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ممخص  ال

 ومواقع انتشارىا Carduus وCirsiumيٍ انجُسٍٍ ىدفت ىذه الدراسة إلى تحديد أنواع الشوؾ 
 ليذه األنواع وتحديد الحشرات التي شكميةالطبيعية في محافظتي السويداء وريؼ دمشؽ، ودراسة 

 .تمؾ النباتاتالزائرة ؿتياجميا، والمتطفالت والمفترسات الحشرية 
أجريت ىذه الدراسة في مناطؽ السويداء وريؼ دمشؽ وفي مخابر مركز بحوث ودراسات المكافحة 

 .  ـ2015-2014-2013الحيوية، جامعة دمشؽ، خالؿ األعواـ 
، Cirsium، كما تـ حصر نوع واحد فقط مف الجنس Carduusتـّ حصر أربع أنواع مف الجنس 

:  وىـCirsium,  Carduus لمجنسيف مرادفةإضافة لتسجيؿ ثالث أنواع مف األشواؾ التي تعد 
Notobasis syriaca ،Picnomon acarna ،Silybum marianum .

 في ،Silybum marianum ،Notobasis syriacaلألنواع دّلت النتائج عمى االنتشار العالي 
واالنتشار المتوسط ،M0uterde(1970) وذلؾ حسب دليؿ االنتشار الذي وضعو معظـ مواقع الدراسة،

 Carduus nutans،Carduus argentatus ،Carduus pycnocephalus ،Picnomonلألنواع 

acarna لكف بالنسبة لمنوع ،Carduus bourgeanus 2013 فقد كاف ضعيؼ االنتشار بالعاـ 
 فقد كاف انتشاره ضعيفًا ومقتصرًا Cirsium canovirens، أما النوع 2014ومتوسط االنتشار في العاـ 
 ..عمى بعض مناطؽ الدراسة

رتبة غمديات )تـ حصر تسع وعشروف نوعًا حشريًا يياجـ أنواع الشوؾ السابقة تنتمي لسبع رتب  .1
رتبة حرشفيات األجنحة ، Diptera رتبة ثنائيات األجنحة ، Coleopteraاألجنحة 

Lipedoptera،رتبة بؽ النباتاتHemiptera، غشائيات األجنحةرتبةHymenoptera، جمدية رتبة
فصيمة الخنافس )، وثماني عشرة عائمة (Heteropteraرتبة نصفيات األجنحة، Dermapteraاألجنح

 فصيمة ،Chrysomelidaeفصيمة خنافس الورؽ والخنافس البرغوثية،Curculionidaeذات المنقار
 Tephritidaeفصيمة ذباب الفاكية ، Scarabaeidae ،Meloidae،Anobiidaeالجعاؿ 

Nymphalidae،Noctuidae ،Orsillidae ، فصيمة السيكاداCicadidae،Monophlebidae ، 
 فصيمة الدبابير ،Tingidaeفصيمة نمور النبات،Aphididae ، Triozidae ،Cymidaeفصيمة المف

تـ تصنيؼ . (،Forficulidae ،Lygaeidaeفصيمة إبرة العجوز األوروبية،Cynipidaeالصانعة لألوراـ
 Rhynocerusعشرة منيا عمى مستوى الجنس وتسعة عشرة عمى مستوى النوع، وكاف أىميا 
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conicus -Psylliodeschalcomerus -Cassida rubiginosa -Lixus sppوUrophora 

spp. 

( Hymenoptera ) غشائيات األجنحةأنواع الشوؾ تنتمي لرتبةعمى تـ حصر ثالث متطفالت 
تـ تصنيؼ طفيؿ واحد عمى . ( Pteromalidae،Bethylidae ،Ichneumonidae)وثالث فصائؿ 

.  Pteromalidae مف فصيمةSpintherus dubiusمستوى النوع وىو 
 Coleoptera غمديات األجنحة أنواع الشوؾ المدروسة تنتمي لرتبتيعمى تـ حصر إثنا عشر مفترسًا 

فصيمة خنافس أبي ،Carabidaeفصيمة خنافس األرض) وثالث فصائؿ Dipteraثنائات األجنحة و
، تـ تصنيؼ اثناف منيا عمى مستوى الجنس ( Syrphidae فصيمة ذبابب السرفيد، Coccinellidaeالعيد

. وعشرة مفترسات صنفت عمى مستوى النوع
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Abstract 

 

This study aimed to determine the species of Cirsium andCarduusspp. and their 

distribution inAlswayda and Damascus countryside, also to study the 

morphological characters and insects species attack them, parasitoids and 

predators associated with thsee plants. This study was carried out during 2013-

2014-2015 in Alswayda and Damascus countryside, and at  the Biological 

Control Studies and Research Center Laboratories, Damascus University.  

Four species of Carduus were identified and just one from Cirsium, also there 

were three species consedered  synonyms to Cirsium andCarduus. And they are: 

Silybum marianum, Notobasis syriaca,Picnomon acarna. 

Silybum marianum, Notobasis syriaca, were the dominant species. whereas, 

Carduus nutans,  Carduuspycnocephalus,  Carduus  argentatus,  Picnomon 

acarna,werewith moderate distribution.Cirsium canovirenwerewith less 

abundant and just found in some location,Carduus bourgeanus was with less 

abundant in 2013 and moderate distribution in 2014. 

Twinty nine insect species attack thistle plants were recorded;they were belong 

to seven orders (Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Heteroptera, 

Hymenoptera, Lipedoptera) and (18) families (Anobiidae, Aphididae,  

Chrysomelidae, Cicadidae,Curculionidae, Cymidae, Cynipidae, Forficulidae,  

Lygaeidae,   Meloidae,  Monophlebidae  NoctuidaeNymphalidae,Orsillidae, 

Scarabaeidae, Tephritidae,Tingidae,Triozidae). Ten species were  classified to 

generic level and ninteen insects were classified to species level and the most 

important species were Rhynocerusconicus - Psylliodes chalcomerusrubiginosa 

andLixus sppCassida -Urophora spp . 

Three parasitoides were recorded to be associated with Thistle andbelong to (3) 

families (Bethylidae,Ichneumonidae, Pteromalidae.) and to one order 

(Hymenoptera). It was  able to classify one of them up to species 

level(Spintherus dubius).  

Twilve predators associated with Thistle plants were recorded and were belong 

to (2) orders (Coleoptera, Diptera) and (3) families (Carabidae, Coccinellidae, 

Syrphidae), we were able to classify two of them up to generic level and (10) 

insects up to species level.  
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انًقديت 

ٔأًٍْت ٔأْداف انبحث 

 

 

 

 
: (Introduction)المقدمة 

تشمل األعشاب الضارة جميع األنواع النباتية التي تتواجد في أماكن مزروعة أو غير مزروعة 

المعمار وابراهيم، ).وتحدث ضرراً اقتصادياً ملموساً بشكل مادي ومباشر أو أضرار أخرى غير مباشرة

2011  .)



X 

 

مف األعشاب الضارة الخطيرة التي تنتشر بشكؿ واسع حوؿ  Thistlesتعد بعض أنواع الشوؾ 

فقد  )، كما تتبايف في مراحؿ تطورىا الفينولوجي (بالبذور أو الخمفات)تتبايف في طرؽ تكاثرىا . العالـ

 . (تكوف حولية، ثنائية الحوؿ، أو معمرة

 Carduus nutans، ومف أشير أنواعيا Asteraceae))تنتمي األشواؾ الحقيقية لمعائمة المركبة 

الذي يتكاثر بالبذور، ولو القدرة العالية عمى التكاثر واالنتقاؿ مف مكاف آلخر حيث ينتقؿ بالبذور المزودة 

 (2008 ٔشيالئّ،  (Winston. بالعفرات عف طريؽ الرياح أو اإلنساف والحيواف

 عمى جوانب الطرقات معيقة حركة اإلنساف والحيوانات بسبب أشواكيا الحادة  نباتات الشوؾتنمو
، ما وطبيعة نموىا الكثيؼ، وفي المراعي يبدأ الغزو مف المناطؽ المضطربة شاممة المراعي شديدة الرعي

يؤدي إلى نفور حيوانات الرعي ويقمؿ مف استيالكيا لمنباتات الرعوية كما يتسبب بتدىور المراعي عند 
ويظير خطرىا . سيادة النباتات الشائكة فييا، كذلؾ تنمو في حقوؿ النجيميات منافسة النباتات عمى النمو

في حقوؿ القمح والشعير كونيا محاصيؿ غير مخدمة فترافؽ المحصوؿ مف بذاره وحتى حصاده ودراسو 
 ويرفع نسبة الشوائب في البذور بعد الدراس ،ما يصعب عمميات الخدمة لممحصوؿ أثناء نموه وبعدىا

Beck, 2011) )
 مف أنجع طرؽ المكافحة ألنيا تحقؽ مكافحة فعالة إضافًة إلى ألنواع الشوؾالمكافحة الحيوية تعد 

تجنب تأثير المواد الكيميائية الضارة بالنبات واإلنساف والحيواف والبيئة بشكؿ عاـ كما أنيا غير مكمفة وال 
ذات التخصص الغذائي  الكثير مف الحشرات  قبؿمفالشوؾ تتطمب كثيرًا مف الجيد، حيث تياجـ أنواع 

 (2008وزمالئو،  (Winston.وبعض أنواع الذباب باإلضافة إلى الكثير مف األمراضالمحدود  
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 (: Importance and Objectives of the research)أىمية وأىداف البحث 
ىي مف األشواؾ التي تنتشر في Carduus ,Cirsiumتأتي أىمية الدراسة كوف أنواع الجنسيف 
عالية عمى التكاثر تيااؿقدر، وتتميز ب(Mouterde, 1970)العديد مف مناطؽ الوطف العربي ومنيا سوريا 

، كما  عف طريؽ الرياح أو اإلنساف والحيوافىا المزودة بالعفراتواالنتقاؿ مف مكاف آلخر حيث تنتقؿ بذور
الظروؼ الغذائية المختمفة، ،حيث تتحمؿ بالقدرة العالية عمى التكّيؼ في ظروؼ بيئية مختمفةتتميز 

 (2008 وزمالئو ،  (Winston . والجفاؼ
نظرًا ألىمية أنواع ىذيف الجنسيف فقد أجري ىذا البحث لتقييـ األضرار التي تسببيا أنواع ىذيف 
الجنسيف في مناطؽ مختمفة مف سورية وتحديد االنواع اليامة منيا، كما يمكف مف خالؿ عممية المسح 

تقييـ معدؿ نمو الحشائش ووضع برنامج لمكافحتيا، كما تأتي أىمية ىذا البحث مف خالؿ تحديد األعداء 
مكانية االستفادة منيا في برامج اإلدارة  الحيوية المتخصصة التي يمكف أف تياجـ أنواع ىذيف الجنسيف وا 
المتكاممة وأيضًا مف خالؿ تحديد أىمية أنواع ىذيف الجنسيف كنباتات مفضمة لبعض األعداء الحيوية 

مكانية استخداميا في برامج صيانة وحماية األعداء الحيوية الحشرية  الحشرية مف متطفالت ومفترسات وا 
 .الطبيعية

 :ونظرًا لقمة الدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ فقد رأينا أف نجري ىذا البحث والذي ييدؼ إلى
 وريؼ السويداءا في محافظتي ـ ومواقع انتشارهCarduus ,Cirsiumيالشوؾ تحديد أنواع جنس .1

 .دمشؽ

 . التي سجمت في مواقع الدراسةالشوؾنواع ألتحديد الصفات الخضرية  .2

 تمييدًا لمعرفة تأثير بعض .الشوكتحت الظروؼ المخبرية أنواع  بعضدراسة نسب إنبات بذور .3
 .عمى نسبة اإلنبات (...اإلضاء، عمؽ البذور،)العوامؿ 

 . في مناطؽ الدراسةالشوؾتحديد أنواع األعشاب األخرى المرافقة ألنواع  .4

 Carduus ,Cirsiumالشوؾ مف الجنسيف ألنواع  الحشريةالمرافقة تحديد األعداء الحيوية .5
 . في مناطؽ الدراسةوالمتطفالت والمفترسات المسجمة
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 :التصنيف- 1-1
 اسـ انكميزي قديـ يطمؽ عمى مجموعة كبيرة متنوعة مف األعشاب تنمو حوؿ thistlesالشوؾ 

. الصفات األكثر أىمية لمشوؾ ىي السوؽ الشائكة واألوراؽ والقنابات المحيطة بالقرص الزىري. العالـ
؛ ىناؾ أنواع نباتية معينة  فبينما العديد مف النباتات المختمفة التي يطمؽ عمييا تسمية الشوؾ بالعمـو

تنتمي أنواع الشوؾ الحقيقية . thistlesتتناسب مع المواصفات التصنيفية المطموبة لتعتبر أشواكًا حقيقية
 .Carduicaeوتحت القبيمة  (Cynareaeمرادفيا ) Cardueae والقبيمة  Asteraceaeلمعائمة المركبة 

 مف yellow star thistle مف األمثمة عمى األنواع النباتية التي ال تنتمي لمجموعة الشوؾ 
 والشوؾ الروسي مف العائمة Sonchinae مف تحت قبيمة Sow thistle وCentaureinaeتحت قبيمة 

Chenopodiaceae. 
 Carduinaeأي أننا نركز في ىذه الدراسة عمى أنواع الشوؾ التي تقع تصنيفينًا تحت قبيمة 

(Winston ،2008 وزمالئو)  ويشمؿ األجناس(Carduus ,Cirsium) وغيرىا. 
1-2 -Carduus spp: 

، في سوريا (Keil, 2006) كممة التينية وتعني الشوؾ أو أشواؾ تشبو النباتات Carduusكممة 
 نوعًا 90بالعمـو أنواعو كميا أشواؾ ويقدر عددىا ب   (2001بركودة وآخروف، )يدعى بالخرفيش 

(Häffner & Hellwig, 1999 )127 ًنوعا(Winston ،2008 وزمالئو.) 
يعود الموطف األصمي لنباتات الجنس إلى كؿ مف المنطقة األوروآسيوية :الموطن األصمي

 (2007 وزمالئو Ervin)و Hill, 1985))وشمالي إفريقيا 
.   أي األشواؾ قميمة الكثافة والقائمةplumeless thistleتعرؼ أنواعو ب : الوصف النباتي

السوؽ قائمة ذات . نباتات الجنس ىي أعشاب حولية أو معمرة، عادة موبرة، لكف أحيانًا غير موبرة
قنابات بالصؼ، الثمار األكينية 10-7يوجد, قنابات القرص الزىري الخارجية أسطوانية. أجنحة شائكة

 .(Moore, 1975)، بيضوية مضغوطة
 مف النباتات الغازية خارج Carduusالعديد مف أنواع الجنس :السموكية في الوسط الطبيعي

 Carduusنطاؽ بمدانيـ األصمية، عمى سبيؿ المثاؿ في أستراليا والواليات المتحدة فإف أنواع مثؿ 

acanthoides, C.tenuiflourus, C.pycnocephalus, C.nutans قد أصبحت مف األعشاب 
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 أصبح مف األنواع القادرة عمى القياـ بالمنافسة C.nutansالضارة وخاصة في مناطؽ المراعي والنوع 
  ويفرز بعض المواد التي تحوؿ دوف نمو وتطور النباتات األخرىallelopathicالخفية 

تشكؿ ىذه األشواؾ الغازية بعد تأسسيا مستعمرات كثيفة تستبدؿ بيا األنواع النباتية : األضرار
كما تتجنب الدواجف والمواشي الرعي قرب ىذه . المحمية وتنافسيا عمى الضوء والرطوبة والعناصر الغذائية

 Hull and)النباتات الشائكة، ما يؤدي الرعي االنتخابي إلى التيدـ الشديد لممراعي المحمية والمروج 

Evans 1973, Royer and Dickinson 1999, Whitson et al 2000) 

 Desrochers et al)تكوف عادة كؿ أزىار الشوؾ جاذبة بشدة لمحشرات التي تساىـ في التأبير

1988, Gubanov et al 2004)المنتجة مف قبؿ الشوؾ ،  الموادالنباتية الميتة والمفرزات 
Carduusnutansتمنع اإلنبات وتبطؤ معدؿ النمو لمعديد مف نباتات المراعي (Wardle et al 1993)  

 العديد مف طرؽ اإلدارة الزراعية Carduusاستخدـ في إدارة الشوؾ مف الجنس : اإلدارة
يمكف أف يحقؽ القطع اليدوي أو الجز . والميكانيكية والحيوية والكيماوية والتي أعطت نتائج متباينة

( Heidel 1987, Beck 2004, Remaley 2004)مكافحة فعالة إذا تكرر عمى مدار عدة سنوات 
 .Klein  2011))و

حسب  (1) كما ىو مبيف في الجدوؿ Carduusسجؿ في سوريا ستة عشر نوع يتبع الجنس 
Mouterde( 1970.) 

 Mouterde( 1970)المسجلة في سوريا حسب Carduus spأهن أنواع الجنس . 1الجدول 
C.acarna C.diacantha C.leucographus C.syriacus 

C.acicularis C.getulus C.marianus C.thoermeri 

C.arabicus C.lanceolatus C.nutan C.tinctorius 

C.argentatus Clappaceus C.pycnocephalus C.vulgaris 

 

 :Carduus nutans Lالنوع - 1-2-1
 المسان المنحني: (المحمية)األسماء المتداولة 

 Nodding Plumeless Thistleأو   MuskThistle أو Nodding thistle:  االسم االنكميزي
 :األسماء العممية المرادفة لمنوع

Carduus macrocephalus Desf.  

Carduus macrolepisPeterm 
 (Hill 1985).شوؾ متوطف في جنوب أوروبا، وسط آسيا، شرقي أفريقيا:الموطن واالنتشار



4 

 

األوراؽ القاعدية تتشكؿ عادة في . ـ بالمتوسط1.8-1.5تنمو ىذه األنواع لطوؿ : الوصف النباتي
يحدث . تظير السوؽ المنتصبة في أواخر الربيع. الربيع، رغـ أف اإلنبات ينشط  بالخريؼ الماطر

 .اإلزىار مف أيار حتى آب
كما تكوف مفصصة بخشونة . تكوف األوراؽ خضراء داكنة، ممساء شمعية وتتميز بحواؼ بيضاء

تنمو األوراؽ القاعدية بشكؿ متبادؿ وتشبؾ . مع أشواؾ بيضاء عمى طوؿ الحواؼ وعمى قمـ الفصوص
 .الساؽ بشكؿ خفيؼ

 تكوف السوؽ ثخينة ومتفرعة بشكؿ كبير وتممؾ أجنحة شائكة عمى طوؿ قسميا السفمي ولكف 
سـ ومفردة في نياية 7.5تغيب عف القسـ العموي، أما بالنسبة لمرؤوس الزىرية فيكوف قطرىا أكثر مف 

يممؾ الشمراخ الزىري صؼ مف القنابات المثمثية الشكؿ العريضة التي تنتيي بأشواؾ . السوؽ واألفرع
عندما تنضج . زىرة1500ينتج القرص الزىري الواحد أكثر مف . صغيرة وتكوف بنفسجية عند النضج

 Noddingومف ىنا جاءت التسمية) درجة عف الساؽ 90األقراص الزىرية تنحني لألسفؿ  بزاوية  

(thistle .كؿ األزىار خنثوية تممؾ كؿ مف األجزاء التكاثرية المذكرة والمؤنثة .Winston) ،وزمالئو 
تتكوف . مـ، ذات جانب مستقيـ وآخر مجوؼ3تتميز الثمار األكينية بموف بني مصفر بطوؿ  (2008

لكنيا .  ثمرة أكينية1000تنتج األقراص الزىرية أكثر مف . سـ1.9العفرة مف أشعار بيضاء بطوؿ 
بعد جفاؼ النبات . تحمؿ عفرات ريشية (البذور المنتجة)الثمار األكينية .  ثمرة250بالمتوسط تنتج 

 تتطاير معظـ ىذه العفرات الريشية  تاركًة البذور ضمف الرؤوس الزىرية ومف ىنا جاءت التسمية

Plumeless Thistle( Miller،2010 وزمالئو (. 
 يتألؼ النظاـ الجذري مف جذر رئيسي لحمي كبير يكوف مجوؼ قرب التاج الجذري وال يتكاثر 

 .النبات خضرياً 
 ثنائي الحوؿ أحيانًا ينمو كنبات شتوي حولي يتكاثر فقط بالبذورالتكاثر في الوسط الطبيعي

ينمو ىذا النوع  بشكؿ أفضؿ في الترب الحامضية إلى المعتدلة .: السموكية في الوسط الطبيعي
يغزو المراعي وجوانب الطرقات . الحموضة مع ظروؼ الرطوبة وفي المواطف الطبيعية المظطربة

 وزمالئو، (Winston. ال ينمو بشكؿ كبير في ظروؼ الظؿ أو الرطوبة والجفاؼ. والخنادؽ والمروج
2008) 
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: Carduus.nutanطرق مكافحة النوع 
 D-2,4: عالية الحجـ: عند تطبيؽ المبيد العشبي، يجب مراعاة كوف تطبيؽ مستحضرات المبيد الرذاذية

ester 0,4- 2,67 فيجب تطبيقيا بمعدؿ ptوذلؾ حيث يطبؽ المبيد في .  في ماء كافي لمتغطية الشاممة
، عندىا D,2,4)ديكامبا و)مرحمة النمو النشط لمنبات؛ بينما عند تطبيؽ المبيد العشبي منخفض الحجـ 

 مبيدات كيماوية نشطة D,2,4يعتبر كؿ مف البيكموراـ و   . D,2,4 0,75ديكامبا مع 0,25يطبؽ بمعدؿ 
، يطبؽ المبيد عمى األوراؽ القاعدية (Roof and Anderson 1982)إذا تـ تطبيقيا في الوقت المناسب

قبؿ استقامة السوؽ النباتية، ىذا ويجب أف يتـ التطبيؽ بالخريؼ أو الربيع، كما تتطمب المكافحة الكيماوية 
 (Hill 1985). سنوات7-5المثابرة و االستمرار عممًا أف البذور تحافظ عمى حيويتيا مف 

 Roof and Anderson 1982, puttler et al)تشير التجارب الحالية في إدارة ىذا النوع مف الشوؾ 

1978, Surles and Kok 1978, Batra 1978) إلى احتماؿ أف تكوف الحشرة Rhinocyllus 

conicus Froelichحيث تتغذى الحشرات الكاممة عمى السوؽ واألوراؽ . عدو حيوي فعاؿ في مكافحتو
 (Hill 1985). وقنابات األقراص الزىرية، بينما تتغذى اليرقات ضمف القرص الزىري، مانعًة إنتاج البذور

 :Carduus pycnocephalus L النوع- 1-2-2
 المساف الغميظ الرأس: (المحمية)األسماء المتداولة 

  (2001بركودة وآخروف،) ، الخرفيش لساف الكمب: األسماء العربي الشائع
  Italian thistle:االسم االنكميزي

 : الموطن واالنتشار
كما يتواجد في جنوب .موطنو األصمي منطقة البحر المتوسط، جنوب أوروبا، شمالي أفريقيا، غربي آسيا

، إضافة لتواجده في (Environment News South Africa, 2013)إفريقيا لكنو ليس كنبات غازي
يراف USDA-ARS, 2013، سورياوتركياأفغانستاف، أرمينيا، اليند، العراؽ، فمسطيف ، وا 

((Pitcher & Russo, 1988 
 :الوصف النباتي

تنبت . ـ طواًل بالمتوسط1.2ينمو ىذا النوع لػ . ىو نبات شتوي حولي أحيانًا ينمو كنبات ثنائي الحوؿ
. تنتصب السوؽ المزىرة في الربيع المبكر. البذور وتشكؿ األوراؽ القاعدية في فصؿ الخريؼ الماطر

 رمحية الشكؿ، خضراء، ممساء مف الوجو العموي ومغطاة :األوراق.يحدث اإلزىار مف نيساف حتى تموز
سـ وتممؾ 6.5سـ وعرض 13تنمو األوراؽ القاعدية لطوؿ أكثرمف . بوبر قصير باىت عمى الوجو السفمي

http://www.cabi.org/isc/datasheet/11260#20117201512
http://www.cabi.org/isc/datasheet/11260#20117201512
http://www.cabi.org/isc/datasheet/11260#20127200683
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تنمو أوراؽ . تنمو األشواؾ النيائية أكثر مف غيرىا.  فصوص وأشواؾ عمى قمة الفصوص8-4مف 
، تكوف السوؽ أسطوانية مجنحة (2008 وزمالئو، (Winston .الساؽ بشكؿ متبادؿ وتشبكو بشكؿ خفيؼ
 ينتج النبات العديد :األزىار.قد تكوف متفرعة أو غير متفرعة. بشكؿ خفيؼ وشائكة عمى طوليا بالكامؿ

 5-2سـ، تتجمع في عناقيد مف 2.5مف األقراص الزىرية الصغيرة بشكؿ يشبو الكشتباف وبطوؿ أكثر مف 
. في قمة الفارع، يممؾ الشمراخ الزىري أشواؾ طويمة جدًا ومثمثية الشكؿ تغطي األزىار جزئيًا بقمميا
. تممؾ القنابات أشعار عديدة صغيرة جدًا قاسية متجية لألماـ، خصوصًا عمى طوؿ العرؽ المتوسط

تتبايف األزىار في ألوانيا مف الزىري لمبنفسجي . قواعد القنابات مغطاة بأشعار تشبو بيت العنكبوت
 تكوف الثمار األكينية صغيرة بطوؿ :البذور.وتكوف خنثوية تممؾ كؿ مف األجزاء التكاثرية المذكرة والمؤنثة

البذور . بنية وفضية: تنتج شكميف مختمفيف مف البذور. سـ طوالً 1.25مـ وتممؾ عفرات شائكة بقياس 5
ىذه . البنية الخارجية مغطاة بمواد مخاطية وعادة تبقى بالقرص الزىري وتسقط معو لألرض بنياية الموسـ

البذور يمكف أف تنبت في درجات حرارة أخفض بالمقارنة مف البذور الفضية الداخمية، التي تنتشر بواسطة 
 (Winston . يمكف أف تبقى الثمار األكينية الفضية كامنة بالتربة فترة أطوؿ مف الثمار البنية. الرياح

 يتألؼ النظاـ الجذري مف جذر واحد رئيسي طويؿ مع عدة جذور نيائية :الجذور(.2008وزمالئو، 
 . أصغر وال يتكاثر النوع خضريًا أبداً 

 يتكاثر فقط عف طريؽ البذور:التكاثر في الوسط الطبيعي
 :السموكية في الوسط الطبيعي

ينمو في المناطؽ المناخية المتوسطية الجافة الدافئة في الترب البازلتية أو الترب الصوانية المتفسخة ذات 
يتواجد النبات بالمناطؽ المفتوحة مثؿ المراعي، السفوح .  العالي نسبياً pHالمحتوى العالي مف اآلزوت و

الرعي الجائر أو المراعي . الجبمية، جوانب الطرؽ والمناطؽ الميممة، يتفاقـ وجوده بالترب المضطربة
 Department of Environment andالحولية المصابة بيذا النوع مف الشوؾ تجعؿ المشكمة أسوء

Primary Industries, Victoria (2014). 
تتميز  لكنو ليس بنفس الثخانة وslenderfloewer thistle يتشابو ىذا النبات جدًا بمظيره مع :مالحظة
  2008)  وزمالئو، (Winston . أكثر اخضراراً  بأنياأوراقو
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: Carduus bourgeanus Boiss &Reuterالنوع  - 1-2-3
 ىو شوؾ محدد انتشاره بمناطؽ غربي الحوض المتوسط:الموطن واالنتشار

Rossellὀ) ،2005 وزمالئو) 
 .لمبذرة عنؽ مضمع الشكؿ يظير بيف العفرات:الوصف النباتي

  Carduus argentatus Lالنوع- 1-2-4

  انهساٌ انفضً:األسماء المتداولة

 Silver thistle: االسم االنكميزي
 Carduus acicularis Bertoloni :األسماء العممية المرادفة لمنوع

، يتواجد بارتفاعات عالية فوؽ ، ينتشر في مناطؽ البحر المتوسط والشرؽ األوسط:الموطن واالنتشار
 .ـ فوؽ سطح البحر1400

 سـ ولو سوؽ قائمة مع أجنحة شائكة، قد تكوف 30عشب حولي، ينمو الرتفاع حوالي :الوصف النباتي
 ) بقع بيضاءييا عؿ،األوراؽ شائكة مسننة وأسناف الحواؼ حادة متجية لألماـ. بسيطة أو تممؾ عدة أفرع

الساؽ . األوراؽ القاعدية وأوراؽ الساؽ متناوبة التوضع، (فقط تشاىد بالحقؿ تختفي بالعينات الجافة
الزىرية  موبرة بأوبار باىتة واألزىار زىرية إلى بنفسجية مفردة وتزىر في نيساف وأيار، تممؾ األقراص 
 .الزىرية قنابات شائكة وسبالت بيضوية ذات نياية قصيرة ليست شائكة، الثمرة بيضوية مسطحة قميالً 

ينمو حيث البيئات المضطربة :السموكية في الوسط الطبعيي

1-3-Cirsium spp 
قنابات الرؤيس شائكة، مختمفة عف األوراؽ حيث توجد حراشؼ . ةبعض أنواعو غير شائؾتكوف 

الصباغ والقاضي، ).البيمة غالبًا مضغوطة، العفرة الطئة وذات أشعار حريرية ريشية. بيف األزىار
 يتكوف الجنس مف حوالي ، تتكاثر أنواع الجنس بالبذور إضافة لمريزومات تحت األرض. (2007

 متوزعة في آسيا،أوروبا، شماؿ إفريقيا، شماؿ ووسط ،(Häffner & Hellwig, 1999 )نوع200-300
كما ىو  Mouterde( 1970) حسب Cirsium سجؿ في سوريا أربعة عشر نوع مف الجنس .كايأمر

 (.2)موضح بالجدوؿ 
:  وأشواؾ األجناس األخرىCirsium ىناؾ بعض الصفات التفريقية بيف األشواؾ مف جنس 

http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Bertoloni
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 ألنيا تنمو بشكؿ بقع متجمعة Plume thistlesأنواع الجنس معمرة أو ثنائية الحوؿ،وتسمى  .1
 Silybumوكذلؾ   Carduus(plumeless thistle)بالمقارنة مع أنواع الجنس 

sppوsppOnopordum  التي تنمو نباتاتيا بشكؿ مستقؿ 
تمتمؾ عفرة أشعارىا ريشية محمولة عمى الثمرة األكينية،بينما في باقي األجناس تكوف العفرة أشعارىا  .2

 بسيطة غير متفرعة 

 Carduus، بينما توجد في الجنس  Cirsiumتغيب األجنحة الشائكة مف معظـ أنواع  .3

 (2007 وزمالئو Ervin) متوطف في أميرؾCirsium نوع شوؾ مف الجنس 100ا ىناؾ 

 Mouterde( 1970)حسب  الموجودة في سوريا sppCirsiumأنواع . 2جدول ال

C acarna C creticum C lanceolatum C phyllocephalum 

C amani C diacantha C lappaceum C pseudogaillardotii 

C chamaepeue C gai uardotii C libanoticum C siculum 

C syriaca C vulgare   

 
 CarduusوCirsiumأجناس الشوك التي تعتبر مردافة لجنسي ال- 1-4
 Silybum marianum LGaertnنوع ال1-4-1

 شوؾ مريـ ، الشوؾ الحميبي: (المحمية)األسماء المتداولة 
 (2001بركودة وآخروف، )مريمي سمبين : األسم العربي الشائع

 Blessed milkthistle :االسـ االنكميزي
 Carduus marianum L:األسماء العممية المرادفة لمنوع

.  متوطف في جنوب أوروبا،مناطؽ البحر المتوسط، شمالي أفريقيا نبات:الموطن واالنتشار
ـ 1.8-1.2ينمو لطوؿ .  ىو نبات حولي شتوي أحيانًا ينمو كنبات ثنائي الحوؿ:الوصف النباتي

تتصاعد السوؽ الزىرية في . تشكؿ األوراؽ القاعدية في الخريؼ التالي الماطروتنبت البذور . بالمتوسط
 عريضة مع :األوراق، )2008 وزمالئو،  (Winston يحدث اإلزىار مف أيار حتى آب . الربيع الباكر

تتميز األوراؽ بسيولة مف . سـ طوالً 1.25نيايات حواؼ مصفرة ذات أشواؾ متخشبة تنمو ألكثر مف 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_vulgare
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_vulgare
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غالبًا يوجد سائؿ شبو , خالؿ التموف األبيض المرخـ الموجودة عمى طوؿ عروؽ األوراؽ الخضراء الداكنة
سـ وعرض 51األوراؽ القاعدية مفصصة بعمؽ ويمكف أف تكوف بطوؿ تكوف . عبر السطوحفرزحميبي ـ
 توضع ت و تشبؾ الساؽ،األوراؽ الساقية أصغر ليست بنفس تفصيص األوراؽ القاعدية.سـ25أكثر مف 

قد تكوف متفرعة أو غير متفرعة .  ثخينة قاسية ليست شائكة:السوق. طولوبشكؿ متناوب عمى
تممؾ الشماريخ . سـ وغالبًا منفردة بنياية الخمفات والفروع5الرؤوس الزىرية بقطر أكثر مف :األزىار.

سـ ومزينة بأشواؾ 5-1.9الزىرية صفًا مف القنابات الجمدية العريضة المنتيية بأشواؾ قاسية بطوؿ 
كؿ الزىيرات .  زىيرة بموف بنفسجي متبايف200يمكف أف ينتج القرص الزىري الواحد أكثر مف . أصغر
تتميز :البذور.  2008) وزمالئو، (Winston . تممؾ كؿ مف األجزاء التكاثرية المذكرة والمؤنثة،خنثوية

 مـ مسطحة ناعمة  المعة ولونيا يتبايف بيف البني المشوب 6بطوؿ  الوزف وثقيمة بأنيا الثمار األكينية
تممؾ خصمة مف األشعار الشائكة الصغيرة جدًا التي تسقط تاركة حمقة عندما . ببقع مغايرة إلى األسود

 ثمرة 6000ثمرة أكينية،ينتج النبات الناضج 150ينتج القرص الزىري النظامي .تنضج البذور
. ال يتكاثر النبات خضرياً ويتكوف النظاـ الجذري مف جذر رئيسي طويؿ، .بالمتوسط

 .يتكاثر فقط بالبذور: التكاثر في الوسط الطبيعي
 ينمو بشكؿ أفضؿ في الترب ذات الخصوبة العالية والمضطربة، :السموكية في الوسط الطبيعي

 .المتضمنة مراعي فييا رعي جائر، جوانب الطرؽ،الخنادؽ،المناطؽ الميممة والمساحات المخزونة
يستخدـ النبات أحيانًا في مواقع مشاريع المعالجة لقدرتيا عمى إزالة كمية كبيرة مف الرصاص :مالحظة

بينما تعتبر كؿ نباتات الشوؾ الحميبية سامة لحيوانات الرعي،فإف .والنترات والزنؾ مف الترب المموثة
نبات طبي قديـ يستعمؿ في معالجة يعد . النباتات النامية منيا في المناطؽ المموثة ىي األكثر سمية

 (.2008 وزمالئو،  (Winston . إلدارتوقترحـعدو حيوي ال يوجد حاليًا أي .اضطراب الكبد
( 2004 زمالئو،العبد الوىاب و)الجنس موجود في سوريا في المنطقةالبازلتيةغربحمص

 Mouterde،(1970.)و (2005 زمالئو،األشقر و)القنيطرة و( 2011 ،مخموؼ واليقة)والالذقية
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 Picnomon acarna LGassنوعال- 1-4-2

 لبناففي شوؾ الفأر :األسماء المتداولة

 (2001بركودة وآخروف، )شوؾ أبيض : اإلسى انؼسبً انشائغ
 Soldier thistle:االسم االنكميزي

: األسماء العممية المرادفة لمنوع
Carduus acarnaL 

Carlina acarna(L.) M.Bieb 

Cirsium pisidiumWettst. 

Cnicus acarna (L.) L. 

Carthamus canescensLam. 

Cirsium acarna(L.) Moench 

، تركيا، أفغانستاف، فمسطيف المغرب عشب أساسي في لبناف، كما يوجد في أستراليا و:االنتشارالموطن و
 ,Reed)،مناطؽ البحر المتوسط، البرتغاؿ، إيطاليا(1979 وزمالئو، (Holmالمحتمة 

سبانيا ،إيراف،العراؽ، سوريا،اليوناف(1977 سجؿ (USDA, 2008) إيطاليا، رومانيا،يوغوسالفيا،فرنسا،وا 
 ( 1979 وزمالئو،(Holmكعشب أساسي في المحاصيؿ في لبناف 

سميحمؿ العديد مف  الفروع المزودة 100ىو نبات قائـ حولي ينمو الرتفاع أكثر مف :الوصف النباتي
األوراؽ أيضًا موبرة بأشعار .باألجنحة الشائكة وأشعار كثيفة تشبو بيت العنكبوت معطية المظير الوبري

أوراؽ .سـ،مفصصة بشكؿ خفيؼ ومزودة بأشواؾ قصيرة30بيضاء، األوراؽ األرضية طوليا أكثر مف 
سـ،تحمؿ فصوص قميمة العمؽ ذات أشواؾ صفراء بطوؿ 10الساؽ متبادلة التوضع، بطوؿ أكثر مف 

تتوسع قواعد األوراؽ نازلة عمى الساؽ .مـ عمى الفصوص وأشواؾ أقصر عمى الحواؼ10-15
 1سـ،وعرض حوالي 4-2األقراص الزىرية أسطوانية لكف تصبح شريطية في القمة، بطوؿ .كاألجنحة

سـ،مفردة أو متجمعة في مجموعات صغيرة في نياية األفرع أو عمى شماريخ صغيرة عمى محور الورقة، 
الزىيرات .كما تكوف محاطة بالعديد مف القنابات كؿ منيا تنتيي بأشواؾ عديدة صفراء شوكية الشكؿ

مـ،ممساء والمعة،تحمؿ 6-4البذور بنية إلى سوداء مع خطوط طولية أفتح بطوؿ .زىرية إلى بنفسجية
تنتشر البذور . سـ،متصمة بشكؿ ضعيؼ2-1العفرات العديد مف األشعار الريشية الفضية المبيضة بطوؿ 

 Parsons).عمى طوؿ قنوات الري وماء،تربة واؿمركباتاؿأو بواسطة بواسطة الرياح وصوؼ الحيوانات، 

and Cuthbertson, 1992) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carduus_acarna
http://en.wikipedia.org/wiki/Carlina_acarna
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_pisidium
http://en.wikipedia.org/wiki/Cnicus_acarna
http://en.wikipedia.org/wiki/Carthamus_canescens
http://en.wikipedia.org/wiki/Cirsium_acarna
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تؤذي أشواكو الحادة األغناـ وتتجنبو حيوانات . آالت الحصادعيؽ عمؿينافس محاصيؿ الحبوب وي
، ينتشر (Parsons and Cuthbertson, 1992) بالعشبلوثةالرعي،مـ يخفض الرعي في المراعي الـ

أيضًا العشب عمى جوانب الطرؽ، المناطؽ الميممة ومحاصيؿ الحبوب في المناطؽ التي معدؿ اليطؿ 
.  كما ينتشر بالحقوؿ والحدائؽ.مـ600-300المطري فييا 

 Notobasis syriaca LGassنوعال- 1-4-3
 (2001بركودة وآخروف، )زند العبد : االسـ العربي

 Syrian thistle:االسـ االنكميزي 
 :األسماء العممية المرادفة لمنوع

Carduus syriacus L 

Cirsium syriacum (L) Gaertn 

Cnicus syriacus (L.) Willd 

Cirsium bracteatum Link 

Cirsium maculatum Moench 

Cnicus syriacus (L) Roth 

Cnicus obvallatus Salzm. ex  

سـ،األوراؽ مرتبة حمزونيًا عمى الساؽ،مفصصة بعمؽ،لونيا 100-30عشب حولي،ينمو لطوؿ 
أخضر رمادي مع عروؽ بيضاء وأشواؾ حادة عمى الحواؼ والقمة،األزىار بنفسجية متجمعة في قرص 

قسـ الجنس لنوعيف لكف الدراسات التفريقية بينيما . سـ، محاط بعدة قنابات قاعدية شائكة2زىري بقطر 
. قميمة جدًا وغير متوفرة

 زمالئوالعبد الوىاب و)سجؿ في سوريا وجود الشوؾ السوري في المنطقةالبازلتيةغربحمص
وفي بحيرة الجبوؿ محافظة  (2005 زمالئواألشقر و)والقنيطرة  (2011مخموؼ واليقة )والالذقية (2004
 . Mouterde(1970)و (2006 مديرية شؤوف البيئة في محافظة حمب)حمب

 : Cirsium ,Carduusاألىمية االقتصادية لبعض أنواع الشوك من الجنسين - 1-5

 Carduus nutansاألىمية االقتصادية لمنوع -1-5-1
 مشكمة خطيرة في المحاصيؿ التي إال أنو ليسمشكمة في النباتات البقولية الخريفية النبات يعد 

تتطمب تحضير األرض ربيعًا، فالحراثة بسيولة تستأصؿ أي ورقة قاعدية متأسسة خالؿ الموسـ السابؽ، 
 ينافس المحاصيؿ الورقية المرغوب فييا وبمجرد حيثيكوف خطره أعظمي في المراعي والمنحدرات كما 

 .(Hill, 1985).تأسسو تميؿ حيوانات الرعي لتجنب تناوؿ سوقو وفروعو الشائكة
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لكف مف جية أخرى يعتبر النبات طبيًا، ففي الدراسة التي تمت في بمغاريا لتحديد محتوى بعض أنواع 
يحتوي نسبة عالية مف Carduus nutans  مف المركبات الفينولية تبيف أف النوع Carduusالجنس 

الفالفونيدات التي تممؾ طيؼ واسع مف النشاط الحيوي في نظاـ األوعية الدموية لمقمب ومحفز كامف 
 (.2013 وزمالئو،Zhelev))و (2011 وزمالئو، Shohaib)لمدورة الدموية في الدماغ 

 .بذوره مرغوبة لألكؿ مف قبؿ الطيور البريةيتميز العشب بأف
 : Cirsium Carduusتجارب اإلدارة الحيوية لبعض أنواع الشوك من الجنسين-1-6

 حيث تمتمؾ مجموعة .حيوية لمنباتات الشوكية الغازية عدة تحدياتاؿدارة اإليواجو تطوير برنامج 
 تطور في العديد مف البيئات الطبيعيةتو (معمرة ، حولية،ثنائية الحوؿ)الشوؾ دورات حياة مختمفةنباتات 
. المتباينة

يجب أف تتحقؽ أبحاث اإلدارة . الناجح ىو التخصص العائميلمعدو الحيويأىـ مفاتيح االختيار 
، وىذا يتطمب وقت  المزروعة المحميةالنباتات لف يتغذى ويتطور عمى العدو الحيويالحيوية مف أف 
برامج اإلدارة الحيوية ألنيا في  عمى البذور تي تتغذىيتـ عادة اختيار الحشرات اؿ. دقيقةطويؿ ودراسات 

كمجموعة تممؾ نسبيًا مستوى عالي مف التخصص النباتي،إال أف األشواؾ الغازية عادة ليست محدودة 
المخزوف مف البذور حتى يتـ مكافحتيا بيذه الطريقة،لذلؾ لضماف  زيادة نجاح برنامج المكافحة 

فاألبحاث يجب أف تتضمف متغذيات حشرية عمى أجزاء نباتية أخرى مثؿ المتغذيات عمى السوؽ أو عمى 
. الجذور

:  ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي يجب أف نتنبو ليا قبؿ البدء ببرنامج إدارة حيوية وىي
o  وتخضع لمتجربة ليست مضمونةاألعداء الحيويةفعالية ، 
o  (طيمة الموسـ)اإلدارة الحيوية لف تعمؿ كؿ الوقت وفي كؿ الحاالت 
o لوحدىا   استئصاؿ العشب الحيوية ال  تستطيعالمكافحة 
o حتى يبدأ ظيور تأثيرىا في كتمة األعشاب الحيوية عدة سنوات تحتاج المكافحة 

ىناؾ توصيات بأف يتـ تطوير برامج إدارة متكاممة  تكوف اإلدارة الحيوية .ليذه األسباب مجتمعة
 .أحد عناصرىا

ة لالستخداـ في برامج قترحىناؾ سبع أنواع حشرية ـتبيف مف خالؿ التجارب أف كايفي أمر
ىذه األنواع اثناف  تعد  مف .(3) يبينيا الجدوؿ سمح بإطالقيا ولقد اإلدارة الحيوية لألشواؾ الغازية 
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حافرات أو صانعات أوراـ في الجذور والسوؽ، اثناف متغذيات عمى البذور، واحد متغذي عمى األوراؽ 
 (. 2008 ٔشيالئّ،Winston ).والبراعـ واألخير متغذي عمى التاج الجذري

: شوك الغازيةالمقترحة لبرنامج المكافحة الحيوية لنباتات الاألنواع الحشرية . 3جدولال

الفصيمة االسـ العممي لمحشرة 
Cirsium Carduus 

C. 

vulgare 

C. 

arvense 

C. 

palustre 

C. 

pycnocephalus 

C. 

nutans 

C. 

acanthoides 

C. 

tenuiflorus 

Ceutrorhynchu

s litura 

تهاجم الحشرة 
األوراق وتحفر 

 يرقاتها ضمن الساق

Curculionidae 

(Coleoptera) 
 X      

Psylliodes 

chalcomera 

تهاجم الحشرة 
األوراق والبراعم 
تحفر يرقاته ضمن 

 الساق والجذور

Chrysomelidae 

(Coleoptera) 
  

 
X X X  

Trichosirocalu

s horridus 
تياجـ منطقة التاج 

 الجذري

Curculionidae 

(Coleoptera) 
X X 

 
X X X X 

Cheilosia 

corydon تحفر
ضمف الساؽ 

والجذور صانعًة 
 أوراـ

Syrphidae 

(Diptera) 
X  X X X X X 

Urophora 

cardui تحفرضمف
الساؽ والجذور 
 صانعًة أوراـ

Tephritidae 

(Diptera) 
 X      

Urophora 

soltitialis 
 تتغذى عمى البذور

Tephritidae 

(Diptera)     X X  

Urophora 

stylata تتغذى 
 عمى البذور

Tephritidae 

(Diptera) 
X       

X :تعني فعالية استخداـ الحشرة في برنامج مكافحة العشب اليدؼ. 

، وأقترح (4)نباتات الشوؾ الغازيةيبينيا الجدوؿ كا تياجـ يرـكما توجد أعداء طبيعية محمية في أ
. ( 2008 ٔشيالئّ،Winston ) في برامج اإلدارة الحيويةأف تدرج ىذه األنواع 
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كا التي تياجم األشواك الغازية  يرمالحشرات المحمية في شمال أ. 4جدولال

 C.  vulgare C. rvense C.palustre الفصيمة العدو الحيوي

Platyptili 

carduidactyla 
Pterophoridae X X X 

Vanessa cardui Nymphalidae X  X 

 مبينة كايالشوؾ الغازية في شماؿ أمرنباتات وجد العديد مف أنواع الحشرات التي تياجـ يكما 
 بشكؿ غير متعمد أو أطمقت عف قصد لكنيا ىاجمت أدخمتإما أنيا ؼ،لكف لسوء الحظ، (5)بالجدوؿ 

 لذا يقترح بعدـ استخداميا. ( 2008 ٔشيالئّ،Winston)الشوؾ المحمية نباتا 
 .مرغوبة  في برامج المكافحةكا لكن غير يالموجودة في شمال أمراألعداء الحيوية . 5جدولال

 انؼدٔ انحٍٕي
  إَٔاع انشٕك انًٓاجًت

C.pycnocephalus S.marianum C.nutans C. vulgare 

Cassidarubiginosa    X 

Cleonis pigra X X X X 

Larinus planus    X 

Rhinocyllus 

conicus 
X X X X 

 

 عريض األوراؽ في C. Nutansلشوؾ نوع اكاف ىناؾ تجارب إدارة حيوية ؿافي أسترالي
 يرقاتيا مف خالؿ التغذية انخً حقٕوUrophora solstitialisاستخداـ الذبابة فييا المراعي حيث تـ 

عمى البذور بإنقاص البذور المنتجة مف قبؿ النبات، كما أف األوراـ التي تصنعيا اليرقات المتغذية تعمؿ 
 ,Swirepik and Smith). كمثبط لالستقالب النباتي محولة المصادر بعيدًا عف نمط تطورىا الطبيعي

 2002). 

المتخصص بالتغذية عمى الرأس الزىري لمنباتات Rhinocyllus conicusقدـ العدو الحيوي
لى شرقي نبراسكا بيف عامي 1968 مف أوروبا في شمال أمريكاالشوكية إلى  ، 1972-1969، وا 

، خصوصًا النوع Carduusالستخدامو كعدو حيوي إلدارة النباتات الغازية مف الجنس 
C.nutans(Zwölfer and Harris 1984; Gassmann and Louda 2001) حيث تضع الحشرة بيوضيا
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عمى القنابات الخارجية لمرؤوس الزىرية النامية، تحفر اليرقات ضمف القرص الزىري وتستيمؾ أنسجة 
 (Russell and Louda 2005) .القرص الحامؿ لألزىار واألزىار والبذور النامية

وذلؾ فيما  (6)تمت بعض تجارب اإلدارة الحيوية لألعشاب يوضحيا الجدوؿ فيجنوب أفريقيا
 ((CarduusKlein 2011 وCirsiumيخض األعشاب التي تـ مكافحتيا مف الجنسيف   

 .التي تم تنفيذىا في جنوب إفريقياCarduus  و Cirsium تجارب اإلدارة الحيوية لمشوك من الجنسين 6.جدول

 الشوك الهدف
الموطن 

 األصلي
 العدو الحيوي

الجزء النباتي 

الهدف للعدة 

 الحيوي

 حالة العدو الحيوي

التهدم النباتي 

الناجم عن 

 اإلدارة

Cirsium 

vulgare 
 أوروبا

Rhinocyllus 

conicus 
 البذور

- 1984أطلق عام 

  وتأسس1986
 متوسط

Urophora 

stylata 
 البذور

- 1984أطلقت بين 

  لم يتأسس1990
 

Silybum 

marianum 

بلدان البحر 

 المتوسط وآسيا

Rhinocyllus 

conicus 
 

استخدم النبات كعائل 

بديل، أطلق عام 

 ، لم يتأسس1985

 

 

 Cirsium, Carduusالشوك من الجنسين نباتات قائمة الحشرات المرتبطة مع -1-7
بعد سمسمة دراسات في مجاؿ اإلدارة الحيوية لألعشاب  (1999) وزمالئو Campobassoقاـ 

 نوع نباتي في العديد مف 166بوضع كتاب يجمع معمومات عف الحشرات التي تـ جمعيا أو تربيتيا عمى 
المناطؽ األوروآسيوية،  ىذا العمؿ كاف لو أىميتو كمصدر أولي لممعمومات لدى الباحثيف في مجاؿ 

اإلدارة الحيوية لألعشاب، تـ أخذ ما يخص الحشرات التي تـ جمعيا أو تربيتيا عمى أنواع الشوؾ مف 
سواء أكانت زائرة،  مياجمة لمنبات، أـ ىي حشرات  (7) في الجدوؿ Cirsium, Carduusالجنسيف 

 . مفترسة أو متطفمة عمى حشرات مرتبطة مع نباتات الشوؾ ىذه
 Cirsium, Carduusالشوك من الجنسين نباتات   قائمة الحشرات المرتبطة مع 7. جدول

Campobasso) ،1999 وزمالئو) 
 النوع الحشري النوع النباتي

Carduus nutans 

Carduus tenuiflorus 
Lasioderma serricorne 

Carduus nutans 
Carduus pycnocephalus 

Carduus spp 

Cassida rubiginosa 

Silybum marianum Cassida spp 
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Carduus macrocephalus 
Carduus nutans 

Carduus pycnocephalus 

Psylliodes chalcomera 

Carduus macrocephalus 
Carduus nutans 

Coccinella septempunctata 

Carduus chrysacanthus 
Carduus macrocephalus 

Larinus flavescens 

Carduus acanthoides 
Carduus candicans 

Carduus chrysacanthus 

Carduus macrocephalus 

Carduus nutans 

Carduus nutans 

Carduus picnocephalus 

Carduus sp.spp 

Carduus thoermeri 

Carduus tmoleus armatus 

Carduus vivariensis 

Cirsium candelabrum 

Cirsium spp 

Larinus jaceae 

Carduus nutans 
Carduus personatus 

Carduus pycnocephalus 

Cirsium arvense 

Cirsium creticum 

Cirsium rivulare 

Larinus planus 

Cirsium arvense Larinus rusticanus 

Carduus macrocephalus 
Carduus micropterus 

Carduus nutans 

Carduus pycnocephalus 

Cirsium eriophorum 

Cirsium spp 

Cirsium tuberosum 

Cirsium vulgare 

Silybum marianum 

Larinus sturnus 

Carduus nutans Lixus albomarginatus 

 

 

Carduus macrocephalus 
Carduus nutans 

Carduus pycnocephalus 

Cirsium vulgare 

Silybum marianum 

 

 

 

 

Lixus angustatus 

Carduus pycnocephalus 
Carduus thoermeri 

Silybum marianum 

Lixus cardui 

Carduus acanthoides 
Carduus macrocephalus 

Carduus nutans 

Lixus filiformis 
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Carduus pycnocephalus 

Carduus thoermeri 

Cirsium vulgare 

Silybum marianum 

Carduus acanthoides 
Carduus macrocephalus 

Carduus micropterus Carduus nutans 

Carduus pycnocephalus 

Carduus thoermeri 

Cirsium arvense 

Cirsium spp 

Silybum marianum 

Rhinocyllus conicus 

Carduus macrocephalus 
Carduus nutans 

Sitona discoideus 

Cirsium vulgare Sitona spp 

Carduus thoermeri Mylabris variabilis 

Carduus thoermeri Oxythyrea cinctella 

Carduus nutans 
Carduus pycnocephalus 

Tropinota hirta 

Carduus macrocephalus 
Carduus nutans 

Forficula auricularia 

Carduus nutans 
Carduus thoermeri 

Carduus uncinatus 

Tephritis spp 

Carduus micropterus 
Carduus nutans 

Carduus uncinatus 

Urophora spp 

Carduus edelbergii 
Carduus macrocephalus 

Carduus nutans 

Silybum marianum 

Vanessa cardui 

Carduus nutans 
Carduus vivariensis 

Harpalus spp 

 

لشوك من نباتات اعداء الحيوية الحشرية لالسموكية واألجزاء النباتية التي تتغذى عمييا بعض األ-1-8
:  Carduus و Cirsiumالجنسين

1-8-1 -Larinusspp 
 Coleoptera:الرتبة

 Curculionidae:الفصيمة
 ينتشر ىذا Larinus(Phyllonomeus) turbinatus Gyllenhal, 1835: النوع األول

 (1999)و، (1993 وزمالئو،(Burakowskiبا وشماؿ إفريقيا إلى وسط آسيا ومف وسط أورالنوع 
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Alonso- Zarazaga&Lyal(2009)و Alonso- Zarazaga  وسجؿ،Koch(1992)تطور النوع  
 .((Skuhrovec&Gosik 2011الجنسيفكال عمى نباتات مف 

 تطور ىذا النوع فقط عمى جنسيف ، سجؿ تضع اإلناث البيض داخؿ األقراص الزىرية المتفتحة
 نوع مف 14 وCarduusمتقاربيف مف الشوؾ ىما نوعيف مف 

CirsiumBurakowski)،وزمالئوCampobasso) (1993  ،وزمالئو(1999Zwölfer) 
 Silybum, Onopordum, Centaurea أيضًا شوىدت األفراد البالغة عمى .1971)وزمالئو،

sppZwölfer)،1971) وزمالئو. 
بدأ وضع البيض مف بداية حزيراف حتى و حزيراف، ؼشوىدت األفراد األولى النشطة في منتص

التعذر مف منتصؼ  ويتـ منتصؼ تموز، وجدت يرقات بأطوار مختمفة مف بداية تموز حتى بداية آب،
 في بولندا Cirsium arvense جمعت األفراد البالغة عف النوع .تموز حتى منتصؼ آب

Skuhrovec&Gosik 2011) )
تضع اإلناث البيض مباشرًة داخؿ البراعـ أو تستعمؿ خراطيميا لتصنع : Larinus planusوع الثانينال

لوحظ وضع البيض مف بداية حزيراف حتى آخر ،تضع البيض فيياوحفر في أسفؿ األقراص الزىرية 
 شيرالعذارى مف وسجؿ وجود يرقات بأطوار مختمفة مف بداية تموز حتى آخر آب، اؿظيرت . تموز

 أنواع مف الجنس ةخمس: في بولندااألنواع التاليةنباتات سجؿ النوع عمى . أيموؿ شيرتموز حتى آخر
Cirsium، األنواع وعمىCarduus acanthoides،Carduus crispus،Centaurea 

scabiosa،Carlina vulgaris(Heijerman  2007.)&Skuhrovec&Gosik 2011) )
1-8-2-Rhinocyllus conicus Froel, 1792 

 Coleoptera:الرتبة
 Curculionidae:الفصيمة

 flowerhead weevil:االسم االنكميزي
  وذلؾ ،1972نبراسكا في إلى ،و1969كا مف أوروبا في يأمرأدخمت ىذه الحشرة مف أوروبا إلى

 .Carduussppلمحد مف إنتاج البذور لنباتات الجنس الغازي األوروآسيوي 
 الربيع لمتزاوج ووضع في أوؿ فصؿف السبات الشتوي عمى الشوؾ ـ المنبثقةR. conicusتجتمع حشرات 

 . أسابيع9-6  مدة الحشرة الكاممةحتىالتطور وتستغرؽ مرحمة . البيض
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، حيث كاف Cirsium sppعمى نباتات الجنس Carduus sp وجد أف الحشرة تفضؿ نباتات جنس
أبطأ واقترح أف تكوف فعاليتو أقؿ في مكافحة نباتات Cirsium sppتطور اليرقات عمى نباتات 

Cirsium sppفي أمريكا(Louda&Arnett2000.) 
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1-8-3 -Fabricius, 1801Lixus spp 

 Coleoptera:الرتبة
 Curculionidae:الفصيمة

 stem-boring weevil: االسم االنكميزي
 األخرى، خاصة  Lixinaeتممؾ نشاط مبكر مقارنًة مع أنواع Lixus كؿ أنواع وجد الباحث أف 

Larinus. تتواجد عمومًا الذكور عمى عوائميا النباتية في الربيع الباكر قبؿ
فراد البالغة عمى األوراؽ،رغـ أنيا تممؾ خصائص تغذية األتتغذى معظـ .(Gȕltekin,L.2007)اإلناث

 تفتح عدة حفر دائرية L.carduiوL.filiformisاألفراد البالغة لمنوعيفخاصة، عمى سبيؿ المثاؿ،
المصدر .تغذى عمى الحواؼ الخارجية لألوراؽ صانعة حفر نصؼ دائرية بينما عند أنواع أخرىتصغيرة،

 تحتاج . حفر لمبيضصانعةالغذائي الثاني لمحشرات الكاممة ىو سوؽ النباتات العائمة وأوراؽ فروعيا 
. الحشرات الكاممة الشتوية لمغذاء لفترة قبؿ التزاوج ووضع البيض
 نوعي   لدىتستمر بالتزاوج بينما قبؿ وضع البيض، تتزاوج اإلناث عدة مرات مع الذكور

L.filiformis و L.carduiفترة وضع البيض،يختمؼ مكاف وضع البيض ألنواع الجنس  طيمة Lixus 
 .(Gȕltekin,L.2007 )( 8) العائؿ النباتي كما ىو موضح بالجدوؿحسب

:  حسب العائل النباتيLixus مكان وعع البيض ألنواع الجنس 8.جدولال
نوع  ال العائل النباتي مكان وعع البيض

 Cirsiumspp Lixus angustatus (Fabricius) الساؽ الرئيسي

 Carduus nutans, Carduus crispus Lixus filiformis (Fabricius) الساؽ الرئيسي أو األفرع الجانبية

1-8-4-Psylliodes chalcomerus Illiger, 1807 
 Coleoptera:الرتبة

 Chrysomelidae:الفصيمة
 خناافس األوراق: االسم العربي

 flea beetle:االسم االنكميزي
الساؽ في حيث تحفر اليرقات .  يياجـ الجذور والسوؽ واألوراؽة ىذا النوع ألنوأىميتعود 

يطاليا، تـ جمع .وتتغذى الحشرات الكاممة عمى األوراؽ في حقوؿ التجارب التي طبقت في روسيا وا 
النوعيف النباتيف  سوؽ وجذور وأوراؽ  مف Psylliodes chalcomerusلمنوعاليرقات والحشرات الكاممة 
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Onopordum acanthium ومف Carduus nutansاف عوائؿ لمحشرة التي أطمقت في دالمذيف يعو
 )2004ٔشيالئّ، Carduus nutans( .Cristofaroكا لمكافحة يأمر

1-8-5-Linnaeus, 1758Vannessa cardui 

 Lepidoptera:الرتبة
 Nymphalidae:الفصيمة

 أبو دقيق الخبازي: االسم العربي
 Painted Lady: االسم االنكميزي

عمى عوائؿ نباتية عديدة تنتمي لمعائالت Vannessa carduiسجمت يرقات
Asteraceae،Urticaceae ،Boraginaceae ، Malvaceaeو Arecaceae الشوؾ مف، بالعمـو
(  (Stefanescu et al 2011 . ىي األكثر تفضياًل كعوائؿ نباتيةCardueaeتحت فصيمة

1-8-6 - Corythucha Stal, 1873 

 Hemiptera:الرتبة
 Tingidae:الفصيمة

 lace bug:االسم االنكميزي
 في شرؽ كولورادو، مسببة موت األوراؽ Cirsium arvense عمى أوراؽ  ىذه الحشرةتتغذى

 Carduus:عوائميا النباتية ومف كا، ي شماؿ أمرفيىذه الحشرة  يعد الموطف األصمي ؿ.والخمفات

sppCirsium spp و Sylibum marianum أخرى مثؿ فصائؿ ونباتات مف Malvaceae 
 .Fabaceae( CPHT 2009)و
1-8-7-Linnaeus, 1758Cynipids 

 Hymenoptera:الرتبة
 Cynipidae:الفصيمة

 صانعات األورام: االسم العربي
 gall wasps:االسم االنكميزي

ىي دبابير صانعة لألورامعمى Cynipids  الذي يتبع فوؽ الجنس  Phanacis spأنواع الجنس
 Asteraceae, Papaveraceae, Lamiaceaeاألعشاب والشجيرات مف الفصائؿ
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Valerianaceae,Rosaceae, )سجمت  بعض أنواع ىذا الجنس عمى عوائؿ نباتية وCentuaria 

spp,SilybummarianumCarthamus spp. (.9) كما ىو مبيف بالجدوؿ 
: المسجمة عمى بعض أنواع الشوكPhanacis أنواع الجنس 9.جدول ال

P. zwoelferi 
 أو Silybum  marianum, Notobasis  syriacaاألوراـ عمى سوؽ يسبب تشكؿ 
 Carthamus lanatusعمى جذور 

Phanacis kiefferi 
 يمكف اعتبار ىذا النوع عدو ،Carthamus lanatusاألوراـ عمى جذور يسبب تشكؿ 

 Carthamus lanatusحيوي واعد إلدارة 
(Nieves,J.L.2008) 

1-8-8-Puton, 1881 Eurygaster integriceps 
 Hemiptera:الرتبة

 Scutelleridae:الفصيمة
 حشرة السونة: االسم العربي

تمجأ اإلناث الختيار العائؿ النباتي المالئـ الذي يؤمف بدوره حماية ىذه البيوض في فترة تطورىا 
  وعمى أوراؽ األعشاب الضارةالجنيني ويوضع البيض عمى السطح السفمي أو العموي ألوراؽ الحبوب

(Mesnil  1935&Balachowsky) . وأشارت دراساتUSDA, 1957 أف األنثى تضع البيض قريبًا 
مف خالؿ الدراسة التي قاـ بيا .وراؽ النبات العائؿ وسوقو، وعمى األعشاب الضارةأمف األرض، عمى 
 12لوضع البيض حيث كاف ىناؾ Silybum sp تبيف أف الحشرة تزور النبات 1970محممجي وآخروف 

ببيوض الحشرة Silybum sp نبات مدروس أي نسبة تموث النوع 113نبات حامؿ لمبيض مف أصؿ 
 %.10,6كانت 

1-8-9-Robineau-Desvoidy, 1830Chaetostomellacylindrical 
 Diptera:الرتبة

 Tephritidae:الفصيمة
 ذبابة الفاكية: االسم العربي

 fruit flies:االسم االنكميزي
ستة أجناس وعشرة أنواع مف الشوؾ في المبناف منيا ؿذبابة الرؤوس الزىرية اؿتصيب 

Notobasis syriacaوOnopordum Illyricum حيث تبدي اختالؼ في طريقة وضعيا لمبيض 
 (.2009وزمالئو،  Smith )حسب العائؿ النباتي
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1-8-10Ceutorhynchus litura- 

 Coleoptera:الرتبة
 Curculionidae:الفصيمة

 Canada thistle stem weevil:االسم االنكميزي
موطنو األصمي أوروبا،تتغذى الحشرات الكاممة عمى األوراؽ،تتغذى اليرقات ضمف الساؽ في 

،لكنو لـ يكف Cirsium arvenseاألنسجة البرانشيمية وليس ضمف األنسجة الوعائية،استخدـ بمكافحة 
 (Graming et al 2013)ناجحًا بشكؿ كبير

1-8-11Cassida rubiginosa- 

 Coleoptera: الرتبة
 Chrysomelidae:الفصيمة

 green thistle beetle:االسم االنكميزي
قدمت الحشرة بطريقة الصدفة، وتسببت بتيديـ كبير لمجتمعات الشوؾ الغازية، فيي ليست عدو حيوي 

 Carduea(Winstonدائـ في برامج المكافحة، حيث تياجـ مجاؿ واسع مف األنواع النباتية ضمف

 .( 2008ٔشيالئّ،
شوك مفترسات والمتطفالت الموجودة عمى نباتات ال بعض الخصائص الحياتية وطبيعة التغذية لل-1-9

 Cirsium Carduusمن الجنسين 
1-9-1-Harpalus affinis Schrank, 1781 

 Coleoptera:الرتبة
 Carabidae:الفصيمة

 منيا يرقات (Lindroth1986) مفترسات متعددة العوائؿ وىي خنافس أرضية تعد ىذه الحشرة
Helicoverpa armigera( Fitt 1988 )الفراشة 

1-9-2-Weber, 1801Calosoma spp 
 Coleoptera:الرتبة

 Carabideae:الفصيمة
   ينتمي إليو النوع  و،( 2006دالؿ وآخروف  )جنس العديد مف الحشرات المفترسة اؿيضـ 

Calosoma sycophantaكا في أوائؿ القرف العشريف كجزء مف مشروع اإلدارة يالذي قدـ لشماؿ أمر
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 Euproctisالفراشة ذات الذنب الذىبيوLymantria disparيرقات فراشة الغجرالحيوية إلدارة 

chrysorrhoeaEvans, 2009))، حيث تصعد كؿ مف الحشرات الكاممة واليرقات األشجار لتياجـ  
 .Gidaspow, 1959))وتأكؿ يرقات وعذارى ىذيف النوعيف مف العثة 

 األمراض المسجمة عمى أنواع الشوك- 1-10
 ( .10)سجؿ بعض أنواع فطريات الصدأ عمى نباتات الشوؾ موضحة بالجدوؿ 

 األصدئة المسجمة عمى نباتات الشوك. 10جدول
 مكاف الدراسة المرجع نوع الشوؾ اليدؼ نوع الفطر
Puccinia 

calcitrapae 
C.nutan,C.argentatus,C.acicular

is,C.pycnocephalus Kabaktepe تركيا وسوريا 2014 وزمالئو 

Puccinia 

carduorum Carduus nutans 
Baudoin1993 , وزمالئو. 

Gassmann&Kok 2002. 
Winston  2008  وزمالئو 

 شماؿ أميركا،وشرقييا

Puccinia 

punctiformis Cirsium arvense Winston  شماؿ أميركا 2008  وزمالئو 

 
1-10-1-Puccinia calcitrapae  

،في الدراسة التي تمت في Carduus نوع مف الجنس 28فطر صدأ واسع االنتشار ، عزؿ مف 
، عزلت مف عشرة أنواع أربعة منيا موجودة في سوريا 2014تركيا في 

((C.pycnocephalus,C.acicularis,C.argentatus,C.nutans(Kabaktepe وزمالئو 
2014) 
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 ًَانفصم انثا

 ِيٕاد انبحث ٔطسائق

Material and Methods 
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 : مواقع الدراسة-2-1
ـّ 2015 حتى 2013 في محافظتي السويداء وريؼ دمشؽ خالؿ الفترة العمؿ الحقمينفّذ  ، ت

مواقع مف كؿ  (10)بحيث تشمؿ كؿ منيا لتغطي كامؿ المساحة اختيار المناطؽ التي نفذت فييا الدراسة 
مف المروج والحدائؽ العامة، جوانب الطرؽ، المناطؽ السكنية، المراعي، الحقوؿ والبساتيف، حيث كاف 

، ونفّذ العمؿ (11)ة مبينة بالجدوؿ منطؽ (13)عدد مناطؽ الدراسة في محافظتي السويداء وريؼ دمشؽ 
دائرتي  )المخبري في مخابر مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية، كمية الزراعة، جامعة دمشؽ 

. (المتطفالت الحشرية والمكافحة الحيوية لألعشاب الضارة
 الشوك وأعدائيا الطبيعيةنباتات المناطق الممسوحة لحصر أنواع . 11جدول ال

. 2014في محافظتي السويداء وريف دمشق عام 

 خطالعرض خط الطوؿ اسـ المنطقة المحافظة

االرتفاع عف 
سطح 

 متر/البحر

 طببيعة منطقة الدراسة

 ريؼ دمشؽ
 Jaramana 36° 20' 52" E 33° 29' 33" N 665جرمانا 

المناطؽ السكنية 
 ومزارع الخضار

 والمراعي حقوؿ زيتوف Deir Ali 36° 18' 3" E 33° 16' 56" N 680دير عمي 

 السويداء

   القمححقوؿوالمراعي Walgha 36° 31' 56" E 32° 44' 22" N 889ولغا 

 جوانب الطرؽ Umm az Zaytun 36° 36' 39"E 32° 54' 5" N 898أـ الزيتوف 

  القمححقوؿوجوانب الطرؽ Remethazem 36° 32' 9" E 32° 45' 27" N 918ريمة حاـز 

  القمححقوؿ و والمراعي Al Khalidiyeh 36° 38' 41"E 33° 0' 9" N 985الخالدية 

 المناطؽ السكنية Sweida 35° 36' 0" E 32°42.5376′ N 997السويداء 

  القمححقوؿوجوانب الطرؽ Slim 36° 34' 50" E 32° 47' 28" N 1023سميـ 

 جوانب الطرؽ Arraha 36° 36' 21" E 32° 40' 28" N 1179الرحى 

 جوانب الطرؽ SahwetBlatah 36° 36' 14" E 32° 38' 8" N 1254سيوة البالطة

  القمححقوؿوجوانب الطرؽ Qanawat 36° 35' 31" E 32° 43' 53" N 1255قنوات

 جوانب الطرؽ Mafaleh 36° 38' 43" E 32° 46' 13" N 1270مفعمة 

 جوانب الطرؽ Altyba 36° 43' 31" E 32° 45' 54" N 1588الطيبة
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: المواد المستخدمة في العمل- 2-2
 :في العمل الحقمي

مقص تقميـ، مالقط قياس كبير، أكياس نايموف وأكياس ورقية، أنابيب اختبار، مكبرة يدوية، 
 . مرطبانات، كاميرا تصوير رقمية، شفاط يدوي لجمع الحشرات، مصائد الصقة،  شبكة جمع الحشرات

: في العمل المخبري
مف نوع  (بنوكمير)مكّبرة ضوئية , أنابيب اختبار, حوجالت, ستيريو ميكروسكوب تصوير ضوئي

Optechأدوات تشريح, أطباؽ بتري معقمة وعادية, ، شفاط يدوي لجمع الحشرات، حاضنة مخبرية ,
قطف وغيرىا مف المواد التي كانت جميعيا متوفرة في مخابر , كحوؿ ايتيمي، غميسيريف, أوعية زجاجية

. جامعة دمشؽ– مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كمية الزراعة 

: جمع العينات- 2-3
ـّ تنفيذ جوالت حيث كانت ، تواترت بحسب الطور الفينولوجي لمنبات لمناطؽ الدراسة  دوريةت

ومف ثـ تباعدت خالؿ  (الذي يتزامف مع بدء موسـ األمطار)بفترات متقاربة جدًا خالؿ موسـ اإلنبات 
ـّ إجراء مسح شامؿ لكؿ منطقة مف المناطؽ المدروسة لتحديد وجود وانتشار مرحمة النمو الخضري،  وت

التي تباينت بيف عينات كاممة شممت كؿ النبات إلى ) الشوؾ، حيث تـّ جمع عينات النباتنباتات أنواع 
، (عينات تمثؿ أجزاء مف النبات وىي غالبًا تشمؿ الفوارع الزىرية بما فييا مف ساؽ وأوراؽ ورؤوس زىرية

كتب عمييا جميع  (أكياس ورقية حتى ال يتكاثؼ فييا بخار الماء)ثـّ وضعيا في أكياس مناسبة 
رقـ العينة، زماف ومكاف الجمع، الزراعة السائدة، الطور المورفولوجي لمنبات، )المعمومات الضرورية 

ـّ نقمت العينات إلى المختبر حيث تـّ تصنيفيا (النباتات األخرى الموجودة وخاصة األعشاب وغيرىا . ث

:   الشوك  وتوصيف األنواع التي سجمت في مواقع الدراسةتصنيف نباتات-2-4
ـّ تحديد أجناس وأنواع الشوؾ المنتشرة في كؿ منطقة مف مناطؽ الدراسة اعتمادًا عمى شكؿ  ت

 الساقية والقاعدية،عدد وراؽالنبات وطريقة نمو المجموع الخضري وارتفاع النبات، شكؿ نصؿ كؿ مف األ
 األقراص نموذج ظيوراألوراؽ وتفصيصيا ومممسيا،  ىالعروؽ بالورقة وشكميا، طريقة تسنيف حواؼ 

الزىرية وطوليا، طوؿ الحامؿ الزىري، شكؿ القنابات بالقرص الزىري، وجود أو عدـ وجود األجنحة 
(.  Mouterde, 1970)الشائكة عمى الساؽ، شكؿ البذور، موعد اإلزىار، موعد نضج البذور 
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ـّ تحديد درجة انتشارأنواع  الشوؾ في مناطؽ الدراسة في محافظتي السويداء وريؼ نباتات وت
. Mouterde ( 1970)حسب (12) المبيف بالجدوؿ دمشؽ باعتماد دليؿ انتشار األعشاب الضارة

 M0uterde(1970)حسب دليؿ االنتشار. 12جدول ال
 دليؿ االنتشار الرمز  %نسبة االنتشار

 ضعيؼ + 1-25 -1
 متوسط االنتشار ++ 26-50 -2
 واسع االنتشار +++ 51-100 -3

 

: الشوكنباتات متابعة مراحل التطور لبعض أنواع - 2-5
بالتزامف مع بدء موسـ األمطار في شير بعض أنواع الشوؾ عمى اقتصرت مراقبة مراحؿ التطور 

منطقتي جرمانا ودير عمي وذلؾ بواقع جولة أسبوعيًا،حيث تـ  وذلؾ ضمف 2013كانوف األوؿ مف عاـ 
  في كؿ منطقة بيدؼ ضماف متابعة مراحؿ تطور أنواع متباينة مف الشوؾ،تحديد عشر مواقع متباينة

اختيرت مناطؽ محمية نوعًا ما ومحددة تمامًا لضماف نجاح متابعة العينة النباتية ضمف بيئاتيا الطبيعية، 
، بعد الشوؾ المتابعة وتسجيؿ تاريخ الزيارةنباتات أسبوعيًا مف أجؿ تصوير عينات تـ العودة إلى المواقع 

كؿ زيارة كاف يتـ تسجيؿ مالحظات حوؿ التطور النباتي مف حيث شكؿ األوراؽ الفمقية واألوراؽ الحقيقية 
طور البادرات، طور األوراؽ القاعدية، طور السوؽ المنتصبة، طور اإلزىار، )األولى والثانية، فترة ظيور

 .(طور نضج الثمار

: الشوك تحت الظروف المخبريةنباتات دراسة نسبة إنبات بذور بعض أنواع - 2-6
ىدفت ىذه الدراسة لتكويف فكرة مبدئية عف تأثير عمؽ البذور في التربة عمى زيادة نسبة إنباتيا، 
تّمت دراسة نسبة اإلنبات باستخداـ صواني اإلنبات المستطيمة وضع في كؿ صينية طبقة مف رمؿ المزار 

 متساوية ثـ وزعت فوؽ قطاعاتسـ بشكؿ متجانس ثـّ وضع فوقيا ورقة ترشيح مقسمة ؿ (0.5)بسماكة 
ـّ إضافة  (10 )قطاعكؿ  اسمو )فطرياؿمبيد اؿبمؿ مف الماء يوميًا، وتـ التعقيـ لمبيئة  (2-1)بذور، وت

( Propiconazole 150g/L+  Difenoconazole150g/L والمادة الفعالة فيو Brouderالتجاري 
ـّ عّد البذور النابتة أسبوعيا لمدة وذلؾ   .أسبوعيفتجنبًا لحدوث تعفنات البذور وت

:  تحديد أنواع األعشاب األخرى المرافقة ألنواع الشوك- 2-7
ـّ  تنفيذ العمؿ بالتزامف مع الجوالت التي تمت بيدؼ حصر أنواع الشوؾ وذلؾ في الفترة الممتدة ت

تحديد ثالثة مربعات بشكؿ ، حيث تـ 13/7/2014-10 والفترة الثانية مف 22/4/2014-16مف 
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,  في كؿ منطقة مف المناطؽ الثالث عشرة وذلؾ مف جوانب الطرقات(2 ـ1)عشوائي مساحة كؿ منيا 
ـّ أخذ عينات مف األعشاب األخرى ووضعت في أكياس ورقية مناسبة صنفت األعشاب في مخبر . وت

 مف خالؿ ىذا العمؿ تـ المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية،
حصر األنواع البرية المرافقة خالؿ فترة الصيؼ بعد انقطاع موسـ األمطار وذلؾ لحصر األنواع 

والثمري  (الجولة التي تمت في شير نيساف)الطبيعية التي ترافؽ نباتات الشوؾ في مرحمة النمو الزىري 
يؤدي ذلؾ إلى معرفة األنواع التي تتواجد مع نباتات الصيؼ وتقـو . (الجولة التي تمت في شير تموز)

 .بدور في التأثير في األعداء الحيوية التي تتغذى عمييا

تحديد األعداء الحيوية الحشرية ألنواع الشوك  والمتطفالت والمفترسات الحشرية - 2-8
: المسجمة في مناطق الدراسة

أنواع الشوكفي مناطؽ الدراسة المختمفة وجودة عمى مف أجؿ تحديد األعداء الحيوية الحشرية الـ
ـّ إتّباع عدة طرائؽ : ت

 وحسب الطور )الشوؾتـّ جمع نباتات كؿ نوع مف أنواع : طريقة اإلحصاء المباشر والمخبري
، وتـّ وضعيا في أكياس كتب عمييا جميع المعمومات، ونقمت إلى (الفينولوجي أثناء فترة الجمع

ـّ  مخبر المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية، حيث ت
 في عبوات خاصة وضعتفحصيا لعزؿ األطوار الحشرية المختمفة مف األعداء الحيوية المرافقة و

  كؿ عينة ببطاقة تعريؼ يسجؿ عميياأرفقت الغميسريف، مع%( 75)تحتوي عمى كحوؿ 
 . رقـ العينة والموقع والتاريخالمعمومات المطموبة مف

  سـ وثخانة  (35)دائرية الشكؿ قطرىا عبارة عف شبكة صيد : شبكة جمع الحشراتطريقة
, سـ (55)سـ مغطاة بقماش أبيض قطني سميؾ عمى شكؿ مخروط، طوؿ يدىا  (0,5)إطارىا 

مفتوحة مف األسفؿ لتعميؽ مرطباف صغير بيا، تـّ ضرب نباتات مف أنواع الشوؾ، وعند االنتياء 
 الموجودة فييا بواسطة شّفاط حشري يدوي، وحفظت في الحشراتمف عممية الضرب تـّ جمع 

.  تصنيفيالحيفوغميسيريف  (%70)عبوات خاّصة تحتوي عمى كحوؿ 
  ـّ : المباشر (البصري)الفحص بالعين المجردة  مراقبة أجريت جوالت دورية إلى مواقع الدراسة وت

نباتات مف كؿ نوع بشكؿ كامؿ لمبحث عف األطوار المختمفة لمحشػرات التػي تياجػـ كػؿ نػوع مػف 
. وسجمت البيانات في جداوؿ خاّصةلجنػس المدروس أنػواع ا
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 ـّ أجريت ىذه التجربة في منطقة دير عمي بمكاف قريب مف البيت، حيث :المصائد الالصقة ت
ـّ مراقبة (مصيدتاف في كؿ موقع)وضع مصائد الصقة صفراء الموف في مواقع الدراسة  ، وت

 مف كؿ نوع مف األنواع الموجودة كؿ الحشراتالمصيدة مرتيف أسبوعيًا، وُسّجؿ متوسط عدد 
 .شير مع تبديؿ المصيدة أسبوعياً 

ـّ اختيار وجودة عمى لدراسة الحشرات الـ أنواع الشوؾ في محافظتي السويداء وريؼ دمشؽ ت
:  لمدراسة10التي سبؽ ذكرىا في الجدوؿ المناطؽ 

ـّ اختيار المناطؽ المتباينة بتضاريسيا ومناخيا لتوقع تبايف انتشار أنواع الشوؾ وكذلؾ  وت
 حيث تّمت متابعة دراسة األعداء الحيوية الحشرية والمتطفالت والمفترسات الموجودة عمييا،الحشرات 

. الحشرية المسجمة عمى مدار العاـ
تـ جمع األجزاء النباتية التي يظير عمييا آثار إصابة )الشوؾ نباتات جمعت عينات مف أنواع 

، إضافة لجمع الحشرات المنتشرة [عدت الحشرات المجموعة بيذه الطريقة حشرات ضارة بالنبات]حشرية 
 مف  يوـ15كؿ  ([عدت الحشرات المجموعة بيذه الطريقة حشرات زائرة]عمى األجزاء النباتية مف الخارج 
ـّ تحديد ،كؿ منطقة مف مناطؽ الدراسة مربعات عشوائيًا مساحة كؿ منيا  (3) حيث أنو في كؿ جولة ت

، تـّ فحص تمؾ العينات لمبحث عف أنواع الحشرات التي تتغذى أو تحط عمى األجزاء النباتية (2 ـ1)
ـّ تحديد الطور الفينولوجي لمنبات  تسجيؿ أعراض اإلصابة وعدد النباتات السميمة وليذا العشب كما ت

 ثـ وضعت العينات في أكياس ورقية مناسبة كتب عمييا كافة المعمومات نطقةوالمصابة في كؿ ـ
ـّ نقمت إلى  ( ومكاف الجمع، الزراعة السائدة، الطور المورفولوجي لمنباتتاريخرقـ العينة، )الضرورية  ث

دائرة بحوث ودراسات المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية 
حيث تـّ فحصيا فحصًا كاماًل لمبحث عف األطوار المختمفة مف الحشرات  (جامعة دمشؽ-كمية الزراعة)

وبسبب بقاء .المرافقة ليذا العشب سواًء التي تياجـ األجزاء النباتية ليذا العشب أو تمؾ التي تحط عمييا
أعشاب الشوؾ خضراء أو بسبب طوؿ موسـ نمو نباتات الشوؾ فإنيا تكوف ممجأ لمكثير مف المتطفالت 

جري فحص لألطوار المختمفة لكؿ نوع مف الحشرات بحثّا والمفترسات مما يعزز أىميتيا البيئية، لذلؾ أ
 عمييا أو بداخميا حيث تركت الحشرات المجموعة في عمب خاصة لحيف عف وجود متطفالت حشرية

ـّ تسجيؿ خروج المتطفالت،  . تي تتواجد عمى تمؾ النباتاتالمفترسات اؿأنواع كما ت
تـّ تصنيؼ جميع الحشرات المرافقة ليذا العشب سواًء منيا التي تياجـ األجزاء النباتية أو 

 ,Cox)، (Bullock, 1992))المتطفالت والمفترسات وذلؾ بمساعدة المراجع المختصة 
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2007)،(Morris, 1997) ،(Mound ،1976 وزمالئو) ،(Luff, 2007) ،(Spencer, 1972) ،
(Hincks, 1956) ،(Stroyan, 1984) ،(Kloet and Hincks, 1972)،(Askew, 1968) ،
(Shaw and Huddleston, 1991) ،(Coe, 1953) ،(Crowson, 1956) ،(Pope, 1977) ،( 

Pope, 1953)) .
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التي سجمت في مواقع الدراسة من الشوك نباتات تحديد أجناس وأنواع - 3-1
:  CirsiumوCarduusالجنسين

 : وىي،Carduusتـّ حصر أربع أنواع مف الجنس 
1. Carduus argentatus Lورد ذكره في فمورة Mouterde ( 1970) 

2. Carduus bourgeanus لـ يرد ذكره في فمورة Mouterde ( 1970) 

3. Carduus nutans L ورد ذكره في فمورة Mouterde ( 1970) 

4. Carduus pycnocephalus L ورد ذكره في فمورة Mouterde ( 1970) 

وذلؾ في الدراسة التي تمت في حمص حيث تـ  (2004)وىذا يتفؽ مع ما ذكره العبد الوىاب وآخروف 
، Carduusمف الجنسCarduus pycnocephalu وCarduus argentatusتسجيؿ فقط نوعي 

وكذلؾ يتفؽ مع دراسة التنوع الحيوي التي تمت في محافظة القنيطرة القريبة مناخيًا وتضريسيًا مف 
 (.2005)محافظةالسويداء والتي قاـ بيا األشقر وآخروف 
 : وىو،Cirsiumكما تـ حصر نوع واحد فقط مف الجنس

1. Cirsium canovirenلـ يرد ذكره في فمورةMouterde ( 1970) . وىذا يتفؽ مع دراسة التنوع
العبد الوىاب )، ودراسة الفمورا البازلتية في حمص (2005األشقر وآخروف، )الحيوي في القنيطرة 

 Cirsiumالمتيف لـ تسجال أي نوع لمجنس (2004وآخروف، 
:  وىيCarduus و Cirsiumإضافة لتسجيؿ ثالث أنواع مف األشواؾ التي تعد مرادفة لمجنسيف 

1. Notobasis syriaca ورد ذكره في فمورة Mouterde ( 1970) 
2. Picnomon acarna ورد ذكره في فمورةMouterde ( 1970) 

3. Silybum marianum ورد ذكره في فمورةMouterde ( 1970) 

في حمص واألشقر وآخروف  (2004)وىذا يتفؽ مع الدراسات التي قاـ بيا العبد الوىاب وآخروف 
 .في القنيطرة بوجود ىذه األنواع في سوريا (2005)

 Silybum marianum،(75)%Notobasis%(60)لألنواع دّلت النتائج عمى اإلنتشار العالي 

syriaca،،وىذا يتفؽ مع الدراسة لمتنوع الحيوي في القنيطرة المحاذية لمحافظة في معظـ مواقع الدراسة 
وذلؾ بكوف ىذيف النوعيف مف األعشاب الشائعة االنتشار في  (2005األشقر وآخروف، )السويداء 

 Carduus nutans،(31)%Carduus%(28)واالنتشار المتوسط لألنواعمحافظة القنيطرة،
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argentatus،(40)%Carduus pycnocephalus ،(48)%Picnomon acarna وىذا يختمؼ مع 
والتي تقوؿ بوجود ىذه األنواع بشكؿ شائع في  (2005)الدراسة التي قاـ بيا األشقر وآخروف 

 Carduusnمحافظةالقنيطرة المجاورة لمحافظة السويداء ولكف ىذه الدراسة لـ تذكر وجود النوع 

nutansلنوعأما بالنسبة ؿ.   عمى اإلطالؽCirsium canovirens ( لـ يرد ذكره في فمورةMouterde 

،فقد كاف انتشاره (في القنيطرة (2005)ولـ يرد أيضًا في الدراسة التي قاـ بيا األشقر وآخروف  (1970 )
منطقة الطيبة فقط وذلؾ خالؿ الجولة التي تمت في نيساف لكف مقتصر عمى ولكف   (%80)عالي 

 Carduus bourgeanusأما النوع  . في الجولة التي تمت في تموز (%10)انتشاره كاف محدود 
وكذلؾ لـ يردً  في الدراسة التي قاـ بيا األشقر Mouterde ( 1970)لـ يرد ذكره في فمورة الذي )

 وذلؾ في جميع المناطؽ 2015في عاـ  (%80 )االنتشار عالي فقد كاف(في القنيطرة (2005)وآخروف 
 إضافة النتشاره العالي أيضاً  (13)بالجدوؿ التي شممتيا الدراسة مف محافظة ريؼ دمشؽ كما ىو مبيف 

 قد شيد عدة موجات صقيع وتراكـ ثموج 2015مع العمـ أف عاـ ) كمية الزراعة مساكف برزة مزرعةفي 
 فقد كاف نمو ىذا النوع عالي وصؿ فيو طوؿ بدأت مف الشير األوؿ واستمرت حتى آخر الشير الرابع

النبات لحوالي المتر بالمقارنة مع العاـ الذي سبقو والذي تميز بطقس جاؼ حيث لـ يتجاوز طوؿ النبات 
 فقد كاف انتشاره بمناطؽ السيوؿ الدافئة وخاصة Silybum marianumوعبالنسبة لمف. (سـ20أكثر مف 

 عمى أطراؼ البساتيف %90عالي وصمت إلى  ىذا النوع لكف بشكؿ منطقة مفعمة التي لـ يسجؿ فييا إال
 لـ يسجؿ لو انتشار إال في منطقة الطيبة الجبمية Cirsium canovirenالنوع أما . وجوانب الطرقات

الباردة المختمفة تمامًا بتضاريسيا عف كؿ المناطؽ المدروسة، كما لوحظ أف انتشاره كاف عاليًا بطور 
األوراؽ القاعدية وذلؾ أثناء الجولة التي تمت في نيساف لكف انتشاره كاف محدود أثناء الجولة الثانية التي 

 ما يدؿ عمى وجود عوامؿ معينة مجيولة تسببت في إعاقة تمت في تموز مف نفس العاـ وبنفس المنطقة
 .تطور المجتمع النباتي ليذا النوع
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 2014 في محافظتي السويداء وريف دمشق في مناطق الدراسةدرجة انتشار أنواع الشوك. 13جدول ال

 الشوؾنباتات ع انوأدرجة انتشار 

منطقة الدراسة 

جرمانا 

دير عمي
 

ولغا
أـ الزيتوف 

 

ريمة حاـز
 

الخالدية
 

السويداء
 

سميـ
الرحى 

سيوة البالطة 
 

قنوات
 

مفعمة
 

الطيبة
 

أنواع : أوالً 
 الجنس 

Carduus 

C.argentatus        ++  ++ ++  ++ 

C.bourgeanus ++ ++            

 C.nutans    ++   ++  ++ ++ ++   

C.pycnocephalus ++   +  +   ++ ++ ++   

أنواع : ثانياً 
 الجنس 

Cirsium 
C.canovirens 

 
  

 
 

 
  

   
 +++ 

S.marianum +++ + +++ +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ +++  

N.syriaca + ++ +++ ++  +++ +++  ++ +++    

P.acarna +     ++ +++    +++  ++ 

 %(25-0)درجة انتشار ضعيفة :  +: دليؿ االنتشار* 
 %(50-26)درجة انتشار متوسطة ++: 

 (.Mouterde, 1970)، %(100-51)درجة انتشار عالية +++: 

 
:  ألنواع الشوك التي سجمت في مواقع الدراسةتحديد الصفات الخعرية- 3-2
 :Carduus nutans النوع -3-2-1

 :وىي (في المحمؽ1)يتصؼ النوع النباتي بالصفات التالية الموضحة بالشكؿ
األوراؽ مفصصة بشدة وتحمؿ أشواؾ بيضاء عمى طوؿ حوافيا البيضاء وىذا يتفؽ مع ماذكره 

Winston  العرؽ الوسطي لألوراؽ القاعدية أبيض، وىذا يتفؽ مع ماجاء في تعريؼ (2008)وزمالئو ،
السوؽ ثخينة قائمة ومتفرعة بشكؿ كبير وتممؾ أجنحة شائكة عمى ، NRCA ( (2006ىذا النوع حسب 

، (2008)وزمالئو  Winston، يتفؽ ىذا مع ماذكره طوؿ قسميا السفمي ولكف تغيب عف القسـ العموي
وزمالئو  Winstonوىذا يتفؽ مع سـ 4 ويتجاوز قطرىا الرؤوس الزىرية مفردة في نياية السوؽ واألفرع

 بأف قطر الرؤوس الزىرية يتراوح Hill(1985)سـ ، كما يتفؽ مع 7,5الذي ذكر أف قطرىا  (2008)
سـ، الرؤوس الزىرية الكروية تممؾ المظير المموث برذاذ مف 8سـ وعند ضغطو يصؿ حتى5-3بيف
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 الذي ذكر أف أكثر مايميز النبات ىو مظير الرؤوس وكأنو متعرض Hill(1985)البودرة وىذا يتفؽ مع 
يممؾ الشمراخ الزىري صؼ مف القنابات المثمثية الشكؿ العريضة التي تنتيي بأشواؾ لنفخات مف البودرة، 

عندما تنضج ، (2008)وزمالئو  Winston يتفؽ ىذا مع ماذكره صغيرة وتكوف بنفسجية عند النضج
، وىذا يتفؽ مع ماذكره  وذلؾ تحت تأثير ثقميا درجة عف الساؽ90األقراص الزىرية تنحني لألسفؿ بزاوية 

، وبعد جفاؼ النبات تبقى البذور ضمف القرص Hill(1985) و (2008) وزمالئو  Winstonكؿ مف 
يتألؼ النظاـ الجذري مف جذر رئيسي ، و) 2010 وزمالئو،Miller)الزىري بدوف العفرات وىذا يتفؽ مع 

 .(2008)وزمالئو  Winstonلحمي كبير يكوف مجوؼ قرب التاج الجذري، وىذا يتفؽ مع ما ذكره 
: Carduus pycnocephalusالنوع - 3-2-2

 :وىي (في المحمؽ 2)يتصؼ النوع النباتي بالصفات التالية الموضحة بالشكؿ
ينتج النبات ، أسطوانية مجنحة بشكؿ خفيؼ وشائكة عمى طوليا بالكامؿ بكونياالسوؽتتميز 

سـ،تتجمع في عناقيد في 2.5 وبطوؿ أكثر مف الكشتبافالعديد مف األقراص الزىرية الصغيرة بشكؿ يشبو 
 يتميز عف Carduuspycnocephalusالذي ذكر اف النوع  Klein (2011) وىذا يتفؽ مع، قمة الفارع

 عف طريؽ رؤوسو الزىرية األسطوانية الضيقة التي تنمو Carduusغيره مف أنواع الشوؾ مف الجنس 
يممؾ الشمراخ الزىري أشواؾ طويمة جدًا ومثمثية الشكؿ تغطي . في نياية الفوارع 5-2في عناقيد مف 

 ىذا  تشبو بيت العنكبوتوبار قصيرة كثيفة جداً قواعد القنابات مغطاة بأتكوف ، األزىار جزئيًا بقمميا
البذور بنية مغطاة بمواد ، (2001بركودة وزمالئيا، )الوصؼ يبفؽ مع ماجاء في أطمس التنوع الحيوي 

( 2008) وزمالئو  Winston، وىذا يتفؽ مع ما ذكره كما تتميز بتزيينات خطية عمى طوليامخاطية
يتألؼ النظاـ الجذري مف جذر بوجود مادة مخاطية تؤمف بقاء البذور ضمف األقراص الزىرية بعد جفافيا، 

 واحد رئيسي طويؿ مع عدة جذور نيائية أصغر
: Carduus bourgeanusالنوع- 3-2-3

ممتفة لألعمى عند تكوف ،لكف يتميز عنو بأف حواؼ األوراؽ C.pycnocyphalusيشبو النوع 
منطقة التفصيص ومقسمة كؿ ورقة لثالث أقساـ كفية قميمة العمؽ والنياية شبو رمحية،العرؽ الرئيسي 

فاتح بشكؿ واضح، سطح الورقة أممس المع مخضر فاتح يتخممو بعض األشعار المتفرقة، وأحيانًا يغطييا 
ما يشبو بيت العنكبوت،حامؿ النورة الزىرية يحمؿ أجنحة تشبكو وتتوضع بشكؿ متقابؿ، بأوبار كثيفة جدًا 

تتبايف في شكميا بيف المثمثي الشائؾ في قمتو إلى الدائري المضمع الحامؿ لألشواؾ عند زواياه،تمتد 
 8-3األقراص الزىرية في نياية السوؽ في مجموعة تتراوح مف تتجمع . أجنحة الساؽ بشكؿ غير متقطع
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 لكنو يختمؼ عنيا أنو يميؿ C.pycnocyphalusالقرص الزىري بقياس أقراص النوع  يكوف أقراص،
 .( في المحمؽ3الشكؿ )أكثر لمشكؿ اليرمي

: Carduus argentatusالنوع  - 3-2-4
 سـ ولو سوؽ قائمة مع أجنحة شائكة، قد تكوف بسيطة أو تممؾ 30الرتفاع حوالي النبات ينمو 

األوراؽ القاعدية وأوراؽ الساؽ .األوراؽ شائكة مسننة وأسناف الحواؼ حادة متجية لألماـ. عدة أفرع
الساؽ الزىرية  موبرة بأوبار باىتة واألزىار زىرية إلى بنفسجية مفردة وتزىر في نيساف . متناوبة التوضع

وأيار، تممؾ األقراص الزىرية قنابات شائكة وسبالت بيضوية ذات نياية قصيرة ليست شائكة، الثمرة 
عد تختفي بفي النباتات الخضراءوبيضوية مسطحة قمياًل،عمى األوراؽ بقع بيضاءتشاىد فقط 

 .( في المحمؽ4الشكؿ )التجفيؼ
: Cirsium canovirenالنوع - 3-2-5

،نبات ثنائي الحوؿ أو (Grey green thistle)الشوؾ األخضر الرمادي، يعرؼ النوع باسـ 
األوراؽ . ، السوؽ ليست شائكة أو مجنحةCirsium arvenseمعمر، تشبو أزىاره األزىار البيضاء ؿ 

قمـ الساؽ مغطاة بأشعار .شائكة جدًا ويممؾ النبات بالمجمؿ لوف رمادي،يممؾ عادة ساؽ متفرعة وحيدة 
األزىار بيضاء متسخة أو بموف الخزامى الشاحب متوضعة في فنجاف مغطى قمياًل .رمادية أو بيضاء

 Winston، وىذا يتفؽ مع ماذكره بأشعار تشبو بيت العنكبوت ، تنتيي القنابات الخارجية بأشواؾ
أكثر ما يميزه ىو تفصيص األوراؽ القاعدية التي تظير في شير نيساف بشكؿ ورقة ، (2008)وزمالئو  

 في 5الشكؿ)مركبة تتوضع عمييا الفصوص المثمثية الشكؿ الشائكة في قمتيا بشكؿ دوارة ثالثية األبعاد
 .(المحمؽ

 Silybum marianumالنوع  - 3-2-6
 األوراؽ بسيولة مف خالؿ التموف األبيض المرخـ الموجود عمى طوؿ عروؽ األوراؽ يمكف تمييز

األوراؽ القاعدية مفصصة بعمؽ .  النبات عبر سطوحيفرزيوجد غالبًا سائؿ شبو حميبي , الخضراء الداكنة
األوراؽ الساقية أصغر ليست بنفس تفصيص .سـ25سـ وعرض أكثر مف 51ويمكف أف تكوف بطوؿ 

قد تكوف . تنمو بشكؿ متناوب عمى الساقالسوؽ ثخينة قاسية ليست شائكة. تشبؾ الساؽ, ةقاعدياألوراؽ اؿ
 (.2008) وزمالئو  Winston، وىذا يتفؽ مع ماذكره متفرعة أو غير متفرعة

تممؾ .منفردة بنياية الخمفات والفروعتكوف  سـ وغالبًا 5الرؤوس الزىرية أكثر مف يبمغ قطر 
سـ ومزينة 5-1.9الشماريخ الزىرية صفًا مف القنابات الجمدية العريضة المنتيية بأشواؾ قاسية بطوؿ 
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 مـ مسطحة ناعمة المعة و يتبايف لونيا بيف البني 6بطوؿ الوزف والثمار األكينية ثقيمة . بأشواؾ أصغر
تممؾ خصمة مف األشعار الشائكة الصغيرة جدًا التي تسقط تاركة حمقة . المشوب ببقع مغايرة إلى األسود

 .( في المحمؽ6الشكؿ )يتكوف النظاـ الجذري مف جذر رئيسي طويؿ. عندما تنضج البذور
 .Picnomon acarnaالنوع  - 3-2-7

سـ،يحمؿ العديد مف  األفرع المزودة باألجنحة الشائكة 100ىو نبات قائـ ينمو الرتفاع أكثر مف
األوراؽ أيضًا موبرة بأشعار بيضاء، األوراؽ األرضية طوليا  تكوف .وأشعار كثيفة معطية المظير الوبري

أوراؽ الساؽ متبادلة التوضع، بطوؿ أكثر .سـ،مفصصة بشكؿ خفيؼ ومزودة بأشواؾ قصيرة30أكثر مف 
مـ عمى الفصوص وأشواؾ 15-10سـ،تحمؿ فصوص قميمة العمؽ ذات أشواؾ صفراء بطوؿ 10مف 

األقراص الزىرية أسطوانية  تكوف . عمى الساؽ كاألجنحةتمتد ممتفةقواعد األوراؽ .أقصر عمى الحواؼ
 سـ،مفردة أو متجمعة في مجموعات 1سـ،وعرض حوالي 4-2لكف تصبح شريطية في القمة، بطوؿ 

صغيرة في نياية األفرع أو عمى شماريخ صغيرة عمى محور الورقة، كما تكوف محاطة بالعديد مف 
البذور بنية إلى .األزىار زىرية  إلى بنفسجية.القنابات كؿ منيا تنتيي بأشواؾ عديدة صفراء شوكية الشكؿ

مـ،ممساء والمعة،تحمؿ العفرات العديد مف األشعار الريشية 6-4سوداء مع خطوط طولية أفتح بطوؿ 
 Parsons and، يتفؽ الوصؼ مع ماذكر كؿ مف سـ،متصمة بشكؿ ضعيؼ 2-1الفضية بطوؿ 

Cuthbertson( 1992.)( في المحمؽ7الشكؿ ). 
 Notobasis syriacaالنوع  - 3-2-8

 وتكوف األوراؽ حمزونيًا عمى الساؽ،، تترتب ( في المحمؽ8الشكؿ )سـ،100-30 ينمو لطوؿ 
أشواؾ حادة عمى الحواؼ والقمة،األزىار مع مفصصة بعمؽ،لونيا أخضر رمادي مع عروؽ بيضاء 

، وىذا يتفؽ معما ذكره سـ، محاط بعدة قنابات قاعدية شائكة2بنفسجية متجمعة في قرص زىري بقطر
 :لوحظ وجود أربع أنماط لمنوع تتبايف في مجموعة مف الصفات. (2001)بركودة وزمالئيا 

 لوف القنابات الخارجية لألقراص الزىرية بنفسجي فاتح أـ بني  .1

 األقراص الزىرية متوضعة بشكؿ مفرد أـ متجمعة ضمف عناقيد  .2

 (متوسطة أـ محدودة ومقتصرة عمى بداية السوؽ فقط)الكثافة الورقية عمى طوؿ السوؽ الزىرية  .3

 شكؿ األوراؽ ودرجة تفصيصيا .4

 تتفؽ مع ماتـ تصنيفو ضمف أطمس Notobasisمالحظة إمكانية تصنيفأكثر مف نوع  ضمف  جنس 
 .  حيث تـ تصنيؼ نوعيف ضمف الجنس (2001بركودة وزمالئيا، )التنوع الحيوي 
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الشوك التي تم تسجيميا في المواقع المدروسة والتي تنتمي ألجناس نباتات أنواع - 3-3
 CarduusوCirsiumغير 

 Carduusو Cirsiumيبين قائمة األشواك التي سجلت في المناطق المدروسة و التي ال تنتمي للجنسين . 14الجدول

 يالحظاث االسى االَكهٍصي االسى انؼسبً َٕع انشٕك

Carlina corymbosaL  
Clustered Carline 

Thistle 
 

Carlina involucrata 

Poiret 
 كسنٍُت قُابٍت

African Carlina 

Thistle 
 2001بركودة وآخروف، 

Carlina vulgarisL  Carline thistle  (1970)نى ٌسد ذكسِ فً فهٕزة يٕحسد 

Carthamus lanatusL  Saffron thistle (1970)نى ٌسد ذكسِ فً فهٕزة يٕحسد 

Carthamus glaucus  glaucous star thistle  

Carthamus dentatus  Toothed Thistle  

Carthamus nitidus 

Boiss. 
   انقسطى انبسي

Centaurea hyalolepis 

Boiss 
 انًساز األصفس

Knapweed, 

Cornflower 
 2008انحكٍى ٔآخسٌٔ، 

Centaurea 

ibericaTrevir.&Spreng 
 يساز شائغ

Iberian Starthistle 

or Iberian 

Knapweed 

 2001بركودة وآخروف، 

Centauria 

onopordifolia 
   

Centauria pallescens شٕك انًساز centáurea  ،2001بركودة وآخروف 

Scolymus hispanicusL  

Golden thistle or 

Spanish oyster 

thistle 

 

Echinops  spp  globethistle  

Onopordum dissectum شٕك انجًال thistle (1970)نى ٌسد ذكسِ فً فهٕزة يٕحسد 

Onopordum 

heteracanthum 
   

  في الممحؽ15ىذه األنواع موضحة في الشكؿ 
: الشوكنباتات متابعة مراحل التطور لبعض أنواع -3-4
 :Carduus bourgeanusالنوع-3-4-1

 ضعيفًا وغير ممحوظ، سجؿ ظيور البادرات 2014كاف انتشار النوع في منطقة دير عمي  عاـ 
مف آخر الشير األوؿ حتى نياية الشير الثالث مع تراكب مراحؿ نمو النبات حيث ترافقت البادرات مع 

 سـ  ولـ 20لـ يتجاوز ارتفاع العينات ىذه في نياية شير نيساف . الطور الزىري في نياية الشير الثالث
 28/5/2014يظير تشكؿ كثافة ورقية سواء باألوراؽ القاعدية أو الساقية، وفي الجولة التي تمت في 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ludolph_Christian_Treviranus
http://en.wikipedia.org/wiki/Curt_Polycarp_Joachim_Sprengel
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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حيث )كانت جميع العينات المرصودة يابسة وقشية، قد يعزى ضعؼ النمو إلى وجود العدو الحيوي 
عمى االوراؽ ما تسبب بتثقب شديد Vannessacardui أبو الدقيؽ الخبازيشوىدت تغذية كثيفة ليرقات
بمياجمة يرقات الحشرة لمعديد مف العوائؿ  (2011) وزمالئو Stefanescuفييا، ىذا يتفؽ مع ما ذكره 

 أو قد تعود ( الفصيمة المركبة ىو األكثر تفضيالً Cardueaeالنباتية، إال أف الشوؾ مف تحت صؼ 
 الذي شيد عدة 2015 جاؼ وذو شتاء قصير  بالمقارنة مع العاـ 2014ألسباب مناخية، حيث كاف عاـ 

 سجؿ أعمى انتشار لمنوع 2015كاف العاـ ). موجات ثموج وشتاء طويؿ نسبيًا، أو اجتماع السببيف معاً 
Carduus bourgeanus مقارنة مع أنواع الشوؾ األخرى وذلؾ في مناطؽ ريؼ دمشؽ المدروسة ما

األوراؽ )، أمكف التعرؼ عمى النبات مف خالؿ البادرات يدؿ عمى أف النوع محب جدًا لمرطوبة األرضية
 .(في المحمؽ9الشكؿ)  المميزة لمنوع (الحقيقية األولية

:  Picnomon acarnaالنوع -3-4-2
بدأ اإلنبات مف شير كانوف األوؿ واستمر حتى الشير الثالث، أمكف التعرؼ عمى النبات بسيولة 

 (. في المحمؽ10الشكؿ ) ألرضيةفي طور األوراؽ ا
3-4-3-Silybum marianum: 

لوحظ نمو النبات بشكؿ رقعة  طولية في األرض مفترشة بالبادرات، كما لوحظ استمرار ظيور 
البادرات مف بداية شير كانوف األوؿ واستمر حتى أواخر كانوف الثاني حيث بدأ تشكؿ األوراؽ القاعدية 

الذي استمر حتى بداية شير نيساف ليبدأ استقامة السوؽ الزىرية، تتوقؼ مراحؿ التطور عمى توفر 
المميزة  (األوراؽ الحقيقية األولية) أمكف التعرؼ عمى النبات مف خالؿ البادرات ظروؼ الرطوبة والظؿ

(.  في المحمؽ11الشكؿ )لمنوع ،
3-4-4-Onopordum spp :

 .كما يسمى بشوؾ الجماؿ (2001بركودة وآخروف، )يسمى بالشوؾ البنفسجي 
استمرت دورة حياتو مف شير كانوف األوؿ و حتى شير أيار أمكف التعرؼ عمى النبات مف 

 .( في المحمؽ12الشكؿ)المميزة لمجنس (األوراؽ الحقيقية األولية)خالؿ البادرات 
 
: دراسة نسبة إنبات بذور بعض أنواع نباتات الشوك في الظروف المخبرية- 3-5
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 500، حيث تـ اختبار ( في المحمؽ13 ضمف صواني إنباتالشكؿ 1/4/2015تمت الزراعة في 
. بذرة لكؿ نوع مف األنواع الخاضعة لمتجربة، ثـ تـ حساب نسبة اإلنبات كنسبة مئوية

: نتائج نسبة إنبات بذور بعض أنواع الشوك. 15جدولال

 نوع الشوؾ
بعد خمسة أياـ 
 مف الزراعة

 يـو 13بعد 
 مف الزراعة

 مالحظات حوؿ وجود النبات بالطبيعة

Carduus nutans 10% 20% يتواجد باألماكف الميممة بشكؿ متفرؽ 
Silybum marianum 

 ذات البذورالبنية
100% 100% 

يتواجد عمى جوانب الحقوؿ الزراعية بكثافة عالية وفي 
 األماكف الميممة الرطبة

Silybum marianum 
 داءات البذورالسوذ

10% 10% 

Silybum marianum 
 ات البذورالبيضاءذ

66,6% 88% 

Notobasis syriaca 10% 10% 
يتواجد ضمف الحقوؿ المزروعة بالنجيميات، والحقوؿ الميممة 

 %100غير المزروعة وكثافتيا عالية تصؿ أحيانًا حتى
 

عمى النسبة المئوية إلنبات بذور بعض أنواع نباتات الشوؾ 15تدؿ البيانات في الجدوؿ 
وجد أف بعض األنواع ليا نسبة . المدروسة وذلؾ بيدؼ التعرؼ عمى مقدار الزيادة السنوية المتوقعو ليا

 يبيف صور ( في الممحؽ14الشكؿ ). ذو البذور البنية ثـ البيضاءS.marianumإنبات مرتفعة جدًا مثؿ 
.  يـو مف الزراعة13بادرات اإلنبات بعد 

 تعد دراسة نسبة اإلنبات ليذه األنواع ميـ جدًا وخصوصًا بظروؼ الحقؿ لتحديد نسبة اإلنبات 
الحقمية أواًل ومف ثـ تحديد عمؽ اإلنبات المناسب ليذه البذور، حيث وجدنا مف خالؿ المراقبة الطويمة 

ليذه األنواع عدـ تواجدىا بنفس الكثافة داخؿ الحقوؿ الزراعية وعمى أطراؼ الحقوؿ أو في األماكف غير 
حيث عمميات خدمة التربة وعمؽ دفف البذور تحت سطح التربة قد تكوف أحد أسباب تقميؿ ) المزروعة

ىذه الكثافة لكونو يقمؿ نسبة اإلنبات حيث أف الظالـ يدخؿ البذور في طور كموف ثانوي يمكف كسره  بعد 
 وقد تشكؿ ىذه الفرضية في حاؿ إثباتيا ،((2000المعمار، )ثانية فقط مف تعريض البذور لمضوء90

.  طريقة مكافحة ناجعة
 أظير نسبة إنبات منخفضة  في ظروؼ اإلضاءة في Carduus nutans بالنسبة لمنوع 

المخبر كما أف كثافتو كانت منخفضة جدًا في المناطؽ المكشوفة ىذا يتفؽ مع ما تـ التوصؿ إليو مف 
وكذلؾ سرعة %  67بأف نسبة إنبات بذور النوع كانت عظمى (Han& Young, 2013) نتائج مف قبؿ
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 )، بينما في ظروؼ الضوء% 80اإلنبات مقدرًة باألياـ أيضًا كانت عظمى تحت ظروؼ الظالـ بنسبة 
، وربما ىذه النسبة تعود بشكؿ نسبي لكوف %2-1فكانت نسبة اإلنبات منخفضة  (%0تظميؿ بنسبة 

 سطح التربة كاف أكثر جفافًا بالمقارنة مع سطح التربة المظممة، 
 :تحديد أنواع األعشاب المرافقة ألنواع نباتات الشوك- 3-6

تـ تسجيؿ عدد كبير جدًا مف األعشاب المرافقة لنباتات الشوؾ وىي تتحمؿ نفس الظروؼ البيئية 
تقريبًا، وقد يكوف ليا دور في حفظ وصيانة األعداء الحيوية التي تياجـ نباتات الشوؾ أو غيرىا،  

في و( 16) وىي مبينة بالجدوؿ Asteraceaeوجدت أنواع نباتية مف نفس فصيمة نباتات الشوؾ 
 .في المحمؽ15الشكؿ 

نما تمت في الصيؼ، حيث تـ   لـ تشمؿ دراسة الحصر ىذه كؿ األنواع النباتية الموجودة وا 
التركيز عمى األنواع التي تستمر بالنمو خالؿ فصؿ الصيؼ وليست األنواع البرية الربيعية التي تظير 

.  خالؿ موسـ األمطار وتنتيي بعده
معظـ ىذه األنواع مف النباتات المعمرة ذات الجذور العميقة جدًا في التربة ولذلؾ تستمر بالنمو 

. واإلزىار واإلثمار حتى في الظروؼ الجافة جدًا وىذا يعطييا أفضمية كبيرة مف الناحية البيئية
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 : ىي16أىم أنواع األعشاب المرافقة ألنواع نباتات الشوك في مواقع الدراسة والمبينة بالشكل .16جدولال

 نوع العشب المرافؽ
االسـ العربي 
 لمعشب المرافؽ

  فصيمة العشب المرافؽ طبيعة النمو

Asclepias 

labriformis 
 Asclepiadaceae معمر 

لـ يرد ذكره في فمورة 
 (1970)موترد 

Astragalus 

deinacanthus 
 2001بركودة وآخروف،  Fabaceae معمر بميالقتاد الج

Ballota undulata كتيمة، الشرماء 
معمر دائـ 
 الخضرة

Lamiaceae 
 2012الحكيـ وآخروف، 

Echium italicum حولي إكيـو إيطالي Boraginaceae 
 2001بركودة وآخروف، 

Eryngium 

campestre 
  Apiaceae معمر  حقميةقرصعنة

Eryngium creticum معمر القرصعنة Apiaceae  

Eryngium ovinum  معمر Apiaceae 
نى ٌسد ذكسِ فً فهٕزة 

 (1970)يٕحسد

Onobrychis crista 

galli 
  Fabaceae حولي ضرس العجوز

Ononis spinosa معمر الشبرؽ الشائؾ Fabaceae  

Palenis spinosa حولي عيف الثور الشائكة Asteraceae  ،2001بركودة وآخروف 

Phlomis syriaca  الميب  Lamiaceae  ،2001بركودة وآخروف 

Scabiosa olivieri   Caprifoliaceae  

Serratula pusilla, 

Rhaponticum 

pusillum 

جويزة األرض أو 
 قرعة الشايب

 Asteraceae  

Verbascum 

phlomoides 
 Scrophulariaceae يؼًس البوصيري

نى ٌسد ذكسِ فً فهٕزة 

 (1970)يٕحسد

Vitex angus معمر األرثد الطياري Verbenaceae  

Marrubium vulgare معمر الفراسيوف الشائع Lamiaceae  

 
يقترح دراسة تفصيمية دقيقة ليذه األنواع ومدى تواجدىا مترافقة مع نباتات الشوؾ ودراسة دورىا 

 وتاثيرىا عمى نباتات الشوؾ نفسيا حيث اقترح .في التأثير عمى عدد الحشرات الزائرة لنباتات الشوؾ
 بأف النباتات المرافقة أيضًا تؤثر في نسبة اإلنبات لكونو تؤثر في Han& Young(2013)الباحثاف 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Boraginaceae
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حيث قالوا بأف نباتات الصيؼ المعمرة . Carduus nutansتظميؿ سطح التربة المموثة ببذور النوع 
، % 80األكثر طواًل عندما تتواجد في ظروؼ جيدة تصنع بيئة مظممة مشابية لمعاممة التضميؿ حتى 

لكف مع استمرار النباتات المرافقة بالتطاوؿ تخمؽ ظروؼ ظؿ خالؿ الربيع تحد مف نمو الشوؾ 
Carduus nutans حسب مالحظات الباحث وتقرير Hamrick and Janet (1987). 

تحديد األعداء الحيوية الحشرية ألنواع الشوك والمتطفالت والمفترسات الحشرية المسجمة في  - 3-7
: مناطق الدراسة

 :Cirsium ,Carduus مف الجنسيفتحديد األعداء الحيوية الحشرية ألنواع الشوك- 3-7-1
تـ حصر تسع وعشروف نوع حشري يياجـ أنواع الشوؾ السابقة تنتمي لسبع رتب كما ىي 

 Coleoptera،Dermaptera ،Diptera ،Hemiptera):  وىي(17 )موضحة بالجدوؿ

،Heteroptera ،Hymenoptera  ،Lipedoptera) . وثماني عشرة عائمة(Anobiidae ،
Aphididae ،Chrysomelidae،Cicadidae  ،Curculionidae ،Cymidae،Cynipidae 

،Forficulidae،Lygaeidae ،Meloidae ،Monophlebidae ،Noctuidae ،Nymphalidae 

،Orsillidae،Scarabaeidae ،Tephritidae ،Tingidae  ،Triozidae) . تـ تصنيؼ عشرة منيا
 يبيف ىذه األجناس واألنواع  في الممحؽ16الشكؿ ). عمى مستوى الجنس وتسعة عشرة عمى مستوى النوع

. (التي تـ تسجيمو
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 يبين أىم أجناس وأنواع األعداء الحيوية الحشرية التي تم تسجيميا عمى أنواع الشوك. 17جدول ال
: Carduusو Cirsiumمن الجنسين

انجصء 

 انُباحً انٓدف

انطٕز 

 انري حى يشاْدحّ
 انُباث انؼائم َٕع انحشسة انجُس انؼائهت

 Coleoptera زحبت

داخم األقساص 

 انصْسي ػُد

 قاػدحٓا

receptacle 

انحشساث انكايهت 

 ٔانٍسقاث
Anobiidae  

Lasioderma 

serricorne 

Silybum 

marianum, 

Carduus 

nutans 

ػهى طٕل 

 األفسع انُباحٍت

انحشساث انكايهت 

 ٔانحٕزٌاث
Chrysomelidae 

 
Cassida rubiginosa 

Silybum 

marianum 

  Chrysomelidae انحشساث انكايهت ػهى انُباث
Psylliodes 

chalcomerus 

Cirsium spp 
Carduusspp 

 Curculionidae  Ceutorhynchus litura انحشساث انكايهت ػهى انُباث
Silybum 

marianum 

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
  Curculionidae Lixus spp انحشساث انكايهت

Cirsium spp 
Carduusspp 

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Curculionidae  Larinus planus انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Curculionidae  Larinus turbinatus انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Curculionidae  Rhynocerus conicus انحشساث انكايهت

Silybum 

marianum  ػهى األقساص

 انصْسٌت
 Meloidae  Mylabris variabilis انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Scarabaeidae انحشساث انكايهت

 
Oxytherea cincetella 

Cirsium spp 
Carduusspp 

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
  Scarabaeidae Potosiaspp انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Scarabaeidae  Potosia cupria انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Scarabaeidae  Tropinota hirta انحشساث انكايهت

Silybum 

marianum 
 Dermaptera زحبت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
 Forficulidae  Forficula auricularia انحشساث انكايهت

Cirsium spp 
Carduusspp 

 Dipteraزحبت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
  Tephritidae انحشساث انكايهت

Chaetostomilla 

cylindrica 

Cirsium spp 
Carduusspp 

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
  Tephritidae Tephritis spp انحشساث انكايهت

ػهى األقساص 

 انصْسٌت
  Tephritidae Urophoraspp انحشساث انكايهت

Hemiptera زحبت  

ػهى األفسع 

 انُباحٍت

انحشساث انكايهت 

 ٔانحٕزٌاث
Aphididae  Brachicuadus cardu 

Notobasis 

syriaca,silyb

um 

marianum 
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ػهى األفسع 

 انُباحٍت
  Cicadidae Cicadaspp انحشساث انكايهت

Notobasis 

syriaca 

  Cymidae Cymus spp انحشساث انكايهت ػهى انُباث
Picnomon 

acarna 

ػهى األفسع 

 انُباحٍت

أػساض 

 اإلصابت
Monophlebidae  Icerya purchasi 

Cirsium spp 
Carduusspp 

  Orsillidae Nysius spp انحشساث انكايهت ػهى انُباث

 Tingidae انحشساث انكايهت ػهى انُباث
Corythuchas

pp 
 

ضًٍ أٔزاو 

ػهى انسطح 

 انسفهً نهٕزقت

أػساض 

 اإلصابت
Triozidae 

Ceropsyllasp

p 
 

Heteroptera زحبت  

ػهى 

األقساص 

 انصْسٌت

انحشساث 

 انكايهت
Lygaeidae  Arocatus longiceps 

Silybum 

marianum 

Hymenopteraزحبت  

ضًٍ أٔزاو 

 انٕزقت
  Cynipidae Cynips spp انحشساث انكايهت

Carduus 

australis 

Lepidoptera زحبت  

ػهى األفسع 

 انُباحٍت
 Noctuidae  Chrysodeixis chalcites انٍسقاث

Silybum 

marianum 

 Noctuidae  Eublemma amoea انفساشت ػهى انُباث
Carduus 

argentatus 

ػهى األفسع 

 انُباحٍت

انٍسقاث 

 ٔانفساشت
Nymphalidae  Vanessa cardui 

Silybum 

marianum 

 
تباينت طبيعة التغذية لمحشرات المجموعة وكذلؾ أعدائيا ومواعيد ظيورىا، ولذلؾ قمنا بدراسة 
أدؽ لكؿ نوع حشري عمى حده، وذلؾ في أماكف شبو محمية في منطقة دير عمي وغيرىا وثـ تسجيؿ 

. المالحظات الحقمية لمحشرات المدروسة مف خالؿ القياـ بجوالت حقمية كثيرة
 :ألعداء الطبيعية المسجمةفي المواقع المدروسةالمحة عن -3-7-2
3-7-2-1 -Larinus turbinatus 

، ويتفؽ ىذا مع ما ذكره Carduus sppعمى أنواع  (محافظة السويداء)سجؿ في منطقة الطيبة
Koch (1992)  بوجود النوع عمى أشواؾ مف الجنسيف Carduus- Cirsium وكذلؾ ذكر 

Burakowski(1999) و(1993) وزمالئو Alonso- Zarazaga&Lyal(2009)و Alonso- 

Zarazaga  حشرات عمى القرص الزىري 8-3عددىا يتراوح ما بيف )حيث شوىدت األفراد البالغة 
وذلؾ في منتصؼ شير تموز عمى األقراص الزىرية لعينات الشوؾ المسجمة ويتفؽ ىذا مع ما  (الواحد
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 األفراد األولى حيث الحظوا أف (1999) وزمالئو Campobassoو (1971) وزمالئو Zwölferسجمو 
 .تنشط في منتصؼ حزيراف

3-7-2-2-Larinus planus: 
، حيث شوىدت األفراد Carduussppعمى أنواع  (يحافظت انسٌٕداء)سجؿ في منطقة سميـ

وىذا يتفؽ مع ما ذكره . البالغة في منتصؼ شير تموز عمى األقراص الزىرية لعينات الشوؾ المسجمة
Heijerman( 2007) وSkuhrovec&Gosik(2011)  عمى خمس أنواع مف بوجود النوع

 .Carduus acanthoides، Carduus crispus وعمى Cirsiumالجنس
3-7-2-3-Rhinocyllusconicus :

، وكذلؾ عمى النوع Carduusspp عمى أنواع (محافظة السويداء) سجؿ في منطقة سميـ
Silybum marianum حيث شوىدت األفراد البالغة في منتصؼ شير تموز عمى األقراص الزىرية ،
حيث ذكر أف الحشرة  Louda &Arnett( 2000)ويتفؽ ىذا ما مع ما ذكره. لعينات الشوؾ المسجمة

  بالمقارنة مع نباتات الجنسCarduussppأظيرت تفضيؿ غذائي أكبر لنباتات 
Cirsiumsp .

3-7-2-4-:Lixusspp 
، وكذلؾ عمى Carduus عمى أنواع الجنس  (يحافظت انسٌٕداء)سجؿ في منطقة الخالدية

حيث شوىدت األفراد البالغة في شير نيساف Onopordum dissectum، والنوع  Echinopsالجنس
ويتفؽ ىذا مع ما ذكره . كذلؾ في منتصؼ شير تموز عمى جميع األجزاء النباتية لعينات الشوؾ المسجمة

Gültekin( 2007 ) نواع الجنس  النباتيةألعوائؿاؿبأف مكاف وضع البيض عمىLixus تتبايف حسب
 يضع البيض عمى الساؽ الرئيسي لنباتات الجنس Lixus filiformis Fabriciusالعائؿ النباتي فالنوع 

Cirsium sp بينما النوع ،Lixus filiformis Fabricius يضع البيض عمى الساؽ الرئيسي أو األفرع 
 .Carduus nutans, Carduus crispusالجانبية لمنوعيف

3-7-2-5-:Psylliodes chalcomerus 

، حيث شوىدت األفراد Carduus عمى أنواع الجنس  (محافظة السويداء)سجؿ في منطقة قنوات
المذيف ذكروا أىمية  (2008)وزمالئو  Winstonالبالغة في شير تموز عمى األوراؽ ويتفؽ ىذا مع 

 Carduus وCarduus nutans وCarduus pycnocephalusالحشرة كعدو حيوي فعاؿ في إدارة 

acanthoides 
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3-7-2-6-Cynipids spp 
، إذ لوحظ أف Carduus australis عمى النوع  (محافظة السويداء)سجؿ في منطقة الطيبة

ويتفؽ ىذا مع ما ذكره . الحشرة تشكؿ أوراـ عمى سوؽ النبات، شوىدت األفراد البالغة خالؿ شير تموز
Nieves(2008.) 

3-7-2-7-Chaetostomella cylindrica 
، وكذلؾ عمى النوع Carduussp عمى أنواع الجنس (محافظة السويداء) سجؿ في منطقة قنوات

Carthamus dentatus ويتفؽ ىذا مع ما ذكره ،Smithبأف الحشرة تياجـ ستة  (2009) وزمالئو
شوىدت األفراد البالغة في شير تموز عمى األفرع الزىرية . أجناس وعشرة أنواع مف الشوؾ في لبناف

. لعينات الشوؾ المسجمة
3-7-2-8-Urophora spp 

، يتفؽ Carduus sp عمى أنواع الجنس (محافظة السويداء)سجؿ في مناطؽ قنوات سميـ وولغا
حيث Carduus nutansالنوع بوجود الحشرة عمى  (1999) وزمالئو  Campobassoىذا مع ما ذكره

 . شوىدت األفراد البالغة في شير نيساف عمى األفرع الزىرية
3-7-2-9-Tephritis spp 

، يتفؽ ىذا مع ما Carduussp عمى أنواع الجنس (محافظة السويداء) سجؿ في منطقة قنوات
، حيث شوىدت Carduus nutansالنوع بوجود الحشرة عمى  (1999) وزمالئو Campobassoذكره 

. األفراد البالغة في شير نيساف عمى األفرع الزىرية
3-7-2-10-Ceutorhynchus litura 

 عمى النوع (محافظة السويداء) سجؿ في منطقتي سيوة البالطة وأـ الزيتوف
Silybummarianum والنوع Carlina corymbosa حيث شوىدت األفراد البالغة في شير نيساف ،
باستخداـ الحشرة كعدو  (2013) وزمالئو Gramingيتفؽ ىذا مع ما ذكره . عمى أوراؽ وسوؽ النبات

. Cirsium arvenseحيوي إلدارة 
3-7-2-11-Cassida rubiginosa 

 والنوع Silybum marianumسجؿ في مناطؽ الخالدية وسميـ وولغا عمى النوع 
Onopordum dissectum حيث شوىدت األفراد البالغة والحوريات في شير نيساف عمى أوراؽ وسوؽ ،

باستخداـ النوع كعدو حيوي إلدارة الشوؾ (2008)وزمالئو  Winstonويتفؽ ىذا مع ما ذكره . النبات
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Cirsium vulgare كذلؾ ذكر ،Campobasso بوجود الحشرة عمى  (1999) وزمالئو
Carduusspp. 

3-7-2-12- Cicadaspp 
 والنوع Notobasis syriacaسجؿ في مناطؽ الخالدية وأـ الزيتوف وقنوات عمى النوع 

Carlina corymbosa وأنواع مف الجنس Echinops حيث شوىدت األفراد البالغة بيف أشير نيساف ،
. حتى تموز عمى  سوؽ النبات

3-7-2-13-:Vannessa cardui 

، وكذلؾ عمى الجنس Silybum marianumسجؿ في منطقتي سميـ وولغا عمى النوع 
Onopordum sp حيث شوىدت اليرقات بأعداد كبيرة في  شيري آذار ونيساف عمى أوراؽ نباتات الشوؾ

ما تسبب بتثقب وتآكؿ األجزاء الخضرية لمشوؾ في طور األوراؽ القاعدية قبؿ استقامة النبات وتشكؿ 
 .السوؽ الزىرية

3-7-2-14- Ceropsylla spp 
، حيث شوىدت أوراـ منتفخة Centuaria onopordifoliaسجؿ في منطقة الطيبة عمى النوع 

. بعضيا مثقب في شير تموز عمى أوراؽ النبات
عندما نبحث عف عدو حشري الستخدامو ضمف برامج المكافحة الحيوية لنباتات الشوؾ مف 

 أكثر ما ييمنا باإلضافة لتخصصو الغذائي أف يكوف ىذا العدو الحيوي قادر عمى Carduusالجنس 
ال تتكاثر إال عف Carduusتخفيض كمية البذور المنتجة مف قبؿ النبات اليدؼ ألف نباتات الجنس 

 .طريؽ البذور
ولذلؾ خمص ىذا البحث إلى توجيو االىتماـ إلى بعض األنواع الحشرية مثؿ 

 الذي يعتبر عدو فعاؿ في برامج المكافحة المتكاممة حسب Psylliodeschalcomerusالنوع
Winston وبالتالي تحد مف إنتاج )حيث تياجـ األفراد البالغة األوراؽ والبراعـ ، 2008) ) وزمالئو

كما تحفر يرقاتو بالساؽ والجذر مما يضعؼ النبات بالكامؿ  (األقراص الزىرية،أي تقمؿ البذور المنتجة
وبذلؾ تعمؿ ىذه الحشرة عمى إضعاؼ النباتات اليدؼ خالؿ الموسـ وتقمؿ مف قدرتو عمى منافسة 

 كذلؾ النوع .النباتات المحمية مف جية ،ىذا ومف جية أخرى فيي تقمؿ مف كمية البذور المنتجة
Rhynocerus conicus خنفساء األقراص الزىرية حيث تياجـ أفراده البالغة األقراص الزىرية وتضع

بيوضيا عمى القنابات الخارجية لتفقس عنيا يرقات تخترؽ القرص الزىري وتتغذىعمى أنسجتو إضافة 
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 حيث Cassida rubignosaوالنوع . ألنسجة األزىار والبذور وبالنتيجة تقميؿ كمية البذور المنتجة
 Hayesوىذ يتفؽ معCarduusسجمت الحشرات الكاممة و الحوريات عمى أنواع عديدة مف الجنس

 في نيوزيالند، Carduusnutans الذي قاؿ اف الحشرة أطمقت وتأسست لمكافحة (2013)وآخروف، 
 يقترح إجراء دراسة لتحديد األنواع المتخصصة عمى نباتات مف الجنس ،Lixussppباإلضافة ألنواع مف 

Carduus الموجودة في منطقة الدراسة حيث ذكر ذكره Gültekin( 2007)  بوجود تخصص غذائي
لدى أنواع الجنس، كما تعود أىمية أنواع ىذا الجنس ألف أفراده تممؾ القدرة عمى إضعاؼ النبات لكونيا 

 Gültekinتياجـ أوراقو مف جية وتحفر يرقاتو ضمف السوؽ مف جية ثانية وىذا يتفؽ أيضًا مع ذكره 
فأىميتيا تعود إضافة لمتخصص الغذائي Urophoraspp، إضافة إلىأنواع ذباب الثمار مف 2007))

 Urophoraالذي تبديو أنواعيا والستخداـ العديد مف أنواعيا في برامج مكافحة حيوية مثؿ 

solstitialisالتي استخدمت في نيوزيالند لمكافحة Carduus nutans كما ذكرHayes  ،وآخروف
حيث تعتبر مف متغذيات البذور إضافة ألنيا تصنع أوراـ تتسبب في تثبيط مسار االستقالب (2013)

 .الطبيعي لمنبات مايضعؼ قدرتو عمى المنافسة
وأكثر . أيضاً  لياة المناسبةي ودراسة طرؽ التريذه األنواع نقترحإجراء دراسة بيولوجية كاممة لو ليذا

مف ذلؾ نقترح دراسة مدى فعالية برامج المكافحة المتكاممة التي يدخؿ فييا عدو حيوي واحد وتمؾ التي 
 أنو في برامج إدارة الشوؾ  (2013)وآخروف،  Hayesتتظافر فييا جيود أكثر مف عدو حيوي، حيث ذكر

Carduus nutans فإف الذبابة Urophora solstitialis قد تسببت بتخريب أكثر لمبذور في الرؤوس 
الزىرية لمنبات عند إطالقيا بمفردىا مقارنة بالتخريب الذي تسببت فيو عند إطالقيا مع 

 .2007) وزمالئو، Rhinocyllus conicus( Groentemanالخنفساء
: المتطفالت الحشرية المسجمة عمى جنسي الشوك في مناطق الدراسة- 3-7-3

مرافقة ألنواع الشوؾ تنتمي لرتبة  (في المحمؽ 17 مبينة بالشكؿ)تـ حصر ثالث متطفالت 
((Hymenopteraولثالث فصائؿ ،(Bethylidae ،Ichneumonidae  ،Pteromalidae) . تـ

.  تصنيؼ طفيؿ واحد منيا عمى مستوى النوع
 Cirsium ,Carduusأىم المتطفالت الحشرية المسجمة عمى نباتات الشوك من الجنسين. 18جدول ال

 النوع العائلة

Bethylidae  

Ichneumonidae  

Pteromalidae Spintherus dubius 
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: المفترسات الحشرية المسجمة عمى جنسي نباتات الشوك في مناطق الدراسة- 3-7-4

مرافؽ ألنواع الشوؾ المدروسة تنتمي  (في المحمؽ18مبيف بالشكؿ)تـ حصر إثنا عشر مفترس 
، (Carabidae)،Coccinellidae  ،Syrphidaeوثالث فصائؿ  ( Coleoptera،Diptera)لرتبتيف 

. تـ تصنيؼ إثناف منيا عمى مستوى الجنس وعشرة عمى مستوى النوع
 Cirsium ,Carduusأىم المفترسات الحشرية المسجمة عمى الشوك من الجنسين. 19جدول ال

 النوع الجنس العائلة الرتبة

Diptera Syrphidae 

 Episerphys baltiatus 

 Epistrophe grossulariae 

 Eupeodes corolla 

 Scaeva pyrastrii 

 Sphaerophoria scripta 

 Syrphus ripesi 

Coleoptera 

Carabideae 
Calosomaspp  

 Harbalus affinis 

Coccinellidae 

 Coccinella septempunctata 

Chilicorus  

 
Coccinella 

undecimpunctata 

 Hippodamia convergens 

 
 Episyrphusالمفترس إف ىذه النتائج تتفؽ مع ما تـ تسجيمو مف قبؿ العديد مف الباحثيف مثؿ تسجيؿ 

baltiatus والطفيؿ Spintherus dubius عمى النوع Carduus bourgeanus(Zumeta,  

2013) 

إف اليدؼ مف إجراء مسح لمطفيميات والمفترسات المرتبطة مع نباتات الشوؾ ىذه ىو توضيح طبيعة 
السالسؿ الغذائية التي تتـ في الطبيعة لكوف نباتات الشوؾ غازية، فالبد مف التعرؼ عمى أعدائيا 

الطبيعية الحشرية التي رافقتيا، وكذلؾ تحديد الطفيميات والمفترسات التي رافقت ىذه الحشرات، وىذا يتفؽ 
 .إضافة لتحديد الطفيميات والمفترسات المحمية. (2004) وزمالئو Van Driescheمع

،إلى تواجد أعداد كبيرة مف الطفيميات 19والجدوؿ18الجدوؿتشير البيانات المدرجة في 
والمفترسات عمى األنواع المختمفة لنباتات الشوؾ في منطقة الدراسة وىذا يعطي أىمية بيئية كبيرة ليذه 
األنواع التي تفيد في صيانة وحفظ األعداء الحيوية الطبيعية منيا، أو المرباة والمنشورة في البيئة وذلؾ 

بسبب طبيعة نمو تمؾ األنواع وتحمميا لمجفاؼ خالؿ فترة الصيؼ وخصوصًا عند غياب األنواع النباتية 
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وىذا يفرض جداًل دراسة األىمية البيئية بالتفصيؿ ومدى إمكانية نشر األعداء الحيوية عمى تمؾ . األخرى
. النباتات بداًل مف نشرىا في الحقوؿ الواسعة

 :النتائج
وجد في ىذه الدراسة عدة أنواع لـ تذكر في فمورة موترد وىي تسجؿ ىنا ألوؿ مرة حسب المراجع  .1

: المتوفرة
a) Carduus bourgeanusوجد في معظـ المناطؽ المدروسة، وكاف متوسط االنتشار 

b) Cirsium canoviren سجؿ فقط في منطقة الطيبة 

c) Carlina vulgaris Lوجد في معظـ المناطؽ المدروسة بانتشار متوسط 

d) Carthamus lanatus Lوجد في معظـ المناطؽ المدروسة بانتشار متوسط 

e) Onopordum dissectumوجد في معظـ المناطؽ المدروسة بانتشار متوسط 

f) Asclepias labriformisىو نبات ساـ لحيوانات الرعي، سجؿ وجوده في منطقة إـ الزيتوف. 

g) Verbascum phlomoidesسجؿ في منطقة الطيبة . 

h) Eryngium ovinum 

في معظـ مناطؽ الدراسة التي تميزت بمناخ دافئ رطب، Silybum marianumسجؿ انتشار النوع  .2
 .لـ يسجؿ في منطقة الطيبة وال في منطقة دير عمي

 -Psylliodes chalcomerus نوع حشري عمى نباتات الشوؾ، ونقترح منيا 29 حصر تـ .3

Rhynocerus conicus -Cassida rubiginosa -Lixus sppوUrophora spp ..مكافحة ؿ
تساىـ في تخفيض بنؾ البذور ليذه ، نظرًا ألنيا Carduus- Cirsiumنباتات الشوؾ منالجنسيف

 اتجاه بعض أنواع الشوؾ، ما يضمف سالمة المحاصيؿ النباتية اً  غذائياً تبدي تخصصاألنواع، كما 
 .الموجودةوالمراعي والبيئات الطبيعية

 .تـ حصر ثالث متطفالت .4

 .تـ حصر إثنا عشر مفترس حشري .5

 .نباتات الشوؾ أىمية بيئية كبيرة في حفظ وصيانة األعداء الحيويةؿ .6
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 :المقترحات
 دراسة بيئية وبيولوجية متكاممة لألنواع التي تتسـ بالتخصصية عمى نباتات الشوؾ ومنيا .2

- Psylliodes chalcomerus- Rhynocerus conicus -Cassida rubiginosaاألَٕاع
Lixus sppوUrophora spp. 

توسيع حصر األنواع النباتية واألنواع الحشرية التي ترافقيا إلى معظـ مناطؽ محافظة السويداء  .3
 .وريؼ دمشؽ وغيرىا مف المحافظات

القياـ بدراسة العالقة بيف نوع النباتات المرافقة لمشوؾ اليدؼ وكثافتو وذلؾ ضمف عدة ظروؼ بيئية  .4
لتحديد تأثير النباتات المرافقة عمى نمو الشوؾ اليدؼ محفزة أـ  (..حقوؿ زراعية، مناطؽ مكشوفة، )

 مثبطة لنموه ولنسبة إنبات بذوره

 لتوقع إمكانية تصنيفو لتحت أنواع نظرًا لوجود Silybum marianumدراسة تصنيفية أعمؽ لمنوع  .5
، أيضًا تنفيذ Notobasis syriaca، وكذلؾ لمنوع (أسود، بني، أبيض)ثالث أنماط لونية لمبذور

 .دراسات تصنيفية أعمؽ إلى فوؽ أنواع  وأنواع

عمى مستوى فوؽ النوع والنوع Echinopssppاعتماد الدراسة البيولوجية الجزيئية لتصنيؼ الجنس  .6
ومقارنة الفروؽ بينيا عمى المستوى الجزيئي، وذلؾ ألف تصنيؼ الجنس ال يزاؿ غير واضح، ومعظـ 

االختالفات بيف األنواع ىي صغيرة جدًا، ويعد تقدير قياس الجينوـ مفيد لتحديد األنواع والعالقات 
 (.2015 وزمالئو، (Sapciبينيا 

 لندرة الدراسات التي تتناولو مف جية، وألف ،Centuaria onopordifoliaاالىتماـ بدراسة النوع  .7
انتشاره محدود عالميًا، رغـ أف  انتشاره عاليًا في محافظة السويداء وخاصة المناطؽ التي يزيد 

. ـ 1000ارتفاعيا عف 
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