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 Research Paper (Ecology: Insects)  (حشرات :بيئيات)بحـوث 
 

 وديناميكية المجتمع الحشري للخنافس الجوالة الحيوي تنوعال
(Coleoptera: Carabidae)  ةسوريطرطوس،  فيفي بعض بساتين الفاكهة 
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 لكتروني:، البريد اإلةالعامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية في طرطوس، طرطوس، سوري ( الهيئة1)

aligermany80@yahoo.de ( 2)؛Via Cialla 47، Prepotto (Udine) 33040 ،ايطاليا 
 

 ملخصال
 التنوع الحيوي وديناميكية المجتمع الحشري للخنافس الجوالة .2015. درويش ربيع عمار، جعفر أحمد، أحمد رابوتسي، ايفان ،ياسين علي ،علي

(Coleoptera: Carabidae)  247-241(: 3)33، العربية النبات وقاية مجلة. ةطرطوس، سوري فيفي بعض بساتين الفاكهة. 
 سبتمبر/أيلولمارس حتى آذار/من  ابتداء  طرطوس  دنيا وجوافة في محافظة أكي بستانيفي  الموسمي للخنافس الجوالة الوجوددراسة التنوع الحيوي و  تتم

 ومعامل شانون (S) ةوعينال الوفرةللخنافس باستخدام دالئل  الحيوي وتم حساب التنوع األرضية، حيث تم التقاط الخنافس المفترسة عن طريق استخدام المصائد 2014
(H)بستانلأيار/مايو  هردية للحشرات في شدذروة للكثافة الع هناككان حيث  ،الدراسة بستانيفي كال في فصل الربيع م الحشرات قد تم التقاطها ظمع نأ النتائج . بينت 

 على التوالي، بينما فرد 22وهي  يونيو بنفس القيمةحزيران/ شهرفي والثانية أيار/مايو  في بداية شهر األولى ،الجوافة بستانوذروتان في  فرد 46 بمعدل دنيا األكي
 Carabus hemprichiتم تصنيفها كالتالي:  نبستانيفس في كال الاخن 281جمع . تم نهايتهو صل الصيف في منتصف فبشكل كبير أعداد الحشرات انخفضت 

hemprichi، Harpalus sp. 1، Harplaus sp. 2، Calathus sp.  وPseudophonus rufipes نوعاألفراد التابعة لل. أظهرت النتائج تفوق  C. hemprichi  على باقي
 مالنتائج ضرورة االهتما تبين . (%37) الجوافة بستانسيادة في  األكثرهي  Harpalus sp. 1التابعة للجنس  األنواعبينما كانت  ،(%73.9) كي دنيااأل بستانفي األنواع 

 .السورية الساحلية البيئةالزراعية في  لآلفاتفي تنظيم وخفض الكثافة العددية  تؤثر أنالتي يمكن بأنواع الخنافس األكثر سيادة و 
 .نيا، الجوافةد يك، األCarabidaeالموسمي، الخنافس الجوالة،  الوجودالتنوع الحيوي،  كلمات مفتاحية:

 
 مقدمةال
 

وتحت  Coleopteraتنتمي الخنافس الجوالة إلى رتبة غمدية األجنحة 
، حيث تضم هذه المجموعة أكثر Carabidaeوفصيلة  Adephagaرتبة 
هذه الحشرات على األرض  توجد. (6) نوع معروف عالميا   ألف 40من 

مها حجاأتحت أوراق األشجار والنباتات وتحت الحجارة وبين األعشاب، 
 .صغيرة إلى متوسطة، ذات لون داكن والعديد منها لها لون معدني المع

، حيث تتغذى على (2) معظم األنواع التابعة لهذه المجموعة مفترسة
إن  .(9، 2)الحشرات وبعضها متخصص على القواقع وديدان األرض 

ن التي مو خنافس هذه المجموعة بالخاصة  المورفولوجية الصفاتأهم 
خاللها يمكن تمييزها عن األنواع األخرى من الخنافس التابعة لفصائل 

قرون االستشعار التي تكون خيطية الشكل والرسغ مؤلف من مختلفة هي 
 لمفص مشكلة ممتدة إلى الخلفالفية لالرجل الخ مدوروكذلك  عقل، 5

تعتبر  (.17) ألرجل الخلفيةا فخذ عظمبجانب  يأخذ شكل حبة الفاصولياء
والخنافس الرواغة  Carabidae األنواع التابعة للخنافس األرضية

Staphylinidae  من أهم أنواع المفترسات التي تسهم في المكافحة
شرات لهذه الح حيث، ةبستانيظروف الالفي  الحيوية لآلفات الزراعية

ير من بعدم تفشي الكثوذلك المفترسة دور هام وحاسم في النظام الزراعي 
لتابعة اللحشرات المفترسة  الحيوي التنوع يتأثرو  .(25، 16 ،8)اآلفات 

وكثافتها ونشاطها في المناطق الزراعية بالظروف الجوية لهذه الفصائل 
المحيطة من حرارة ورطوبة وتوافر الغذاء باإلضافة إلى نوع المحصول 

ازداد  وقد (.28)في هذه المنطقة  السائد ووفرة الغطاء النباتيالزراعي 
بشكل  Carabidaeالجوالة دراسة الوفرة النوعية للخنافس االهتمام بمؤخرا  

حد أ التنوع الحيوي لهذه المجموعة من الخنافس تعتبردراسة ألن ملحوظ، 
ما وذلك  لموقعالتنوع الحيوي يم و و تقأالمؤشرات الحيوية في مراقبة  أهم

 (.27، 20، 10، 4) من حيث غنى هذا الموقع أو فقره بالكائنات الحية
همة مالعديد من اآلفات الزراعية ال محافظة طرطوسفي يوجد 

التي تقضي إحدى مراحل تطورها في التربة وذلك إما بطور العذراء أو 
مثل يرقات بعض حرشفية األجنحة ويرقات وعذارى ذبابة  ةاليرقطور 

العذارى  وأمما يجعل هذه اليرقات ، Ceratitis capitata البحر المتوسط
ائية مثل الدبابير التابعة لرتبة غشعرضة للهجوم من قبل األعداء الحيوية 

على سطح  الموجودةأو من قبل المفترسات  Hymenopteraاألجنحة 
 ندراسات المرجعية على أبينت ال .التربة بما في ذلك الخنافس الجوالة
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ى عذار  أهم مفترسات منهي  للخنافس الجوالة األنواع التابعة بعض
 Tephritidae (13 ،23 ،26 ،31.) من عائلة هةذباب الفاكويرقات 

من مساهمة هذه الخنافس في التقليل من أعداد اآلفات وبالرغم 
ي البيئة في بساتين الفاكهة ف بهافان الدراسات المحلية المتعلقة الزراعية، 

 تتغذى التيتوفر العوائل الحشرية حيث  ،قليلة جداالساحلية السورية 
اتين الفاكهة بستهاجم  التيذبابة البحر المتوسط  مثل الخنافس هذه عليها

على  و التعرفالغاية من هذه الدراسة ه تانك ، لذلكمسببة خسائر عالية
دراسة و  وتحديد األنواع األكثر سيادة الجوالةمن الخنافس  الموجودة األنواع
 .قةفي هذه المنطيد فترة نشاطها وكثافتها دوتح لها الموسمي الوجود

 
 مواد البحث وطرائقه

 
 الدراسةمناطق 

 تم اختيار موقعين من محافظة طرطوس، هما منطقة سهل عمريت
(34°50'47.35"N, 35°54'16.75"E) م  18حوالي  الواقعة على ارتفاع

 (N, 35°58'39.64"E"0.74'44°34) عن سطح البحر ومنطقة الجماسة
م عن سطح البحر، حيث تضمنت منطقة  30الواقعة على ارتفاع حوالي 

 األكيأشجار  وجدت ، بينما(هكتار 0.25) جوافة بستان عمريتسهل 
 بأشجار ينمحاط نبستانيكما أن ال، (هكتار 0.3) خرفي الموقع اآل دنيا

ا غير هميعدة أسباب أهمها إن كل نبستانيال الختيار وكانالحمضيات، 
 معامل بالمبيدات الكيمائية ومصابا بشدة بذبابة الفاكهة. 

 
 التغيرات الموسمية للخنافسطرق اخذ العينات ودراسة 

لجمع  (30)وآخرون  Urbanejaتم اعتماد الطريقة المستخدمة من قبل 
ضية ، حيث تم وضع مصائد أر في حقول بساتين الفاكهةالجوالة  الخنافس

ا األكي دني بستانيبشكل عشوائي تحت تاج األشجار الموجودة في 
مصائد في  4م بين المصيدة واألخرى وبمعدل  4إلى  3والجوافة بفاصل 

لتر مزود  2، كل مصيدة تتألف من وعاء بالستيكي سعة بستانكل 
ل في داخسم ومن ثم تم وضع قمع بالستيكي 10بفتحة من األعلى قياس 

ة سفليالفتحة قطر الو  سم10الوعاء، حيث تراوح قطر الفتحة العلوية للقمع 
 لمصيدةلبة بحيث تكون الفتحة العليا سم. تم وضع المصائد في التر  1.5

مل بمحلول مكون من  150على مستوى سطح التربة ومن ثم ملئها بـ 
وبضع قطرات من  (%70ماء، كحول اتيلي  1: 3 بنسبةالماء والكحول )

ل تم فحص المصائد ك. بهدف حفظ الحشرات وعدم تعفنها ،مادة منظفة
 يوما  منذ بداية  15

 2014-10-1حتى تاريخ  2014-2-15تاريخ بالتجربة أقيمت 
حيث تم تبديل المحلول بمحلول أخر جديد عند كل قراءة وبعد أخذ 

عة لفصيلة التاب الملتقطةالحشرات  تم عد .العينات الحشرية الموجودة فيها

د وحساب متوسط األعدامن العينات بعد تحديد أنواعها الخنافس الجوالة 
معطيات درجات الحرارة  كما أخذت ،وكذلك الخطأ القياسيائد في المص

 من محطة بحوث الجماسة. 
 

 تصنيف الحشرات
بعد جمع العينات الحشرية من المصائد األرضية تم تصنيف األنواع 

لخاص اعلى المفتاح التصنيفي على المواصفات المورفولوجية و باالعتماد 
وكذلك  ،Ali (1) من قبلالموضوعة خنافس األرضية في العراق بال

أما ، Smetana (19)و  Löbl المفتاح التصنيفي الموضوع من قبل
إلى مستوى  افتم تصنيفه .Carabus sp جنسلللألنواع التابعة بالنسبة 

مع جاألكثر سيادة ونشاطا  خالل فترة فس اخنالكونه  النوع وتحتالنوع 
يف مختص بتصنكونه  المؤلف الثانيبحيث تم االستعانة  ،العينات
ظ العينات وتم حف ،الخنافس الجوالة التابعة لهذا الجنس من فصيلة األنواع

بر الحشرات في مركز تالحشرية في المجموعة الحشرية الخاصة بمخ
 بحوث طرطوس بعد عملية التصنيف.

 

 الحيوي للخنافس التنوع تقدير يف المستخدمة الدالئل
 يويحال التنوع تقدير فيلهذه الغاية  دالئلال من نوعين استعمال تم

 :وهي قعاالمو  في رضيةللخنافس األ
 .العينات في الموجودة لألنواع العدد الكلي وهو (S) الوفرة النوعية

 معامالت مجموعة من وهو Shannon-Wiener index شانون معامل
 المعامل هذا حساب ، حيث تمالمعلومة على نظرية المستندة التباين

 :كالتالي وهيPielou (24 ) قبل من المقترحة بالصيغة
 
 

 
 

 .لألفراد الكلي العدد sو لألنواع النسبية الوفرة Pi حيث
 

 التحليل اإلحصائي
 STATISTICA باستخدام البرنامج اإلحصائي حللت النتائج إحصائيا  

معنوية ولمقارنة الفروق ال ربةفي التج ةلحساب التباين للعوامل الداخل 6.0
، وكذلك ةعلى حد بستانفي كل  المختلفة األنواع في عدد الحشرات بين

ن بستانيال الفي ك الحشرات التابعة لنفس النوعالفروق المعنوية بين أعداد 
عند Tukeyباستخدام اختبار  One-way Anova وذلك لعامل واحد

 .%5 إحتمالمستوى 
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 النتائج 
 

ي شهر فالخنافس األرضية بدأت تظهر بأعداد قليلة  انالنتائج  تبين
متوسط درجة  كاندنيا والجوافة حيث  األكي بستانيمارس في /آذار

، ولوحظ ازدياد عدد الحشرات تدريجيا س° 16.8الحرارة في هذا الشهر 
مع ارتفاع درجات الحرارة وذلك في األشهر المعتدلة الحرارة من السنة في 

 17الربيع وبداية الصيف، حيث تراوحت متوسط درجات الحرارة ما بين 
 شهر خالل الملتقطة الحشرات عدد بلغ .(1شكل ) س° 23و 

 بستانيفي  (1.91±2.5) دافر أ 10و (1.63±2) أفراد 8بريل أ/نيسان
حصلت زيادة ملحوظة في أعداد  ثمعلى التوالي،  ،ةدنيا والجواف األكي

م مايو، حيث ت/شهر أيارالحشرات الملتقطة في كال البستانين خالل 
بتاريخ فرد(  32) ووصل إلى الذروة الشهرالتقاط معظم األفراد في هذا 

 الشهر اهذ خالل الكلي الحشرات مجموع وبلغدنيا،  األكي بستانفي  1/5
باالنخفاض الملتقطة بدأ عدد األفراد ، بعدها (1.91±11.5) ةخنفس 46

 .(1 شكل)التدريجي مع الزمن 

 

 
 

 .ترة البحثخالل فومتوسط درجات الحرارة الشهرية  محافظة طرطوسدنيا في  واألكيالجوافة  بستاني فيالتغيرات الموسمية لخنافس الكاربيد  .1شكل 

Figure1. Population abundance of carabid beetles in loquat and guava orchards in Tartous Governorate, Syria, and mean monthly 

temperature during the survey. 

 

 يونيو، كانت كثافة الحشرات متساوية تقريبا  خالل/في شهر حزيران
خالل هذا الشهر، ثم واصلت ( 4.76±7) فرد 28التقاط  تم اذ ،هذا الشهر

داية شهر في ب كليا   اختفت أن إلىالكثافة العددية للحشرات باالنخفاض 
 كاكان هنحيث  ،الجوافة بستانفي كذلك األمر  (. 1يوليو )شكل/تموز

وبلغ  مايو/أيارفي بداية شهر  األولى، للكثافة العددية للخنافس ذروتين
ي بداية فالثانية الذروة و  (4.12±5.5) حشرة 22عدد األفراد الملتقطة 

 أبد هابعد ،(4.43±5.5) حشرة 22بنفس عدد األفراد يو نيو /حزيران شهر
 ،يوليو/موزتشهر الصفر في منتصف  إلىالكثافة بالهبوط ووصل  منحني
شهر الحارة من األ خالل جدا   قليلة الملتقطة األعداد كانت عام وبشكل
ي ف في أشهر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وتشرين األول/أكتوبرالسنة 

 ن، حيث كان متوسط درجات الحرارة الشهرية أعلى مالدراسة بستانيكال 
 (.1)شكل  الفترة هذه خالل س° 25

بائل، ق توزعت على ثالثن، بستانيمن كال ال ةخنفس 281تم جمع 
ثالث ، (1جدول ) Sphodriniوقبيلة  Carabiniقبيلة و  Harpaliniقبيلة 

نس للجتابعة  نوعين ،نوعيزها إلى مستوى اليأنواع منها لم يتم تم
Harpalaus sp.  جنس للواحد تابع  نوعوCalathus sp.يز ي، بينما تم تم

 وهو إلى مستوى النوع .Carabus sp جنسلالتابعة ل الحشرات
C. hemprichi  التابعة للجنسالحشرات  كذلكو Pseudophonus إلى 

س للخناف ةالنوعي الوفرة تتراوحكما  (.1)جدول  P. rufipesنوع لا مستوى
جميع  وجدتاألكي دنيا والجوافة، حيث  بستانيكل من في خمسة  الجوالة

من العينات  0.8867تراوح دليل قيمة شانون  ون بستانياألنواع في كال ال
من العينات الحشرية المأخوذة  1.3328 األكي دنيا و بستانالمأخوذة من 

 (.1)جدول  الجوافة بستانمن 
 حيث C. hemprichi هو دنيا كياأل بستان فيالنوع السائد  كان

لمجموع  بالنسبة %73.9 أو (Pi=0.73) له بلغت قيمة الوفرة النوعية
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 Harplaus sp.1 نسجالتابعة لل عانو األ يليه ،(2)جدول  ىاألخر  األنواع
 P. rufipes نوعللو  .Calathus sp لجنسلو  Harplaus sp. 2 لجنسلو 

 التابعة األنواع تالجوافة فكان بستانفي  أما .(2على التوالي )جدول 
 Harplaus sp. 2جنسللو  Harplaus sp.1 (Pi=0.35)لجنسل

(Pi=0.37) نسللجالتابعة  نواعاأل ماهتتل ،سيادة بين األنواع األكثر 
C. hemprichi وللجنس Calathus sp. نوعوال  P. rufipes، على 
 (.2التوالي )جدول 
 ،نبستانيلا كال فيللخنافس  ةالنوعي الوفرة قيمة تساوي نم وبالرغم

 ن،بستانيال كال بين للحشرات العددية الكثافةهناك فروق معنوية في  تكان
 في وجودا   كثراأل النوع هو C. hemprichi أنحيث دلت النتائج على 

الجوافة  بستان في ذاته نوعبالمقارنة مع الكثافة العددية لل دنيا األكي بستان
(P=0.00026)،  بينما كانت كثافة األنواع الملتقطة لألجناس

Harplaus sp.1 وللجنس Harplaus sp.2 المأخوذة في  العينات من

 ايدن كياأل بستانمن  المأخوذة العيناتب مقارنةمنها  أعلىالجوافة  بستان
((P= 0.019929 و (P=0.014300) ، أييكن هناك  لمو . التوالي على 

معنوية بين عدد الحشرات الملتقطة لألنواع التابعة للجنس  فروق
Calathus sp.  نوعلل التابعةو P. rufipes جدول موقعي الدراسة  بين(

 هو نبستانيال كال في السائد النوع كان أخرى ناحية من .(2
C. hemprichi من إجمالي العدد الكلي للخنافس %34.95 بنسبة 

لتابعة ا األنواع كثافة عن معنوية بفروقو  نبستانيالملتقطة في كال ال
رات عدد الحش بينمعنوية  فروق هناككن تبينما لم  .األخرى لألجناس

 %20.87 بنسبة Harplaus sp.1 جنسلل التابعة لألنواع قطةلتالم
 األنواعكانت كثافة  حين في %25.27 بنسبة Harplaus sp.2 وللجنس

 معنوية وغير قليلة P. rufipesالنوع  وأفراد .Calathus sp جنسلل التابعة
 الخنافس عدد إجمالي من %2.19 و %7.69 وشكلت بينها فيما

 .(2)جدول  التوالي على ،الملتقطة
 

 .ةالعدد الكلي والنسبة المئوية لألفراد الملتقطة من الخنافس الجوالة في بستاني الجوافة واألكي دنيا في طرطوس، سوري .1جدول 
Table 1. Total number and percentage of captured individuals of Carabid species in loquat and guava orchards in Tartous, Syria. 
 

 نوع الكاربيد
Carabid species 

 تحت العائلة
Subfamily 

 القبيلة
Tribe 

 بستان األكي دنيا
Loquat 

orchard  

 بستان الجوافة
Guava 

orchard 
 المجموع )النسبة المئوية(

Total (percentage) 

Carabus hemprichi Carabinae Carabini 68 12 (43.95) 80 
Harpalus sp. 1 Harpalinae Harpalini 6 32 (20.87) 38 
Harplaus sp. 2 Harpalinae Harpalini 12 34 (25.27) 46 

Calathus sp. Platyninae Sphodrini 4 10 (7.69) 14 
Pseudophonus rufipes Harpalinae Harpalini 2 2 (2.19) 4 

 

 عدد األفراد
Number of individuals 

   

 

92 

 

 

90 

 

 

182 (100) 
 

 الغنى النوعي
Number of species 

 

شانونمعامل   

   

5 
 

5 
 

 

Shannon diversity index (H`)   0.8867 1.3328  

 
 

 .ةالجوافة واألكي دنيا في طرطوس، سوري بستانيالخطأ القياسي من الخنافس الجوالة في ومتوسط أعداد الحشرات . 2جدول 
Table 2. Average number and standard error of carabid beetles captured in loquat and guava orchards in Tartous, Syria. 

 

 النوع
Species 

األكي دنيا بستان  

الخطأ القياسي(± )المتوسط  
Loquat orchard 

(Average± SE) 

الجوافة بستان  

الخطأ القياسي(± )المتوسط  
Guava orchard 

(Average± SE) 

نبستانيكال ال  

الخطأ القياسي(± )المتوسط  
Both orchards 

(Average± SE) 

C. hemprichi 17±2.58 a 3.0±2.58 b 20.0±1.63 A 
Harpalus sp. 1 1.5±1.91 a 8.0±3.65 b 9.5±4.43 B 
Harplaus sp. 2 3.0±2.00 a 8.5±2.51 b 11.5±3.00 BC 
Calathus sp. 1.0±1.15 a 2.5±1.91 a 3.5±2.51 CE 

P. rufipes 0.5±0.75 b 0.5±0.75 b 1.0±1.15 E 

 .%5ال تختلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال  هنفسفي الصف  ات ذات األحرف الصغيرة المتشابهةالمتوسط
Means with same small letters in the same row have no significant differences at P=0.05. 

 .%5تختلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال ال  هنفسالمتوسطات ذات األحرف الكبيرة المتشابهة في العمود 
Means with same big letters in the same column have no significant differences at P=0.05. 

http://carabidae.org/taxa/carabinae
http://carabidae.org/taxa/platyninae-bonelli-1810
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 المناقشة
 

ي فصل فللخنافس  ةالنوعي والوفرة الكثافة العدديةالنتائج ازدياد  تبين
فس بدأت أعداد الخنا بالمقارنة مع فصل الصيف حيثالربيع والخريف 

بب في ذلك والس ،دنيا الجوافة واالكي بستانيبالتناقص تدريجيا في كال 
حيث يا ، نسبف االج الصيف في فصلارتفاع درجات الحرارة  إلىيعود قد 

ه الفصيلة الخنافس التابعة لهذ تكاثر في سلبا   درجات الحرارة العاليةؤثر ت
المنفذة سات الدراهذه النتائج مع  وتتوافق .إنتاج أفراد جديدة وبالتالي قلة

أن ذروة نشاط أشارت إلى  والتيSunderland (21 ،) و Lovei من قبل
الخريف تحدث في فصلي الربيع و  الجوالةخنافس لوتكاثر األنواع التابعة ل

في تطور  با  التي توثر سل بسبب ارتفاع الحرارة بالمقارنة مع فصل الصيف
  هإلي ما توصلمع  أيضا  تتطابق هذه النتائج ، كما ونمو الخنافس

Lenior وLennartsson (18 ) لتنوع الحيوي وكثافةا نأوالذين بينوا 
صل تبلغ ذروتها في فوالنمل  الخنافس الجوالةالمفترسات من مجتمعات 

 األنواع األخرى للمفترسات خالل هذه الفترة من السنةبالمقارنة مع الربيع 
حيث درجات الحرارة  ضمن حقول الزيتونمن خالل األبحاث المنفذة 

 المناسبة لنموها ونشاطها.
السبب األخر في انخفاض الكثافة الحشرية للخنافس الجوالة في 

الجوافة واالكي دنيا هو التأثير  بستانيشهر الجافة من السنة في األ
 والتي، بةالقاطنة في التر  كثافة الكائنات الحية فيلدرجات الحرارة مباشر ال

 افس الجوالةالخن للمفترسات من فصيلة ا  غذائي ا  يعتبر العديد منها مصدر 
التغير في مجتمع الفريسة يصاحبه تغير هذا ، وبالتالي (27، 16، 15)

للجفاف  جدا  ، فمثال القواقع وديدان األرض حساسة مفترساتفي كثافة ال
وهي من أهم مصادر الغذاء  ،خالل هذه الفترة أعدادهاتقل بالتالي و 

خنافس لل ةالنوعي الوفرة فياألمر الذي يوثر سلبا   ،للخنافس الجوالة
انخفاض و  لذلك فان ندرة األنواع ،في األشهر الجافة من السنة هاوكثافت

عود الرتفاع دنيا قد ي كيواألالجوافة  بستانيفي  للخنافسالعددية الكثافة 
 .في منطقة الدراسة الجافة من السنة ولصفي الف درجات الحرارة

دنيا  كياأل بستانيفي كثافة الغطاء النباتي من جهة أخرى، كانت 
نتيجة عدم هطل األمطار في هذه  في األشهر الجافة والجوافة قليلة جدا  

انخفاض كثافة الخنافس الجوالة  األمر الذي أدى إلى ،الفترة من السنة
فقد أظهر عدد من العلماء إلى دور الهطل المطري كعامل مهم ، الجافة

في كثافة المفترسات، فباإلضافة إلى تغير مجتمع الفريسة نتيجة كميات 
ي زيادة الغطاء النبات إلى الهطل المطري، فان زيادة كميات األمطار تؤدي

 وقد، (28، 14) ادة أعداد المفترساتووفرته األمر الذي يساعد على زي
 دلخنافس الكاربي ةالنوعي الوفرةة لسبب قان  (،5وآخرون ) Brunkeبين 

ية األمطار إلى قلة كميعود البطاطا والجزر  بستانيفي وانخفاض كثافتها 
الذي أدى بدوره إلى األمر  ،المحاصيل هذه الهاطلة خالل موسم نمو

ضعف نمو النباتات وقلة المجموع الخضري الذي كان له التأثير السلبي 
 كثافة المفترسات من الخنافس الجوالة والخنافس الرواغة. في

لفة مخت أوقاتها في وجودالخنافس و أنواع سبب غياب بعض  إن
مدى  إلى أساسييعود بشكل  الدراسة الحالية كما هو الحال فيمن السنة 

 خرىأمواد غذائية دون ل الخنافس لالمواد الغذائية وتفضي نوعتو  وفرة
نس التابعة للج األنواعسيادة تم مالحظة البحث من خالل نتائج ف .(32)

Harpalus sp.  نيا في د األكي بستانبشكل أقل في و  الجوافة بستانفي
سبة ، حيث كانت نبذبابة الفاكهة إصابةفيها  توجد لمالتي  لفتراتا

 األكي دنيا نبستابالنسبة ل /مايوأيار في شهرعالية جدا  بالذبابة اإلصابة 
 تذلك كان وبالرغم من ،الجوافة بستانبالنسبة ل /سبتمبرأيلولهر شفي و 

في والسبب  منخفضة جدا   .Harpalus sp كثافة األنواع التابعة للجنس
للتغذية على عوائل أو مواد غذائية أخرى هو تفضيل هذه األنواع ذلك 

أنواع  نأ دراسات المرجعيةحيث بينت ال، يرقات الذباب وجودبنفس فترة 
تفضل التغذي على  .Harpalus spالخنافس المفترسة التابعة للجنس 
على العكس من ذلك كان النوع (، 29بذور األعشاب النجيلية والصليبية )

وذلك  C. hemprichi هواألكي دنيا  بستانفي كثافة  واألكثرالسائد 
هذه الكثافة  أخذت، حيث الذبابة للتعذر في التربة خالل فترة سقوط يرقات

لذلك  .وغياب العائل اإلثمارفترة  انتهاءمع بشكل واضح باالنخفاض 
رة ندرته في حقول األشجار المثم أومن الخنافس هذا النوع  وجودن أيعتقد 

لعائل أو ايرقة مباشر بوجود مرتبط بشكل التي تصاب بذبابة الفاكهة 
التابعة لجنس  األنواعن أحيث دلت الكثير من المراجع ب، اغيابه

Carabus sp. التابعة لعائلة  مفترسة ليرقات وعذارى ذباب الفاكهة
Tephritidae (22 ،23 ،26) وقد بين Cividanes (7)كذلك  وآخرون 

لة جوامن الخنافس الالمفترسات محددة من  وأنواع أعدادسبب ازدياد  نأ
 مقترنمن السنة  ةفي حقول الحمضيات خالل فترات محدد والرواغة

راء لذلك من الضروري إج ،وجود بعض العوائل الحشرية كذبابة الفاكهةب
س على فاالخنمن  النوعحول القدرة اإلفتراسية لهذا  المزيد من الدراسات

يرقات الذباب في ظروف المختبر ودوره في خفض الكثافة العددية لذبابة 
 الفاكهة.

 النوععدد قليل من أفراد  التقاط أيضا  البحث نتائج  بينت
P. rufipes  أنواع يعد من أهم والجوافة الذي كي دنيا األ بستانفي

 ،C. capitata الفاكهةذبابة يرقات لالمفترسة  من فصيلة الكاربيدالخنافس 
وهذا قد ( 30) وآخرون Urbaneja المنفذة من قبل التجاربكما دلت 

ابة مناسبة السائدة خالل فترة اإلصالغير الظروف الجوية  تأثير إلىيعود 
 وع.الكثافة العددية للن فيبشكل سلبي  أثرتبذبابة الفاكهة والتي 

جوالة بعض أنواع الخنافس ال أعدادفي  ا  وازدياد ا  النتائج نشاط تبين
لذلك فان  ،كي دنيا والجوافةاأل بستانيخالل فترة نشاط يرقات الذبابة في 

لهذه المفترسات دور ايجابي في التقليل من كثافة الذباب في بساتين 
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ت ن مو أ لدراسات المرجعيةا تر اشأحيث  ،محافظة طرطوسالفاكهة في 
عذارى ذباب الفاكهة نتيجة التطفل واالفتراس في مرحلة التعذر في التربة 

دور هام في التقليل من كثافة المجتمع الحشري للذباب في الظروف له 
هذه الدراسة قامت بتحديد  أنوبما (. 31، 15، 12، 11، 3) ةبستانيال

 لبيئة السوريةفي ا والتعرف عليها لفصيلة الكاربيد أنواع الخنافس التابعة
في بعض بساتين الفاكهة التي تصاب بشدة  ونشاطها ودراسة كثافتها

 دورهاو المفترسات  هذهبدراسة زيادة االهتمام  ال بد من ،بذبابة الفاكهة
 شجاراأل ناتيبس مختلف ذباب فيالمجتمع الحشري لللتقليل من كثافة في ا

ألنواع ل فتراسيةالقدرة اإلدراسة  ، كما يجبمحافظة طرطوسالمثمرة في 
وزيادة  C. hemprichi اءكالخنفسالتي اقترنت بوجود يرقات الذباب 

 توافرك لهافير الظروف المناسبة و من خالل توكثافتها ها وجودفرصة 
 .الرطوبة وزيادة الغطاء النباتي

 
Abstract 

Ali, A.Y., I. Rapuzzi, A. Ahmad, J. Ammar and R. Darwish. 2015. Dynamics and diversity of carabid beetles (Coleoptera: 

Carabidae) in some fruit orchards in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 241-247. 
The diversity and seasonal abundance of ground beetles were measured in a loquat and guava orchards located at the coastal area in 

Tartous, Syria from March to the end of September 2014. The predatory beetles were captured by pitfalls traps. Beetle species diversity was 

assessed using two indicators: species richness and Shannon index for both habitats. Results indicated that beetles were found in both orchards 

in spring and early summer and disappeared in the fall. One population peak was observed in loquat orchard with total catch of 46 individuals 

during May and two peaks in guava orchard in early May and early June with the same number of 22 individuals. The overall abundance of 

carabids was reduced in both orchards in the late summer. A total of 281 carabid beetles were collected and the species were identified as: 

Carabus hemprichi, Harpalus sp. 1, Harplaus sp. 2, Calathus sp. and Pseudoophonus rufipes. The dominant species was C. hemprichi in 

loquat orchard, while Harpalus sp. 1 was the predominat species in guava orchard. The dominant species should be investigated further to 

determine their role in regulating the pest population in fruit orchards in the agro-ecosystem of the Syrian coast. 
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