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و  Ceroplastes rusci (L.)دراسات بيئية لحشرتي 
Eulecanium tiliae (L.) على أشجار التين بمنطقة عقرة 

 عقراويعادل حسن أمين و دلشاد صالح احمد 

 العراق -قسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة صالح الدين. أربيل، أقليم كردستان

 العراق -قسم وقاية النبات كلية الزراعة جامعة دهوك. أربيل، أقليم كردستان

 

لغايرة  01/4/9112أجريت الدراسة بمنطقة عقرة ، إقليم كوردستان العراق خالل الفتررة مرن  
عينررات اسرربوعية مررن أشررجار التررين ، ونقلررت الررع المختبررر  المعمررل  لغررر   . تررم جمرر  01/4/9101

فحصرر ا . ال ررد  مررن هرر ا البحرر  هررو دراسررة تررالير كررل مررن درجررة الحرررارة والرطوبررة النسرربية وكميررة 
 Ceroplastes rusci (L.)األمطررار علررع الكلافررة العدديررة لكررل مررن حشرررة التررين القشرررية الشررمعية 

. أوضررحت النترران  ان حشرررة التررين القشرررية  Eulecanium tiliae (L.)وحشرررة البنرردق القشرررية 
كانرت متواجردة خرالل جمير  أشر ر السرنة ، وسرجل أعلرع متوسرط ألعردادها  C. rusci (L.)الشرمعية 

عنرد متوسرط درجرة الحرررارة  9112فرردا(  فرا األسربول اللررانا مرن شر ر أيلرول  سرربتمبر  /  91.9612 
 46.2%  ، فررا حررين سررجل أقررل متوسررط ألعرردادها  09622نسرربية  ْم  ومتوسررط الرطوبررة ال 21619 

%  فا األسبول اللانا 22642ْم  ومتوسط الرطوبة النسبية   04621فردا(  عند متوسط درجة الحرارة  
أيضا( خالل جمي   E. tiliae، بينما تواجدت حشرة البندق القشرية  9112من ش ر نيسان  إبريل  / 

فررردا(  فررا األسرربول األول مررن شرر ر تمرروز  9104611توسررط ألعرردادها  أشرر ر السررنة . سررجل أعلررع م
%  ، فرا 0.6.2ْم  ومتوسرط الرطوبرة النسربية   .2961عند متوسط درجة الحررارة   9112 يوليه  / 

 9112فردا(  فرا األسربول الرابر  مرن شر ر مرايو  مرايو  /  09614حين سجل أقل متوسط ألعدادها  
 %  . 92622ْم  ومتوسط الرطوبة النسبية   .2..9عند متوسط درجة الحرارة  

 المقدمة

 Homoptera ورتبة متجانسة األجنحة Coccidaeتتب  الحشرات القشرية الرخوة عانلة  
  وتعد ه ه الحشرات من اآلفات األقتصادية ال امة لمختل  المحاصيل الزراعية وتتواجد فا 17 

  حي  تنتشر من نبات إلع آخر من قبل الطور الحوري األول  25مناطق مختلفة من العالم  

 25-40(: 2،  )3102 ، النبات لوقاية الليبية اجمللة
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  ويكون األنتشار بواسطة الرياح إضافة إلع إنتقال ا من منطقة إلع أخرى Crawlers الزاحفات 
نشاء البساتين الجديدة    . 5بواسطة نقل الشتالت وزراعت ا لغر  األكلار وا 

لرخوة علع عصارة النبات من خالل أجزاء تتغ ى حوريات وكامالت  أنا   الحشرات القشرية ا
فم ا اللاقبة الماصة التا تغرزها فا نسي  النبات وعادة األوراق الفتية واألغصان وك لك اللمار ، 
وتؤدي األصابة إلع إصفرار وسقوط أوراق النبات وضع  نمو اللمار وأحيانا( تنت  من األصابة 

. وكما تفرز ه ه اآلفات الندوة العسلية التا تؤدي  23الشديدة تعر  الساق الرنيسا إلع الجفا   
والتا تقلل من عملية التمليل الضونا  Black sooty moldالع تراكم الغبار ونمو العفن األسود 
إضافة إلع األضرار الفيزياوية ل  ه الحشرات فان ا تنقل   0109كما تقلل من القيمة التسويقية لللمار  

التا تنقل  Ceroplases rusci (L.)ة التين القشرية الشمعية فيروسات النبات كما فا حشر 
من كروم العنب المصابة الع  Grapevine virus Bو  Grapevine virus Aالفايروسين 

 .  91 النباتات العشبية 

حيرر  يبلررد عرردد األشررجار    دونررم.094تقرردر المسرراحة المزروعررة باشررجار التررين فررا منطقررة عقرررة بررر  
 Lonchaea  شجرة ، وتصاب ه ه األشجار بالعديرد مرن اآلفرات من را ا  بابرة لمرار الترين 9240. 

silba(=aristella) Beck. (Diptera:Lonchaeidae) دودة أوراق الترررين ،Ocnerogyia 

amanda Stgr. (Lepidoptera:Lymantriidae)  برق ال بسركو ،Nipacoccus vastator 

(Mask.)  وبرق الردقيقاPlanococcus citri (Risso.) (Homoptera:Pseudococcidae)  ،
،  Carpophilus hemipterus L. (Coleoptera:Nitidulidae)خنفسررراء الفواكررره المجففرررة 

 .Hasperophanes preissi Heydحفررررارات السرررريقان وتشررررمل حفررررار سرررراق التررررين الشررررمالا 
(Coleoptera:Cerambycidae) لترررين الصرررغير ، حفرررار اXylonites praeustus Germ. 

(Coleoptera:Bostrichidae)  حفررررررررررررررررار قلررررررررررررررررر  التررررررررررررررررين ،Hypoburus ficus 
(Coleoptera:Scolytidae)  وزنبررررررررررررور التررررررررررررينBlastophaga psens (L.) 

 Hymenoptera:Agaontidae   204 أن الحشرات القشررية وبراألخا الحشررتين المدروسرتين ،  
 % حسب المعلومات المتوفرة .21ة علع أشجار التين حي  بلغت األضرار تسببان أضرارَا بالغ

ت د  الدراسة الحالية الع تحديد تالير بع  العناصر المناخية علع الروفرة الموسرمية لكرل 
 Eulecanium (.L) وحشرة قشرية البندق Ceroplastes rusci (L.)من الحشرة القشرية الشمعية 

tiliae  . بمنطقة عقرة 
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 المواد وطرق العمل 

 9112-4-01فا منطقة عقرة ، إقليم كوردستان العراق خالل الفترة من  أجريت الدراسة
فا ناحية  Ceroplastes rusci (.L)لكل من حشرة التين القشرية الشمعية 9101-4-01 لغاية

 فا مركز مدينة عقرة . Eulecanium tiliae (L.)بجيل وحشرة قشرية البندق 

 :جمع العينات 

سم وما علي ا من ورقة واحدة ولمرة واحدة 92تم جم  عينات  شملت األفرل بطول 
كمعدل  كل أسبوعين ومن الموقعين وبشكل عشوانا من أشجار التين غير المعاملة بالمبيدات ومن 
األتجاهات المختلفة للشجرة . وأخ ت العينات من عشرة أشجار تين بواق  عشرة أفرل من كل شجرة ، 

العينات فا أكياو بولا أللين ونقلت الع المختبر لغر  فحص ا ومن لم عد األطوار  تم وضعت
 المختلفة للحشرات .

 

 األعداء الطبيعية لحشرات التين القشرية: تربية وحفظ

 :Predatorsالمفترسات  -

جمعت األطوار الكاملة لمفترسات الحشرات القشرية من الحقل ، وتم حفظ ا فا قنانا 
% لغر  11سم  ات غطاء محكم تحتوي علع كحول أليلا بنسبة 062سم وقطرها 4زجاجية طول ا 

سم ، 9سم وارتفاع ا 2تشخيص ا ، كما تم تربية يرقة المفترسات فا أطباق بتري زجاجية قطرها 
 شرات القشرية إلع أن تحولت اليرقات إلع طور الع راء ومن لم إلع الكاملة .وغ يت ببيو  الح

 

 :Parasitoidsأشباه الطفيليات  -

الترا وجردت برداخل ا أطروار الطفيلرا الغيرر كامرل  C. rusciتم جم  إنا  الحشرة القشررية 
 .  م  بيو  الحشرة القشرية وتم متابعت ا لحين خروج الحشرات الكاملة ألشباه الطفيل

فررتم جمرر  حوريررات العمررر اللررانا واألنررا  الكاملررة وتررم متابعت ررا لحررين  E. tiliaeأمررا بالنسرربة لحشرررة 
 خروج الحشرات الكاملة ألشباه الطفيل ، وبعد  لك تم حفظ ا بنفو طريقة حفظ المفترسات .
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 :9000-9002حساب الكثافة العددية للحشرات القشرية وأعدائها الطبيعية  -

أطررروار الحوريرررة والكاملرررة للحشررررات القشررررية إضرررافة الرررع أعرررداد أطررروار  ترررتم حسررراب أعرررداد
  91Xالمفترسرات المتواجردة علرع الفررل ، الورقرة واللمررة إن وجردت باسرتخدام عدسرة  ات قروة تكبيرر  

  مزودة بمصدر ضونا ، وسجلت أعدادها فا جداول خاصة .

  ا0 حسب المرج التالية  كما تم حساب النسبة المنوية للتطفل إعتمادا( علع المعادلة

 

             B+C  
P = -------------- ×100             

      A+B+C                

 = النسبة المنوية للتطفل .P    حي 
     A عدد الحشرات القشرية الحية غير المتطفل علي ا = 
     B عدد الحشرت الحاوية علع مختل  األطوار الحية للطفيل = 
     C عدد الحشرات القشرية الموجودة علي ا لقب خروج الطفيل = 

  

 تشخيص الحشرات:

  21002004تم تعري  الحشرات القشرية عن طريق األستعانة ببع  المراج  من ا  
. أما األنوال المختلفة من أشباه  E. tiliae  بالنسبة لحشرة 99090و  C. rusciبالنسبة لحشرة 

 جامعة بغداد . -والمفترسات فقد تم تعريف ا فا متح  التاريخ الطبيعا الطفيليات 

 

 بيانات العناصر المناخية :

تم الحصول علع بيانات العناصر المناخية  درجات الحرارة والرطوبة النسبية وكمية 
وزارة النقل ، حي  تم حساب المتوسطات  –محافظة دهوك  –األمطار  من مديرية األنواء الجوية 

 ا كل أسبوعين لدرجات الحرارة والرطوبة النسبية وكمية األمطار لفترة الدراسة البينية .ف
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 التحليل األحصائي :

  SAS  0229تم تحليل البيانات إحصانيا( باستعمال البرنام  األحصانا الجاهز 
 Statistical Analysis System  91  للدراسة البينية للحشرات القشرية  C. rusci  َوE. 

tiliae.    

 

 النتائج و المناقشة 

  واألعداء الطبيعية: C. rusciالكثافة العددية لحشرة التين القشرية الشمعية 
فا األسبول اللانا من نيسان  C. rusci  تواجد أعداد قليلة من حشرة 0يبين الجدول  

ومتوسط  ºم04621فردَا عند متوسط درجة الحرارة  46.2وكان عدد الحشرات  9112 إبريل /
ملم ولم يتم تسجيل أية أفراد من المفترسات وأشباه 2061% وكمية أمطار 22642الرطوبة النسبية 

حي   9112وبدأت أعداد الحشرة القشرية بالزيادة فا األسبول الراب  من نيسان  إبريل /الطفيليات . 
 ºم 01611ة % عند متوسط درجة الحرار .046فردا وتم تسجيل التطفل بنسبة  94694وصل الع 

من آيار  األسبول الراب بعدها فا ملم. 169 % وكمية أمطار226.2ومتوسط الرطوبة النسبية 
قلت أعداد الحشرة القشرية ليعود إلع الزيادة مرة أخرى فا األسبول األول من حزيران  9112 مايو /
متوسط % عند 92619فردا وسجل نسبة تطفل  )0909621فقد وصل إلع القمة   9112 يونيه /

األسبول  %. تم تسجيل مفترو واحد فا09640ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم99644درجة الحرارة 
ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم22601عند متوسط درجة الحرارة  9112اللال  من تموز  يوليه /

ع القمة %. أما بالنسبة للحشرة القشرية فت ب بت أعدادها لتعود إلع الزيادة مرة أخرى وتصل إل09604
فردا  04فردا ، وبلوغ المفترسات  91.9612حي  بلد  9112فا األسبول اللانا من أيلول  سبتمبر /

ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم21619عند متوسط درجة الحرارة % 2690.ونسبة التطفل بلغت 
اب  من %. ومن لم بدأت أعداد الحشرة باألنخفا  تدريجيا( خالل بقية الش ور  األسبول الر 00962

م  أستمرار ت ب ب أعداد أشباه  9101األسبول اللانا من نيسان إبريل / – 9112أيلول سبتمبر /
 .  9112الطفيليات. أما بالنسبة للمفترسات فقد أختفت فا األسبول اللال  من كانون األول  ديسمبر /
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 التين على أشجارواألعداء الطبيعية  C. rusci(: الكثافة العددية لحشرة 0جدول )
تاريخ أخذ 
 العينات

 أعداد
 الحشرات  

 أعداد
 المفترسات

النسبة 
المئوية 
 للتطفل %

متوسط درجة 
 °الحرارة /م

متوسط الرطوبة 
 النسبية %

 كمية سقوط
 األمطار /ملم

10/4/2009 4.63 0 0 14.97 53.45 51.0 

24/4/2009 24.24 0 4.60 77.17 65.55 0.2 

8/5/2009 26.20 0 45.90 18.20 40.00 
0 

22/5/2009 11.00 0 20.59 21.26 93.25 0 

5/6/2009 1212.50 0 29.78 44.28 41.18 0 

19/6/2009 11.92 0 5.43 80.30 19.00 
2.8 

3/7/2009 44.15 0 0 76.32 69.16 0.2 

17/7/2009 94.75 1 0 17.33 14.18 0 

31/7/2009 40.67 1 40.00 75.32 17.15 0 

14/8/2009 78.65 21 37.87 03.33 33.15 0 

28/8/2009 1012.34 38 23.33 63.31 64.14 0 

11/9/2009 2062.05 14 63.21 02.30 90.18 0 

25/9/2009 312.50 6 76.47 
25.00 17.35 8.8 

9/10/2009 287.64 9 86.00 14.23 08.21 0 

23/10/2009 260.82 0 77.77 20.25 82.22 3.8 

6/11/2009 111.74 0 82.21 51.20 70.47 68.4 

20/11/2009 88.02 3 87.08 71.16 49.53 4.2 

4/12/2009 61.71 7 63.50 67.10 63.64 29.4 

18/12/2009 33.20 0 61.72 10.00 65.00 32.2 

1/1/2010 32.13 0 61.74 11.00 75.00 209.0 

15/1/2010 36.34 0 47.50 11.00 69.00 75.8 

29/1/2010 32.20 0 36.74 04.11 03.64 72.0 

12/2/2010 18.50 0 60.16 57.6 39.68 59.6 

26/2/2010 17.33 0 49.43 10.12 29.60 2.6 

12/3/2010 16.83 0 53.62 41.9 40.73 117.8 

26/3/2010 13.92 0 63.10 92.16 84.57 19.6 

10/4/2010 12.78 0 51.28 76.14 96.52 21.8 
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  التين أشجار علىواألعداء الطبيعية  E. tiliae(: الكثافة العددية لحشرة 9جدول )
 أعداد تاريخ أخذ العينات

 الحشرات 

 أعداد
 المفترسات

النسبة 
المئوية 
 للتطفل %

متوسط 
درجة الحرارة 

 °/م

متوسط 
الرطوبة 
 النسبية %

 كمية سقوط
 األمطار /ملم

10/4/2009 54.16 0 0 14.97 53.45 51.0 

24/4/2009 30.08 0 8.68 77.17 65.55 0.2 

8/5/2009 24.92 12 39.33 18.20 40.00 
0 

22/5/2009 18.04 0 38.46 21.26 93.25 0 

5/6/2009 24.93 0 23.12 44.28 41.18 0 

19/6/2009 823.77 0 0 80.30 19.00 
2.8 

3/7/2009 2014.00 0 0 76.32 69.16 0.2 

17/7/2009 527.00 0 0 17.33 14.18 0 

31/7/2009 555.50 0 0 75.32 17.15 0 

14/8/2009 476.80 0 0 03.33 33.15 0 

28/8/2009 1692.80 0 0 63.31 64.14 0 

11/9/2009 951.70 0 0 02.30 90.18 0 

25/9/2009 1253.83 0 0 
25.00 17.35 8.8 

9/10/2009 697.57 0 0 14.23 08.21 0 

23/10/2009 317.37 0 0 20.25 82.22 3.8 

6/11/2009 325.31 0 0 51.20 70.47 68.4 

20/11/2009 491.24 0 0 71.16 49.53 4.2 

4/12/2009 83.56 0 0 67.10 63.64 29.4 

18/12/2009 93.88 0 0 10.00 65.00 32.2 

1/1/2010 92.10 0 0 11.00 75.00 209.0 

15/1/2010 93.33 0 0 11.00 69.00 75.8 

29/1/2010 107.48 0 0 04.11 03.64 72.0 

12/2/2010 91.89 0 0 57.6 39.68 59.6 

26/2/2010 100.56 0 0 10.12 29.60 2.6 

12/3/2010 79.04 0 6.66 41.9 40.73 117.4 

26/3/2010 50.64 1 3.61 92.16 84.57 19.6 

10/4/2010 49.83 4 5.22 76.14 96.52 21.8 
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 واألعداء الطبيعية: E. tiliaeالكثافة العددية لحشرة قشرية البندق 

وكان عدد  9112فا األسبول اللانا من نيسان  إبريل / E. tiliae  تواجد حشرة 2يبين الجدول  
% 22642ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم04621فردا( عند متوسط درجة الحرارة  .2460الحشرة القشرية 
األسبول الراب   وفاملم ولم يتم تسجيل أي أفراد من المفترسات وأشباه الطفيليات. 2061وكمية أمطار 

فردا وتم تسجيل أولع حاالت  21619قلت أعداد الحشرة القشرية الع  9112من ش ر نيسان  إبريل /
% 226.2ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم 01.11% عند متوسط درجة الحرارة 96.9التطفل بنسبة 
تم ظ ور مفترسات وبلد عدده  9112ملم. وفا األسبول اللانا من آيار  مايو /169 وكمية أمطار

ورطوبة  ºم91609% عند متوسط درجة الحرارة 22622فردا( ووصل نسبة التطفل إلع القمة وبلد  09
فا األسبول ت ب بت أعدادها لتصل إلع القمة ما بالنسبة ألعداد الحشرة القشرية فأ%. 0041.نسبية 

 9112األول من تموز  يوليه /

% وكمية 0.6.2ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم.2961فردا عند متوسط درجة الحرارة  009104.وبلد 
لم أنخفضت أعدادها لتعود إلع الزيادة مرة أخرى فا األسبول الراب  من آب ملم. 169 أمطار

ومتوسط الرطوبة  ºم206.2متوسط درجة الحرارة فردا عند  ...0.29وبلد  9112 أغسطو /
%. وبعدها أنخفضت أعداد الحشرة القشرية مرة أخرى لتزداد فا األسبول الراب  من 046.4النسبية 

ومتوسط الرطوبة  ºم0092عند متوسط درجة الحرارة فردا(  0922611وبلد  9112أيلول  سبتمبر /
ملم. لم إنخفضت وت ب بت أعدادها خالل الش ور  تشرين األول 969 % وكمية أمطار22601النسبية 
  . وبالنسبة لألعداء الطبيعية تم تسجيل نسبة تطفل 9101نيسان  إبريل / – 9112 أكتوبر /

ومتوسط  ºم2640درجة الحرارة  عند متوسط  9101% فا األسبول اللانا من آ ار  مارو /6.66
ملم، وسجل مفترو واحد فا األسبول الراب  من 00169 % وكمية أمطار12641الرطوبة النسبية 
% 21694ومتوسط الرطوبة النسبية  ºم0.629عند متوسط درجة الحرارة  9101نيسان  إبريل /
وك لك  ملم. نستنت  من الدراسة الحالية إن الكلافة العددية للحشرتين قيد الدراسة.026 وكمية أمطار

ت ب بات ا وبلوغ أعدادها ال روة تالرت بعدة عوامل من ا بع  العوامل المناخية من ا درجة الحرارة 
والرطوبة النسبية وكمية األمطار والموسم وسقوط األوراق وك لك األعداء الطبيعية من مفترسات 

عند دراست ما   Dogra  99و Sharmaوأشباه الطفيليات . وأكد  لك دراسات عديدة ، فقد  كر 
إن نقا الكلافة العددية ل  ه الحشرة قد تعود إلع العوامل البينية  E. tiliae الوفرة الموسمية لحشرة

كدرجات الحرارة ، األمطار وسرعة الرياح وسقوط األوراق من األشجار ، كما أن النسبة العالية 
أن لألمطار الغزيرة دور فا  للموت ربما تكون بسبب درجات الحرارة العالية فا فصل الصي  ، كما

غسل الحوريات وقتل ا . وأن أعلع نسبة موت كانت بسبب سقوط األوراق وفشل الحوريات لتحديد 
  فا مصر أن Mousa  99و Morsiاألماكن المناسبة لألستقرار علع األغصان . وأشار 
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حسب األش ر والمواسم  الت ب بات الموسمية وقمم تعداد السكان لحشرة التين القشرية الشمعية تختل 
علع أشجار  C. rusci  عند دراست م الوجود الموسما لحشرة 2والسنين . كما أوضح عويد وآخرون 

التين فا شمال العراق ، أن كلافة الحشرة وصلت أعلع مدى ل ا فا ن اية األسبول األول من تشرين 
  األول  أكتوبر  وأستمرت فا الزيادة لغاية موسم البرد والمطر .

 األعداء الطبيعية للحشرات القشرية على أشجار التين:

 C. rusciاألعداء الطبيعية لحشرة التين القشرية الشمعية 

بمنطقة الدراسة  C. rusci   تسجيل نوعان من األعداء الطبيعية لحشرة2يبين الجدول  
 Chrysopidaeمن عانلة  Chrysoperla carnea (Steph.)شملت نول واحد من أسد المن 

 Scutellista، وك لك نول واحد من أشباه الطفيل هو  Neuropteraورتبة شبكية األجنحة 

cyanea Motschulsky  من عانلةPteromalidae ورتبة غشانية األجنحة Hymenoptera  . 

  فا األردن أن يرقات أسد المن .وآخرون   Awamlehإن ه ه النتان  تتفق م  ما  كره 
Chrysoperla carnea (Steph.)  لوحظرت باعرداد كبيررة تتغر ى علرعC. rusci  أكرد العديرد مرن.
كعدو طبيعا فا السيطرة الحيوية وبنجاح علع آفة  S. cyaneaالباحلين أهمية وفعالية أشباه الطفيل 

  94  فا مصر و  .9  وفا مناطق مختلفة  2فا العراق   C. rusciحشرة التين القشرية الشمعية 
   فا األردن ..فا تركيا و 

 9000-9002خالل فترة الدراسة  C. rusci(: األعداء الطبيعية المرتبطة مع حشرة 3جدول )

 الرتبة العائلة األسم العلمي

Chrysoperla carnea (Steph.)  Chrysopidae Neuroptera 

Scutellista cyanea Motschulsky Pteromalidae Hymenoptera 

 E. tiliaeاألعداء الطبيعية لحشرة قشرية البندق 

بمنطقة الدراسة  E. tiliaeنوعَا من األعداء الطبيعية لحشرة  00  تسجيل 4يبين جدول  
 شملت لاللة أنوال من المفترسات ولمانية أنوال من أشباه الطفيل .

ورتبة غمدية  Anthribidaeتضمنت المفترسات نول واحد من الخنافو المفترسة التاب  لعانلة   
ونول واحد من أبا العيد  Anthribus sp. nr. faciatus Forsterهو  Coleopteraاألجنحة 
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 Exochomusهو Coleopteraورتبة غمدية األجنحة  Coccinellidaeالتابعة لفصيلة 

quadripustulatus Linnaeus  ونول واحد من أسد المن التاب  لعانلةChrysopidae  ورتبة
 . Chrysoperla carnea (Steph.)هو Neuropteraشبكية األجنحة 

أما أشباه الطفيل فتضمنت لمانية أنوال تابعة لرتبة غشانية األجنحة من ا أربعة أنوال من 
من قبل  E. tiliae لم تسجل ه ا الطفيل علع حشرة  .Eusemion spوها  Encyrtidae عانلة

، وك لك لاللة  .Cheiloneurus spو .Encyrtus spو .Blastothrix spفا أية مصادر  و
، ونول واحد من عانلة  Aphelinidaeتابعة لعانلة  Coccophagusأنوال مختلفة من جنو

Pteromalidae  هوPachyneuron sp.. 

إن ه ه النتان  تتفق م  دراسات سابقة التا سجلت عدة أنوال من المفترسات علع حشرة 
E. tiliae فقد  كر ، Ülgentűrk وToros  92و  Demirozer  09  وBen Dov وآخرون 

تفترو األنا   A. nebulosus Forsterو Anthribus faciatus Forsterأن الخنافو  (9)
 .E  أن أبا العيدBayram  1  و02وآخرون   Demirozerالواضعة للبي  ، كما أشار 

quadripustulatus L.  وجدت تتغ ى علع الحشرة القشريةE. tiliae   9فا حين أوضح توفيق  
تتغ ى علع الحشرات القشرية وتفضل  Chrysopidaeأن األطوار اليرقية لألنوال التابعة لعانلة 

 األفراد الصغيرة الحجم.

فا الدراسة الحالية مقاربة  E. tiliaeإن تسجيل عدة أنوال من أشباه الطفيليات علع حشرة 
 .Eتتطفل علع حشرة  Encyrtidaeع  األنوال التابعة لعانلة لما  كره بع  الباحلين أن يرقات ب

tiliae  ومعظم ه ه األنوال تتب  األجناوBlastothrix وEncyrtus وCheiloneurus  فقد ،
 Japoshvili  و00وآخرون   Dovoodi  وKaraca  09و  Japoshviliسجل كل من 

 Blastothrixاألنوال (9) وآخرونBen Dov   و.0وآخرون   Hesami  وKaraca  02و

Britannica Girault وB. serica (Dalman) وB. hungarica Erdös وlongipennis 

Howard B. وEncyrtus lecaniorum (Mayr) وE. aurantii (Geoffroy) وE. infidus 

(Rossi) وE. obscures Latreille وCheiloneurus claviger Thomson وCh. 

Paralia (Walker)  من أشباه الطفيليات األكلر شيوعا( علعE. tiliae  كما أشار .Ben Dov 
 Coccophagusهو  Aphelinidaeأن نوعا( من أشباه الطفيل تاب  لعانلة  (9) وآخرون

lycimnia (Walker)  يتطفل علع ه ا النول من الحشرات القشرية الناعمة فا حين وجد
Davoodi   أن 00وآخرون  Pachyneuron muscorum L.  من عانلةPteromalidae  من

 .E. tiliaeاألعداء الطبيعية لحشرة 
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 9000-9002خالل فترة الدراسة  E. tiliae(: األعداء الطبيعية المرتبطة مع حشرة 4جدول )

 الرتبة العائلة األسم العلمي

Anthribus sp. nr. faciatus 

Forster  

Anthribidae Coleoptera 

Exochomus quadripustulatus 

Linnaeus 

Coccinellidae Coleoptera 

Chrysoperla carnea (Steph.)  Chrysopidae Neuroptera 

Eusemion sp. Encyrtidae Hymenoptera 

Blastothrix sp. Encyrtidae Hymenoptera 

Encyrtus sp. Encyrtidae Hymenoptera 

Cheiloneurus sp. Encyrtidae Hymenoptera 

Coccophagus spp. Aphelinidae Hymenoptera 

Pachyneuron sp. Pteromalidae Hymenoptera 
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Abstract 

 The study was carried out in Akre location, Kurdistan region of Iraq 

during the period 10-4-2009 through 10-4-2010. Weekly samples from fig 

trees were taken to the laboratory for close examination. The aim of this 

paper was to study the effect of temperature, relative humidity and rainfall 

on the population density of the wax fig scale insect, Ceroplastes rusci (L.) 

and the Nut scale insect, Eulecanium tiliae (L.). The results revealed that C. 

rusci appeared through all months of the year, and the high mean for its 

numbers were recorded as 2062.05 individual in the second week of 

September / 2009, and in a mean of temperature of 30.02 °c and with a mean 

of relative humidity of 18.95%, while the lowest mean for the insect 

numbers were recorded as 4.63 individual, in a mean of temperature 14.97 

°c, and mean relative humidity of 53.45% in the second week of April / 

2009, while the Nut scale insect Eulecanium tiliae (L.) appeared also 

through the all months of the year, and the higher mean of its numbers were 

2014.00 individual in the first week of July / 2009 in a mean temperature of 

32.76 °c and a mean of relative humidity of 16.69%, while the lowest mean 

of its numbers were 18.04 individual in the fourth week of May / 2009, in a 

mean of temperature of 26.21 °c and mean relative humidity of 25.93%.   
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 المراجع

معطيررررات أوليررررة حررررول الحشرررررة القشرررررية الحمررررراء (. 0222بشييييير د عبييييد النبييييي محمييييد ) -0
Aonidiella aurantii Mask  Homoptera : Diaspididae   وأعدان ا الحيوية فرا

البينة الحيوية بشجرة الحمضيات فا منطقة بوفا مرن السراحل السروري . مجلرة باسرل األسرد 
 . 012-91ا  9لعلوم ال ندسة الزراعية . 

مكافحررررة البيولوجيررررة فررررا اآلفررررات الزراعيررررة . المكتبررررة ال(. 0221توفيييييق د محمييييد فيييي اد ) -9
 ا . 121األكاديمية ، القاهرة ، 

 (.9001و عبيدول مصيطفى حميه ره   ) عويد د عايد نعمة د عبد الستار عيار  عليي -3
علرع أشرجار الترين  Ceroplastes rusci (L.)الوجود الموسما للحشرة القشرية الشرمعية 

 . 049-049  ا 9  92فا شمال العراق. مجلة وقاية النبات العربية . 

الحشرات (. 0220العزاويد عبدهللا فليح د أبراهيم قدوري قدو و حيدر صالح الحيدري ) -4
 ا 29.االقتصادية . جامعة بغداد ، وزارة التعليم العالا والبح  العلما ، العراق . 

الحشرات األقتصادية فا شرمال العرراق .  (.0293حسن أمين ) سعد د عوض حنا وعادل -5
 صفحة . 494جامعة موصل .  دار الكتب للطباعة والنشر
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