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  الخالصة
 Microcerotermes diversus (Silv.)أظھرت نتائج دراسة تفضSیل حشSرة األرضSة نSوع 

فSي ) الجنار ، الحور ، السرو ، الصفصSاف ، الصSنوبر والیوكSالبتوس ( ألخشاب بعض أنواع األشجار 
لحSور ، وقSد بلSغ ظروف العدوى الطبیعیة واالصطناعیة تفضیل أخشSاب أشSجار الجنSار والصفصSاف وا

 ٢٣.١٦و  ٣٧.٨٥و  ٢٦,٣٥و  ٥٥.٧٧و  ٦٥.٩٥متوسط الفقد في أوزان األخشاب خالل مدة التجربة 
غSSم لكSSل مSSن العSSدوى الطبیعیSSة واالصSSطناعیة علSSى التSSوالي ، بینمSSا كانSSت أخشSSاب أشSSجار  ٣٧.٧٤و 

 ٤.٩٥،  ٢.٨٩،  ٢.٤٢الصنوبر والسرو أقل تفضیالً لألرضة، إذ بلغ المتوسSط العSام للفقSد فSي أوزانھSا 
على التوالي ، وقSد جSاءت نتSائج الدراسSة المختبریSة للتفضSیل الغSذائي و طریقSة االختیSار ، غم  ٦.١١و 

  .الحر لتؤكد النتائج السابقة
  

  المقدمة
یعد الخشب مادة أساسSیة اسSتخدمت لمSدة طSـویلة مSن الSزمن فSي البنSاء وصSناعة األثSاث بسSبب 

. كل المصدر الرئیس لھ، ومع التطور العلمSي والتقنSي الحاصSل فSي العSالمتوفر الغابات الطبیعیة التي تش
فقSد اتجSSھ البSSاحثون إلSSى إیجSSاد اسSSتخدامات جدیSSدة للخشSب، إذ یSSدخل الیSSوم فSSي صSSناعة الSSورق والرایSSون 

ومSواد الطSالء والبالسSتك والكحSول األثیلSـي وحSامض  Cellulose acetateوخیSوط اسSیتات السSلیلوز 
مما زاد من القیمة االقتصادیة للخشSب فضSالً عSن الزیSادة ) ١٩٩٠قصیر، ( ز وغیرھا الخلیـك والكلوكو

المطردة الحاصلة في الطلب على األخشاب بأنواعھSا المختلفSة ، وعلSى الSرغم مSن ظھSور بSدائل مختلفSة 
ك ومنافسة للخشب إال أن الخشب ما زال ھو المادة األساس المعتمد علیِھ في العدید مSن الصSناعات ؛ لSذل

اتجھت دول العالم المختلفة إلى التوسSع فSي إنشSاء الغابSات وإدارتھSا إسSھاماً منھSا فSي زیSادة إنتاجھSا مSن 
اسSSتغالل أراضSSي : الخشSSب، إال أن ھنSSاك العدیSSد مSSن العوامSSل المحSSددة إلنتSSاج الخشSSب فSSي العSSالم منھSSا 

لSوعي لSدى النSاس الغابات لألغSراض الزراعیSة وتجSاوزات القطSع والرعSي الجSائر وانخفSاض مسSتوى ا
بأھمیة الغابات إضافة إلى مھاجمة العدید من اآلفات الحشریة ألشجار الغابات التي تSؤدي إلSي موتھSا أو 
خفSSSض القیمSSSة التجاریSSSة والصSSSناعیة ألخشSSSابھا، ومSSSن ھSSSذه الحشSSSرات حفSSSار سSSSاق الحSSSور الصSSSغیر 

Melanophila picta Pall.  وغSSابنودس القSSوك ،Capnodis miliaris Klug. SSف وخنSSافس القل
سSSویلم (والحشSSرات الماصSSة للعصSSارة مثSSل المSSن والبSSق المطSSرز والبسSSلید  ScolytidaeالتابعSSة لعائلSSة 
واألرضة والتي تعد بأنواعھا المختلفة من اآلفSات الشSائعة فSي العSالم وبخاصSة فSي ) ١٩٨١والمعروف، 

رضSة تنتمSي إلSى سSت نSوع مSن األ) ٢٥٠٠(المناطق الحSارة وشSبھ الحSارة ؛ إذ إن ھنSاك مSا یزیSد علSى 
، وتتغSSSذى ھSSSذه الحشSSSرة علSSSى سSSSیلیلوز أخشSSSاب األشSSSجار المیتSSSة )١٩٩٧، Pearce( عوائSSSل مختلفSSSة

والضعیفة واألثاث والمنازل والمSواد المصSنوعة مSن األخشSاب  فیSؤدي إلSى حSدوث أضSرار كبیSرة فیھSا 
ى إلSSى إیجSSاد إن بSSرامج إدارة حشSSرة األرضSSة تسSSع). ٢٠٠٠جSSرجیس وآخSSرون، (جSSراء تغSSذیتھا علیھSSا 

لSذا ). ٢٠٠٣، Lewis(األخشاب غیر المفضلة لألرضة الستخدامھا في عملیات البناء وصSناعة األثSاث 
فان الدراسة الحالیة تھدف إلSى تعزیSز ھSذا االتجSاه مSن خSالل دراسSة التفضSیل الغSذائي لحشSرة األرضSة 

  .ألخشاب بعض أنواع أشجار الغابات
  

  مواد وطرق البحث
 ٢٠٠٠حمSام العلیSل للفتSرة مSن بدایSة شSھر نیسSان / لیSة الزراعSة والغابSات نفذت الدراسة فSي ك

  :وشملت الدراسة ما یأتي  ٢٠٠٢ولغایة منتصف كانون األول من عام 
لتنفیSذ الدراسSة تSم تھیئSة ألSواح خشSبیة : التفضیل الغذائي تحت ظروف العلدوى الطبیعیلة فلي الحقلل  -١

الخشSSب العصSSاري ھSSو الجSSزء (العصSSاري والصSSمیمي سSSم ، لكSSل مSSن الخشSSب  ٢×  ١٠×  ٢٠أبعادھSSا 
الخSSارجي مSSن المقطSSع العرضSSي لسSSاق الشSSجرة ذو اللSSون الفSSاتح ویطلSSق علیSSھ الخشSSب الحSSي فسSSیولوجیاً 



بسSSبب وجSSود الخالیSSا البرنكیمیSSة الحیSSة فیSSھ ، أمSSا الخشSSب الصSSمیمي فھSSو الجSSزء الSSداخلي مSSن المقطSSع 
ولكSل نSوع مSن أنSواع األشSجار السSتة ) میت فسSلجیاً  العرضي لساق الشجرة ذو اللون الداكن وھو خشب

وزنSت القطSع )  الجنار والحSور والسSرو والصفصSاف والصSنوبروالیوكالبتوس( المستخدمة في الدراسة 
 الخشSSSSSSSبیة وھSSSSSSSي رطبSSSSSSSة ثSSSSSSSم جففSSSSSSSت ھSSSSSSSذه األلSSSSSSSواح فSSSSSSSي فSSSSSSSرن كھربSSSSSSSائي عنSSSSSSSد درجSSSSSSSة

_____________________  
  یر بحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االخ ·

  ٢٠٠٥ / ٦ / ١٥وقبولھ       ١٥/٦/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث      
ساعة، أخرجت من الفرن ووزنت بمیزان إلكتروني حساس لتحدیSد وزن كSل  ٤٨م ولمدة ° حرارة ١٠٥

قطعة بدقة على أساس الوزن الجاف ثم دفنت األلواح الخشبیة عشوائیاً وذلك بتوزیعھا عشوائیاً وعمودیSاً 
م ومركزھا نفق أحد مستعمرات األرضة حیث دفنت كل قطعة خشبیة بعمSق  ٣قطرھا  على محیط دائرة

سSم بSین قطعSة وأخSرى وبواقSع ثالثSة مكSررات لكSل نSوع مSن  ١٥سم مع ترك مسافة ثابتة مقSدارھا  ٣٠
نوعي الخشب وألنواع األشجار الستة، كررت العملیة فSي ثالثSة مواقSع مختلفSة وتركSت األلSواح مدفونSة 

وتراوحSت درجSات حSرارة الجSو خSالل مSدة  ٢٠٠٢/  ١٢/  ١٥وإلSى غایSة  ٢٠٠٠/  ٤/  ١٠للمدة مSن 
 – ١٨.٢ورطوبSSة نسSSبیة بSSین ° م ٥±  ٢٤.٧وبمتوسSSط ° م ٣٤.٧ – ٩.٠الSSدفن للقطSSع الخشSSبیة مSSا بSSین 

وبعد انتھاء مدة التجربة أخرجت األلSواح الخشSبیة ونظفSت بوسSاطة ° م ٣±  ٤٣.٣٦بمتوسط %  ٨٣.٠
SSة ثSSاة ناعمSSرة فرشSSة حشSSة تغذیSSبیة نتیجSSواح الخشSSي أوزان األلSSد فSSة الفقSSد كمیSSبق لتحدیSSا سSSت وكمSSم جفف

األرضSSة وذلSSك بطSSرح قیمSSة الSSوزن الجSSاف بعSSد اإلصSSابة لكSSل لSSوح مSSن قیمSSة الSSوزن الجSSاف للSSوح قبSSل 
  ).  ١٩٩٦وآخرون،  Grace( اإلصابة 

الدراسة تم تھیئة ألواح خشSبیة لتنفیذ : التفضیل الغذائي تحت ظروف العدوى االصطناعیة في الحقل  -٢
سم لكل من الخشب العصاري والصمیمي ولكل نSوع مSن أنSواع األشSجار السSتة  ٢×  ١٠×  ٢٠أبعادھا 

وزنSت القطSع ) الجنار والحور والسرو والصفصاف والصنوبر  والیوكالبتوس ( المستخدمة في الدراسة 
سSاعة،  ٤٨ولمSدة  °م ١٠٥درجة حSرارة  جففت ھذه األلواح في فرن كھربائي عند. الخشبیة وھي رطبة

أخرجت من الفرن ووزنت بمیزان إلكتروني حساس لتحدید وزن كل قطعة بدقة وذلك لتحدید كمیSة الفقSد 
دفنSت األلSواح الخشSبیة وذلSك بتوزیعھSا عشSوائیاً وعمودیSاً علSى محSیط دائSرة . على أساس الوزن الجاف

 ٣٠ز الدائرة ثSم دفنSت كSل قطعSة خشSبیة بعمSق جلبت مستعمرة لألرضة ووضعت في مرك. م ٣قطرھا 
سم بین قطعة وأخرى، وبواقع ثالثة مكررات لكل نوع مSن نSوعي  ١٥سم مع ترك مسافة ثابتة مقدارھا 

قسSم الغابSات ، الحSي السSكني (الخشب وألنواع األشجار الستة، كSررت العملیSة فSي ثالثSة أمSاكن مختلفSة 
Sم البسSابع لقسSتق التSن ) تنةللكلیة وبستان الفسSدة مSة للمSواح مدفونSت األلSة  ١٠/٤/٢٠٠٠وتركSى غایSوإل

° م ٣٢.٥ – ٨.٣وتراوحت درجات حرارة الجو خالل مدة دفن القطعة الخشبیة ما بSین  ١٥/١٢/٢٠٠٢
وبعSSSد انتھSSSاء ° م ٥±  ٤٦.١بمتوسSSSط %   ٨٦.٥ – ٢٠.٠ورطوبSSSة نسSSSبیة بSSSین ° م٣±٢١.٩بمتوسSSSط 

وساطة فرشاة ناعمة ثم جففت كما سبق لتحدید كمیة الفقSد فSي التجربة أخرجت األلواح الخشبیة ونظفت ب
أوزان األلواح الخشبیة وذلك بطرح قیمة الوزن الجSاف بعSد اإلصSابة لكSل لSوح مSن قیمSة الSوزن الجSاف 

  ).١٩٩٦وآخرون،  Grace(للوح قبل اإلصابة 
سSSم لكSSل مSSن  ٢×  ٥×  ٥عملSSت ألSSواح خشSSبیة أبعادھSSا : التفضللیل الغللذائي تحللت ظللروف المختبللر  -٣

الخشب العصاري والصSمیمي، وألنSواع األشSجار السSتة المسSتخدمة فSي الدراسSة ، حSددت أوزانھSا  قبSل 
اإلصابة كما سSبق وبواقSع ثالثSة مكSررات لكSل نSوع مSن نSوعي الخشSب ولألنSواع األشSجار السSتة، ضSم 

تربSة طینیSة  غSم مSن ٢٥٠لتSر تحتSوي علSى  ١المكرر الواحSد لوحSاً خشSبیا دفSن فSي قنینSة زجاجیSة سSعة
شغالة تركت مكررات التجربة بعد تغطیتھا باحكSام بقمSاش مSن الملمSل فSي مكSان  ٥٠أضیف لكل مكرر 

تركSت المكSررات %  ٣±  ٣٣ورطوبة نسبیة  °م ٢±  ٢٨مظلم في المختبر عند متوسط درجة حرارة 
ت جدیSدة شSغاال ١٠، تم خاللھSا إضSافة ) ١٩٩٤،  AWPAو  ١٩٩١،   ASTM( لمدة ثمانیة اسابیع 

لكSSل مكSSرر أسSSبوعیاً لتعSSویض الSSنقص فSSي عSSدد الشSSغاالت نتیجSSة المSSوت، اسSSتخرجت النمSSاذج الخشSSبیة 
).  ١٩٩٦وآخSرون ،  Grace( ونظفت وجففت ووزنت لحساب كمیة الفقSد فSي وزن األلSواح كمSا سSبق 

 وحسب عدد شغاالت األرضSة الحیSة مSن كSل مكSرر وحسSب قیمSة االرتبSاط بSین متوسSط الفقSد فSي وزن
  .الخشب ومتوسط عدد الشغاالت المیتة

أخذت عینات خشبیة من أنواع األشجار قید الدراسSة قیSاس : التفضیل الغذائي بطریقة االختیار الحر  -٤
سSSم  ٣٥سSSم ولنSSوعي الخشSSب العصSSاري والصSSمیمي وضSSعت فSSي حSSوض دائSSري قطSSره  ٢×  ٥×  ٥



خلي مSع تSرك مسSافة بSین قطعSSة سSم ووزعSت األخشSاب عشSوائیاً علSى محSSیط الحSوض الSدا ٥وارتفاعSھ 
شSSغالة وضSSعت فSSي مركSSز الحSSوض  ٢٠٠أطلقSSت )  ١٩٧١،  Busvine(     سSSم  ٥وأخSSرى مقSSدارھا 

ترك الحSوض تحSت ظSروف المختبSر عنSد متوسSط درجSة . وغطي الحوض بشاش وربط برباط مطاطي
حشSرات ، كرر االختبار عشرة مرات وسجلت أعSداد ال%  ٢±  ٣٠ورطوبة نسبیة  °م ٢±  ٢٦حرارة 

ساعة من بدء التجربة كررت العملیة نفسھا ولكSن مSن ھSذه المSرة  ٢٤التي انجذبت لكل عینة خشبیة بعد 
أخSSذت القSSراءات بعSSد عشSSرة أیSSام مSSن بSSدء التجربSSة لقیSSاس درجSSة تفضSSیل األرضSSة للخشSSب العصSSاري 

اعSات العشSوائیة حللت النتائج باستخدام تصSمیم القط. والصمیمي ألنواع األشجار المستخدمة في الدراسة
  .الكاملة واستخدم اختبار دنكن لتحدید الفرق بین المتوسطات

  
  النتائـج والمناقشـة

كمیSة الفقSد فSي ) ١(یوضح الجSدول  :التفضیل الغذائي تحت ظروف العدوى الطبیعیة واالصطناعیة  -١
رضSSة فSSي أوزان الخشSب العصSSاري والصSSمیمي لSSبعض أنSSواع أشSSجار الغابSات نتیجSSة تغذیSSة شSSغاالت األ

ظSSروف العSSدوى الطبیعیSSة واالصSSطناعیة یالحSSظ مSSن الجSSدول وجSSود تبSSاین فSSي كمیSSة الفقSSد حسSSب نSSوع 
الخشSSب ونSSوع األشSSجار وظSSروف العSSدوى بلSSغ أعلSSى متوسSSط للفقSSد فSSي الخشSSب العصSSاري والصSSمیمي 

، %  ٢٩.٨٩و  ٢٧.٥٩غم وبنسبة فقSد  ٦٧.٣٣و  ٦٤.٥٧الشجار الجنار في ظروف العدوى الطبیعیة 
التوالي یلي ذلك الخشب العصاري الشSجار الصفصSاف والصSمیمي ألشSجار الحSور إذ بلغSت كمیSة على 
، علSSSى التSSSوالي تحSSSت ظSSSروف العSSSدوى %  ٢١.٣٤و  ١٥.٣١غSSSم وبنسSSSبة  ٣١.٨٣و  ٢٧.١٦الفقSSSد 

الطبیعیة، فیما كان أقل متوسط للفقد فSي الخشSب العصSاري والصSمیمي تحSت ظSروف العSدوى الطبیعیSة 
، علSى التSوالي ، % ١.١٦و  ١.٣٠غSم وبنسSبة فقSد بلغSت  ٢.٣٨و  ٢.٤٧وبر إذ بلSغ ھو ألشSجار الصSن

كذلك یتبین أن كمیة الفقد في األخشاب تحت ظروف العSدوى االصSطناعیة كانSت أكثSر ممSا فSي ظSروف 
العدوى الطبیعیة ماعدا الخشب العصاري ألشجار الجنار والصنوبر وقد یرجع ذلك إلى تSوفیر الظSروف 

كمSا . ناسبة لنشاط شغاالت األرضة فضالً عن وجود الشغاالت بSالقرب مSن األخشSاب المدفونSةالبیئیة الم
غSم  ٥٥.٧٧و  ٦٥.٩٥یتبین من الجدول السابق ان أعلى متوسط عام للفقد كان في أشجار الجنار إذ بلغ 

لكSSل مSSن العSSدوى %  ٢٥.٢٤و  ٢٨.٧٤للعSSدوى الطبیعیSSة واالصSSطناعیة ، علSSى التSSوالي وبنسSSبة بلغSSت 
الطبیعیSSة واالصSSطناعیة علSSى التSSوالي ممSSا یشSSیر إلSSى تفضSSیل شSSغاالت األرضSSة لخشSSب الجنSSار بنوعیSSھ 

عنSد اختبSار حساسSیة بعSض ) ١٩٨٩(وآخSرون  Alwayالعصاري والصمیمي وھذا یتفق مSع مSا وجSده 
كSSان األكثSSر  .Platanus spاألشSSجار األقتصSSادیة والغابSSات لإلصSSابة باألرضSSة مSSن إن خشSSب الجنSSار 

مSن ناحیSة أخSرى كانSت أخشSاب الصSنوبر والسSروغیر مفضSلة . .M. diversus SilvلألرضSة تفضSیالً 
 ٦.١١و  ٤.٩٥غSم لخشSب الصSنوبر و ) ٢.٨٩و  ٢.٤٢(لتغذیة الشغاالت إذ بلغ متوسط الفقد العام فیھا 

غم لخشب السرو ، فیما وجد أقل فقد في الخشب العصاري والصمیمي للصSنوبر تحSت ظSروف العSدوى 
SSین الطبیعیSSرق بSSن للفSSار دنكSSائي واختبSSل اإلحصSSائج التحلیSSرت نتSSوالي أظھSSى التSSطناعیة علSSة واالص

عن وجود فروقات معنویة  في كمیة الفقد في الخشSب وذلSك تبعSاً %  ٥المتوسطات عند مستوى احتمال 
 Carterو  SmytheوتتفSق ھSذه النتSائج مSع مSا توصSل إلیSھ . لنوع الخشب ونوع الشجرة ونوع العSدوى

كان غیر مفضSل لألرضSة نSوع  .Pinus sppللصنوبر  Sapwoodمن ان الخشب العصاري ) ١٩٧٠(
Reticuliteres spp.  يSSاین فSSزى التبSSد ُیعSSة، أو قSSامة لألرضSSة سSSات ثانویSSى مركبSSھ علSSة احتوائSSنتیج

حساسیة األنواع الخشبیة لإلصابة باألرضة إلى الصSالدة و دور المركبSات الكیمیائیSة الثانویSة فSي جSذب 
فSي الھنSد وجSد أن الخشSب الصSمیمي ) ١٩٨١( Senففي دراسة لـ). ١٩٨٧العلوي، (حشرة أو طردھا ال

  لكSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSل مSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSن شSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSجرة االرز
Cedrus deodara   مSSSSSوالسیسDalbergia sp. وعSSSSSة نSSSSSة لألرضSSSSSة عالیSSSSSرا مقاومSSSSSأظھ  

Microcerotermes beesoni   بSSان خشSSین كSSي حSSر فSSروف المختبSSي ظSSفMachiluk sp.  رSSأكث
تبین أیضاً ان المتوسSط العSام ) ١(ومن الجدول % ٥٠إذ بلغت نسبة الفقد فیھ أكثر من  حساسیة لألرضة

غSSم للعSSدوى الطبیعیSSة  ٣٧.٨٥و  ٢٦.٣٥للفقSSد فSSي أشSSجار الصفصSSاف كSSان أقSSل ممSSا فSSي الجنSSار إذ بلSSغ 
تلتھSSا أشSجار الحSور وبقSیم فقSد متقاربSSة % ٢٧.٩١و  ١٤.٨٣واالصSطناعیة ، علSى التSوالي وبنسSبة فقSد 

، فیمSSSSا أظھSSSSرت أشSSSSجار %  ٢٥.٢٢و  ٢٢.٢٤غSSSSم وبنسSSSSبة فقSSSSد  ٣٧.٧٤و  ٢٣.١٦بلغSSSSت حیSSSSث 
غSSم للعSSدوى الطبیعیSSة واالصSSطناعیة ، علSSى  ٣٢.٨٥و  ٢٠.٠٨الیوكSSالبتوس كمیSSة فقSSد متباینSSة إذ بلغSSت 

فیمSا ظھSSر أقSل متوسSط عSام للفقSSد فSي أشSجار الصSنوبر إذ بلSSغ %. ١٤.٨٣و  ٩.١٢التSوالي وبنسSبة فقSد 



، علSSى %  ٢.٠٨و  ١.٢٣م لكSSل مSSن العSSدوى الطبیعیSSة واالصSSطناعیة وبنسSSبة فقSSد غSS ٢.٨٩و  ٢.٤٢
  .   التوالي

أن اعلSSى متوسSSط فقSSد فSSي الخشSSب ) ٢(یوضSSح الجSSدول : التفضللیل الغللذائي تحللت ظللروف المختبللر  -٢
تSSاله الخشSSب العصSSاري للحSSور %  ٤٦.٥٠غSSم وبنسSSبة فقSSد  ١٢.٣٢العصSSاري كSSان للیوكSSالبتوس وبلSSغ 

و  ٢٣.٧٢و  ٤٦.٩٩غSم وبنسSب فقSد بلغSت  ٣.٦٦و  ٦.٩٠و  ٧.٩٨صاف بمتوسط بلغ والجنار والصف
غSSم  ١.٤٠، علSSى التSSوالي، فSSي حSSین أقSSل متوسSSط فقSSد فSSي الخشSSب العصSSاري للصSSنوبر بلSSغ % ١٩.٦١

أن أعلSSى متوسSSط للفقSSد فSSي الخشSSب الصSSمیمي كSSان ) ٢(، وتشSSیر نتSSائج الجSSدول %  ٥.٦٧وبنسSSبة فقSSد 
غSم وبنسSبة  ٧.١٦، تSاله الخشSب الصSمیمي للیوكSالبتوس % ٢٦.٧٣بة فقSد غم وبنسS ٧.٦٥للجنار وبلغ 

و  ٤١.٨٨، علSSSى التSSSوالي وبنسSSSبة  ٤.٢٩و  ٦.٤٠، ثSSSم الحSSSور والصفصSSSاف حیSSSث بلSSSغ %  ٢٧.٥٩
غSSم  ١.٢٦و  ١.١٢، فیمSا كSان أقSل فقSد فSي الخشSSب الصSمیمي للصSنوبر ، إذ بلSغ متوسSطھ %  ٢٢.٧٤

غSم وبنسSبة  ٩.٧٤لعام في خشب الیوكالبتوس أعلSى فقSد إذ بلSغ ، وأظھر المتوسط ا% ٤.٥٢وبنسبة فقد 
غSSم وبنسSSبة فقSSد بلغSSت  ٧.١٩و  ٧.٢٧تSSاله فSSي الفقSSد أشSSجار الجنSSار والحSSور بمتوسSSط %  ٣٧.٠٤فقSSد 

غSSم وبنسSSبة  ٣.٩٧علSSى التSSوالي ثSSم یلیھمSSا شSSجرة الصفصSSاف بمتوسSSط فقSSد بلSSغ %  ٤٤.٤٣و  ٢٥.٢٢
، أمSا %  ٥.٠٩وبنسبة فقSد  ١.٢٦في خشب الصنوبر إذ بلغ  فیما كان اقل متوسط عام للفقد%  ٢١.١٧

بالنسSSبة لمتوسSSط الفقSSد فSSي جمیSSع األشSSجار ونSSوعي الخشSSب العصSSاري والصSSمیمي، فقSSد أظھSSرت نتSSائج 
أن متوسSSط الفقSSد فSSي الخشSSب العصSSاري ولألصSSناف السSSتة كSSان أعلSSى ممSSا فSSي الخشSSب ) ٢الجSSدول (

وقSSد أظھSSرت نتSائج التحلیSSل اإلحصSSائي واختبSSار . يغSSم علSى التSSوال ٤.٦٤و  ٥.٦٢الصSمیمي حیSSث بلSSغ 
عSن وجSود فروقSات معنویSة فSي متوسSط نسSبة %  ٥دنكن للفرق بین المتوسSطات عنSد مسSتوى احتمSال 

مما سبق یتبین ان ھنSاك تباینSاً فSي . الفقد بین نوعي الخشب و بین أنواع األشجار المستخدمة في الدراسة
Sب لألشSرو درجة تفضیل األرضة لنوعي الخشSنوبر والسSب الصSة، وان خشSي الدراسSتخدمة فSجار المس

یتضSح أن أعلSى ) ٣(ومSن الجSدول . یعدان من األصناف المقاومة أو المتحملSة نسSبیاً لإلصSابة باألرضSة
لخشSSب الیوكSSالبتوس % ٨٦.٦٦نسSSبة مSSوت فSSي شSSغاالت األرضSSة المعرضSSة للخشSSب العصSSاري بلغSSت 

فیما أظھSرت اقSل %. ٨٣.٣٣صمیمي للیوكالبتوس إذ بلغت یقابلھ أعلى نسبة موت متماثلة في الخشب ال
و  ٢٣.٣٣نسSSبة مSSوت للشSSغاالت فSSي الخشSSب العصSSاري والصSSمیمي الشSSجار الصفصSSاف ، إذ بلغSSت 

على التوالي، ومSن مالحظSة قSیم المتوسSط العSام للقتSل فSي شSغاالت األرضSة، وجSد أن أعلSى % ٤٦.٦٦
ادة نسSSبة القتSSل فSSي شSSغاالت األرضSSة المعرضSSة فSSي الیوكSSالبتوس ، إن زیSS% ٨٤.٩٩متوسSSط للقتSSل بلSSغ 

ألخشاب الیوكالبتوس ربما یرجع إلى وجود مركبات كیمیائیة ثانویة ومواد سامة وطSاردة لألرضSة مثSل 
وقSSد أظھSSرت نتSSائج التحلیSSل اإلحصSSائي وجSSود . الفورفSSورال واللبیSSدات واألحمSSاض والقلویSSدات وغیرھSSا

. لنSوع الخشSب وألنSواع األشSجار المسSتخدمة فSي الدراسSة فروقات معنویSة فSي متوسSط نسSبة القتSل تبعSاً 
مSSSن أن معSSSدل الفقSSSد فSSSي خشSSSب ). ١٩٧٣( Creffieldو  LenzوھSSSذه النتSSSائج تتفSSSق مSSSع مSSSا وجSSSده 

غم على أساس الوزن الجاف والرطب على التSوالي  ١.٠١و  ٠.٩٧بلغ   .Pinus rodiata Dالصنوبر
أسSSابیع مSSن تعSSریض العینSSات الخشSSبیة ) ٨(د ، وذلSSك بعSS%  ٧٧.٨٥وبمتوسSSط قتSSل لشSSغاالت األرضSSة 

أن أعلSSى ) ١٩٧٣( Nicholas، وفSSي دراسSSة مشSSابھة ذكSSر  Coptotermes lacteusلألرضSSة نSSوع 
، فSي حSین أن أقSل نسSبة فقSد فSي % ١٠٠حیSث بلغSت  Acacia koaنسبة فقد كانت في خشب االكاسSیا 

بلغSSت  Eucalyptus robustaوفSSي خشSSب الیوكSSالبتوس %  ٣.٤بلغSSت  .Toona spخشSSب التونSSا 
، وأظھرت نتائج االرتباط البسیط بین متوسط الفقد في وزن الخشب ونسبة القتل فSي شSغاالت %  ٢٣.٢

،  ٠.٩٧،  ٠.٩٤األرضSSة لكSSل نSSوع مSSن األشSSجار ان االرتبSSاط كSSان موجبSSاً ومعنویSSاً ، إذ بلغSSت القیمSSة 
صاف والصSنوبر والیوكSالبتوس لكل من الجنار والحور والسرو والصف ٠.٧٣،  ٠.٩٨،  ٠.٨٧،  ٠.٩٧

  .، على التوالي
متوسSSط عSSدد شSSغاالت األرضSSة )  ٤( یوضSSح الجSSدول : التفضللیل الغللذائي بطریقللة االختیللار الحللر  -٣

المنجذبSSة إلSSى الخشSSب العصSSاري والصSSمیمي ألنSSواع األشSSجار المدروسSSة، إذ أظھSSرت نتSSائج التحلیSSل 
م وجSود فروقSات معنویSة عمومSاً مSا بSین نSوعي اإلحصائي واختبار دنكن للفرق بین المتوسطات عن عد

الخشب ولجمیع األصناف بعد یوم واحد من المعاملSة باسSتثناء الحSور ، وان الخشSب العصSاري ألشSجار 
الحور والصفصSاف والجنSار كانSت مSن أكثSر األصSناف جSذباً ؛ إذ بلSغ متوسSط عSدد الشSغاالت المنجذبSة 

أمSSا بالنسSSبة للشSSغاالت . د یSSوم واحSSد مSSن المعاملSSة شSSغالة ، علSSى التSSوالي بعSS ٢٤.٠و  ٢٧.٢و  ٣٠.٩
المنجذبSSة للخشSSب بعSSد عشSSرة أیSSام مSSن االختبSSار ؛ فوجSSد أن أعلSSى متوسSSط للشSSغاالت المنجذبSSة للخشSSب 



شSSغالة ، فیمSSا بلSSغ أقSSل متوسSSط جSSذب لشSSغاالت األرضSSة فSSي الخشSSب  ٧٧.٨العصSSاري للجنSSار ؛ إذ بلSSغ 
، علSSى التSSوالي یلیSSھ فSSي الجSSذب السSSرو بمتوسSSط  ١٤.٦و  ١٧.٥العصSSاري والصSSمیمي للصSSنوبر وبلSSغ 

علSSى التSSوالي ، فیمSSا لSSم تظھSSر فروقSSات معنویSSة مSSا بSSین نSSوعي الخشSSب لصSSنف السSSرو  ٢٣.٠و  ٢٣.٥
لSSوحظ أن أعلSSى متوسSSط عSSام لعSSدد ) ٤(والصSSنوبر بالنسSSبة لمتوسSSط نسSSبة الجSSذب ومSSن خSSالل الجSSدول 

شغالة، فSي حSین وجSد أقSل متوسSط  ٥٠.٩٠بلغ  الشغاالت المنجذبة كان في خشب الجنار العصاري ؛ إذ
شSغالة ،  ١٦.٤٠و  ١٦.٤٥الشغاالت المنجذبة في الخشب العصاري والصمیمي للصنوبر بمتوسSط بلSغ 

على التوالي ، وقد یعزى التباین فSي تفضSیل الشSغاالت لنSوعي خشSب األشSجار المسSتخدمة فSي الدراسSة 
ت الكیمیائیSة لھSا مSن حیSث الكثافSة واألصSماغ واللبیSدات إلى التبSاین فSي طبیعSة المSادة الخشSبیة والمكونSا

مSن ان عSدم تفضSیل األرضSة لخشSب ) ١٩٩٤( Scheffrahnوالروائح ، ھذه النتائج تتفق مع مSا وجSده 
الصSSنوبر والسSSرو یرجSSع بالدرجSSة األسSSاس إلSSى المستخلصSSات والمSSواد السSSامة العدیSSدة فSSي خشSSب ھSSذه 
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ABSTRACT 
The result of feeding preference study of the termite Microcerotermes 

diversus Silv to the different species of wood tested       ( Platanus orientals ,  
Populus nigra , Cupresses sempervirens , Salix acmophylla ,, Pinus  brutia and 
Eccalyptus camaledulensis ). Under both artificial and natural infection 
conditions. The insect preferred the wood of Platanus, Salix and Populus trees; 
the general mean of weight loss for wood during the period of experiment 
were: 65.95, 55.77, 26.35 and 37.85, 23.16, 37.74 gr. respectively, on the other 
hands Pinus and Cupressus wood showed loss preferred by the termite and 
gave 2.42, 2.89 gr. For natural infection and 4.95, 6.11 gr. for artificial 
infection respectively. The results obtained from study for wood preference and 
the free choice method emphasized the previous results. 
_____________________ 
*  A part  of Ph. D. thesis  
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