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  ملخصال
 لحـــافرة أوراقالنشـــاط الموســـمي . 2014. محمـــد أحمـــدو  عـــدرا حمـــودي، لينـــافيـــق عبـــود، عمـــر ماجـــدة، حنـــان حبـــق، فاضـــل القـــيم، ر مفلـــح، 
ة السـاحلية مـن سـورية. مجلـة وقايـة النبـات العربيـة، وأعدائها الحيوية ومكافحتها كيميائيـًا فـي المنطقـ Tuta absoluta Meyrik /الطماطمالبندورة

32)2:( 161-168.  
األعداء الحيوية لها بعض وتم حصر  Tuta absoluta Meyrik  (Lepidoptera: Gelechiidae)  /الطماطمالبندورة وراقحافرة أتغيرات كثافة مجتمع درست 

النوع األول  .ةحافر الالخارجية على يرقات  المتطفالتتم تسجيل ثالثة أنواع من  .ةحافر اليرقات  في، كما تم اختبار تأثير بعض المبيدات الحيوية في الساحل السوري
اللذان سجل وجودهما  Braconidaeالبالستيكية على الشريط الساحلي، ويتبع النوعان اآلخران إلى عائلة  الدفيئاتالذي سجل وجوده ضمن  Eulophidae عائلة تبعي

، المتطفالتي سجل فيها نشاط في الزراعة المكشوفة التاقتصرت األضرار . فوق سطح البحر م 900و  400الزراعة المكشوفة على ارتفاع  الحشرة فيعلى يرقات 
وسبب التطفل نسبة ، %24.3 (حقل مكشوف) في موقع القدموسنسبة األنفاق التي تحتوي على اليرقات بلغت  على األوراق وبقيت نسب اإلصابة منخفضة، حيث

 لعدم وجود أعداء حيوية. اانفوقفقط % 5عرض منها % ت22.4فقد بلغت نسبة األنفاق التي بداخلها يرقات اآلفة  (بيت محمي)أما في موقع الصنوبر .%44 نفوق
كفاءة  اختبارقترح ييومًا من الرش.  14% للمبيد الحيوي نيوترفت بعد 100% لمستخلص النيم و61.7يرقات اآلفة بين  فيتباين تأثير المبيدات الحيوية المختبرة 

  .ةر امها في برامج اإلدارة المتكاملة للسيطرة على عثة البندو تمهيدًا لتربيتها واستخد المحلية المسجلة في هذه الدراسة المتطفالت
  .ةسوري مكافحة، مصائد، ،متطفالت، أعداء حيوية، Tuta absoluta ،/الطماطمالبندورة حافرة أوراق ماطم،الط/: عثة البندورةكلمات مفتاحية

  

  مقدمةال
  

  Tuta absoluta Meyrik /الطماطمالبنــــدورة حــــافرة أوراق تعتبــــر
(Lepidoptera: Gelechiidae) فـــي  /الطماطمآفـــات البنـــدورة مـــن أهـــم

 القمــــم الناميــــةتصــــيب األوراق، األفــــرع، )، و 18، 17( الجنوبيــــة مريكــــاأ
 نباتيـــة اً تصـــيب أنواعـــ )17( آفـــة قليلـــة العوائـــل ، كمـــا أنهـــا)19( والثمـــار

ــــــى البنــــــدورة ــــــة  أخــــــرى إضــــــافة إل ــــــة الباذنجاني ــــــع للعائل  Solanaceaeتتب
 Solanum، الباذنجــــان ().Solanum tuberosum L(كالبطاطـــا 

melongena L.( والتبـغ )Nicotiana tabacum L. ()5 ،13 ،20( ،
 ،.Datura stramonium L  مـن األعشـاب اً كما تصيب هذه اآلفـة عـدد

Lycim sp.، Solanum nigrum  وNicotiana glauca Graham.  تم
. تتبــع )9، 8( اآلفــةهــذه ب صــقليه فــي تســجيل إصــابة الفاصــولياءمــؤخرًا 

 Gelechiidae (Lepidoptera)لعائلــــة  /الطماطمالبنــــدورة حــــافرة أوراق
، وأصــل هــذه اآلفــة األمريكيــة الجنوبيــةوتعــرف تحــت اســم فراشــة البنــدورة 

 فـــي األرجنتـــينأول مشـــاهدة لهـــا فـــي  الجنوبيـــة، وســـجلت أمريكـــاجنـــوب 
ق ذات سـجل فـي منـاطحيث قدمت من تشـيلي. وهـذا النـوع  1964 لعاما

ـــــاع ـــــل مـــــن  ارتف ـــــوق ســـــطح البحـــــر م 1000أق ـــــل، ف ـــــا، البرازي ـــــي بوليفي ف
 وتعتبــــر .رغــــواي، فنــــزويالراغوي، األاكولومبيــــا، االكــــوادور، البيــــرو، البــــ

  .وبقائها هذه اآلفة انتشارمن العوامل التي تحد من  الحرارة المنخفضة
فــــي  2006 ســــجلت هــــذه اآلفــــة ألول مــــرة فــــي أوروبــــا فــــي العــــام

البرتغال، إيطاليا، ) وخالل أقل من ثالث سنوات سجلت في 10( اسبانيا
المتوســــط جنــــوب ، وفـــي بعــــض منـــاطق ألبانيــــافرنســـا، مالطــــا، اليونـــان، 

 لعـامفي افي البحرين والكويت سجلت و  .كالجزائر، تونس، المغرب، ليبيا
ـــــي األردن  ،2009 ـــــي الوف ـــــي ســـــوريو  )1( 2010عـــــام ف ـــــي مطلـــــع  ةف ف
  .2010 /مارسآذار

بالتغذيــة علــى  الحــافرةذه اآلفــة عنــدما تقــوم يرقــات يظهــر ضــرر هــ
ميزوفيــل األوراق وتهــدم مقــدرة اليخضــور علــى التصــنيع الغــذائي وتغذيــة 

خسـارة كبيـرة فـي  إصابة الثمـار وتسبب النبات وبالتالي تخفيض اإلنتاج،
)، 3( القليل من الدراسات حول بيولوجيا عثـة البنـدورة يوجد). 7( اإلنتاج

نظــــرًا  ).12( )، والمكافحــــة الكيميائيــــة6، 4( ويــــة المرافقــــةواألعــــداء الحي
وافـــدة آفـــة باعتبارهـــا  ةفـــي ســـوريالحشـــرة دراســـات حـــول هـــذه  لعـــدم وجـــود

هــذه كثافــة هــذه الدراســة لتحديــد الوســائل المتبعــة للحــد مــن  تأجريــ حــديثاً 
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وتهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى  .وبالتـــالي مـــن األضـــرار الناتجـــة عنهـــا اآلفـــة
باسـتخدام مصـائد  حـافرةالبالغـات جنسي في مراقبة كثافة  رمونياختبار ف
اختبـــــار تـــــأثير بعـــــض ، و والضـــــوئية المائيـــــةالمصـــــائد و  (كرتونيـــــة) الـــــدلتا

حصــر ، و يرقــات اآلفـة فـي المتـوفرة فــي السـوق المحليــةالمبيـدات الحيويــة 
  .في البيئة المحلية للحشرةاألعداء الحيوية 

  

  حث وطرائقهبمواد ال
  

نسي في مراقبـة كثافـة اآلفـة باسـتخدام مصـائد الـدلتا رمون جياختبار ف
  والمائية

  :تم استخدام نوعين من المصائد
(دلتا) تحوي جاذب جنسي متخصص لجذب ذكـور  فيرمونيةمصائد   .أ

  .البندورة حافرة أوراق
ـــــةمصـــــائد   .ب ـــــة فيرموني رمـــــون جنســـــي يمـــــزودة بفوهـــــي  ضـــــوئيةو  مائي

ضـافة لمشـعر ضـوئي إ البنـدورة حـافرة أوراقمتخصص لجذب ذكـور 
 :تم استخدام هذه المصـائد فـي ثالثـة مواقـعو  يجذب الذكور واإلناث.
 ،م مصــيدة فيرمونيـة ضــمن بيـت محمــيااسـتخدالموقـع األول تـم فيــه 

 هاســـــتخدم فيـــــالموقـــــع الثـــــاني ، و مصـــــيدة/بيت محمـــــي 2-1 بمعـــــدل
، دونــم 3مصـيدة/ 1 بمعـدل ،مصـيدة فيرمونيـة فـي الزراعـة المكشـوفة

ضــوئية لكــل  مائيــة و اســتخدم فيــه مصــيدة فيرمونيــةلــث الموقــع الثاو 
ولمقارنـــة الفروقـــات فـــي الجـــذب بـــين المصـــائد أخـــذت  بيـــت محمـــي.

  القراءات كل ثالثة أيام.
  

  يرقات اآلفة فياختبار تأثير بعض المبيدات الحيوية 
بشـــدة  ةم ومصـــاب 800 امســـاحته ةبالســـتيكي دفيئـــةنفـــذت التجربـــة فـــي  

حـافرة مستحضرات لمعرفة فاعليتها علـى يرقـات أربعة  استخدمتبالعثة. 
   البندورة: أوراق

استخدمت في هذه  .يترمل/ل 6بمعدل  Btستحضر بكتيري م .1
التي عزلت  Bacillus thuringiensis Kurstakiالدراسة البكتريا 

على  ثم تم إكثارها مخبرياً  ،®Lepinox plusمن المنتج التجاري 
 دورقثم ُنميت البكتريا في ومن  TSAأطباق بتري تحوي مستنبت 

 بيئة مل 50 يحتوي على مل 250سعة  (Erlenmeyer) معياري
 ,TSB g l-1tryptic soy broth) (bio Mérieux سائلة من

Germany GmbH, Nürtingen)  عنددورة/ دقيقة  180على 
  حيث بلغ تعداد البكتريا ساعة 24لمدة  س° 2±27 حرارة
ب  لقحتن البيئة السابقة و مل م 2خذ أ. خلية/مل 109-1010
 هانفس الشروط السابقةفي  ووضعت TSB بيئة سائلة من مل 200

السامة  توالكريستاالاألبواغ  تساعة حتى تشكل 96ولمدة 

البكتريا حيث  بمعلقرشت النباتات  .ستخداملال توترك للحشرات
تم ضبط تركيز المحلول و  ،بوغة/ مل 109 ةبواغ البكتيريألتعداد ا
 (Marienfeld,Germany)مترية يلالشريحة المل طةابوس

Kammer– Thoma  المعاملةأجل إلى التراكيز المطلوبة من.  
مستحضر تجاري والمادة الفعالة  ،مل/ل 5مستحضر النيم بمعدل  .2

  .هي األزدرخت
، مبيد حشري طبيعي، مل/ل 5مستحضر الفيرتيسيدين بمعدل  .3

  .مستخلص من الثوم والقريص
  مل/ل.  3بمعدل  %)0.5(ماترين ت النيوترفر مستحضر  .4
  ماء فقط.الشاهد تم الرش بال .5
  

مكررات لكل  ةالقطاعات العشوائية وبأربع بطريقة نفذت التجربة
 م رش النباتات مرتين بفاصل أسبوع بين الرشة األولى والثانيةت .معاملة

بعد سبعة أيام و من الرش  بعد ثالثة أيامو  قبل الرش وأخذت القراءات
تم تحديد فعالية المبيد وفق معادلة  يومًا. 14بعد و يام أ 10بعد و 

Hinderson  و Telton  :كما يلي 
  

عدد األفراد في × (عدد األفراد في المعاملة بعد الرش  - 1[ 100الفعالية = 
عدد × / (عدد األفراد في المعاملة قبل الرش ])الشاھد قبل الرش

 األفراد في الشاھد بعد الرش)

  
ـــة صـــر األعـــداء الح ـــدورة حـــافرة أوراقلحيوي ـــة البن ـــة المحلي  فـــي البيئ

  السورية
شــــــهر العينــــــات المصــــــابة مــــــن الســــــاحل الســــــوري مــــــن بدايــــــة  تجمعــــــ 

ـــة /بونبـــةحزيران ـــدفيئاتمـــن  /ســـبتمبرأيلول شـــهر وحتـــى نهاي ـــة  ال المحمي
 30أخـذت العينـات مـن وسـط وأعلـى النبـات بمعــدل  .والزراعـة المكشـوفة
نــات ضــمن أكيــاس نــايلون وتــم فحصــها وضــعت العي ،وريقــة لكــل مســتوى

 مـرة. 60-10باستخدام المكبرة المزدوجة العينية بقـوة تكبيـر  المختبرفي 
في منطقة الصنوبر علـى  ةمحمي دفيئة جمعت العينات من أربعة مواقع:

الشــريط الســاحلي محكــم اإلغــالق واســتخدمت ضــمنه المبيــدات الحشــرية 
طقــة الصــنوبر علــى الشـــريط فــي من ةمحميـــ ودفيئــة، لمكافحــة هــذه اآلفــة

ــم تســتخدم المبيــدات الحشــرية ضــمنه االســاحلي أبوابهــ  مــن، و امفتوحــة ول
 400علـى ارتفـاع  )بيـت ياشـوطجبلـة (مكشـوفة فـي منطقـة بندورة  حقول

 وخالية من المبيـداتولم تستخدم المبيدات الحشرية  ،فوق سطح البحر م
ـــدورة حقـــولمـــن ، و علـــى هـــذه الزراعـــات ـــة تناخـــامكشـــوفة فـــي منط بن -ق

ولــم تســتخدم المبيــدات فــوق ســطح البحــر م  900القــدموس علــى ارتفــاع 
 على هذه الزراعات. الحشرية
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  والمناقشة النتائج
  

رمون جنسي في مراقبـة كثافـة اآلفـة باسـتخدام مصـائد الـدلتا يختبار فا
  المائيةالمصائد و 
المصــائد  أعــداد الــذكور التــي جمعــت فــي بــين اً تطابقــ 1 يظهــر الشــكل 
وبلــــغ  ،والزراعــــة المكشــــوفة ةالمحميــــ الدفيئــــةفــــي  الموضــــوعةلفيرمونيــــة ا

ــــــى ــــــذكور  أعل ــــــث وصــــــلت عــــــدد لهــــــذه ال ــــــة حي ــــــة التجرب  671فــــــي بداي
ـــــي  ـــــةذكر/مصـــــيدة ف ـــــ الدفيئ ـــــي الزراعـــــة  450و ةالمحمي ذكر/مصـــــيدة ف

 (المائيــــة) بـــين المصـــائد الفيرمونيـــة الضـــوئيةفـــروق ظهـــرت  .المكشـــوفة
ــــة ف ــــة قــــطومــــابين المصــــائد الفيرموني ، حيــــث جمعــــت المصــــائد الفيرموني

ـــــــذكور  اً الضـــــــوئية أعـــــــداد ـــــــىوصـــــــلت واإلنـــــــاث كبيـــــــرة مـــــــن ال  1300إل
ـــــــــي  ـــــــــى  2/6/2010بالغة/مصـــــــــيدة ف ـــــــــض هـــــــــذا العـــــــــدد إل  130وانخف

د يـــعاالمو  فـــيبينمـــا بلغـــت هـــذه األعـــداد  4/7/2010بالغة/مصـــيدة فـــي 
 ،ذكر/مصــيدة 70و 365 الدفيئــة ضــمن الفيرمونيــةفــي المصــيدة  انفســه
ـــــي المصـــــيدة  توبلغـــــ  .ذكر/مصـــــيدة 32 و 334المكشـــــوفة  ةبالزراعـــــف

في  كفاءة ركثاألكانت نستنتج بأن المصائد الفيرمونية الضوئية وبالتالي 
ـــدور األكبـــر فـــي خفـــض أعـــداد الحـــافرةجـــذب بالغـــات  مقارنـــة  هاولهـــا ال

    .المختبرة بغيرها من المصائد
  

  يرقات اآلفة فياختبار تأثير بعض المبيدات الحيوية 
 بـــــأن مســـــتخلص النـــــيم أعطـــــى أعلـــــى نســـــبة فعاليـــــة 2 يظهـــــر الشـــــكل 
بعد سبعة أيام ليصل  انخفض) بعد ثالثة أيام من الرش ولكنه 85.9%(

أمـــا  .مـــن الـــرش اً يومـــ 14بعـــد  %61.7ووصـــلت نســـبة فعاليتـــه  ،55%

المســتخلص البكتيــري فقــد أعطــى بعــد ثالثــة أيــام نســبة فعاليــة منخفضــة 
أمـــــا  .% فـــــي نهايـــــة التجربـــــة75لتصـــــل  ت هـــــذه النســـــبةرتفعـــــا ،%)6(

بعـــد  %58.3فقـــد أعطـــى نســـبة فعاليـــة بلغـــت  ،مســـتخلص الفيرتيســـيدين
فـــــي اليـــــوم العاشـــــر ولكنهـــــا عـــــادت  %85.9 إلـــــىثالثـــــة أيـــــام وارتفعـــــت 

%، أمــــــــا مســــــــتخلص 55.3 إلــــــــى يومــــــــًا لتصــــــــل 14لالنخفــــــــاض بعــــــــد 
% ووصــلت 69.8 فقــد أعطــى بعــد ثالثــة أيــام نســبة فعاليــة ،النيــوتريفرت

 % بعـد عشـرة أيـام واسـتمرت هـذه الفعاليـة حتـى نهايـة التجربـة.100 إلـى
ممـــا ســـبق نجـــد أن مســـتخلص النيـــوتريفرت هـــو األكثـــر فعاليـــة لمكافحـــة 

  البندورة مقارنة بالمستخلصات المستخدمة. حافرة أوراق
  

  السورية المحلية في البيئةلحافرة أوراق الحيوية صر األعداء ح
  

 ةلصـــنوبر علـــى الشـــريط الســـاحلي محكمـــفـــي منطقـــة ا ةمحميـــ دفيئـــة
ــدات الحشــرات لمكافحــة  ااإلغــالق واســتخدمت ضــمنه  حــافرة أوراقمبي

فرة فــــي اأن المبيــــدات المختلفــــة المتــــو  3يظهــــر فــــي الشــــكل  - البنــــدورة
لــم تســهم فــي  الدفيئــة هالســوق المحليــة الســورية والتــي اســتخدمت فــي هــذا
ر بســيطًا، ونســبة اليرقــات تخفــيض أعــداد اليرقــات الحيــة وٕانمــا كــان التــأثي

% مقارنــة بنســبة اليرقــات الحيــة 3.4كانــت منخفضــة ولــم تتجــاوز  النافقــة
. وبالتــالي 1/8/2010فــي  هنفســ% فــي التــاريخ 33.9التــي وصــلت إلــى 

، ويعــزى الحــافرةلــم يــؤد اســتخدام المبيــدات التقليديــة إلــى انخفــاض أعــداد 
ة التي استعملت عليها مقاومتها لعدد كبير من المبيدات الحشري ذلك إلى

سابقًا عند مكافحتها في حقول البندورة منذ تسعينيات القرن الماضـي فـي 
  ).  16دول أمريكا الجنوبية (
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  ن المصائد. والزراعة المكشوفة باستخدام نوعين م ةالمحمي الدفيئةفي  T. absolutaالبندورة  أوراقحافرة . تغيرات أعداد بالغات 1شكل 

Figure 1. Population density changes of T. absoluta adults using two types of traps in tomato open field and plastic houses.  
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  .2010زراعة المحمية في سورية خالل الفي  T. absolutaالبندورة  حافرة أوراق. مقارنة نسبة فعالية عدة مبيدات حشرية لمكافحة 2شكل 
Figure 2. Comparative efficacy of several bio-insecticides for the control of T. absoluta in tomato plastic houses in Syria 
during 2010.  
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بالمبيدات  ابالبندورة تمت معاملتھ ة(الصنوبر) مزروع ةمحمي دفيئةفي  T. absolutaندورة الب حافرة أوراقأعداد يرقات  ة فيالنسبيتغيرات ال .3شكل 
  في سورية. 2010خالل صيف 

Figure 3. Relative population changes of T. absoluta larvae in tomato grown under plastic houses and treated with pesticides 
during the summer of 2010 in Syria. 

  
اليرقة تحميها من بعـض المـواد الكيماويـة.  إن األنفاق التي تسببها

لظهـور المقاومـة عنـد  االسـتعمال المفـرط للمبيـدات سـبب، إضـافة نكما أ
  لألعداء الحيوية من المفترسات والمتطفالت وتلويث البيئة. الحشرة، قتالً 

البنـدورة  حافرة أوراقالمرافقة لمجتمع  المتطفالتدراسة تغيرات أعداد 
فــي منطقــة الصــنوبر علــى الشــريط الســاحلي أبوابــه  ومحميــدفيئــة فــي 

وجــود أفــراد مــن المتطفــل الــذي يتبــع لعائلــة  4 الشــكل يوضــح - مفتوحــة
Eulophidae  يرقـــات عثــــة  بـــين النفـــوقالتـــي عملـــت علـــى زيـــادة نســـبة
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% بتــــاريخ 15% إلــــى 10.94اليرقــــات مــــن  نفــــوقوزادت نســــبة  البنــــدورة
% 18.29 مـند اليرقـات الحيـة اعـدأفـي انخفـاض  وقابله، 10/7/2010

  علــــــــى تخفــــــــيض  المــــــــتطفالت%، وبالتــــــــالي عملــــــــت هــــــــذه 5.47إلــــــــى 
) 14( آخــرونو  Mirandaفـي دراسـة قـام بهـا  .نسـبة اإلصـابة بهـذه اآلفـة

   النفـــــوقبهــــدف تحديـــــد عوامـــــل  حـــــافرةللتــــم فيهـــــا تنظـــــيم جــــداول الحيـــــاة 
 ،%92.3لمجتمــع اآلفــة  ةالكليــ النفــوق نســبةخــالل مراحــل تطورهــا، بلــغ 

  % 8.6% (منهـــــا 58.7خـــــالل مرحلـــــة البيضـــــة  النفـــــوقكانـــــت نســـــبة و 
   Riley Trichogramm pretiosum بــــيض متطفــــل عليــــه مــــن قبــــل

 .Xylocoris sp% مــــــن البــــــيض تعــــــرض لالفتــــــراس مــــــن قبــــــل 5و 
)Heteroptera: Anthocoridae .ومــن أنــواع مــن أبــو العيــد والتــربس (

ــــغ  ــــة  النفــــوقة نســــببل ــــة اليرق ــــل 33خــــالل مرحل %. وكانــــت نســــبة التطف
 Goniozus nigrifemur Ashmeadالمتطفـل . سجل فقط وجود 0.1%

)Hymenoptera: Bethylidae .( ً79.4عــن  كــان االفتــراس مســؤوال %
   % في مرحلة العذراء.0.6 النفوقاليرقات، وبلغت نسبة  نفوقمن 

  
البنـدورة  حـافرة أوراقفقـة لمجتمـع المرا المتطفالتدراسة تغيرات أعداد 

 - م 400مكشوفة فـي منطقـة بيـت ياشـوط علـى ارتفـاع الزراعة ال في
الــذي يتبــع  .Bracon spوجــود أفــراد مــن المتطفــل  5 الشــكل يتضــح مــن

ـــــة  ـــــات  Braconidaeلعائل ـــــى يرق ـــــي نهايـــــة % 1.3 بنســـــبة الحـــــافرةعل ف
كمــا أن نســبة  .%5.1ويقابلــه عــدد اليرقــات الحيــة بنســبة  /يونيــوحزيران

 إلـــى /يوليـــونهايـــة األســـبوع األول مـــن تموز ارتفعـــت لتصـــل فـــيالتطفـــل 
ـــم تتجـــاوز % و 15.8 ـــالي يـــدل  .%5.3نســـبة اليرقـــات الحيـــة ل هـــذا وبالت

اســــتخدام  عــــدم فــــي الزراعــــة المكشــــوفة فــــي حــــالالمتطفــــل علــــى نجــــاح 
 المبيدات.
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ى  ةمحمي دفيئةالنسبي في  T. absolutaالبندورة  حافرة أوراقلحية والميتة من . تغيرات أعداد اليرقات ا4شكل  دات عل ه المبي (الصنوبر) لم تستعمل في
  سورية.  في 2010خالل صيف  الشريط الساحلي

Figure 4. Relative population changes of alive and dead T. absoluta larvae in tomato grown in plastic houses without 
insecticides treatment along the Syrian coast during summer of 2010. 

  
البنـدورة  حـافرة أوراقالمرافقـة لمجتمـع  المتطفالتدراسة تغيرات أعداد 

 م 900القدموس علـى ارتفـاع -في الزراعة المكشوفة في منطقة تناخا
 Braconidae يتبـع لعائلـة ثـانٍ  وجـود أفـراد مـن متطفـل 6 يظهر الشكل-

ويقابلـــه عـــدد اليرقـــات الحيـــة  /يوليـــوفـــي نهايـــة تموز %5.9بلغـــت نســـبته 
العقــد الثالــث لتصــل فــي المتطفــل وارتفعــت أعــداد هــذا %)، 14.9بنســبة 
فـي أعـداد اليرقـات الحيـة  انخفاض% يقابله 18.1 إلى /أغسطسمن آب

متـأقلم مـع هـذه متطفـل  أكثـر مـن وهذا بدوره دليل علـى وجـود% 13 إلى

حتـاج للتربيـة وزيـادة تهي و  Braconidaeويتبع أغلبها لعائلة  الرتفاعاتا
  قوم بدور جيد في مكافحة هذه اآلفة. تل ادهاعدأ

فــــي  2011خــــالل موســــم  المــــتطفالتتــــم حصــــر وتحديــــد أنــــواع 
مـن  %90موقعي الصنوبر وبيت ياشوط وأظهرت النتائج بـأن أكثـر مـن 

لــذي تــم تصــنيفه مــن قبــل ا .Bracon spللمتطفــل تعــود  حــاالت التطفــل
وجــــد  بلنــــدن. الهيئــــة العامــــة للبحــــوث الزراعيــــة فــــي المتحــــف البريطــــاني

Gabarra  وArnó  )11(  ًالمتطفالتمن  نوعا Necremnus artynes 

(Walker)  وHemptarsenus zilahisobessi (Erdos)  يتبعـان لعائلـة



 )2014( 2، عدد 32مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   166

Eulophidae دورة، فـــي أســـبانيا فـــي حقـــول البنـــدورة المصـــابة بعثـــة البنـــ
ويقومــــان بالتطفــــل الخــــارجي علــــى يرقــــات العثــــة، كمــــا ســــجل عــــدد مــــن 

والتـي تهـاجم يرقـات العثـة  Braconidaeمعظمها لعائلة  عيتب المتطفالت
نوعــًا مــن  49ســجل لعثــة البنــدورة ). 15، 2(فــي دول حــوض المتوســط 

يتبـع منهـا  Hymenopteraمـن رتبـة عائالت تتبع إلى تسعة  المتطفالت
 Eulophidaeعائلـــــة أنـــــواع مـــــن  10و  Braconidae ئلـــــةعانوعـــــًا  14

عائلــة البــيض تتبــع مــتطفالت يرقيــة، وعشــرة أنــواع مــن مــتطفالت وهــي 
Trichogrammatidae )8.( ـــــا  بـــــأن نســـــتخلص مـــــن هـــــذا البحـــــث بيئتن

عمــل علـــى الو  للحصــر والدراســةالتــي تحتــاج  المتطفالتالســورية غنيــة بــ
ي الحل األمثـل لمكافحـة مثـل هـذه في الطبيعة وه إطالقهاتربيتها وٕاعادة 
  أصبح لديها مقاومة عالية للمبيدات.اآلفات التي 
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  في سورية. 2010

Figure 5. Relative population changes of alive and dead T. absoluta larvae in tomato open field at 400 meters above sea level 
during summer of 2010. 
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اع النسبي T. absoluta البندورة حافرة أوراقمن  (الميتة) عداد اليرقات الحية والمتطفل عليھاأتغيرات  .6شكل  ى ارتف  م900في الزراعة المكشوفة عل
  .في سورية 2010 فوق سطح البحر خالل صيف

Figure 6. Relative population changes of alive and dead T. absoluta larvae in tomato open field at 900 meters above sea level 
in Syria during summer of 2010. 
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Abstract 
Mofleh, M., R. Abboud, H. Habaq, O. Hammodi, F. Al-Quem, L. Adra and M. Ahmed. 2014. Population changes and 
control of Tuta absuluta Meyrick along the Syrian coast. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 161-168.   

Tuta absoluta Meyrik is considered as a serious pest on tomato in many countries. This pest was reported in greenhouses along the 
Syrian coast in early March, 2010. It caused severe yield loss of tomato production in plastic houses during the summer growing season. In 
this region, changes in the pest population density was monitored and natural enemies were identified. The effect of some bio-pesticides on 
T. absoluta larvae was also evaluated. Three species of parasitoids were recorded to attack these larvae, the first one belongs to the family 
Eulophidae, was found in greenhouses along the Syrian coast, and the other two species belong to the family Braconidae were observed to 
attack larvae in the open fields at 400 and 900 m above sea level. In the fields where parasitoids were active, pest damage was restricted to 
the leaves, and the rate of infestation remained low. In Kadmous site, the proportion of tunnels which contained larvae reached 24.3%, and 
44% of these larvae were found dead as a result of parasitism. In Sanouber site (plastic house) the proportion of tunnels which contained 
larvae reached 22.4%, only 5% of these died because of the absence of natural enemies. The effect of bio-pesticides was variable. The 
efficacy of neem extract was 61.7%, and that of Newtrefert was 100% 14 days after spraying. Further studies on the ecology of these 
parasitoids are needed in order to incorporate them as a component for the integrated management of tomato pests.  
Keywords: Tuta absuluta, Natural enemies, parasitoids, control, trap, Syria. 
Corresponding author: M. Mofleh, GCSAR, Lattakia Research Center, Lattakia, Syria, Email: magda.mofleh@yahoo.com 
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