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 Short Communication (New Record : Mites)   )أكاروسات : جديد تسجيل( مختصرة بحـوث
  

 ةسوري في Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) الغازي لألكاروس األول التسجيل
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  الملخص
 في Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae)التسجيل األول لألكاروس الغازي . 2014. غام بوبوأنو  ابراهيم صقر، غيثزريقي، 
 .101-96 ):1(32، العربية . مجلة وقاية النباتةسوري

ول مرة، ألسورية في  Tetranychus evansi Baker & Pritchard, 1960   (Acari: Tetranychidae)األحمر تسجيل أكاروس البندورة تم
 ، esculentum  Lycopersicumالطماطم/وهما البندورة حيث وجد في منطقة الالذقية في ثالثة مواقع على نوعين من نباتات الفصيلة الباذنجانية

 نثى وكذلك الصفات التشخيصية مزودة بصور مجهرية ورسومات توضيحية، وكذلكالذكر واأل وصف تم .Solanum nigrumوعنب الذئب األسود 
  .ومناطق أخرىسورية في كاروس وتمت مناقشة احتمال انتشاره ذكر التوزيع الجغرافي الحالي لأل

  .Tetranychus evansi ،Tetranychidae ،Solanum، ةسوري كلمات مفتاحية:
 

  المقدمة
  

نتشار الجغرافي لألكاروس تحت المداري  اتسعت منطقة اإل    
Tetranychus evansi Baker & Pritchard  بشكل كبير خالل
خسائر  تسببغازية  العقدين األخيرين، وظهر هذا النوع  كآفة

يعتقد بأن  .)34( ها الجديدةفي مناطق استقرار  اقتصادية هامة للزارعة
ث سجل هو شمال شرق البرازيل، حي T. evansiالموطن األصلي لـ 

/الطماطم ) على نبات البندورةSilva )31للمرة األولى من قبل 
lycopersicum esculentum وسجل الحقًا في نهاية الخمسينيات .

من الواليات المتحدة  وأجزاء )3، 1( جزيرة موريسوبداية الستينيات في 
مناطق عديدة من العالم؛ كعديد من . وينتشر حاليًا في )25(األمريكية 

في  نجزر المحيط الهندي، والعديد من دول أفريقيا، وهاواي وتايوا
 وفي جنوب أوروبا: في البرتغال ،)23، 21( منطقة المحيط الهادي

. )32( )، وفي اليونان7( ، وٕايطاليا)20( )، وفرنسا32( ، وٕاسبانيا)14(
، 3(وتونس ، )10( كالمغربكما وينتشر في عديد من الدول العربية، 

   .)2( ، وفي فلسطين)17( والجزائر )19
 أنواع نباتية تنتمي إلى 107على ما يقارب  T. evansiسجِّل 

فصيلة . وهو يهاجم بشكل أساسي نباتات ال)21(فصيلة   31
يعد نوعًا غازيًا في أفريقيا و ) 9، 2( المزروعةالباذنجانية البرية منها و 

المحاصيل الباذنجانية  لزراعة يشكل تهديدًا حقيقياً )، كما 23( وأوروبا
فقد بلغ فقد الناتج  ،/الطماطمالحقلية خاصًة لزراعة البندورةالمحمية و 

% من اإلنتاج الحقلي في 90ما يزيد عن  عن إصابتها بهذه اآلفة
. كما وصلت أضرار اإلصابة على )18( العديد من دول أفريقيا

 و جزر الكناري لمستويات عالية الباذنجانيات في حوض المتوسط
)23.(  

ويهاجم هذا األكاروس العديد من النباتات التلقائية العشبية والتي 
ينتمي معظمها إلى الفصيلة الباذنجانية، وعلى رأسها عنب الذئب 

لـ  الذي يعد العائل العشبي األساسي عالمياً  Solanum nigrumاألسود 
T. evansi )22،(  إضافة إلى نباتات عشبية أخرى تنتمي لفصائل

، عرف الديك .Chenopodium sppنباتية مختلفة مثل رجل اإلوزة 
Amaranthus blitoides )10(،  المدادةConvolvulus arvensis 

 T. evansi) وغيرها؛ حيث تسهم هذه النباتات بالحفاظ على 13(
   ).17( عاليةبمعدالت خصوبة 
على قائمة اإلنذار للمنظمة  2004في عام  T. evansi وقد أدرج

 European and Mediterraneanاألوروبية المتوسطية لوقاية النبات 

Plant Protection Organization (EPPO) )11( ، نظرًا لقدرته
االستيطانية العالية وأضراره الشديدة على محاصيل الفصيلة الباذنجانية، 

للكائنات الضارة الموصى  A2في القائمة  2008ثم أدرج في عام 
 T. evansiالدول التي وصل إليها  بإعادة تنظيمها كآفات حجرية في

  ).26( ولم ينتشر على نطاق واسع فيها وال يزال تحت السيطرة
  التأكد من وجود األكاروس الغازي هوهذا البحث من هدف ال

T. evansi تشير إلى ذلك، ، وذلك بعد ورود عدة مالحظات ةفي سوري
بغية البدء بأخذ  ،المتوسط وبعد تسجيله في العديد من دول حوض

التدابير واالحتياطات الالزمة للحد من انتشاره والتقليل من أضراره ما 
  أمكن.
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  مواد البحث وطرائقه
  

جمعت العينات من مواقع مختلفة في محافظة الالذقية، وقد تم أخذ 
الجنس  - العينات المجموعة من نباتات تابعة للفصيلة الباذنجانية

Solanum sp.  تبدي أعراض إصابة أكاروسية واضحة. وعزلت
، 70%األكاروسات من النباتات المصابة و حفظت في محلول كحولي 

  ضمن أنابيب بالستيكية.
ذ عشرة ذكور وعشر إناث من كل عينة؛ ثم ثبتت النماذج تم أخ

، حيث Hoyer's mediumعلى شرائح زجاجية باستخدام محلول هوير 
وهي  بطني و الذكور بوضع جانبي -ثبتت اإلناث بوضع ظهري

أوضاع تساعد على رؤية أفضل للصفات المهمة تصنيفيًا عند كال 
الصفات التصنيفية  تعتمد دراسة كل فعلى سبيل المثالالجنسين، 

 ) على رؤيته بوضع جانبي مثاليaedeagus( بالعضو الذكريالمتعلقة 
)profile( . تم تنظيف النماذج بتسخين الشرائح على صفيحة تسخين

س، ثم فحصت تحت المجهر الضوئي º 55عند لمدة أربعة ساعات 
ومن ثم  ، بالعدسة الغاطسة العادية والثالثية األبعاد.100Xعلى التكبير 

قورنت الصفات المختلفة بعد دراسة موسعة للنماذج مع التوصيفات 
المنشورة في الكتب والمقاالت العلمية. واتبع  T. evansiالخاصة بالنوع 

  لتسمية شعيرات الجسم. Grandjean’sنظام 
اعتمد في توصيف العينة المدروسة على المواصفات المميزة 

فقد اعتمد على وضع الشعيرة لألطوار البالغة للذكور واإلناث، 
المزدوجة القريبة بالنسبة للشعيرات اللمسية األربعة على الرسغ األول، 
وشكل وطبيعة التخطيط في المنطقة قبل التناسلية، عند األنثى. أما عند 
الذكور فقد اعتمد بشكل أساسي على شكل العضو الذكري الذي يعد 

ت المورفولوجية. أخذت صور موثوقية بين الصفاو  الصفة األكثر تأكيداً 
موديل دقة  Nikonلمختلف األجزاء باستخدام آلة تصوير رقمية نوع 

كما رسمت األجزاء الهامة تصنيفيًا والمعتمدة  .”ميغا بيكسل“ 10
ثم تم قياس األطوال  ،للتميز بين النوعين بعد تصويرها إلبراز أهميتها

طة العدسة المدرجة، ووضع مقياس للرسومات والصور االمطلوبة بوس
لخط اعلى شكل خط يعبر الرقم المكتوب تحته عن ما يعادله طول هذا 

  على الصورة بالميكرومتر.
  

  النتائج والمناقشة
  

  وجد النوع المدروس في ثالثة مواقع في محافظة الالذقية هي:
، °35.5027، خط العرض °35.8658 خط الطولرية الهنادي: ق  .1

النبات  .2011/9/29تاريخ الجمع  .عن سطح البحر م 39 االرتفاع
كانت  .دفيئة بالستيكيةمزروعة ضمن  /الطماطم،العائل: البندورة

في نهاية عمرها، ولكن األفرع المتبقية كانت الدفيئة النباتات ضمن 
 مغطاة بأكاروسات برتقالية اللون. 

 ،°35.616 خط العرض ،°35.824 خط الطول قرية كرسانا:  .2
النبات  .2011/10/5تاريخ الجمع  .عن سطح البحرم  55االرتفاع 

، مجموعة من نباتات S. nigrumالعائل: عنب الذئب األسود 
ومغطاة بالغزل ذات لون برتقالي داكن مصابة بشدة بأكاروسات 

   العنكبوتي.
، °35.7383 خط العرض ،°35.8833 خط الطول قرية الحراجية،  .3

 .2011/10/5تاريخ الجمع:  .عن سطح البحر م 85االرتفاع: 
نبات وحيد تحمل أوراقه العليا ، .Solanum spالنبات العائل : 

  قليل من أكاروسات برتقالية اللون. اً عدد
  

   T. evansiالمواصفات المورفولوجية لـ 
 ،ميكرومتر 375-475 الفميبلغ طول الجسم بدون أجزاء  -األنثى 

شوكة تكون ت، ميكرومتر 280-305وعرضه (في أعرض منطقة منه) 
من ثالثة أزواج من الشعيرات البطنية القريبة،  )empodiumالرسغ (

) ميكرومتر 2(أقل من  مهمازًا صغيرًا جداً  IV-Iوتحمل شوكة الرسغ 
وقد يكون غائبًا. تكون قواعد الشعيرات اللمسية األربعة القريبة على 

 IIIمتداخلة مع قاعدة الشعيرة المزدوجة القريبة، ويحمل الرسغ  Iالرسغ 
 لياً شعيرة لمسية واحدة فقط. يكون التخطيط الظهري للكيوتيكيل طو 

 ،f1-f1أيضًا بين الزوجين  ولياً ، وطe1–e1ومائًال بين زوجي الشعيرتين 
ليأخذ التخطيط شكل المعين أو ما  e1-f1 بينما يكون مستعرضًا بين

يسمي بالشكل األلماسي، ويكون التخطيط في المنطقة قبل التناسلية 
  .)1شكل (كامًال يتقطع بشكل طفيف في الوسط 

 160.5-180 وعرضه ميكرومتر 250-285 طول الجسم -الذكر 
 4مهمازًا ظهريًا واضحًا بطول  IV-Iتحمل شوكة الرسغ  ميكرومتر
بشكل كالبي ناتج عن  II-Iتقريبًا، تكون شوكة الرسغ  اتتر ميكروم

اندماج الشعيرات البطنية، قد تظهر بقايا الشعيرات المندمجة أو تكون 
بشكل ثالثة أزواج من الشعيرات  IV-IIIغير واضحة، بينما يكون 

المنفصلة، العضو الذكري يحمل رأس ذو نتوء أمامي مدبب وصغير 
نسبيًا غير حادة ممكن أن تكون مثنية وخلفي كبير ذو نهاية مدورة 

، ويشكل محور الرأس المنطبق على النتوء الخلفي )deflexed(لألسفل 
  ).1 شكل(زاوية حادة مع محور عمود القضيب 

  
  T. evansiلـ  المواصفات التشخيصية

  والشكل األحمر من T. ludeniعن  T. evansiيمكن تمييز 
T. urticae  من خالل اللون البرتقالي لكامل الجسم بما في ذلك األرجل

 وذلك لجميع المراحل غير البالغة والبالغة، كما ويمتلك أيضًا أرجالً 
طويلة نسبيًا. لكن تبقى الطريقة األكثر مصداقية لتمييزه هي المحضرات 
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والتي تظهر من خاللها وبشكل واضح الصفات المميزة لهذا  المجهرية
  . )22( النوع

بطريقة توزع الشعيرات اللمسية األربع  T. evansiتتميز إناث 
القريبة على رسغ الرجل األولى، حيث تتداخل قاعدة الشعيرة المزدوجة 

 ،30 ،22 ،20 ،15 ،1القريبة مع قواعد الشعيرات اللمسية األربع (
بأن الشعيرة  T. ludeni). وتتميز إناثه عن إناث النوع القريب 34

المزدوجة القريبة تقع بعد الشعيرة اللمسية األولى وأنها أقصر من 
في مستوى  T. ludeniالشعيرة المزدوجة الطرفية، بينما تكون عند النوع 

 الشعيرة اللمسية األولى وهي بنفس طول الشعيرة المزدوجة الطرفية
، مع االختالف الواضح في شكل العضو الذكري لدى النوعين )22(

  وهو الصفة األكثر استخدامًا واألكثر فصًال، فهو يختلف عند
T. evansi  بشكل واضح عنT. urticae  وبقية أنواع الجنس

Tetranychus )1، 22، 30، 34.(  
  

اصة لوجوده في واألهمية الخ T.evansiالمدى المستقبلي النتشار 
  منطقة حوض المتوسط

يزداد أكثر فأكثر، نظرًا لسهولة  T. evansiمن المؤكد أن انتشار 
للتغيرات المناخية  واتساع التبادل التجاري بين البلدان والقارات، إضافة

آفة خطيرة  T. evansiقد أكد العديد من الباحثين أن في العالم. و 
ومدمرة تبدي معدالت زيادة عالية في مجتمعاتها ضمن مجال واسع من 

)، كما 4( ر عوائلها بشكل سريعدرجات الحرارة، وهذا يساعد في تدمي
أن انخفاض العتبة الحرارية الدنيا لتطور هذا النوع وتشابهها مع 
مثيالتها لمفصليات األرجل المنتشرة في المناطق المعتدلة وتحت 
المدارية، والتي تنخفض فيها الحرارة شتاًء، يرجح انتشاره بشكل أكبر 

)، 16( ريقيا وآسياضمن المناطق المعتدلة في أوروبا وأمريكا وأف
  وبحسب النماذج الموضوعة لتوقع مدى ومناطق االنتشار المستقبلي

في العالم، فإن المناطق المدارية باستثناء الصحاري  T. evansiلـ 
والغابات مرتفعة الرطوبة ستتعرض لغزو هذا النوع، كما أن أوروبا وكل 

مرتفعة منطقة حوض المتوسط تقع ضمن حدود انتشاره، مع احتماالت 
 الستقراره في حوض المتوسط وٕامكانية أقل الستقراره في باقي األقاليم

)22، 23.(  
إن المناخ المعتدل عمومًا لمنطقة حوض المتوسط وتوافقها مع 

واسع له  عائلي، ووجود مدى T. evansiالحدود المناخية المناسبة لـ 
طقة ولبقائه فيها، تقدم شروطًا مثالية النتشاره واستقراره في هذه المن

وخصوصًا عند  ،نشيطًا على مدار العام على النباتات المزروعة والبرية
ارتفاع درجات الحرارة كما هو الحال في البلدان الواقعة في الساحل 

السيما أنه ذو أصل مداري ) 24، 23 ،22 ،21 ،17(الجنوبي للمتوسط
   T. turkestaniوال يدخل في البيات الشتوي، على العكس من 

لذلك تعد هذه الصفة امتيازًا خاصًا لهذا النوع في وسط  T. urticae و
كما بينت اختبارات ). 24، 23 ، 4،22( خاص مثل حوض المتوسط

مختلفتين في قدرتهما  ،البيولوجيا الجزيئية وجود مجموعتين لهذا النوع
 الغازية، ومنتشرتين في دول حوض المتوسط، وأكدت هذه الدراسة أيضاً 

). وبالنظر 5اآلن هو آفة مستقرة في حوض المتوسط ( T. evansiأن 
إلى أن الباذنجانيات الحقلية والمحمية تعد من المزروعات الهامة جدًا 

، وأن منطقة المتوسط هي المنطقة األساسية  EPPOفي دول منطقة الـ
 T. evansiفإن )،  22،23 ،12( المكشوفة /الطماطملزراعة البندورة

 خاصة ،)22، 12، 8، 5( فيهايشكل تهديدًا حقيقيًا لزراعة الباذنجانيات 
  أن المعامالت الكيميائية األكاروسية التقليدية، تبدو غير فعالة ضدو 

T. evansi )22 حيث أنه أظهر مقاومة لبعض المبيدات المستخدمة ،(
). وفي أوروبا حيث تطبق 29( كما في أفريقيا /الطماطمعلى البندورة

  برامج المكافحة المتكاملة في الزراعات المحمية، فإن اإلصابة 
قد تسبب أضرارًا اقتصادية هامة، نظرًا لقلة المبيدات  T. evansiـ ب

)، ولغياب األعداء الحيوية الفعالة في السيطرة 16( المسموح باستخدامها
عدد من المفترسات فقد نفذت العديد من الدراسات على  .)12( عليه

هو فريسة غير مفضلة لمعظم  T. evansiاألكاروسية وأظهرت أن 
المفترسات التي وجدت مرتبطة به في موطنه األصلي، بما فيها األنواع 

 في المنطقة T. urticaeالتي أظهرت فاعلية على أنواع أخرى مثل 
). كما وأكدت إحدى الدراسات في شمال غرب البرازيل 32 ،6( هانفس

  مفترسات أكاروسية تسيطر على لم يعثر حتى اآلن علىأنه 
T. evansi )28  .(                                                           

 إن تأسيس استراتيجية مكافحة فعالة لهذا النوع تتطلب معرفة   
)، لذلك 27( والبنية الوراثية واالنتشار الجغرافيواسعة حول البيولوجية 

ذا يجب إجراء دراسات لتحديد العتبة االقتصادية ودرجة الضرر به
قتصادية التي تصاب به، وٕاجراء األكاروس على الباذنجانيات اإل

دراسات وتحريات أخرى عن تأثير مختلف العوامل الحيوية وغير 
وخصائصه الحيوية، وذلك لفهم ديناميكية بيولوجيا هذا النوع  فيالحيوية 

مجتمعاته بشكل أفضل وبالتالي تطوير برامج مكافحة متكاملة وفعالة 
تجاهه في مناطق انتشاره المختلفة، خاصة المنتجة لمحاصيل العائلة 

، ةكما في دول حوض المتوسط، وينطبق هذا على سوري الباذنجانية
ع البندورة الحقلية والمحمية خاصة المنطقة الساحلية فيها، حيث تزر بو 

  باإلضافة لباقي محاصيل العائلة الباذنجانية.
إن وجود مثل هذا النوع الغازي في دول حوض المتوسط حاليًا، 
في ظل قدرة عالية على التطور واالنتشار وغياب األعداء الحيوية 

فرة عن الخصائص البيولوجية االفعالة، ونقص المعلومات المتو 
ئ بحجم الخطر الممكن حدوثه، ويشير إلى ضرورة واألضرار، ينب
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منظر ظھري وبطني، يشير الخط المتقطع إلى  Iالرسغ  C؛ IVو Iمقدم الرسغ  B؛ Iالرسغ  Aاألنثى.  Tetranychus evansi Baker & Pritchard. 1شكل 
ومھماز  IV-Iمقدم الرسغ  F.الذكر. fو  eالتخطيط الغالفي الظھري المعيني الشكل بين شعيرات  Eالمنطقة قبل التناسلية؛  Dمستوى الشعيرة المزدوجة القريبة؛ 

العضو الذكري عند ثالثة نماذج من العينة المدروسة مع  Iالعضو الذكري؛  Hكالبية الشكل ؛  Iيظھر فيھا شكلين لشوكة الرسغ  IV-Iمقدم الرسغ  Gشوكة الرسغ؛ 
  .التركيز على نقاط مختلفة من رأس العضو الذكري

Figure 1. Tetranychus evansi Baker & Pritchard, female. (A) Tarsus I; (B) Pretarsi I and II; (C) Tarsi I, dorsal and ventral view, dashed line 
indicates level of proximal duplex setae; (D) Pregenital striae; (E) Diamond- shaped pattern of dorsal striae between setae e and f;. Male. (F) 
Pretarsi and empodial spurs I -IV; (G) Pretarsi I-IV, showing two types of Empodium I (uncinate like); (H) Aedeagus; (I) Aedeagus of three 
specimens at different focal points. 
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Abstract 
Zriki, G., I. Saker and A. Boubou. 2014. First record of the invasive mite Tetranychus evansi (Acari: Tetranychidae) in 
Syria. Arab Journal of Plant Protection, 32(1): 96-101. 

The red spider mite Tetranychus evansi Baker & Britchard 1960 (Acari: Tetranychidae) was found in three locations close to Lattakia, 
Syria on Solanum lycopersicum and Solanum nigrum (Solanaceae). The description of males and females, diagnostic morphological features, 
supported with microscopic images and clarification drawings, together with geographic distribution were presented. This is the first report 
of this red spider mite in Syria.  
Keywords: Morphological characteristics, Syria, Tetranychus evansi, Tetranychidae, Solanum. 
Corresponding author: G. Zriki, Department of plant protection, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria, Email: 

ghaiszriki@hotmail.com 
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