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  Short Communication (Biology: Insects)   )حياتيات: حشرات( مختصرة بحـــوث
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  الملخص
  كابنودس الدراق عند طور البيضة فيدرجات الحرارة والرطوبة  . تأثير2013. محمد العالنو  سمية المعلمر  ،عادل ،المنوفي

(Capnodis tenebrionis L.) .125-122 ):2(31مجلة وقاية النبات العربية،  في سورية. 

بيض  فقس نسبة فيالرطوبة  تأثيربهدف دراسة  بسورية، ر بحوث الحشرات التابع للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعيةتبجريت هذه الدراسة في مخأ
. نسبة الفقس ومدة التطور الجنيني فيأثير درجات الحرارة وتفى الظروف الطبيعية  وجودهتحاكي أوساط  تحضين في أوساط .Capnodis tenebrionis Lالكابنودس

حيث بلغت نسبة  ،نسبة الفقس فيي تأثير ولم يكن لعامل نوعية الوسط أنوعيته تأثرت بعامل رطوبة الوسط باختالف قد نسبة البيض الفاقس  ظهرت النتائج أنأ
نسبة فقس البيض ضمن مجال  فيلوحظ عدم تأثير درجة الحرارة  .%74.33الجاف في حين بلغت النسبة في الوسط  ،%10البيض الفاقس في الوسط الرطب 

 ،)اً يوم 8.9( فترة تطور جنينيأقصر عطت أ سº 30رة حظ أن حرالو الفترة الالزمة للفقس حيث  في هار يأثت اقتصرو  ،)سº 30 و 25، 20درجات الحرارة المدروسة (
  .بين درجة الحرارة والفترة الزمنية الالزمة للفقسما ) 0.99 -رتباط عكسي (ووجد إ .درجة الحرارةنخفاض اازدادت فترة التطور الجنيني مع في حين 
 .Capnodis tenebrionis L،، سوريةدرجات الحرارة، الرطوبة، طور البيض.لوزيات، كابنودس، احية:تكلمات مف

 
 

  المقدمة
  

ورية، تشغل زراعة اللوزيات مساحة واسعة من األراضي الزراعية في س
 ،ألف هكتار 103باللوزيات إجمالي مساحة األراضي المزروعة  بلغفقد 

. تتعرض أشجار اللوزيات )1( ألف طن من الثمار 221 وبلغ إنتاجها
تي تهاجم الساق لإلصابة بعدد كبير من اآلفات أخطرها تلك ال

عتبر يُ  .زهاو تجا يصعب بالغةأضرار  والمجموع الجذري لما تسببه من
 أخطرمن  Capnodis sp. (Buprestidae: Coleoptera) الكابنودس

ويمكن ليرقة  أضرار على األشجار المصابة.ما يحدثه من لاآلفات هذه 
واحدة فقط أن تقضي على غرسة بعمر سنة واحدة في حين يمكن 

 إلى موت شجرة بالغة خالل سنة إلى سنتين.تؤدي لبضعة يرقات أن 
 .Capnodis tenebrionis L عالنو  سجلت األضرار الناجمة عنوقد 

 ،16( المتوسطالبحر جنوب أوروبا وحوض  دولبشكل رئيسي في 
بشكل على زراعة اللوزيات في إيطاليا  هذا النوع قضىحيث ، )19

  نافي تركيا النوعسجل  .)14( لصعوبة مكافحته كيميائياً سريع 
L. C. tenebrionis  وC. carbonaria Klug في  انتشاراً كثر األ

هو األكثر  C. tenebrionis النوعواعتبر ، )17( ل الكرز في أزميرحقو 
وقد أدت اإلصابة إلى موت الكثير من أشجار  .)18( تركياأهمية في 

  والدراق والخوخ  والكرز اللوزيات المزروعة ومنها اللوز والمشمش
كبيرة ناجمة ر في مصر وفلسطين المحتلة أضرا ُسجلت أيضاً  وغيرها.

  عالنو أن  )8(حريري  ذكروقد  .)C. carbonaria Klug )7النوع  عن
C. anomala FAIRM  في سوريةموجود.   

قتــــل البيــــوض واليرقــــات حديثــــة الفقــــس فــــي المبيــــدات  اســــتخدمت
 قـد حـال دون المتبقـي هـاأثر هـا و لتأثيرات السلبية لضافتها للتربة إال أن ابإ

المبيـــدات  ســـتخدام هـــذهالـــم ينصـــح ب ،ســـتخدامها. ففـــي المغـــربا اســـتمرار
ســـتيراد اللوزيـــات المعاملـــة بتلـــك إمتنـــاع دول غـــرب أوروبـــا عـــن إبســـبب 

مـن  لحـدّ ق بديلـة لائن ال بد من البحث عن طر وبذلك كا. )15(المبيدات 
تحــول الكــابنودس مــن القــرن الماضــي ات يتســعينفــي  .هــذه اآلفــة انتشــار
ــ طريقــة ســتبدالإ بســببرئيســية آفــة يــة إلــى و ثان آفــة الري الــري بــالتنقيط ب

هميـــــة ظهـــــر أممـــــا يُ ) 4(الـــــرذاذي وخفـــــض عـــــدد الريـــــات بعـــــد القطـــــاف 
وهـــذا مـــا اختبـــر فـــي هـــذه الدراســـة . المعـــامالت الفيزيائيـــة فـــي المكافحـــة

من بعض المعامالت الفيزيائية كترطيب التربـة أو  اإلفادة إمكانيةلتحديد 
  رفع درجة حرارتها.
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  البحث وطرائقهمواد 
  

بـــر بحـــوث الحشـــرات التـــابع للهيئـــة العامـــة تهـــذه الدراســـة فـــي مخ جريـــتأُ 
ــــةحيــــث تــــم للبحــــوث العلميــــة الزراعيــــة    مــــن حشــــرة جمــــع حشــــرات كامل

C. tenebrionis  ضـمن ذكـر وأنثـىكـل وضع تّم و من محافظة القنيطرة 
هـذه الحشـرات علـى أفـرع  ذيتُغـحيث  سم) 12×17×28( قفص صغير

 جمـــع تـــمَّ و  نبفاصـــل يـــومي دوريـــاً اســـتبدالها  مـــن شـــجر المشـــمش تـــمّ فتيـــة 
  .توظيفه في التجارب المخبريةل وضعحديث الالبيض 

  
   البيض فقس نسبة فيالرطوبة  تأثير
خصــائص تتوافــق مــع التحضــين البــيض فــي أوســاط تحضــين مقترحــة تــّم 

 تاســــتخدمنــــواع التــــرب الممكــــن زراعتهــــا باللوزيــــات، حيــــث ألالفيزيائيــــة 
تــــون، البرليــــت) (تــــراب، رمــــل مــــزار، زيوليــــت، تفــــل الزي أوســــاط مختلفــــة

فــــي طبــــق بتــــري  وســــط مــــن كــــل مــــل 40وضــــع تــــّم  .لتحضــــين البــــيض
 مل مـن المـاء المقطـر 4إضافة تّم حيث  وقسمت األطباق إلى معاملتين

األطباق فـي المعاملـة  تتركفي حين  ،في المعاملة األولىإلى كل طبق 
بيــوض حديثــة الوضــع فــي كــل  10ضــافة تــّم إ .دون اضــافة المــاءالثانيــة 
 ،تمكـررا 6 أجريـت التجربـة فـي .المعـاملتين تـااألطبـاق فـي كل من طبق

 فـــيالبـــيض فقـــس بـــر لمراقبـــة تدرجـــة حـــرارة المخ عنـــدتركـــت األطبـــاق و 
   .المعامالت المختلفة

  
  نسبة الفقس ومدة التطور الجنيني فيتأثير درجات الحرارة 

 )س° 30 ،25، 20(مختلفـــة  درجـــات حـــرارة نـــدعتحضـــين البـــيض  تـــمَّ  
عنــد كــل درجــة الفقــس لمراقبــة يوميــا  وُفحــص، %5±65بية رطوبــة نســو 

كـل واحتـوى كل درجـة حـرارة ل اً مكرر  15م ااستخدأجريت التجربة ب. حرارة
  بيضة. 20مكرر 

  
  التحليل اإلحصائي

 فــــي CoStatباســــتخدام برنــــامج  ANOVA تــــمَّ اســــتخدام تحليــــل التبــــاين
  لنتائج التجارب. اإلحصائيالتحليل 

  
  النتائج والمناقشة

   البيض فقس نسبة في الرطوبة تأثير
ثر بنوعية وسط ألم يت C. tenebrionisبيض حشرة فقس ن أ ُلوحظ

بين ظاهرية الالفروق  تراوحتحيث  0.05على مستوى التحضين 
 بين قس عند أوساط التحضين المختبرةاالفالبيض نسبة  اتمتوسط
  ال أن الفروقات لم تكن معنوية.%، إ46.67و  34.17

تأثرت نسبة الفقس بعامل رطوبة الوسط حيث أظهر في حين 
 احتمال مستوى ندعفي نسبة الفقس فروقًا معنوية  اإلحصائيالتحليل 

فقد  ،ضافة الماء إليهاإبعد قبل و األوساط المختبرة  في مختلف 0.05
في حين بلغت هذه % 10 الرطب الوسط نسبة البيض الفاقس في بلغت

لوسط قد اترطيب أن وهذا يعني % 74.33الوسط الجاف النسبة في 
 .%86.55خّفض نسبة البيض الفاقس بنسبة 

أن  وجداحيث  )10( دراسة سابقة هذه النتيجة معوتوافقت 
فقس البيض، وكذلك أشارت  فيؤثر بشكل أساسي ترطوبة التربة 
 ةبيئيالامل و عمن أهم ال إلى أن رطوبة التربة تعتبرأخرى دراسات سابقة 

وبالتالي فإن الرطوبة  ،)13، 12، 11، 9، 5( بيضفقس ال فيالمؤثرة 
بأن  )Rivnay )13 أكده ما اوهذ تعتبر عامًال محددًا لفقس البيض،

. وبذلك يمكن %87البيض يموت عند تعرضه لرطوبة نسبية أعلى من 
لحد من انتشار هذه الحشرة للألشجار  منتظمة اتريّ  إعطاء اقتراح

بة البيض الفاقس وبالتالي خالل فترة وضع البيض مما ُيخفض نس
 )Alavidze )2 مع ما وجده متوافقخفض نسبة اإلصابة وهذا 

قد  خالل فترة وضع البيض واحدة مرة األشجار ري بأن بجورجيا
 انخفضت والثالثة الثانية ةوعند الريّ % 70- 40 اإلصابة نسبة خفضت
 التوالي. على ،%93-90 و% 80-70إلى  اإلصابة نسبة

  
 الجنيني التطور ومدة الفقس نسبة في لحرارةا درجات تأثير

عدم تأثير درجة  لوحظ - نسبة فقس البيض فيالتحضين حرارة تأثير 
 نسبة فقس البيض ضمن مجال درجات الحرارة المدروسة فيالحرارة 

%، وكانت الفروق ظاهرية 75 و 69.3حيث تراوحت نسبة الفقس بين 
 فيت درجة الحرارة قد أثرت وكان المختبرة.الثالث حرارة البين درجات 

عطت أقد  سº 30ةر أن درجة الحرا لوحظ حيث ،الفترة الالزمة للفقس
في حين ازدادت فترة التطور  ،يوم) 8.89( فترة التطور الجنيني األقل

  يوم عند 16.18ووصلت إلى  نخفاض درجة الحرارةإالجنيني مع 
20 ºارة والفترة ) بين درجة الحر 0.99 -رتباط عكسي (إكان هناك و  ،س

  .0.05 احتمال مستوى رتباط معنوي عندإلاالزمنية الالزمة للفقس وهذا 

  
 سº 20بدأ فقس البيض عند حرارة  - الفترة الالزمة للتطور الجنيني

األعلى الفقس  نسبة إال أن ،أيام 4واستمر لمدة  15 الـ اعتبارًا من اليوم
حيث بلغت نسبة البيض الفاقس  ،لوضع البيض 16في اليوم  تكان

مستوى  ندفروق معنوية ع تومن خالل تحليل التباين ُوجد ،40.33%
في نسبة الفقس بين عدد األيام الالزمة للتحضين عند  0.05احتمال 

  .األمثل للفقسهو  16هذه الدرجة وقد كان اليوم 
واستمر لمدة  12م عتبارًا من اليو إ سº 25  عندبدأ فقس البيض 

 ،لوضع البيض 13في اليوم  تكاناألعلى الفقس  نسبة م إال أنأيا 4



 )2013( 2، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   124

ومن خالل تحليل التباين  ،%52حيث بلغت نسبة البيض الفاقس 
في نسبة الفقس بين  0.05 احتمال مستوى فروق معنوية عند تُوجد

هو  13عدد األيام الالزمة للتحضين عند هذه الدرجة وقد كان اليوم 
 األمثل للفقس. 

  اعتبارًا من اليومفقد بدأ فقس البيض  سº 30 ارةأما عند حر 
  في اليوم تكان األعلى الفقسنسبة أيام إال أن  3واستمر لمدة  8
ومن  ،%44.67حيث بلغت نسبة البيض الفاقس  ،لوضع البيض 9

في  0.05 احتمال مستوى ندفروق معنوية ع تخالل تحليل التباين ُوجد
لتحضين عند هذه الدرجة وقد كان نسبة الفقس بين عدد األيام الالزمة ل

  هو األمثل للفقس.  9اليوم 
 )Sharaf )3 و Bani Mfarrejما ذكره مع ه النتائج هذتوافق ت

  عند حرارة أيام من وضعه 9فقس بعد قد  البيضأن  اوجدن ذيلال
28 ºعند أن متوسط الفترة الالزمة للتطور الجنيني  أيضاً  الحظيُ  .س

وهذه الفترة منطقية إذا ماُأخذ  اً يوم 8.895كانت  سº 30درجة الحرارة 

رتباط العكسي بين درجة الحرارة وفترة التطور باإلعتبار عالقة اإل
  الجنيني.

تباين في الفترة الالزمة للفقس بين البيض وجود ُيالحظ مما سبق 
متابعة البيض حقليًا يمكن  المحضن على درجة الحرارة ذاتها لذلك

 بداية في الحسباناألخذ  مع جات الحرارة المسجلةوالتنبؤ بفقسه وفقًا لدر 
أن الحشرة الكاملة تضع البيض ب مع العلم ،الفقس لبدء عملية المكافحة

األشجار ثم  بجذوعالمحيطة التربة سطح األشجار أو على  جذوععلى 
وبالتالي تكون  )6( تبدأ اليرقات الفاقسة بالحفر ضمن الجذع أو الجذور

لم إذا عُ  خاصةٍ بلحديثة لعوامل المكافحة قصيرة، و فترة تعرض اليرقات ا
 إلى حيث يؤدى المشاتل في الغراس على اً يكون كبير  بأن الضرر

 األشجار من ةكبير  نسبة وتلف سنة بعمر األشجار على التام القضاء
 سنوات. 4-2 بعمر

  

 
Abstract 

Al-Menofy, A., Al-Muallem and M. Al-Alan. 2013. Effect of temperature and humidity on egg stage of Capnodis 
tenebrionis L.  in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 122-125. 

This work was conducted at the insect research laboratory of the General Commission for Scientific Agricultural Research, Syria, to 
study the effect of  humidity and temperature on eggs hatching rate of Capnodis tenebrionis L. and the period of embryonic development. 
Eggs hatching rate was 10% in the wet medium and 74.33% in the dry medium. Temperature did not show any effect on egg hatching within 
the tested temperature range (20, 25 and 30 ºC), but there was only an effect on the period of embryonic development. The shortest period 
was 8.9 days at 30 ºC, and did increase at lower temperatures. There was a negative correlation (-0.99) between temperature and the period 
of embryonic development. 
Keywords: Stone fruit, Capnodis, temperature, humidity, egg stage, Syria, Capnodis tenebrionis L. 
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