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الملخص

أُجريت هذه الدراسة في مختبر بحوث الحشرات التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية خالل

عامي

6002-6002

بهدف

دراسة

تأثير

الرطوبة

على

نسبة

فقس

بيض

حشرة

الكابنودس Capnodis tenebrionis L.في أوساط تحضين تحاكي أوساط تواجده وتأثير درجات

الح اررة على نسبة الفقس ومدة التطور الجنيني .أظهرت النتائج أن نسبة البيض الفاقس تأثرت بعامل
رطوبة الوسط باختالف بنيته ولم يكن لعامل نوعية الوسط أي تأثير على نسبة الفقس حيث بلغت

نسبة البيض الفاقس في الوسط الرطب  ،%10في حين بلغت هذه النسبة في الوسط الجاف

 ،%23.11ولوحظ عدم تأثير درجة الح اررة على نسبة فقس البيض ضمن مجال درجات الح اررة
المدروسة (º 10 ،62 ،60س) ،واقتصر تأثيرها على الفترة الالزمة للفقس حيث لوحظ أن درجة
الح اررة º 10س قد أعطت فترة التطور الجنيني األقل ( 9.8يوم) ،في حين ازدادت فترة التطور

الجنيني مع إنخفاض درجة الح اررة ووجد إرتباط عكسي ( )0.88 -ما بين درجة الح اررة والفترة

الزمنية الالزمة للفقس.

كلمات مفتاحية :لوزيات ،كابنودس ،بيئة ،تطور جنيني.

المقدمة
تشغل زراعة اللوزيات مساحة واسعة من األراضي الزراعية في سورية ،فقد بلغ إجمالي مساحة

األراضي المزروعة باللوزيات  101ألف هكتار وبلغ إنتاجها  661ألف طن من الثمار ( .)1تتعرض
أشجار اللوزيات لإلصابة بعدد كبير من اآلفات أخطرها تلك التي تهاجم الساق والمجموع الجذري لما

تسببه من أضرار بالغة يصعب تجاوزهاُ .يعتبر الكابنودس Capnodis sp.(Buprestidae:
) Coleopteraمن أخطر هذه اآلفات لما يحدثه من تهتك النسيج الخشبي بسبب تغذية اليرقات
عليه مما يؤدي إلى تقطع األوعية الناقلة وبالتالي عدم وصول النسغ إلى
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المجموع الخضري وهذا يقود إلى ذبول األوراق وتساقطها المبكر ومن ثم جفاف الشجرة .ويمكن

ليرقة واحدة فقط أن تقضي على غرسة بعمر سنة واحدة في حين يمكن لبضعة يرقات أن تقود إلى

موت شجرة بالغة خالل سنة إلى سنتين .وقد سجلت األضرار الناجمة عن

Capnodis

 tenebrionis L.بشكل رئيسي في دول جنوب أوروبا وحوض البحر المتوسط ( ،)60 ،12حيث

ُوجد أن النوع  C. tenebrionisقد قضى على زراعة اللوزيات في إيطاليا بشكل سريع لصعوبة
مكافحته كيميائيا ( .)12وفي تركيا ُوجد أن النوعين  Capnodis tenebrionis L.و C.

 carbonaria Klugهما األكثر انتشا ار في حقول الكرز في أزمير ( ،)19وأن كابنودس الدراق
 C. tenebrionisهو النوع األكثر أهمية في تركيا ( .)18وقد أدت اإلصابة إلى موت الكثير من

وسجلت أيضا في
أشجار اللوزيات المزروعة ومنها اللوز والمشمش والكرز والدراق والخوخ وغيرهاُ .
مصر وفلسطين المحتلة أضرار كبيرة ناجمة عن كابنودس اللوز .)2( C. carbonaria Klug

وقد ذكر  )9( Haririأن النوع  C. anomala FAIRMقد سجل في سورية من قبل

 )61(Winklerو )16( Obenbergerوتحت النوع C. tenebricosa spbsp. Aurosparsa
 )16( AB.والساللة  C. tenebrionis L. var. aerea CAST. And GORY, M.في عام

 ،)16( 1862والساللتين  C.tenebrionis L. var. deglabrata OBENBو C.

 tenebrionis L. var. aequicollis OBENBفي عام  .)61 ،16( 1862تتغذى الحشرة

الكاملة للكابنودس على لحاء الطرود واألغصان الفتية وتضع البيض على التربة الجافة أو في

الشقوق أو تحت األحجار.

أُست تتتخدمت المبيت تتدات فت تتي قتت تتل البيت تتوض واليرقت تتات حديثت تتة الفقت تتس ب ضت تتافتها للتربت تتة إ أن

التتتأثيرات الستتلبية لهتتا وأثرهتتا المتبقتي قتتد حتتال دون إستتتخدامها .ففتتي المغتترب لتتم ينصت ب ستتتخدام هتتذه
المبيدات بسبب إمتناع دول غرب أوروبتا عتن إستتيراد اللوزيتات المعاملتة بتلتك المبيتدات ( .)12وبتذلك
كان

بد من البحتث عتن طترق بديلتة للحتد متن إنتشتار هتذه اآلفتة ،ففتي التستعينات تحتول الكتابنودس

من آفة ثانوية إلتى آفتة رئيستية بستبب إستتبدال التري بتالتنقيط بتالري الترذاذي وخفتض عتدد الريتات بعتد

القطاف ( )3مما يظهر أهمية المعامالت الفيزيائية في المكافحة.

مواد البحث وطرائقه

أُجريت هذه الد ارستة فتي مختبتر بحتوث الحشترات التتابع للهيئتة العامتة للبحتوث العلميتة الزراعيتة ختالل

عتتامي  6002-6002حيتتث تتتم جمتتع حش ترات كاملتتة متتن حش ترة الكتتابنودس  C. tenebrionisمتتن

وتم وضع كل ذكر وأنثى ضمن قفص صغير ( 16×12×69سم) حيث ُغتذيت هتذه
محافظة القنيطرة ّ
الحشرات على أفرع فتية من شتجر المشتمش ت ّتم تبتديلها دوريتا بفاصتل يتومين وتت بم جمتع البتيض حتديث
الوضع لتوظيفه في التجارب المخبرية.
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تأثير الرطوبة على نسبة فقس البيض في أوساط تحضين مقترحة

تم تحضين البيض في أوساط تحضين مقترحة تتوافق مع الخصتائص الفيزيائيتة ألنتواع التترب الممكتن
ّ
ز ارعتها باللوزيات ،حيث استخدمت األوساط التالية (تراب ،رمل مزار ،زيوليت ،تفل الزيتون ،البرليت)
تتم وضتتع  30متتل متتن كتتل وستتط فتتي طبتتق بتتتري وقستتمت األطبتتاق إلتتى معتتاملتين
لتحضتتين البتتيض ،فت ّ
تم إضافة  3مل من الماء المقطتر إلتى كتل طبتق فتي المعاملتة األولتى فتي حتين تركتت األطبتاق
حيث ّ
تم إضافة  10بيوض حديثة الوضع في كل طبق من األطبتاق
في المعاملة الثانية دون اضافة الماءّ ،
في كال المعاملتين ،أجريت التجربة في  2مكررات ،وتركت األطباق على درجة ح اررة المختبر لمراقبة

فقتتس البتتيض فتتي المعتتامالت المختلفتتة .صتتممت التجربتتة كقطتتع منشتتقة وتت ّتم تحليتتل التبتتاينANOVA
ب ستخدام برنامج .CoStat
تأثير درجات الحرارة على نسبة الفقس ومدة التطور الجنيني

حيث ت بم تحضين البيض عند درجات الح اررة (° 10-62-60س) ورطوبة نسبية  ،%2±22وفُحص
يوميتتا لمراقبتتة الفقتتس عنتتد كتتل درجتتة ح ت اررة .أجريتتت التجربتتة باستتتخدام  12مكتترر لكتتل درجتتة ح ت اررة

واحت تتوى كت تل مك تترر  60بيض تتة .ص تتممت التجرب تتة كقطعاع تتات عشت توائية كامل تتة وتت ت بم تحلي تتل التب تتاين

 ANOVAباستخدام برنامج .CoStat

النتائج والمناقشة
تأثير الرطوبة على نسبة فقس البيض في أوساط تحضين مقترحة:

لُوحظ من خالل تحليل التباين ANOVA

ب ستخدام برنامج  CoStatأن فقس بيض حشرة

الكابنودس  Capnodis tenebrionisلم يتأثر بنوعية وسط التحضين على مستوى ( 0.02جدول

 )1حيث كانت الفروق ظاهرية بين متوسط نسبة البيض الفاقس عند أوساط التحضين المختبرة.
جدول  .1تأثير نوعية وسط التحضين على نسبة البيض الفاقس
وسط التحضين
تفل الزيتون

Medium
Olive pomace

زيوليت
تراب
رمل مزار
البرليت

متوسط نسبة البيض الفاقس
Mean of eggs hatched
32.22 a

Zeolite

a

33.12

Soil

a

31.11

a

36.2

Sand

13.12 a
Perlite
LSD 0.05 = 13.1146859
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في حين تأثرت نسبة الفقس بعامل رطوبة الوسط (جدول  )6حيث أظهر التحليل ا حصائي فروقا

معنوية في نسبة الفقس عند مستوى احتمال  0.02في مختلف األوساط المختبرة قبل وبعد إضافة
الماء إليها ،فقد بلغت نسبة البيض الفاقس في الوسط الرطب  %10في حين بلغت هذه النسبة في

الوسط الجاف  %23.11وهذا يعني أن ترطيب الوسط قد خفّض نسبة البيض الفاقس بنسبة
.%92.22
جدول  :6تأثير رطوبة وسط التحضين على نسبة البيض الفاقس

متوسط نسبة البيض الفاقس
رطوبة وسط التحضين
Mean of eggs hatched
Type of medium moisture
2.31 a
جاف Dry
رطب wet
LSD 0.05 = 10.74

b

10

وتوافقت هذه النتيجة مع ( )10حيث وجدا أن رطوبة التربة تؤثر بشكل أساسي على فقس البيض،
وكذلك أشارت دراسات سابقة إلى أن رطوبة التربة تعتبر من أهم العوامل البيئية المؤثرة على فقس

البيض ( ،)13 ،11 ،11 ،8 ،2وبالتالي ف ن الرطوبة تعتبر عامال محددا لفقس البيض ،وهذا ما

أكده  )13( Rivnayبأن البيض يموت عند تعرضه لرطوبة نسبية أعلى من  .%92وبذلك يمكن

اقتراح إعطاء رّيات منتظمة لألشجار للحد من انتشار هذه الحشرة خالل فترة وضع البيض مما
ُيخفض نسبة البيض الفاقس وبالتالي خفض نسبة اإلصابة وهذا متوافق مع ما وجده Alavidze
( )6بجورجيا السوفييتية بأن ري األشجار مرة واحدة خالل فترة وضع البيض قد خفضت نسبة

اإلصابة بالكابنودس من  %20-30وعند الرّية الثانية والثالثة انخفضت نسبة اإلصابة إلى -20
 %90و  %81-80على التوالي.
تأثير درجات الحرارة على نسبة الفقس ومدة التطور الجنيني:

تأثير حرارة التحضين على نسبة فقس البيض ُيالحظ من خالل (جدول  )1عدم تأثير درجة الح اررة
على نسبة فقس البيض ضمن مجال درجات الح اررة المدروسة وكانت درجة الح اررة قد أثرت على

الفترة الالزمة للفقس (جدول  ،)3حيث يالحظ أن درجة الحراة º 10س قد أعطت فترة التطور
الجنيني األقل في حين ازدادت فترة التطور الجنيني مع إنخفاض درجة الح اررة ووجد إرتباط عكسي

( )0.88 -بين درجة الح اررة والفترة الزمنية الالزمة للفقس وهذا اإلرتباط معنوي على مستوى .0.02
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جدول  :1تأثير درجة الح اررة على نسبة فقس البيض
درجة الح اررة  ºس
Temperature degree ºC
60
62
0.

متوسط نسبة البيض الفاقس
Mean of eggs hatched
22 a
21 a
28.11 a
LSD 0.05 = 8.14

جدول  :3تأثير درجة الح اررة على الفترة الالزمة لفقس البيض
متوسط الفترة الالزمة لفقس البيض
Mean of the period for hatching eggs
12.19 a
16.82 b
9.982 c

درجة الح اررة  ºس
Temperature degree ºC
60
62
10
LSD 0.05 = 0.21
الفترة الالزمة للتطور الجنيني عند درجات الحرارة المدروسة:

درجة حرارة º 02س  -بدأ فقس البيض عند درجة الح اررة º 60س اعتبا ار من اليوم  12واستمر

الفقس لمدة  3أيام إ أن الفقس األعظمي كان في اليوم  12لوضع البيض حيث بلغت نسبة البيض

سجل فيها
الفاقس ( %30.11جدول  ،)2ومن خالل تحليل التباين لنسبة الفقس خالل األيام التي ّ
فقس ُوجد فروق معنوية عند مستوى احتمال  0.02في نسبة الفقس بين عدد األيام الالزمة للتحضين

عند هذه الدرجة وقد كان اليوم  12هو األمثل للفقس عند هذه الدرجة.

جدول  :2تحليل التباين لنسبة الفقس خالل أيام الفقس عند درجة ح اررة º 60س
متوسط نسبة البيض الفاقس
Mean of eggs hatched
30.11 a
12 b
8.22 bc
1.11 c

يوم الفقس
Day of eggs hatched
16
17
15
18
LSD 0.05 = 6.80
درجة حرارة º 02س  -بدأ فقس البيض عند درجة الح اررة º 62س إعتبا ار من اليوم  16واستمر

الفقس لمدة  3أيام إ أن الفقس األعظمي كان في اليوم  11لوضع البيض حيث بلغت نسبة البيض

الفاقس ( %26جدول  ،)2ومن خالل تحليل التباين لنسبة الفقس خالل األيام التي ُس ِّّجل فيها فقس
البيض ُوجد فروق معنوية على مستوى  0.02في نسبة الفقس بين عدد األيام الالزمة للتحضين عند

هذه الدرجة وقد كان اليوم  11هو األمثل للفقس عند هذه الدرجة.
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جدول  :2تحليل التباين لنسبة الفقس خالل أيام الفقس عند درجة حرارة º 02س
متوسط نسبة البيض الفاقس
Mean of eggs hatched
26 a
11.11 b
2 bc
6.22 c

يوم الفقس
Day of eggs hatched
11
16
13
11
LSD 0.05 = 7.33
درجة حرارة º 02س -بدأ فقس البيض عند درجة الح اررة º 10س اعتبا ار من اليوم  9واستمر
الفقس لمدة  1أيام إ أن الفقس األعظم كان في اليوم  8لوضع البيض حيث بلغت نسبة البيض

الفاقس ( %33.22جدول  ،)2ومن خالل تحليل التباين لنسبة الفقس خالل األيام التي ُس ِّّجل فيها
فقس البيض ُوجد فروق معنوية عند مستوى احتمال  0.02في نسبة الفقس بين عدد األيام الالزمة
للتحضين عند هذه الدرجة وقد كان اليوم  8هو األمثل للفقس عند هذه الدرجة .وهذا يتوافق مع ()1
الذي وجد أن البيض قد فقس بعد  8أيام من وضعه عند درجة الح اررة º 69س .وبالعودة إلى

جدول ُ 3يالحظ أن متوسط الفترة الالزمة للتطور الجنيني عند درجة الح اررة º 10س تساوي
 9.982يوم وهذه الفترة منطقية إذا ما أُخذ باإلعتبار عالقة ا رتباط العكسي بين درجة الح اررة وفترة
التطور الجنيني.

جدول  :2تحليل التباين لنسبة الفقس خالل أيام الفقس عند درجة حرارة º 02س
يوم الفقس
Day of eggs hatched
8
9
10
LSD 0.05 = 14.13

متوسط نسبة البيض الفاقس
Mean of eggs hatched
33.22 a
0.11 b
10.22 b

ُيالحظ مما سبق أنه يوجد تباين في الفترة الالزمة للفقس بين البيض المحضن على درجة الح اررة
ذاتها لذلك فعند متابعة البيض حقليا والتنبؤ بفقسه وفقا لدرجات الح اررة المسجلة بد من األخذ في
الحسبان بداية الفقس لبدء عملية المكافحة للعلم بأن الحشرة الكاملة تضع البيض على األشجار أو

على التربة تحت األشجار ثم تبدأ اليرقات الفاقسة بالحفر ضمن الجذع أو الجذور ( )2وبالتالي تكون

فترة تعرض اليرقات الحديثة لعوامل المكافحة قصيرة ،وخاصة إذا ُعلم بأن الضرر يكون

كبير على الغراس في المشاتل وتؤدي إلى القضاء التام على األشجار بعمر سنة وتلف قسم كبير من

األشجار بعمر  3-6سنوات.
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Effect of temperature and humidity on egg stage in peach Capnodis
Capnodis tenebrionis L.
Adel ALMANOUFI
Rasmia ALMUALEM Mohammad AL-ALLAN
Department of Entomology, Administration of Plant Protection, General
Commission for Scientific Agricultural Research. B.O.Box.113, Damascus,
Syria

Abstract
This study was conducted at the laboratory of insects research of the General
Commission for Scientific Agricultural Research during 2006-2007 to study
the impact of humidity on hatching eggs rate of Capnodis Capnodis
tenebrionis L. among incubation proposed conditions, the effect of
temperature on the hatching rate and the period of embryonic development.
Results showed that the hatched eggs affected by the factor of medium
moisture with different structures, meanwhile there was not any effect of
medium structure type on hatching rate. The hatched eggs in the wet medium
were 10%, whereas it was 74.33% in the dry medium. The temperature did
not show any effect on the hatched eggs within the temperature degrees (20,
25, 30 ºC), but the effect was only on the period of embryonic development.
The less period was (8.9 days) at 30 ºC, meanwhile it was increased with low
temperature, there was a negative correlation (-0.99) between the
temperature degrees and the period of embryonic development.
Keywords: Stone fruit, Capnodis, Environment, Embryonic development.
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