1992 &Gulii؛ 1995

Trenchev, 2001 &)  .  ن بي  كما  & Roversi Cravedi  (1985) 
قبل   من  الموضوع  البيض  عدد  بين  عكسية  عالقة  الحشرة وجود  هذه 

لورقة السفلي  السطح  على  األشعار  ما  ووجود  وهذا  يفسر  للعائل، 

العوائلها  تفضيل أجريت  بينت    كما.  خرى األ  دون   لبعض  في دراسة 
يرقات أن  في  قد    الحشرة  فرنسا  على   مايو/أيارشهر  أوائل  ظهرت 

منخفضة اإلصابة  نسبة  وكانت  التفاح  اليرقات  ،  أشجار  ظهور  واستمر 
شهر   أكتوبر/ولاألتشرين  شهر  أوائل  حتى   في  اإلصابة  ذروة  وكانت 

et al Capizzi   (1988 ).  ووجد  .(Blanc, 1983)   نوفمبر/تشرين الثاني
أن   ايطاليا  يرقات  في  الضرر  اظهور  وبداية  شهر قد  لحشرة  في  بدأ 

تشرين مايو/أيار شهر  حتى  وتغذيها  اليرقات  ظهور  واستمر   ،
اإلصابة.  بلغتحيث    أكتوبر/األول م  ذروة  يتفق  هذه    نتائجع  وهذا 

أكدت   التي  تغذ  الدراسة  بداية  أيار  اي  أن  شهر  في  كان  حيث  لحشرة 
اإلصابة   نسبة  وصلت  بشكل  بدأت  حتى  باالرتفاع  واستمرت  منخفض 

 . فمبرنو / الثانيتشرين و  أكتوبر/في شهري تشرين األول تهاذرو 

 
 

Abstract 
Diab, N., E. Al-Jouri, A. El-Monoufi and M. Ghosn. 2022. First Record of Circular Leaf Miner Leucoptera scitella Zell. 

Infestation on Different Hosts in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 40(3): 215-221. https://doi.org/10.22268/AJPP-

40.3.215221 
The study was carried out in Al- Quneitra and Rif Damascus governorates during 2018 and 2019, where the circular leaf-miner 

Leucoptera scitella Zell (Lepidoptera: Lyonetiidae) was recorded for the first time in Syria on several pome fruit trees (apples, pears and 

quince) and stone fruits (peaches and cherries) of the family Rosaceae. The observed symptoms and different insect stages were described 

and classified using specialized classification keys. The most important biometric measurements were recorded for the different insect 

stages. The average body length for young larval instars (L1 and L2) was 2.05±0.216 mm, and for large larval instars (L3 and L4) 

3.72±0.283 mm. The average length of the pupa was 3.88±0.367 mm, whereas the average length of the adult female was 2.87±0.206 mm, 

and adult male was 2.05±0.150 mm. The results also showed that the early appearance of the insect on apple and pear hosts was in May with 

infestation rate of 14.2 and 6.57%, respectively, and on peach and quince hosts in July with infestation rate of 4.29 and 3.14%, respectively. 

On cherries, early appearance of the insect was in August with infestation rate of 12.57% in 2019. The highest infestation rate for the insect 

was 97.29% on apples in November, with significantly higher infestation rate than the other hosts (pears, peaches, cherries and quince), with 

infestation rate of 86.57, 31.86, 23.43 and 22.71%, respectively, and the differences were significant, except for the difference between 

cherry and quince hosts, which was not significant at P=0.05. Furthermore, infestation rate was highest in November in all hosts, followed by 

the month of October, and lowest in May in all investigated hosts. 
Keywords: First record, circular leaf-miner, Leucoptera scitella, preferred hosts, Syria. 
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