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Research Paper  (Control : Entomology)بحــوث (مكافحة : حشرات)

دراسات على المكافحة المیكانیكیة لخنفساء قلف أشجار الفستق الحلبي
Hylesinus vestitus M.& R.(Coleoptera:Scolytidae)في سوریة
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الملخص
بري.  ود ص دي، محم ي 1999لبابی تق الحلب جار الفس ف أش اء قل ة لخنفس ة المیكانیكی ى المكافح ات عل Hylesinus vestitus. دراس M.& R.

(Coleoptera:Scolytidae) .16-9):1(17في سوریة. مجلة وقایة النبات العربیة.
وحتـى تشـرین الثـاني/نوفمبر 1995لب ومورك بمحافظة حماه خـالل الفتـرة مـا بـین كـانون األول/دیسـمبر تجربة حقلیة في منطقتي المسلمیة بمحافظة ح12نفذت 

الحلبـــي (ثاقبـــة بـــراعم الفســـتق الحلبـــي) ، وبواقـــع تجربـــة واحـــدة شـــهریًا فـــي كـــل منطقـــة، وذلـــك لدراســـة مـــدى انجـــذاب بالغـــات حشـــرة خنفســـاء قلـــف أشـــجار الفســـتق1996
Hylesinus vestitus M.&R.)Scolytidae:Coleoptera ألفــرع فســتق مقطوعــة وموضــوعة فــي أمــاكن مختلفــة مــن الشــجرة بهــدف معرفــة وتحدیــد المكــان المناســب (

ة فـي رشـاد بنتـائج هـذه الدراسـمن الشجرة والفترة مـن العـام المالئمـة والمفضـلة مـن قبـل بالغـات الحشـرة فـي إنجـذابها إلـى هـذه األفـرع كأمـاكن وضـع بـیض وتربیـة لهـا، لإلست
بالغـات الحشـرة تنجـذب بشـكل مكافحة الحشرة میكانیكیًا عن طریق استخدام هذه المصائد السلوكیة كبدیل عن المكافحة الكیماویة غیـر المجدیـة. وقـد دلـت النتـائج علـى أن

رع الجافــة الموضــوعة علــى محــیط ووســط الشــجرة مــن كبیــر ألفــرع الفســتق المقطوعــة فــي كلتــا منطقتــي الدراســة. وكــان هــذا اإلنجــذاب قویــًا فــي شــهر أیار/مــایو علــى األفــ
ق الـرئیس بعـد ثالثـة جهة الشرق والشمال في منطقـة المسـلمیة بمحافظـة حلـب، بینمـا كانـت أعلـى اإلصـابات علـى األفـرع الجافـة التـي وضـعت داخـل الشـجرة ثـم علـى السـا

ن األول/أكتـــوبر وتشـــرین الثـــاني/نوفمبر فـــي منطقـــة مـــورك بمحافظـــة حمـــاه. وقـــد أكـــدت إلـــى أربعـــة أســـابیع مـــن تـــاریخ الوضـــع فـــي أشـــهر نیســـان/أبریل وأیار/مـــایو وتشـــری
الدراسة فعالیة هذه الطریقة في مكافحة اآلفة.

، الفستق الحلبي، مكافحة میكانیكیة، سوریة.خنفساء قلف أشجار الفستق الحلبي:كلمات مفتاحیة

المقدمة 
Pistacia veraیعتبـــر محصـــول الفســـتق الحلبـــي ( L. أحـــد (

محاصیل الفاكهة االقتصادیة الواسعة االنتشار فـي سـوریة وبعـض الـدول 
). وقد َبیَّنت إحصائیات منظمة األغذیة 8في المناطق الجافة في العالم (

، أن ســوریة 1996فــي مجموعتهــا اإلحصــائیة لعــام (FAO)والزراعــة 
ــة الرابعــة فــي إنتــاج الفســتق علــى النطــاق العــالمي بعــ د إیــران تعتبــر الدول

والوالیـــات المتحــــدة وتركیـــا، إذا ازداد اإلنتــــاج الســـنوي فــــي ســـوریا خــــالل 
.1995طن في عام 15000إلى 2500العشرین سنة األخیرة من 

ومع ازدیاد التوسع في زراعة هذه الشـجرة واالسـتخدام الالعقالنـي 
والمفــــرط للمبیــــدات الكیمیائیــــة التــــي أثــــرت ســــلبًا علــــى مجــــامیع األعــــداء 

/ ثاقبة براعم خنفساء قلف أشجار الفستق الحلبية الطبیعیة لحشرة الحیوی
Hylesinus vestitusالفســــتق الحلبــــي ( M.&R.()Scolytidae :

Coleoptera وبالتالي أضحت هذه الحشرة إحدى أهـم اآلفـات الخطیـرة ،(
ـــــــــــــًا علـــــــــــــى أشـــــــــــــجار الفســـــــــــــتق والصـــــــــــــعبة فـــــــــــــي مكافحتهـــــــــــــا كیماوی

،12، 5، 4ق فــــي العــــالم (فــــي ســــوریة ومعظــــم منــــاطق زراعــــة الفســــت
16 ،17 ،26 ،28 ،29.(

ونظرًا لخطورة المشكلة وفداحة الخسائر التي تحـدثها هـذه الحشـرة 
ألشـــــجار الفســـــتق عامـــــًا بعـــــد آخـــــر نتیجـــــة ضـــــعف األشـــــجار المصـــــابة 
ـــة األشـــجار الضـــعیفة أو  ـــردي إنتاجهـــا، حیـــث تهـــاجم الحشـــرات الكامل وت

فـر غرفـة تسـمى غرفـة األم والتربیـة المیتة أو أحطابها لتتكاثر داخلها وتح
ــــات الناتجــــة والفاقســــة مــــن  ــــى جوانبهــــا. وتحفــــر الیرق ــــیض عل وتضــــع الب

البیــوض أنفاقــًا داخــل أفـــرع الفســتق تحــت القلــف، وهـــذا یــؤدي إلــى تلـــف 
).19طبقة الكامبیوم واألوعیة الناقلة في األشجار مسببًا موتها (

مـن نقـاط الضـعف وتشیر الدراسات والبحوث إلـى امكانیـة االفـادة 
فـي تطـور ونمـو حشـرات خنـافس القلـف، وذلـك بإسـتخدام مصـائد الجــذب 

زراعیــة، وباالعتمــاد -لبالغــات هــذه األنــواع الحشــریة كطریقــة میكانیكیــة 
علـــى ســـلوك هـــذه الحشـــرات ككائنـــات حیـــة مـــن حیـــث عاداتهـــا وطبائعهـــا 

).22، 18، 16، 14، 13، 10، 9، 6، 3وظروف معیشتها وتكاثرها (
خنفســاء ك ُأجریـت هــذه التجـارب بهـدف دراســة اسـتجابة حشـرة لـذل

ألفــرع فســتق مقطوعــة وموضــوعة فــي أمــاكن مختلفــة مــن الشــجرة القلــف 
وفـــي فصـــول وشـــهور مختلفـــة مـــن الســـنة كخطـــوة الســـتخدام هـــذه التقنیـــة 

الزراعیة البسیطة والعملیة والرخیصة والسلیمة بیئیًا كوسیلة -المیكانیكیة 
لمكافحتها.

البحث وطرائقھمواد
مواقع الدراسة

تحدیــــد بســــتانین فســــتق واقعــــین فــــي 1995تــــمَّ فــــي خریــــف عــــام 
منطقتــــین مختلفتـــــین مـــــن ســـــوریة تمــــثالن معظـــــم المســـــاحات المزروعـــــة 
بأشـــجار الفســـتق الحلبـــي. وتتـــوزع هاتـــان المنطقتـــان علـــى امتـــداد مســـافة 

كم، وهي: 140طولها 
تـــابع لمركـــز أبحـــاث كلیـــة ُأجریـــت الدراســـة فـــي بســـتان فســـتقالمســـلمیة: 

كـم شـمال مدینـة حلـب، 20الزراعة فـي قریـة المسـلمیة التـي تبعـد حـوالي 
متــرًا فــوق ســطح البحــر. وقــد بلغــت مســاحة البســتان 425وترتفــع بمقــدار 
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حــوالي هكتــارین مــزروعین بأشــجار فســتق حلبــي مــن أصــناف عاشـــوري 
ســافات ســنة. وتصــل الم35-30ونــاب الجمــل. وتتــراوح أعمارهــا مــابین 

أمتـــار 4بـــین الصـــفوف ومـــابین األشـــجار داخـــل الصـــف الواحـــد حـــوالي 
أمتــار. یحــاط البســتان مــن جمیــع جهاتــه 4-3وارتفــاع األشــجار التقریبــي 

بزراعات فستق ماعدا الجانب الشمالي المحاط بسیاج مـن أشـجار السـرو 
الــذي یفصــل بســتان الدراســة عــن حقــل آخــر غیــر مــزروع. وقــد اقتصــرت 

زراعیـة لبسـتان الدراسـة علــى ثـالث حراثـات سـطحیة وبفاصــل العملیـات ال
زمنـــي بعیـــد، ولـــم یـــتم إجـــراء عملیـــات تقلـــیم أو تســـمید أو ري أو مكافحـــة 
بالمبیـــدات الكیماویـــة بمـــا فیهـــا الـــرش بـــالزیوت الشـــتویة. وقـــد تـــم اختیـــار 

هكتـــار 0.5مكـــان منبســـط ومشـــمس فـــي وســـط البســـتان مســـاحته حـــوالي 
إلجراء الدراسة.

تمَّ إجراء تجارب الدراسة في أحد بساتین الفستق الحلبـي الخاصـة : مورك
كــــــم شــــــمال مدینــــــة 32التابعــــــة لمنطقــــــة مــــــورك، التــــــي تبعــــــد حــــــوالي 

متــرًا عــن ســطح البحــر. وقــد بلغــت مســاحة 307حمــاه، وترتفــع بمقــدار 
ــــارات مزروعــــة بفســــتق حلبــــي مــــن أصــــناف  البســــتان حــــوالي ثالثــــة هكت

ســـنة، 32-25عمـــر األشـــجار مـــابین عاشـــوري وأبـــیض وجلـــب. وتـــراوح
وكانــــت بحالــــة صــــحیة وانتاجیــــة جیــــدة ولكنهــــا بــــدأت بالتــــدهور بســــبب 
اصــابتها بحشــرة خنفســاء القلــف. وتصــل المســافات بــین الصــفوف حــوالي

أمتــار. ویبلــغ 4أمتـار ومــابین األشــجار ضـمن الصــف الواحــد حـوالي 7
یع جهاته بأشجار أمتار. یحاط البستان من جم4ارتفاع األشجار حوالي 

فســتق حلبــي یتخللهــا دور للســكن مــن الجهــة الشــمالیة والشــرقیة. التوجــد 
أحطاب أو أشجار فستق میتة في بستان الدراسة ولكن تنتشر أكداس من 
ـــة علـــى أســـطح دور الســـكن المجـــاورة للبســـتان وبشـــكل  األحطـــاب المخزن

ملیـات مكشوف بغرض استخدامها للتدفئة والشـواء. وقـد ُأجریـت جمیـع الع
الزراعیــــــة التقلیدیــــــة للبســــــتان، مثــــــل الحراثــــــة والتقلــــــیم والتســــــمید والــــــرش
ـــار مكـــان منبســـط  ـــم اختی ـــد ت ـــة. وق ـــة الكیماوی ـــدات الحشـــریة والفطری بالمبی
ومشــمس غیــر مــروي فــي وســط البســتان مســاحته حــوالي نصــف هكتــار 

إلجراء الدراسة.

المناخ 
شـبه تقع سوریة ضـمن درجـات العـرض المتوسـطة القریبـة مـن

المداریـــة ویســـیطر علیـــه بصـــورة عامـــة منـــاخ البحـــر األیـــبض المتوســـط 
المعتدل والممیز بفصوله األربعـة. ویمكـن وصـف منطقـة إجـراء التجـارب 

بأنهـــــــا ذات شـــــــتاء بـــــــارد نســـــــبیًا ومـــــــاطر، وصـــــــیف حـــــــار -مناخیـــــــاً -
وجـــاف، وفصـــلي ربیـــع وخریـــف معتـــدلین نســـبیًا وقصـــیري الفتـــرة. وبلغـــت 

1995/1996هطلـــت خـــالل فتـــرة الدراســـة لموســـم كمیـــة األمطـــار التـــي

مم في منطقة مورك. 332مم في منطقة المسلمیة وحوالي 400حوالي 

طریقة تنفیذ التجارب 
نفـــــذت تجـــــارب الدراســـــة الحقلیـــــة فـــــي كلتـــــا المنطقتـــــین بتصـــــمیم 
القطاعات العشوائیة الكاملة، إذ تَـمَّ تحدیـد أربعـة قطاعات/أربعـة مكـررات 

شــجرة  فســتق (صــنف عاشــوري) بحالــة صــحیة 20ا مــن یتكــون كــل منهــ
ــــد داخــــل كــــل قطــــاع/مكرر عشــــر  ــــم تحدی ــــد ت ــــدة نســــبیًا. وق وانتاجیــــة جی
معامالت (عشر أشجار) ُأختیرت عشوائیًا ضمن كل مكرر وشملت أفرع 
فســتق مقطوعــة وموضــوعة فــي أمــاكن مختلفــة مــن الشــجرة، بحیــث یحــدد 

لهـا بـدون أي فـرع مقطــوع. لكـل شـجرة فـرع واحـد وتتـرك الشـجرة المجـاورة
والمعامالت المستخدمة هي:

فرع رطب مقطوع حدیثًا ومعلق بسلك معدني داخـل الشـجرة بإتجـاه .1
جنوب.-شمال 

فــرع جــاف مقطــوع منــذ فتــرة ومعلــق بســلك معــدني داخــل الشــجرة .2
جنوب.-بإتجاه شمال 

فــرع جــاف موضــوع بشــكل طــوالني علــى منتصــف الســاق الــرئیس .3
غرب  ومثبت بسلك معدني.-جنوبللشجرة من جهة

فرع جاف معلق بشكل أفقي على محیط ووسـط الشـجرة مـن جهـة .4
الغرب.

فرع جاف معلق بشكل أفقي على محیط ووسـط الشـجرة مـن جهـة .5
الجنوب.

فرع جاف معلق بشكل أفقي على محیط ووسـط الشـجرة مـن جهـة .6
الشرق.

هـة فرع جاف معلق بشكل أفقي على محیط ووسـط الشـجرة مـن ج.7
الشمال.

فرع جاف موضوع على األرض في منتصف المسافة بـین السـاق .8
ومحیط الشجرة.

فــرع جــاف موضــوع علــى األرض تحــت الشــمس بعیــدًا عــن ظــل .9
الشجرة.

فرع سلیم یعلَّم على الشجرة دون قطع. .10

كانت جمیـع األفـرع المسـتخدمة فـي تجـارب الدراسـات مـن الصـنف 
سم تقریبًا. وقد أسندت األفرع 3-2سم وبقطر  65-60عاشوي وبطول 

ســـم لجعـــل كامـــل ســـطح 15التــي وضـــعت علـــى األرض علـــى ارتفــاع  
خنفسـاء قلـف الفسـتق. وتـمَّ بعـد أسـبوع وأسـبوعین الفرع معرضًا لإلصابة ب

وثالثــة وأربعــة أســابیع مــن تــاریخ الوضــع تحدیــد عــدد االصــابات بحشــرة 
شـــارة الخشـــبیة عنـــد خنفســـاء القلـــف علـــى األفـــرع اعتمـــادًا علـــى وجـــود الن

منطقة دخول بالغات الحشرة، وهي سمة ممیزة لإلصابة ببالغات خنفسـاء 
قلف أشجار الفستق الحلبي.

مــرة لكــل مــن مــوقعي الدراســة وبواقــع 12ُأعیــدت التجربــة الحقلیــة  
وحتى 1995تجربة واحدة شهریًا، وابتداًء من شهر كانون األول/دیسمبر 

.1996تشرین الثاني/نوفمبر 

التحلیل اإلحصائي
(LSD)تم تحلیل نتـائج الدراسـة إحصـائیًا إلیجـاد أقـل فـرق معنـوي 

حسـب إختبـار دنكـان متعـدد الحـدود (P=0.05)%5عند مستوى معنویة 
(Duncan’s multiple range test) لمقارنــة عــدد اإلصــابات وكثافتهــا
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بــــین المعــــامالت كافــــة وفــــي كـــــل تجربــــة وضــــمن القــــراءات األســـــبوعیة 
ــــة   والشــــ ــــار المعنوی ــــراءات األســــابیع األولــــى tهریة. وجــــرى إختب ــــین ق ب

والثانیة والثالثة والرابعة ضمن كـل تجربـة، وذلـك للتوصـل إلـى معرفـة أي 
األمكنة واألزمنة المفضلة من قبل الحشرة للتزاوج ووضـع البـیض والتربیـة 
فــي األفــرع المقطوعــة والموضــوعة فــي أمــاكن وأزمنــة مختلفــة والفروقــات 

عنویة بینهما. الم

النتائج والمناقشة 
عـــدد الثقـــوب الناتجـــة عـــن اإلصـــابة 2و 1یوضـــح الجـــدولین 

بخنفســـاء قلـــف أشـــجار الفســـتق الحلبـــي علـــى أفـــرع فســـتق موضـــوعة فـــي 
–1995أمــــاكن مختلفــــة خــــالل الفتــــرة مــــا بــــین كــــانون األول/ دیســــمبر 

، علـى ، وذلـك فـي مـوقعي مـورك والمسـلمیة1996تشرین الثاني/ نـوفمبر 
التوالي.

مــن خــالل الدراســة وتحلیــل النتــائج وجــد أن بالغــات حشــرة خنفســاء 
قلــــف أشــــجار الفســــتق الحلبــــي تَُفِضــــْل إصــــابة أفــــرع الفســــتق المقطوعــــة 
والجافة كأمكنـة تـزاوج وٕاباضـة وتربیـة لهـا. إذ لـوحظ أن األفـرع المقطوعـة 

ین إلــى ) والمعلقــة داخــل الشــجرة قــد جفــت خــالل یــوم1حــدیثًا (المعاملــة 
ثالثـــة أیـــام مـــن تـــاریخ وضـــعها وأصـــبحت كمثیالتهـــا كـــأفرع جافـــة. وهـــذا 
یتضـــح فـــي عـــدد اإلصـــابات المتماثلـــة تقریبـــا خـــالل فتـــرة إجـــراء الدراســـة 

ــــــى 2و 1ولكلتــــــا المعــــــاملتین   ــــــة عل وهــــــذا مــــــا أكدتــــــه الدراســــــة األولی
). وتتمیــز 2الحشــرة موضــوع الدراســة والبســتان ذاتــه فــي منطقــة مــورك (

ـــــــــف التابعـــــــــة بهـــــــــذه ـــــــــافس القل ـــــــــواع حشـــــــــرات خن الظـــــــــاهرة معظـــــــــم أن
، إذ أن العوائــــــل النباتیــــــة الســــــلیمة والقویــــــة تقــــــاوم Scolytidaeلفصــــــیلة 

الهجــوم بطــرد أو إغــراق اطــوار الحشــرات الثاقبــة للقلــف أو الخشــب مــن 
Phlaeotribusو ScolytusوDendroctonusوIpsاألجنــاس 

ألجنـــاس التابعـــة لهـــذه الفصـــیلة، فـــي وغیرهـــا مـــن ا،Hypothenemusو 
).23، 15، 7، 6عصارتها أو بالتیار القوي من النسغ الكامل للشجرة (

وتعــــــزى مقــــــدرة حشــــــرات خنــــــافس القلــــــف علــــــى العــــــیش والنمــــــو 
والتكـــاثر ضـــمن األفـــرع أو األحطـــاب الجافـــة واالســـتفادة مـــن محتویاتهـــا 

لوز، وبتعایشـــــها الغذائیـــــة إلـــــى إفرازهـــــا ألنـــــزیم الســـــیللوالز الحـــــال للســـــیل
ــــــــًا  Ceratocystisمــــــــع فطــــــــور مــــــــن جــــــــنس (Ectosymbions)خارجی

)، وهـذا مـا یتوافـق 27، 11، 9واالسـتفادة مـن سـیللوز األحطـاب الجافـة (
مــــع حشــــرة خنفســــاء القلــــف فــــي إصــــابتها ألفــــرع وأحطــــاب فســــتق جافــــة 
ـــــــى الحشـــــــرة موضـــــــوع  ـــــــائج الدراســـــــات الســـــــابقة عل عمومـــــــًا. وتؤكـــــــد نت

من أنواع خنافس القلف في العدید من بلـدان العـالم نتـائج الدراسة وغیرها
الدراســة الحالیــة فــي انجــذاب وٕاصــابة خنفســاء القلــف ألفــرع فســتق جافــة 

ســم وانعــدام إصــابتها ألفــرع ســلیمة مــن أشــجار فســتق غیــر 3-2بقطــر 
).10، 9، 6، 4مقطوعة (

وتشیر نتائج الدراسة إلى أن انجذاب بالغات خنفساء قلف أشجار 
ألفــرع فســتق مقطوعــة وموضــوعة فــي أمــاكن مختلفــة مــن فســتق الحلبــيال

1995شــجرة الفســتق كــان معــدومًا وضــعیفًا فــي كــانون األول/ دیســمبر، 

وضعیفًا في أشهر كانون الثاني/ینایر وشباط/فبرایر وللمعامالت كلها في 
منطقتـــــــــي الدراســـــــــة المســـــــــلمیة ومـــــــــورك،  وفـــــــــي أشـــــــــهر آذار/مـــــــــارس 

ي منطقـة المسـلمیة. ومـن الممكـن أن یعـزى ذلـك فـ1996ونیسان/أبریل، 
إلــى انخفــاض درجــة الحــرارة فــي تلــك األشــهر المــذكورة آنفــًا ممــا َأثَّــَر فــي 
نشاط الحشـرة، إذ بلـغ المعـدل الوسـطي لـدرجات الحـرارة فـي هـذه األشـهر 

ـــــــة °13.5و 9.7و 7.7و 6.1و 5.7 ـــــــوالي فـــــــي منطق س، علـــــــى الت
، علــى التــوالي فــي منطقــة مــورك. س°9.3و 7.8و 7.1المســلمیة، و 

وتعتبر درجات الحرارة في األشهر السابقة أقـل مـن الحـد الحـراري األدنـى 
). وباإلضــافة 19، 17، 4لنشــاط خنفســاء قلــف أشــجار الفســتق الحلبــي (

إلى ذلـك فـإن حشـرات خنـافس قلـف الفسـتق تقضـي البیـات الشـتوي غالبـًا 
الیرقــات المسـنة مـن العمــر فـي هـذه األشـهر إمــا بطـوري الحشـرة الكاملـة و 

األخیر داخل األنفاق التي حفرتها في األشجار المیتة واألغصان الجافة، 
أو فــي طــور الحشــرات الكاملــة فقــط فــي أنفــاق التغذیــة التــي تحفرهــا فــي 
آباط براعم األغصان الحدیثة في األشجار السـلیمة كبیـات صـیفي شـتوي 

ول مـــن البیـــات كـــان هـــو ). وتشـــیر نتـــائج الدراســـة إلـــى أن الطـــراز األ2(
المســیطر فـــي منطقــة مـــورك، بینمـــا كــان الطـــراز الثـــاني هــو الغالـــب فـــي 
منطقــة المســلمیة ذات الظــروف المناخیــة الحقلیــة البــاردة نســبیًا بالمقارنــة 
مـــع منطقـــة مـــورك. وقـــد وجـــد أن الحشـــرة تقضـــي البیـــات الشـــتوي أیضـــًا 

تق الجافــة فــي بطــوري الحشــرة الكاملــة والیرقــة المســنة فــي أحطــاب الفســ
) وفــي 29) وفــي إیــران (26، 5) وفــي تركیــا (20، 18، 17، 4العــراق (
).25، 12) وأخیرًا في سوریة (24إیطالیا (

التـــي 1996فـــي أشـــهر آذار/مـــارس ونیســـان/أبریل و أیار/مـــایو، 
تمثــل فصــل الربیــع باعتــدال مناخــه، وجــد أن خنفســاء القلــف قــد انجــذبت 

لمقطوعـــة، وخاصـــة فـــي أشـــهر نیســـان/ بكثافـــة عالیـــة ألغصـــان الفســـتق ا
). ویمكـن أن یعـزى هـذا 2أبریل و أیار/مایو في منطقة المسلمیة (جدول 

االنجــذاب العــالي إلــى ازدیــاد نشــاط الحشــرة المصــاحب الرتفــاع درجــات 
الحــرارة وانخفــاض الرطوبــة الجویــة فــي تلــك األشــهر بالمقارنــة مــع أشــهر 

وشــباط/فبرایر. وقــد وجــد فــي كــانون األول/دیســمبر وكــانون الثاني/ینــایر
دراسات أخرى في العراق وتركیا أن خنفساء قلف أشـجار الفسـتق الحلبـي 

، 4تبــدأ نشــاطها فــي نهایــة شــهر آذار/مــارس وبدایــة شــهر نیســان/أبریل (
). وأشارت هـذه الدراسـات أیضـًا وجـود ارتبـاط معنـوي موجـب بـین 17، 5

معنــــوي ســـالب مــــع عـــدد اإلصـــابات بالحشــــرة ودرجـــات الحــــرارة وارتبـــاط 
الرطوبـــــة النســـــبیة الجویـــــة وكمیـــــة الهطـــــل المطـــــري، ویعـــــزى االنجـــــذاب 
الضعیف للحشرة في منطقة المسلمیة خالل شـهر نیسـان/أبریل إلـى سـوء 
األحـــوال الجویـــة، إذ بلغـــت معــــدالت درجـــات الحـــرارة والرطوبـــة النســــبیة 

%74.4س و °13.5والهطـــــــــــــل المطـــــــــــــري خـــــــــــــالل هـــــــــــــذا الشـــــــــــــهر 

التــوالي. ومــع تحســن الظــروف الجویــة المناخیــة فــي مــم، علــى 20.7و 
وانعــدام الهطــل 58.6س و °22.2منطقــة المســلمیة خــالل شــهر أیــار (

المطــــري)، تزایــــدت أعــــداد بالغــــات الحشــــرة المنجذبــــة لألفــــرع المقطوعــــة 
إزدیادًا كبیرًا. وتجلـى ذلـك علـى األفـرع المعلقـة علـى محـیط ووسـط شـجرة 

). إذ وصـــــل 7و 6ال (المعـــــامالت الفســـــتق مـــــن جهتـــــي الشـــــرق والشـــــم
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المعــدل الوســطي لعــدد اإلصــابات علــى الفــرع الواحــد فــي األســبوع الرابــع 
ثقب دخول على التوالي. ویفسر انجـذاب بالغـات الحشـرة 74.8و 80.5

إلــى األفــرع فــي هــذه الجهــات إلــى ســلوكیتها الغریزیــة فــي اجتنــاب أشــعة 
بعد الظهیرة مقارنة مـع الشمس المباشرة وخاصة في ساعات الظهیرة وما

).5و 4الجهات الجنوبیة والغربیة (المعامالت 
وباإلضافة إلى الظروف الجویـة والمناخیـة فمـن الممكـن أن تسـهم 
عوامل ُأخرى بدور مهم في تفسیر انجـذاب هـذا العـدد الكبیـر مـن بالغـات 
الحشـــرة إلـــى أفـــرع فســـتق مقطوعـــة وموضـــوعة فـــي أمـــاكن مختلفـــة مـــن 

) 27، 23، 22، 11، 6مــا أشــارت إلیــه دراســات ســابقة (الشــجرة، وهــذا 
حــول ســلوك التجمــع والعوامــل التــي تــؤثر فــي اختیــار العائــل عنــد أنــواع 
عدیـــدة مــــن خنــــافس القلــــف فــــي كـــل مــــن أوربــــا وآســــیا وأمریكــــا. ویعتبــــر 
التركیــب الغــذائي للعائــل وموافقتــه الحتیاجــات الحشــرة ونســلها مــن المــواد 

ة لعیشــــها ونموهــــا وتكاثرهــــا. ونظــــرًا إلــــى أن الغذائیــــة الضــــروریة المهمــــ
أفـــرع الفســـتق المقطوعـــة والمســـتخدمة فـــي هـــذه الدراســـة هـــي مـــن صـــنف 

)، فــإن لهــذا العامـــل 2عاشــوري المفضــل كعائــل رئــیس للحشــرة ونســلها (
ــــد تحضــــیر األفــــرع المســــتخدمة لمكافحــــة هــــذه الحشــــرة  ــــرة عن ــــة كبی أهمی

ذكر أن فیزیولوجیــا األعضــاء میكانیكیــًا وبهــذه الطریقــة. ومــن الجــدیر بالــ
الداخلیة والحالة الفیزیولوجیة للحشـرة بشـكل عـام لهـا دور كبیـر ومهـم فـي 
االســـتجابة الدقیقـــة للحشــــرة بانجـــذابها نحـــو العائــــل المفضـــل. إذ یالحــــظ 
انجـــذاب بالغـــات الحشـــرة إلـــى الجـــذوع واألغصـــان المرمیـــة علـــى األرض 

ـــة أو الضـــعیفة فـــي الربیـــع و  الخریـــف، بینمـــا تتجـــه فـــي أو األشـــجار المیت
أواخر الربیع وأوائـل الصـیف إلـى القمـم الطرفیـة لألشـجار السـلیمة، حیـث 
یتــوافر الغــذاء، لتحفــر الحشــرة أنفاقــًا للتغذیــة والبیــات الصــیفي أو البیــات 
الصــیفي الشـــتوي فــي أنفـــاق تغذیـــة تحفرهــا فـــي فریعـــات هــذه القمـــم. هـــذا 

بــدون شــك إلــى تفاعــل العدیــد ویعــود اختیــار هــذه الحشــرة ألمــاكن التكــاثر 
مـن العوامــل بمــا فیهـا الظــروف الجویــة السـائدة بعضــها مــع بعض.ویــزداد 
هذا االنجذاب وسلوك التجمع لخنافس القلف بما تملكه هذه الحشرات من 
ـــة الهرمونـــات  ـــد مـــن اإلشـــارات الكیماویـــة أو مـــا یســـمى بنظری جهـــاز معق

القلــف مــن فصــیلة الجنســیة الجاذبــة فــي حالــة الهجــوم الجمــاعي لخنــافس
Scolytidae)1 وهذا ما یؤكد نتائج الدراسة الحالیة والتوصیة في ترك .(

ـــة إلـــى أربعـــة  األفـــرع المقطوعـــة معلقـــة وموضـــوعة لمـــدة التقـــل عـــن ثالث
أســابیع ومــن ثــم رفعهــا وحرقهــا، وذلــك لكــي تــزداد أعــداد بالغــات الحشــرة 
المنجذبــــــــــــة إلــــــــــــى هــــــــــــذه األفــــــــــــرع تبعــــــــــــًا لهــــــــــــذه النظریــــــــــــة. وفتــــــــــــرة 
األربعـــة أســـابیع هـــذه ال تـــدعو للتخـــوف مـــن أن تشـــكل هـــذه األفـــرع بـــؤرة 
إصابة، وخاصـة إذا علمنـا أن فتـرة تطـور الجیـل لهـذه الحشـرة داخـل هـذه

) أســـــــابیع تحـــــــت الظـــــــروف الحقلیـــــــة فـــــــي6-5األفـــــــرع ال یقـــــــل عـــــــن (
).2سوریة (

الـذي یمثـل أوائـل فصـل الصـیف 1996في شـهر حزیران/یونیـو، 
درجــة الحــرارة وانخفــاض الرطوبــة النســبیة الجویــة، كــان واســتمرار ارتفــاع 

انجـــذاب الحشـــرة ضـــعیفا فـــي المعـــامالت كافـــة ولكلتـــا منطقتـــي الدراســـة 
). وهــذا مــا أثــر فــي نشــاط بالغــات الحشــرة باحثــة عــن 2و1(الجــدولین 

أمــــاكن التغذیــــة والبیــــات الصــــیفي فــــي األشــــجار الســــلیمة، بــــدلیل انعــــدام 
تموز/یولیو في منطقتـي الدراسـة، وفـي شـهر اإلصابة أو ندرتها في شهر

آب/أغســطس فــي المســلمیة. باإلضــافة إلــى غیــاب األطــوار غیــر الكاملــة 
كلیًا في هذه األشهر إن كان في األشجار السلیمة أو الضـعیفة أو المیتـة 
أو فــي أفــرع التجــارب. وهــذا مــا یتوافــق مــع نتــائج الدراســات التــي ُأجریــت 

، 4تق الحلبي في كـل مـن العـراق وتركیـا (على خنفساء قلف أشجار الفس
). ویفســـر انجـــذاب بعـــض بالغـــات الحشـــرة إلـــى األفـــرع 19، 18، 17، 5

الموضــــوعة علــــى الســــاق الــــرئیس فــــي منطقــــة مــــورك خــــالل شــــهر آب/ 
أغسـطس إلـى أن هـذا المكـان مظلـل مـن قبـل المجمـوع الخضـري للشــجرة 

ینطبـق التفسـیر ویعمل كوقایة للحشرة من أشـعة الشـمس الالهبـة صـیفًا. و 
ذاتــه علــى األفــرع الموضــوعة داخــل الشــجرة كمكــان مظلــل فــي الشــجرة. 
وتشیر دراسات سابقة إلى أن بالغات الحشـرة تقضـي البیـات الصـیفي فـي 
أنفـاق التغذیــة باألشــجار الســلیمة طیلــة فصــل الصــیف ثــم یهــاجر بعضــها 

ذا )، وهـ21، 17إلى األغصان المیتـة أو الجافـة للتـزاوج ووضـع البـیض (
ما یتوافق مع نتائج الدراسة الحالیة من مغـادرة عـدد مـن الحشـرات أمـاكن 
بیاتهـــا الصـــیفي مهـــاجرة إلـــى األفـــرع الرطبـــة الموضـــوعة داخـــل الشـــجرة 

)، 2) فـــي شـــهر أیلول/ســـبتمبر بمنطقـــة المســـلمیة (الجـــدول 1(المعاملـــة 
وانعدم ذلك نهائیـًا فـي أشـهر تشـرین األول/أكتـوبر وتشـرین الثـاني/نوفمبر
متابعــة فــي ذلــك بیاتهــا الصــیفي والشــتوي فــي األشــجار الســلیمة لتســتأنف 
التغذیــة فــي بدایــة فصــل الربیــع التــالي داخــل أنفــاق البیــات نفســها أو فــي 
أنفاق حدیثة ُأخـرى متأهبـة لهجـرة الزفـاف والتكـاثر فـي أغصـان وأحطـاب 
الفســتق الجافــة. وبالمقارنــة مــع منطقــة مــورك فقــد أظهــرت النتــائج ازدیــاد
ــــــي أشــــــهر  نشــــــاط بالغــــــات الحشــــــرة وخروجهــــــا مــــــن بیاتهــــــا الصــــــیفي ف
أیلول/ســـبتمبر وتشـــرین األول/أكتـــوبر وتشـــرین الثـــاني/نوفمبر باحثـــة عـــن 
أمــاكن تكــاثر لهــا لتجــدها فــي األفــرع المقطوعــة والموضــوعة علــى الســاق 

و 1) واألفـرع الموضـوعة داخـل الشـجرة (المعـامالت 3الرئیس (المعاملة 
نتائج هذه الدراسة أن للحشرة موضوع الدراسة جیل إلى ). ویستنتج من2

جیلین في العام الواحد في منـاطق الدراسـة، وربمـا فـي منـاطق ُأخـرى مـن 
سوریة مزروعة بأشـجار الفسـتق الحلبـي. وقـد َبینَّـْت دراسـات مماثلـة علـى 

) 3-1الحشرة موضوع الدراسة أن للحشرة عددًا مـن األجیـال یتـراوح مـن (
) فـــي ســـوریة، وجیـــل واحـــد فـــي 2) وجیلـــین (25ل واحـــد (جیل/عـــام، جیـــ

3-2) فـــي العـــراق، و 18، 17) وجیلـــین (4)، وجیـــل واحـــد (29إیـــران (

جیــل فــي العــام فــي جزیــرة صــقلیة 3-2) وأخیــرًا 16، 5جیــل فــي تركیــا (
). ویستفاد من تحدید عدد األجیـال للحشـرة فـي كـل منطقـة 24اإلیطالیة (

شجار الفستق الحلبي إلى التوصل للفترات من مناطق سوریة المزروعة بأ
التــي یمكــن بهــا اســتخدام هــذه الطریقــة المیكانیكیــة فــي مكافحــة خنفســاء 

قلف أشجار الفستق الحلبي في سوریة.
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رك.على أفرع فستق موضوعة في أماكن مختلفة خالل فترة الدراسة في منطقة موخنفساء القلف عدد الثقوب الناتجة عن االصابة ب.1جدول  
Table 1. Number of holes caused by infestation with Hylesinus vestitus on Pistachio branches located in different sites during
the study period in Morek region.

الشھر/
االسبوع
Month
/week

SENumber of infestations/branchعدد االصابات لكل فرع   SE
* Branch locationموقع الفرع*        

12345678910

January ،1996كانون ثاني/ینایر   
1 &20.0b1.30.6b*0.50.5b0.30.3b0.0b0.50.5b3.31.8a*0.30.3b0.0b0.0b

3 &40.50.3b3.71.8b**0.30.3b1.31.0b0.80.5b1.51.5b6.83.4a**0.30.3b0.50.3b0.0b

February ،1996شباط/ فبرایر  
10.00.80.5*0.50.30.80.5*1.51.0*1.81.1*1.80.8*1.50.70.00.0

20.80.8c2.50.9b**0.80.5b2.00.7b**2.81.0ab*4.01.5a**2.31.0b*1.50.7c0.0c0.0c

31.31.0c5.51.3***0.80.5b5.00.7b***8.34.0a**9.04.5a***3.81.9b**2.30.6c0.50.3c0.0c

41.51.0c5.81.3b***0.80.5c5.51.0b***8.34.0a**9.84.7a***4.32.0b**2.50.5c1.00.0c0.0c

March ،1996آذار/ مارس  
11.51.0b*1.80.3b*0.80.3b2.81.1a*1.50.7b*1.50.3*1.00.4b*0.50.5b0.0b0.0b

25.01.2ab**5.31.3a**2.00.9c*5.81.3a*3.01.3bc*3.81.0b*4.51.0b**1.30.6c0.50.3c0.0c

310.31.1a***11.52.6a***3.751.7bc**8.02.2b**4.31.3bc**7.31.0b**6.31.5b**2.31.0c2.00.4c0.0c

415.31.4a****19.34.3a****4.01.6c**9.32.9b**7.82.5bc**10.82.8b***9.03.0b***2.50.9d2.50.7d0.0d

April ،1996نیسان/ أبریل  
18.80.5b*11.32.1a*2.30.8c*8.02.0b*9.01.1b*8.82.3b*5.52.1bc*1.00.4c*1.00.4c*0.0*

215.52.2ab**18.33.3a**3.01.0d**12.52.8b**13.31.6b**14.04.5b**7.83.4c*1.50.5d*1.50.3d*0.0d

324.35.1a**22.04.1a**3.51.3d**15.33.5b**15.51.9b**17.75.6b**10.04.4c**1.50.5d*1.80.5d*0.0d

442.39.7a***40.09.8a***7.02.0b***23.84.1bc***24.54.1bc***30.310.2b***15.05.5c***3.00.7d**4.31.5d**0.0d

May ،1996أیار/ مایو  
17.51.5bc*19.39.1a*1.00.4d*12.07.0b*5.31.9c*5.51.0c*5.51.7c*1.50.7d*1.30.8d*0.0d

218.05.8b**27.811.4a**2.50.7d*20.88.5b**8.52.2c*8.01.2c*10.33.5bc**4.52.2cd**2.00.9d*0.0d

326.59.0ab***31.811.5a**3.80.8cd**25.09.0ab**15.36.0b**23.83.3b**15.56.4b**6.83.4c**2.51.0d*0.0d

430.310.7ab***34.013.0a**5.50.29de**28.511.2b**19.56.4c**17.85.0c**16.256.8c**8.03.7d***3.81.7d**0.0e

June ،1996حزیران/ یونیو  
11.50.5*1.50.5*1.31.01.50.7*1.00.40.80.80.50.30.00.30.30.0

22.30.5a**2.00.0a*1.80.8ab2.00.7a*1.303ab1.31.3ab1.00.7b0.0b0.30.3b0.0b

32.30.5a**2.30.3a**1.80.8ab2.30.9a**1.80.9ab1.81.4ab1.00.7b0.0b0.30.3b0.0b

42.30.5a**2.30.3a**1.80.8ab2.30.9a**1.80.9ab1.81.4ab1.00.7b0.0b0.30.3b0.0b

August ،1996أب/ أغسطس  
10.0*0.0*0.0*0.00.00.00.00.00.00.0

20.0b*0.0b*1.81.0a*0.0b0.0b0.0b0.0b0.0b0.0b0.0b

30.80.8b*1.31.0b*4.51.9a**0.30.3b0.0b0.30.3b0.30.3b0.50.5b0.0b0.0b

42.51.4b**2.31.7b**9.53.4a***1.00.71b1.01.0b1.00.6b0.80.5b0.80.5b0.0b0.0b

September ،1996أیلول/ سبتمبر  
10.50.3b*0.31.2b*0.81.3a*0.30.3b*0.0b*0.80.5a*0.0b0.0b0.0b0.0b

22.51.3b**1.81.2b**5.81.9a**0.80.3b*0.30.3b*1.51.0b*0.0b0.0b0.0b0.0b

34.51.3b**4.82.3b***11.32.3a***1.50.3c*2.50.5bc**3.81.3bc**1.50.7c*0.0c0.30.3c0.0b

410.51.4b***10.84.7b****18.84.5a****3.51.3c**5.30.8c***6.01.7bc***3.81.1c**0.30.3d0.50.3d0.0b

October ،1996تشرین األول/ أكتوبر  
13.81.3bc*5.82.2ab*8.00.4a*1.50.3d*2.31.1c*4.31.3b*3.80.8bc*1.00.4d*0.0d*0.0d

212.02.8b**11.02.5b**16.83.7a**5.00.9cd**4.51.4d*6.00.7c*6.51.0c**2.00.8c**0.30.3e*0.0e

322.06.8ab***15.82.5b**24.85.4a***8.31.8d**8.32.1d**9.51.7c**8.81.4cd**2.50.7e**1.00.4f**0.0f

432.86.4a****22.32.6b***30.567.0a****14.83.2c***11.31.6d**12.32.2cd**11.82.4d**2.50.9e**2.50.4f**0.0f

erNovemb ،1996تشرین الثاني/نوفمبر  
14.31.1bc*11.52.6a*5.01.5b*3.30.6c*1.313de*1.80.5d*1.30.8de*0.50.5e0.50.5e*0.0e

28.51.3b**15.54.4a**10.03.0b**5.00.7c*3.82.4d**3.31.0d**4.31.0cd**1.00.6e1.30.53e*0.0e

310.52.5b**8.84.2a**14.34.0ab***6.81.3c**7.04.02c***5.01.2c***6.52.4c***1.50.7d2.31.0d**0.0d

413.53.4bc***26.83.8a***18.34.9b****8.01,1d**9.83.8c***6.80.6d***10.32.5c****1.80.8e2.31.0e**0.0f

على -3لشجرة، جاف داخل ا-2فرع رطب داخل الشجرة، -1* موقع الفرع كان كما یلي: 
على محیط ووسط الشجرة -5على محیط ووسط الشجرة من جھة الغرب، -4الساق الرئیس، 

على محیط ووسط الشجرة -7على محیط ووسط الشجرة من جھة الشرق، -6من جھة الجنوب، 
-10بعیداً عن الشجرة، -9منتصف المسافة مابین الساق ومحیط الشجرة، -8من جھة الشمال، 

م غیر مقطوع.فرع سلی

* Branch locations were as follows: 1- Fresh, inside the tree, 2- Dry inside
the tree, 3- On the main stem, 4- Peripheral and central towards the western
side, 5- Peripheral and central towards the southern side, 6- Peripheral and
central towards the eastern side, 7- Peripheral and central towards the
southern side, 8- Half way between the periphery and the main stem, 9-
Away from the tree, 10-Un-infested and un-cut branch

%5تمالیة احالمعدالت داخل الصفوف والتي تحمل األحرف نفسھا التختلف معنویاً على مستوى 
باستعمال اختبار دنكان

المعدالت داخل األعمدة التي تحمل عدداً مختلفاً من النجوم تختلف معنویاً عند مستوى احتمالیة 
.Tباستعمال اختبار 5%

Means within row sharing the same letter do not differ significantly at 5%
level according to Duncan;s multiple range test.
Means within column different number of asterisks are significantly
different at 5% level using T-test.
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على أفرع فستق موضوعة في أماكن مختلفة خالل فترة الدراسة في منطقة المسلمیة.خنفساء القلف عدد الثقوب الناتجة عن االصابة ب.2جدول  
Table 2. Number of holes caused by infestation with Hylesinus vestitus on Pistachio branches located in different sites during
the study period in Al-Muslemiya region.

الشھر/
االسبوع

Month/
week

SENumber of infestations/branchعدد االصابات لكل فرع   SE
* Branch locationقع الفرع*   مو

12345678910

January ،1996كانون ثاني/ینایر   
1 &20.3a0.3a0.0a0.30.3a0.0a0.0a0.0a0.0a0.30.3a0.0a

3 &41.00.7a0.30.3a0.0a0.50.5a1.31.0a0.0a0.80.8a0.50.5a0.80.8a0.0a

bruaryFe ،1996شباط/ فبرایر  
10.30.3b*0. 80.8b*4.34.3a0.0b0.0b1.50.9ab*0.50.3b*1.00.7b0.0b0.0b

20.50.5b*1.51.0ab*4.30.3a0.0b1.00.7b2.01.1ab*1.51.2ab*1.00.7b0.0b0.0b

30.50.5b*1.51.0ab*4.34.3a0.0b1.00.7b2.01.1ab*1.51.2ab*1.00.7b0.0b0.0b

40.80.8b**2.31.7ab**4.34.3a0.0b1.00.7b2.51.0ab**1.81.2ab**1.00.7b0.0b0.0b

March ،1996آذار/ مارس  
10.0a0.0a0.0a0.0a0.0a0.0a0.30.3a*0.0a0.0a0.0a

20.0a0.0a0.0a0.0a0.0a0.0a0.30.3a*0.50.5a*0.0a0.0a

30.30.3c0.30.3c0.30.3c0.0c0.0c0.0c2.52.2a**0.80.5b**0.0c0.0c

40.50.3b0.50.3b0.30.3bc0.0c0.0c0.30.3bc3.32.3a**1.00.4b**0.0c0.0c

April ،1996نیسان/ أبریل  
10.30.3a*0.0a0.0a0.0a*0.30.3a0.0a0.30.3a*0.0a0.0a0.0a

20.30.3a*0.0a0.0a0.0a*0.30.3a0.0a0.30.3a*a.0a0.0a0.0a

31.30.5b**0.0c0.30.3c2.51.6a**0.30.3c0.30.3c0.50.5bc**0.0c0.0c0.0c

41.30.5b**0.0c0.30.3c2.51.6a**0.30.3c0.30.3c0.50.5bc**0.0c0.0c0.0c

May ،9619أیار/ مایو  
12.81.7cd*28.317.5a*17.315.6b*14.811.0b*7.06.4c*20.816.9b*18.312.6b*6.35.9c*0.80.5d*0.0d

210.07.8c**30.817.8b*34.330.4b**32.019.4b**11.510.5c*51.316.7a**47.517.9a**11.09.1c*3.83.1d*0.0d

310.07.8c*
*

36.319.9b**43.339.3b***42.025.4b**39.515.4b**73.527.8a***58.023.5ab**19.510.4c**3.83.1d*0.0d

410.58.3de
**

37.520.5c**45.7541.8b***50.825.2b***4215.5bc**80.530.1a***7424.1a***21.311.8d**8.07.4e**0.0e

June ،1996حزیران/ یونیو  
10.0c0.0c5.85.8a*0.30.3c0.510.5c1.30.6b*0.80.5c*0.80.5c0.80.8c0.0c

20.0c0.0c5.85.8a*0.30.3c0.510.5c1.30.6b*0.80.5c*0.80.8c0.80.8c0.0c

30.3c0.3c0.0c5.85.8a*0.30.3c0.80.5c2.751.6b*3.02.4b**0.80.8c0.80.8c0.0c

40.050.3c0.30.3c8.37.9a**1.51.2bc1.30.5c4.52.3b**3.32.4b**0.80.8c0.80.8c0.0c

July ،1996تموز/ یولیو  
41.01.00.00.01.01.00.80.81.31.30.02.02.00.00.0

September ،1996أیلول/ سبتمبر  
416.516.50.00.00.00.00.00.00.00.00.0

على -3جاف داخل الشجرة، -2فرع رطب داخل الشجرة، -1* موقع الفرع كان كما یلي: 
على محیط ووسط الشجرة -5على محیط ووسط الشجرة من جھة الغرب، -4الساق الرئیس، 

على محیط ووسط الشجرة -7على محیط ووسط الشجرة من جھة الشرق، -6من جھة الجنوب، 
-10بعیداً عن الشجرة، -9منتصف المسافة مابین الساق ومحیط الشجرة، -8من جھة الشمال،

فرع سلیم غیر مقطوع.

* Branch locations were as follows: 1- Fresh, inside the tree, 2- Dry inside
the tree, 3- On the main stem, 4- Peripheral and central towards the western
side, 5- Peripheral and central towards the southern side, 6- Peripheral and
central towards the eastern side, 7- Peripheral and central towards the
southern side, 8- Half way between the periphery and the main stem, 9-
Away from the tree, 10-Un-infested and un-cut branch

%5المعدالت داخل الصفوف والتي تحمل األحرف نفسھا التختلف معنویاً على مستوى احتمالیة 
باستعمال اختبار دنكان

المعدالت داخل األعمدة التي تحمل عدداً مختلفاً من النجوم تختلف معنویاً عند مستوى احتمالیة 
.Tباستعمال اختبار 5%

Means within row sharing the same letter do not differ significantly at 5%
level according to Duncan;s multiple range test.

Means within column different number of astrisks are singificantly
different at 5% level using T-test.

وفیمـــا یتعلـــق بـــاألفرع الموضـــوعة فـــي منتصـــف المســـافة مـــا بـــین 
) فقـد لـوحظ أن هـذه األفـرع قـد جـذبت 8ومحیط الشـجرة (المعاملـة الساق 

بالغات خنافس القلف ولكن بأعداد منخفضة فـي منطقتـي الدراسـة، وكـان 
) مقارنـة باألشـهر األخـرى. 2و 1أعالها في شهر أیار/مـایو (الجـدولین 

ـــأثیر درجـــة الحـــرارة علـــى إصـــابة األفـــرع  ـــك لت ومـــن الممكـــن أن یعـــزى ذل
ــــــرع ألشــــــعة الشــــــمس الجافــــــة ببالغــــــا ت الحشــــــرة. إذ تتعــــــرض هــــــذه األف

المباشـــرة، ولكـــن لـــیس بشـــكل دائـــم، وهـــذا یـــؤدي إلـــى رفـــع درجـــة حـــرارة 
الفـــــرع بحیـــــث ال تســـــتطیع معظـــــم الحشـــــرات مـــــن إصـــــابة هـــــذه األفـــــرع، 

وخاصـــة فـــي أشـــهر الصـــیف الحـــارة. أمـــا األفـــرع الموضـــوعة بعیـــدة عـــن 
شـــمس المباشـــرة باســـتمرار ) فإنهـــا تتعـــرض ألشـــعة ال9الشـــجرة (المعاملـــة 

ـــْن  ممـــا یـــؤدي إلـــى ارتفـــاع درجـــة حرارتهـــا بشـــكل ملحـــوظ وصـــعوبة َتَمكُّ
بالغـــات الحشـــرة أو أطوارهـــا مـــن متابعـــة العـــیش والنمـــو والتكـــاثر ضـــمن 
ــذلك لوحظــت إصــابات طفیفــة جــدًا للحشــرة أو لــم تالحــظ  هــذه األفــرع. ول

فـــي منطقتـــي فـــي أشـــهر نشـــاط الحشـــرة كأشـــهر نیســـان/أبریل وأیار/مـــایو
الدراسـة. ومـن الجـدیر بالـذكر أن األفــرع الموضـوعة داخـل الشـجرة وعلــى 
الســـاق الـــرئیس وعلـــى محـــیط الشــــجرة مـــن الجهـــات كافـــة تكـــون مظللــــة 



15 Arab J. Pl. Prot. Vol. 17, No. 1 (1999)

بشــكل شــبه دائــم بــالمجموع الــورقي أو الخضــري للشــجرة، فمــن الطبیعــي 
والبــدیهي أن تكــون اكثــر جــذبًا لبالغــات الحشــرة واختیارهــا ألمــاكن ظلیلــة

تـــؤمن لنســـلها النـــاتج مكانـــًا مالئمـــًا ومناســـبًا لنمـــوه وتطـــوره. وقـــد وجـــد 
Rudinscky)23 أن الحـــرارة العالیـــة للقلـــف، وخاصـــة الســـطح العلـــوي (

المعــرض ألشــعة الشــمس المباشــرة، تــؤثر فــي خنــافس القلــف مــن فصــیلة 
Scolytidae .مؤدیة إلى موتها

بخنفســـاء القلـــف یســـتنتج مـــن النتـــائج الســـابقة أن عـــدد اإلصـــابات 
علـى األفـرع المدروســة كـان دائمــًا أعلـى بعــد ثالثـة أو أربعــة أسـابیع منهــا 
بعـد أسـبوع واحـد أو أسـبوعین مـن تـاریخ وضـع األفـرع فـي أمـاكن مختلفــة 
بالنســـبة للشـــجرة. وهـــذا مـــا یشـــیر إلـــى الـــدور المهـــم لنظریـــة الهرمونـــات 

فسـتق الحلبـي الجنسیة الجاذبة في سلوك التجمـع لخنفسـاء قلـف أشـجار ال
في منطقة الدراسة.

وبناء على النتائج التي تمَّ التوصل إلیها من هذه الدراسـة یمكـن التقـدم 
بالنصائح التالیة:

االســتفادة مــن األغصــان واألفــرع الســلیمة وغیــر المصــابة بخنفســاء .أ
والناتجـة عـن عملیـات تقلـیم أشـجار ،القلف أو غیرها من الحشرات
صــل النمــو أو قبــل نهایــة فصــل الشــتاء الفســتق الحلبــي فــي نهایــة ف

65-60وبدایـة فصـل الربیـع، وتقطیعهــا إلـى قطـع صـغیرة وبطــول 

ســم بعــد إزالــة األفــرع الثانویــة منهــا. ُتَخــَزْن هــذه 3-2ســم وقطــر 
فـــرع 30األفـــرع (القطـــع) بجمعهـــا فـــي حـــزم كـــل منهـــا یتكـــون مـــن 

ه (قطعـــة)، لیســـهل حملهـــا والتعامـــل معهـــا وتخزینهـــا. وال تتـــرك هـــذ
الحزم في العراء أو علـى أسـطح المنـازل أو علـى جوانـب البسـتان، 
بل تخزن ضمن أبنیة مهواة جیدًا. وتغطى هـذه الحـزم بأغطیـة مـن 
الكتـــان أو قمـــاش آخـــر إلـــى حـــین اســـتعمالها وتعلیقهـــا أو وضـــعها 
إفــراد یــًا علــى الشــجرة فــي المواعیــد واألمكنــة المناســبة التــي ســیرد 

من مناطق زراعة الفستق في سوریة.ذكرها الحقًا ولكل منطقة
على ضوء نتائج الدراسة وجد أن أفضـل المواعیـد واألمكنـة لوضـع ب.

وتعلیــــق األفــــرع وتطبیــــق هــــذه الطریقــــة فــــي المكافحــــة المیكانیكیــــة 
لحشــــرة قلــــف أشــــجار الفســــتق الحلبــــي فــــي منــــاطق الدراســــة كــــان 

كالتالي: 

منطقة مورك (محافظة حماه):
): وذلـك فـي 2أو بقلـب الشـجرة (المعاملـة فرع جاف یوضـع داخـل -

بدایــــــة كــــــل مــــــن آذار/مـــــــارس، نیســــــان/ أبریــــــل،  أیــــــار/ مـــــــایو، 
أیلول/سبتمبر، تشرین األول/ أكتوبر وبدایة تشرین الثاني/نوفمبر. 

منطقة المسلمیة (محافظة حلب):- 
فـــرع جـــاف یوضـــع علـــى محـــیط ووســـط الشـــجرة مـــن جهـــة الغـــرب -

أبریل.): بدایة شهر نیسان/4(المعاملة 
فــرع جــاف یوضــع علــى محــیط ووســط الشــجرة مــن جهــة الشــرق أو -

): بدایة شهر أیار/مایو.7و 6الشمال (المعامالت 
1فرع رطـب أو جـاف یوضـع داخـل أو بقلـب الشـجرة (المعـامالت -

): بدایة شهر أیلول/سبتمبر.2أو 
جـ.  یؤتى بحزم األفرع المخزنة، والمجهزة كما ذكر فـي الفقـرة (آ)، ویعلـق
فـــرع واحـــد منهـــا فقـــط علـــى كـــل شـــجرة فـــي البســـتان فـــي المواعیـــد 
واألمكنة المذكورة آنفًا (الفقرة ب)، وذلك بسلك معدني في بدایة كل 
شــهر فــي المواعیــد الســابقة. تجمــع هــذه األفــرع بعــد ثالثــة أو أربعــة 

أسابیع وتحرق مباشرة قبل خروج الحشرات الكاملة منها.
مناطق زراعـة الفسـتق الحلبـي فـي سـوریة یمكن تعمیم هذه الطریقة على

كافــة بتكــرار اإلجــراءات المــذكورة أعــاله مــرة واحــدة كــل شــهر وابتــداًء مــن 
شـهر آذار/مــارس وحتـى تشــرین الثــاني/نوفمبر، ماعـدا أشــهر تموز/یولیــو  
و آب/أغسطس من كل عام. وهذا اإلجراء سیعمل بالتأكید على تخفیض 

إلى مادون الحد االقتصـادي الحلبي خنفساء قلف أشجار الفستق مجامیع 
للضرر، ویلغي استخدام المبیدات الكیماویة.

شكر وتقدیر
یتقـــدم الباحـــث بجزیـــل الشـــكر والتقـــدیر إلـــى كـــل مـــن ســـاعد فـــي إنجـــاز 
هــذا البحــث، ویخــص بالــذكر اُألســتاذ الــدكتور بســام بیاعــة علــى نصــائحه 

ء المقترحــات القیمــة وتوجیهاتــه وتقبلــه مراجعــة هــذه المقالــة وتقییمهــا وٕابــدا
ولألنســـة صـــفاء قمـــري إلعـــداد الجـــداول. كمـــا یشـــكر المؤلـــف كـــًال مـــن 
ــــى  ــــد زكــــور وعــــادل خطــــاب عل ــــؤي كیــــال وخال ــــزراعیین: ل المهندســــین ال

مساعدتهم القیمة في جمع العینات الحقلیة من مناطق الدراسة.

Abstract
Lababidi, M.S. 1999. Mechanical Control Studies of the Pistachio Bark Beetle Hylesinus vestitus M.&R. (Coleoptera:
Scolytidae) in Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 9-16.

Twelve experiments were conducted in two regions of Syria (Al-Muselmiya/Aleppo and Morek/ Hama)  to study the pistachio bark
beetle, Hylesinus vestitus M.&R., response to detached pistachio branches placed at  different sites in relation to the pistachio parent tree, as
mechanical control method for H. vestitus. The experiments were carried out monthly from December 1995 until November 1996 to study the
effect of branch location on attracting the H. vestitus adults. Results showed that the scolytid beetle was highly attracted to branches located on
the middle-periphery of the tree canopy in northern and eastern sites during May in Al-Muselmiya / Aleppo region. This attractiveness was
high during April, May, October and November, to the branches located inside the tree canopy and against the tree main trunk in Morek/Hama
region. At the end of each month,the dry branches should be collected and burned. Results indicated that mechanical control was sufficient
enough to control the pest.
Key words: Pistachio bark beetle, Hylesinus vestitus , Pistachio, Pistacia vera, mechanical control, Syria.
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