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 الملخص
ح في جنوب  ين التفا في بسات Phytoseiidae رسات عائلةديناميكية مجتمعات مفت .2020. جهان، ماجدة مفلح ولؤي حافظ أصالن هللا، العبد

 . 265-258(: 3)38 سورية. مجلة وقاية النبات العربية، 
السويداء جنوب  محافظة من الطبنة الخامسة(و )سد الروم، عين العرب  مختلفة مواقع ثالثة بأشجار التفاح في مزروعة بساتين ثالثة في الدراسة هذه أجريت

من كل عام  سبتمبر/ ى أوائل أيلولوحت يونيو/ من بداية حزيران 2019و  2018 عاميالتغذية خالل  ةنباتي اتكاروساأل مفترسات ديناميكية راسةد بهدف وذلك ،سورية
 أنواع نوعين من انتشار النتائج أظهرت . ( Starking Deliciousديليشس )  ( وستاركنغGolden Deliciousغولدن ديليشس )هما على صنفين من أصناف التفاح 

بين أول  امتراوحت ذروة أعدادهو  ، Typhlodromus cotoneastri (Wainsten) و Typhlodromus pyri (Scheuten) وهما Phytoseiidae عائلةل التابعة المفترسات
نف غولدن بالرغم من أن أعداد الصأعدادها على على الصنف ستاركنغ أعلى من  المفترسات. كانت أعداد النوعين من أغسطس/ وأواخر آب يوليو/ ومنتصف تموز

المناطق األخرى في في  دهااأعد في المنطقة الثالثة أعلى نسبياً منالمفترسات عداد كانت أ  .على الصنف غولدن بعض المناطق كاروسات النباتية كانت األعلى فياأل
ها بشكل موسع ألنها عنصر مهم من ب دراستلذا يج ، عة التفاح في جنوب سوريةوانتشارها في أماكن زرا  العائلةأظهرت الدراسة أهمية أفراد هذه  . ن الزراعيينيمموسال

 عناصر اإلدارة المتكاملة، وبالتالي ادخالها في برامج إدارة هذا المحصول في المنطقة.
 .تفاح، ديناميكية مجتمعات، سورية، Phytoseiidae ، Typhlodromus pyri ،Typhlodromus cotoneastri :كلمات مفتاحية

 

 1المقدمة 
 

 في أغلب األنظمة البيئية البرية  Phytoseiidae عائلةتنتشر أفراد 
حيث تعيش على المجموع الخضري ولحاء األشجار واألغصان 

(Evans et al., 1985)  كاروسات األ العائلةتفترس أغلب أنواع هذه و 
 (.Chant, 1985)والعضويات الصغيرة  Tetranychidae عائلةمن 

التفاح وكان  على اتكاروساألفي مكافحة  هذه العائلة م أفراداستخد
 . T. pyri (Solomon et al., 2000) استخدام هو مثال ناجحفضل أ

التفاح األعداء الحيوية التالية:  أكاروسات ُسّجل في سورية على
 T. cotoneastri (Wainstein) و T. pyri (Scheuten) في السويداء

 في الالذقية و  ؛(2001هللا،  العبد) Phytoseiidae عائلةمن 
Neoseiulus fallacis (Garman) ،Typhlodromus cotoneastri ،

Eusseius scutalis (Athias-Henriot) (،2009 قرحيلي.)  كما 
 Typhlodromus في حمص  ( 2011) آخرون ضحية و  لسج

(Typhlodromus) athiasae (Porath and Swinski)  وNeoseiulus 

 
https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.258265 

 Arab Society for Plant Protectionبات قاية النالجمعية العربية لو  2020© 

 

californicus.  النوعين أن وجدكما T. cotoneastri و T. pyri 
 & Kasap؛ Faraji et al., 2011) تركيافي حقول التفاح في منتشرة 

Çobanoğlu, 2007)   
األحمر   كاروساألأحد أهم مفترسات  T. pyri النوع اعُتبرو 

 ,Collyer) التفاح في أماكن مختلفة من العالمأشجار األوروبي على 

؛ Sengonca et al., 2003؛ Khan & Fent, 2005؛ 1976
Suparaku et al., 2014 .) كذلك أحد أهم عوامل المكافحة يعتبر و

األشجار المثمرة بساتين في  البيولوجية في برامج اإلدارة المتكاملة
؛ Duso et al., 2003) العالمفي أماكن مختلفة من  وكروم العنب

Helle & Sabelis, 1985 ؛Huffaker et al., 1970 ؛McMurtry, 

؛ Praslička et al., 2009؛ Sekrecka & Niemczyk, 2006 ؛1992
Sengonca et al., 2003.)  أنمن المعروف T. pyri  من أهم 

أن يتغذى على  هألنه غير متخصص، يمكن األعداء الحيوية وذلك 
 عندما تغيب الفريسة الرئيسية غبار طلع النباتات وأبواغ فطرية

(Kain & Nyrop, 1995).  ويةهناك نتائج واعدة للمكافحة الحي و 
 باستخدام Tetranychus urticae البقعتين يالعنكبوتي ذ كاروسلأل

T. pyri (Gajek et al., 2004.) 
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ضمن التوجه العالمي والمحلي باتباع األساليب الزراعية الجيدة و 
التوازن  يسهمواإلدارة المتكاملة لآلفات، إضافة للزراعة العضوية، 

من استخدام تخفيف في ال رئيس دورب لحيوي في بساتين التفاح ا
جل أ ، ومنالمبيدات وإمكانية االستغناء عنها في الزراعة العضوية

من دراسة دقيقة لألعداء ال بّد  ،ق الزراعية ائ تطبيق أمثل لهذه الطر 
التوسع في تأتي أهمية  هنا منو  ،قائ الحيوية في منطقة تطبيق هذه الطر 

في محافظة  التفاح بساتين في كاروساتلأل الحيوية األعداء نواعدراسة أ
 .سورية في أعدادها ديناميكية ودراسة ،السويداء

 

 ه وطرائق البحث مواد 

 
بساتين من التفاح على ارتفاعات مختلفة في المنطقة  ةتم تحديد ثالث 

وتحتوي  .مواقع ةالرئيسية لزراعة التفاح في جنوب سورية في ثالث 
 نغتارك( وسGolden Deliciousالتفاح غولدن ديليشس ) صنفين من

( بعمر أشجار متقارب في كل حقل Starking Deliciousديليشس )
نفذت هذه الدراسة لعامين (. سنة 30)حوالي  وبين الحقول الثالثة

في منطقة  الموقع األول .هانفس الحقولعلى  2019و 2018 متتاليين
 ،البحر سطح عنم  1400 وحتى 1100 نمسد الروم وهي ترتفع 

ث العلمية الزراعية في عين العرب، ز البحو في مرك الموقع الثاني
والموقع  ،م عن سطح البحر 1600وحتى  1400ويرتفع  السويداء

 .م عن سطح البحر 1600 الطبنة الخامسة ويرتفعفي منطقة  الثالث
 ةأربعو  ديليشس غولدن الصنفمن  أشجار ةأربع من كل حقل اختير

 الحقل  في ئيعشوا بشكل موزعة ديليشس ستاركنغ الصنف من أشجار
خذت العينات منها أ  . اي نوع من المبيداتتركت دون معاملة ب  و

ورقة من  25بمعدل من كل عام،  يونيو/بدءًا من بداية حزيران ياً أسبوع
. وضعت األوراق في أكياس ةكل شجرة مثلت كامل تاج الشجر 

المختبر لدراستها، حيث دة ونقلت إلى بالستيكية ضمن حافظة مبر 
الموجودة على األوراق باستخدام جهاز  نواع األكاروساتكنست كافة أ

 من المفترسات ، ثم عدّت األنواع المختلفةBioquipماركة  هندرسون 
 .210قوة التكبير  Nikon SMZ1Dباستخدام مكبرة ماركة  األكاروسية

  يات + بالغات()حور  عدد األطوار المتحركةمتوسط ُأحصي 
 Phytoseiidae عائلةسات من فتر للملألكاروسات النباتية بنوعيها و 

وباختبار  GenStatتم تحليل البيانات باستخدام برنامج ، و على الورقة
ند عأقل فرق معنوي باستخدام  One way ANOVAتحليل التباين 

 لمقارنة متوسطات األعداد على الصنفين. %5مستوى احتمال 
 
 
 

  النتائج
 

من  ةالمفترس وساتار كن من األانوع ةالث وجد في مواقع الدراسة الث 
 Typhlodromus  و  Typhlodromus pyriوهما    Phytoseiidae  عائلة

cotoneastri. 
 

 )سد الروم(  الموقع األول
. ةالنباتي  كاروساتاأل مع ظهور ةالمفترس كاروساتاألترافق ظهور 
على الصنف  في الموسم األول ةالقم ةالنباتي  كاروساتاألوصلت أعداد 

حيث بلغت  ،Tetranychus urticaeللنوع  1/7/2018 بتاريخ ستاركنغ
 للنوع 15/7/2018بتاريخ و  طور متحرك/الورقة 0.42±0.7بالمتوسط 

Panonychus ulmi طور متحرك/الورقة 0.6±2.72 بلغت بالمتوسط ، 
 0.1±0.38) 22/7/2018 بتاريخ ةالمفترس كاروساتاأل تلتها

في الموسم األول  ةي النبات  كاروساتاأل  وصلت ذروة أعدادو ، فرد/الورقة
 حيث بلغت  ،T. urticaeللنوع  8/7/2018على الصنف غولدن بتاريخ 

للنوع  15/7/208و بتاريخ  طور متحرك/الورقة 0.3±0.66 بالمتوسط
P. ulmi (2.72±0.6  )ورافقتهما قمة المفترسات  طور متحرك /الورقة

 (.1 )شكل فرد/الورقة( 0.07±0.18) 8/7/2018خ بتاري 
فترسة على الصنف ستاركنغ في كاروسات الماألتأخر ظهور 

القمة  ىووصلت أعدادها إل يون يو /الموسم الثاني حتى نهاية حزيران
 فرد/الورقة(، بينما كانت ذروة 0.12±0.35) 4/8/2019بتاريخ 

T. urticae  رك/الورقة( طور متح 1.7±5.64) 14/7/2019بتاريخ
، ك/الورقة(حر طور مت  0.09±0.16) 7/7/2019بتاريخ  P. ulmiو

وتأخرت في الموسم الثاني ذروة األكاروسات النباتية على الصنف 
طور  T. urticae (19.78±7.5للنوع  28/7/2019غولدن حتى 

طور  0.09±0.16قليلة جدًا ) P. ulmiوكانت أعداد  متحرك/الورقة(،
انت الفروق بين الصنفين معنوية بإصابتها بنوعي وك ،متحرك /الورقة(

(. وترافق هذا 1 النباتية في موسمي الدراسة )جدول اتاألكاروس
  0.09±0.33) 4/8/2019التأخير مع تأخير ذروة المفترسات حتى 

(. لقد كانت الفروق معنوية بين أعداد عائلة 2)شكل  فرد/الورقة(
Phytoseiidae راسة )على الصنفين في موسمي الد(P<0.0011 

 (.1)جدول 
 

 (العرب)عين الموقع الثاني 
في الموسم األول  Phytoseiidae عائلةبدأت مالحظة أعداد مفترسات 

 لغت ذروتهاب و  ،يونيو/ستاركنغ بعد منتصف حزيران على الصنف
قمة البينما كانت  .فرد على الورقة( 0.14±0.32) 27/8/2018بتاريخ 

 1.08) 23/7/2018بتاريخ  T. urticaeعلى الصنف ستاركنغ للنوع 
 29/7/2018بتاريخ  P. ulmiوالنوع قة(، طور متحرك/الور  ±0.52
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بلغت ذروة أعداد المفترسات  .طور متحرك /الورقة( 0.21 0.48±)
 27/8/2018 غولدن في الموسم األول أيضًا بتاريخ على الصنف

حيث كانت   T. urticaeفرد /الورقة(، بينما سبقتها ذروة  0.12±0.07)
 P. ulmiو ( طور متحرك/الورقة 1.64±2.21) 6/8/2018بتاريخ 
 (. 1 )شكل جداً  ليلةانت أعداده قولكن ك 27/8/2018بتاريخ 

لى الصنف الثاني ع في الموسماألكاروسات النباتية  بدأ ظهور
 بتاريخذروتها  كانتو  يونيو/منتصف حزيرانفي  ستاركنغ

 بلغت أعداد. فرد /الورقة( 0.12±0.26حيث بلغت  ،18/8/2019
T. urticae  طور  4.7±14.72) 4/8/2019ذروتها بتاريخ

حيث وصلت في الذروة  ،قليلة P. ulmiوكانت أعداد  متحرك/الورقة(،

األكاروسات النباتية بلغت  .الورقة/طور متحرك 0.26±0.26 إلى
يوليو /الذروة على الصنف غولدن في الموسم الثاني في منتصف تموز

بتاريخ  P. ulmiفرد/الورقة(، وتلتها ذروة النوع  0.24±0.12)
  T. urticaeثم النوع (، طور متحرك/الورقة 0.64±0.4) 21/7/2019

ظهرت ( 2 كل)ش ور متحرك/الورقة(ط  1.5±4.52) 4/8/2019 بتاريخ
كانت  و  بين الصنفين في الموسم األول، P. ulmiـ فروق في اإلصابة ب 

غير معنوية على  Phytoseiidae عائلة الفروق في أعداد مفترسات 
 . (1 )جدول (P = 0.38و  P = 0.14) الصنفين في الموسمين

  

 

 
 (B) ، عين العرب(A) سد الرومفي  صنفي التفاحعلى  ةالنباتي  كاروساتاأل ونوعي Phytoseiidae عائلةمتوسط أعداد المفترسات من . 1 شكل

 . 2018 جنوب سورية خالل عام (C)  لطبنة الخامسةاو
Figure 1. Mean numbers of Phytoseiids and phytophagous mites on two apple varieties in Sad El-Room (A), Ain Arab (B) and 

Fifth Tabna (C) in southern Syria during 2018. 
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، الطبنة (B) ، عين العرب(A) سد الروم ونوعي األكاروسات النباتية على صنفي التفاح في Phytoseiidaeمتوسط أعداد المفترسات من عائلة  .2 شكل

 . 2019 جنوب سورية خالل عام (C)  الخامسة
Figure 2. Mean numbers of Phytoseiids and phytophagous mites on two apple varieties in Sad El-Room (A), Ain Arab (B) and 

Fifth Tabna (C) in southern Syria during 2019. 
 

 

 )الطبنة الخامسة( وقع الثالثالم
 على الصنف األول في الموسم ةالمفترس  اتوسار كاألبدأت مالحظة 

مع  حيث ترافق ،يونيو/بداية حزيرانو  مايو/نهاية أيارستاركنغ في 
يوليو /، وبلغت ذروتها بعد منتصف تموزةالنباتي  اتكاروساألظهور 

 T. urticaeي وسبقتها ذروة النوع النبات فرد /الورقة(  0.70±0.15)

طور  2.005±6.58) 10/7/2018حيث كانت بتاريخ 
فكانت أعداده قليلة وكانت  P. ulmiأما النوع الثاني  ،متحرك/الورقة(
ترافق ظهورها في الموسم األول على ، و 17/7/2018الذروة بتاريخ 

 يونيو/الصنف غولدن مع األكاروسات النباتية منذ بداية حزيران
 0.24±0.90) 16/6/2018ة بتاريخ ووصلت أعدادها الذرو 
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طور  T. urticae(2.97±2.6 ث تزامنت مع ذروة النوعي ح ،فرد/الورقة(
ولكن  23/7/2018 بتاريخ P.ulmiوتلتها ذروة النوع متحرك /الورقة( 

 (.1 )شكل كانت األعداد قليلة جداً 
على الصنف   في الموسم الثاني بدأ ظهور األكاروسات المفترسة

مع وتأخرت ذروتها مقارنة  يونيو/ول حزيرانفي األ ستاركنغ أيضاً 
 فرد/الورقة  0.14±0.56حيث بلغت  4/8/2019الموسم األول حتى 

 وبلغت 28/7/2019ها ذروة النوعين النباتيين حيث كانت بتاريخ ت سبق
 0.11 و  T. urticaeبالنسبة للنوع  طور متحرك/الورقة 2.96±2.2

في  تزامن ظهورها أيضاً . P. ulmiنوع بالنسبة لل طور متحرك/الورقة
ية ظهور األكاروسات النباتية ني على الصنف غولدن مع بداالموسم الثا

 ( والنباتية0.2±0.36) لثالثة المفترسةوتأخرت ذروة األعداد لألنواع ا
T. urticae (8.94±0.54 )و  طور متحرك/الورقة P. ulmi (5±1.12 

األول حيث كانت بتاريخ  مقارنة مع الموسم طور متحرك/الورقة(
 (. 2 )شكل  4/8/2019

، ةالنباتي  اتكاروساألي نوعبين  في اإلصابةروق ت فظهر 
غير معنوية في الموسم األول بين أعداد المفترسات ق كانت الفرو و 

 P= 0.94 ) بين صنفي التفاح المدروسين الثانيالموسم ومعنوية في 
 . (1 )جدول( P= 0.03 و

مفترسات في نهاية الموسم وحتى بعد التمرار أعداد اسلوحظ 
أعداد المفترسات في  نسبة كانت  .ةالنباتي  اتكاروسألاأعداد تدني 

أعلى من الموقعين  في موسمي الدراسة لخامسة(ة ان ب الط) ثلاث لا عقو ملا
أعداد المفترسات أعلى على  بشكل عام كانتو  .(1 )شكل اآلخرين

ني في الموسم الثا هالصنف ستاركنغ من الصنف غولدن بالرغم من أن 
 غولدنأعلى على الصنف  المواقع ضبعفي  T. urticae كانت أعداد

 .(1 جدول) P. ulmi وكذلك
 

ين العرب،  )سد الروم، عثالثة مواقع على صنفي التفاح في  Phytoseiidaeالمفترسات من عائلة و P. ulmiو  T. urticaeمتوسط أعداد . 1 جدول

 . 2019و   2018 جنوب سورية خالل عاميالطبنة الخامسة( 
Table 1. Mean number of P. ulmi, T. urtica and Phytoseiids on two apple varieties in three sites (Sad El-Room, Ain Arab and 

Fifth Tabna) in southern Syria during 2018 and 2019. 
 

 

 

 المعاملة /الموقع 
Site/treatment 

2018 2019 

 نغ ديليشس ستارك
Starking 
Delicious 

 غولدن ديليشس 
Golden 

Delicious P- value 

 ستاركنغ ديليشس 
Starking 
Delicious 

 غولدن ديليشس 
Golden 

Delicious P- value 

    Sad El-Room سد الروم

T. urticae/ ورقة 
T. urticae/leaf 

0.170±0.005  b 0.317±0.050 a 0.019 0.970±0.207 b 2.320±0.800 a 0.020 

T. ulmi/ ورقة 
T. ulmi/leaf 

0.540±0.120 a 0.112±0.040 b 0.001 0.649±0.130 b 0.052±0.015 a 0.001 

Phytoseiids/25  ورقة 
Phytoseiids/25 leave 

3.800±0.508a 1.400±0.300b <0.001 2.380±0.600a 1.580±0.440b <0.001 

 

   Ain Arab عين العرب

T. urticae/قة ور 
T. urticae/leaf 0.320±0.080 a 0.620±0.190 a 0.110 2.320±0.660 a 1.030±0.250 a 0.070 

T. ulmi/ ورقة 
T. ulmi/leaf 0.081±0.030 a 0.016±0.006 b 0.030 0.026±0.020 a 0.098±0.040 a 0.110 
Phytoseiids/25 ة ورق 

Phytoseiids/25 leave 1.360±0.360 a 0.740±0.240 a 0.140 1.220±0.400 a 0.808±0.260 a 0.380 
 

  Fifth Tabna الطبنة الخامسة

T. urticae/ ورقة 
T. urticae/leaf 2.050±0.370 a 0.640±0.250 b 0.002 0.580±0.210 b 1.880±0.442 a 0.010 

T. ulmi/ ورقة 
T. ulmi/leaf 0.010±0.007 a 0.004±0.001 a 0.4130 0.020±0.008 b 0.990±0.250 a <0.001 
Phytoseiids/25  ورقة 

Phytoseiids/25 leave 7.400±1.000 a 7.800±1.400 a 0.9400 4.700±0.760 a 2.540±0.640 b 0.030 
 . 0.05 مستوى إحتمال عند معنوي فرق أقل اختبار حسب معنويا   مختلفة غير ه نفس السطرفي  متشابهة بأحرف المتبوعة األرقام

Values followed by the same letters in the same row are not significantly different based on LSD value at P = 0.05. 
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 المناقشة 
 

ن من المفترسات من افي هذه الدراسة على أشجار التفاح نوع لقد وجد
وهو األقل انتشار  T.cotoneastri النوع األول :Phytoseiidae عائلة

 والخوخ التفاح واألجاصعالميا، ولكنه موجود في تركيا على 
(Yesġlayer & Çobanoğlu, 2011)، أما النوع الثاني T. pyri  

 وقد وجد في أغلب بساتين األشجار ، فهو أكثر انتشارًا عالمياً 
 سلوفاكيا باإلضافة إلى  كما ذكرنا سابقاً  ،المثمرة في العالم

(Praslička et al., 2011) وألبانيا (Suparaku et al., 2014). وقد 
األحمر  كاروساألة أكثر المفترسات أهمية في مكافح T. pyriتبين أن 

في  زراعة التفاحمناطق في أهم عوامل المكافحة الحيوية و ي األوروب 
 ,.Marshal et al؛ Khan & Fent, 2005) أماكن مختلفة من العالم

ويتم  ،حيث تربى سالالت مقاومة للمبيدات من هذا المفترس ،(2001
عتبة تحت  الضار النباتي كاروساألمستوى  تبقيف الحقل،في اطالقها 

 ,Niemczyk؛ Kocourek & Tlusta, 1997) الضرر االقتصادي

1991.)   
أنواع  لتغذي على قدرته على ا بسبب أيضاً  T. pyri تأتي أهمية

كحبوب   (Kain & Nyrop, 1995) عندما تغيب الفريسة الرئيسية أخرى 
 Sengonca؛ Huffaker et al., 1970) رو وأبواغ الفط والرحيق الطلع

et al., 2004؛ Solomon et al., 2000.)  هذه الميزة على تحافظ و
وقد الحظنا ذلك في نهاية  ،بقائه في حال غياب الفريسة الرئيسية

 .عاليةبقيت أعداده  P. ulmiو T. urticae الموسم عندما تالشت أعداد
في بداية   مي الدراسةفي موس قمة ال إلىالمفترسات وصلت أعداد 

ائد وهذا االختالف ع ،طسأغس/بآومنتصف  يوليو/تموز صفت ومن 
حيث تراوح الفرق  ،الدراسة إلى اختالف الظروف المناخية بين سنوات

 3-2 بينبين الموسمين في أشهر الربيع ما في درجات الحرارة 
في شهر  2018كان متوسط درجات الحرارة لموسم ف، درجات
 وقد  ،سº 19.9، بينما كان في الموسم الثاني سº 22.7 يونيو/حزيران

 & Khan؛ Croft & MacRae, 1992) ابقاً ما نشره س مع ذلك توافق

Fent, 2005)،  كما وجد Praslička et al. (2012 ) أن قمة األعداد
 . أغسطس/بآاألجاص كانت في شهر  أشجار على

ف أعداد المفترسات على الصن  أنّ  في هذه الدراسة لقد وجد
  لك بوفرة الفريسةولم يرتبط ذ غ أكثر منها على الصنف غولدنن ستارك

(T. urticae ،P. ulmi)،  فقد كانت أعدادها أعلى على الصنف 
وبالرغم من ذلك كانت أعداد المفترسات  ،غولدن في الموسم الثاني

 ما نشر سابقاً  هذا مع . توافقالمدروسة أعلى على الصنف ستاركنغ
(Suparaku et al., 2014). وجد كذلك Duso et al. (2003)  أيضًا

ويعود هذا  ،التفاحمن مانية أصناف ين ث ب  T. pyriفي أعداد  اً فاختال
 االختالف بين األصناف إلى عدة عوامل منها شكل وتركيب الورقة 

(Downing & Moilliet, 1967). قد وجدف Roda et al. (2003)  ّأن 
كون أعداد ة عليها أكثر ي عدد األوبار الشعري األصناف التي 

يات أكبر بكم حتفظ هذه األصنافت حيث  ،أكثر ةالمفترس اتكاروساأل
 المفترس كاروسلألغذاًء بديال  دالتي تعو  رو من غبار الطلع وأبواغ الفط

معنوية في عدد األوبار  اً وقد وجدنا فروق. األساسية عند غياب فريستها
وسط عدد األوبار على الصنف على الورقة بين الصنفين حيث بلغ مت 

 .2/سم109 الصنف غولدن لىعكانت بينما  2/سم297ستاركنغ 
  )الطبنة الخامسة(  ت نسبة أعداد المفترسات في الموقع الثالثكان 

يعود أعلى من الموقعين اآلخرين، و  2019-2018في موسمي الدراسة 
 ثمار التفاح  عثةالمستخدمة في مكافحة  المعامالتذلك إلى قلة عدد 

 عثةمكافحة تي سبقت الدراسة في ذلك الموقع حيث تتم في المواسم ال
عتماد على المصائد الفرمونية، اإلسم ب مرات في المو  3-2ثمار التفاح 

ثمار  عثةمعامالت لمكافحة  7-5بينما احتاج الموقعان اآلخران من 
في المكافحة عدة   تفي المواسم التي سبقت الدراسة، واستخدم  التفاح

ها تأثير بيرثرويدية والفوسفورية العضوية والتي لأنواع من المبيدات ال
 Hardman et؛ Bonafos et al., 2007) المفترس كاروساأل في سام 

al., 2007 ؛Kreiter et al., 2010 ). 
في   المفترسات األكاروسيةمن هذه الدراسة أّن يمكن اإلستنتاج 

أعداد  من في الحدّ  دور هام الجيل لها منطقة زراعة التفاح في ظهر 
خاصة تلك عالية ب و  لمبيدات، ولكن االستخدام العشوائي لكاروساأل

وأعداد المفترسات األخرى وأبقاها تحت الحد  ادادهقلص أع دالسمّية، ق
المطلوب الذي يجعلها في توازن مع اآلفة، مما أدى إلى تفاقم مشكلة 

يوجد بأعداد قليلة في بعض  T. pyriفبالرغم من أن  .كاروساأل
 يدخل إلى البستان، يان في بساتين التفاح، لذا فهو بحاجة إلى أناألح

بر، ثم إيجاد ت في المخ T. pyri لتربية بروتوكولال بد من تطوير و 
 كما أشار باحثون آخرون  طريقة إلدخاله بشكل كمي في بساتين التفاح

(Sekrecka & Niemczyk, 2006 ). 
 ةتوسع فيها لتشمل صيان هذه الدراسة خطوة أولى، يجب ال دتع   

 بريًا من أجل ت مختها تربيو المستخدمة، للمبيدات  ة المفترساتوحساسي 
وتحديد النوع األكفأ من النوعين  اعلى بعض سلوكياتهالتعرف 
 ومن ثم تربيتها وادخالها في برامج المكافحة المتكاملة.  المنتشرين



 ( 2020)  3، عدد 38مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  264

 

Abstract 
Al-Abdulla, J., M. Mofleh and L.H. Aslan. 2020. Population dynamics of Phytoseiids mite on apple orchards in 

southern Syria. Arab Journal of Plant Protection, 38(3): 258-265. 
This study was conducted to monitor the population dynamics of Phytoseiids mites on two apple varieties, namely Golden Delicious 

and Starking Delicious, in three orchards at three different locations, Sad El-Room, Ain Arab and Fifth Tabna, in southern Syria during 2018 

and 2019. Results obtained indicated the occurrence of two species of Phytosiieds, Typhlodromus pyri (Scheuten) and Typhlodromus 

cotoneastri (Wainsten) in the studied orchards. The population of Phytosiieds reached the peak between first and middle of July and late 

August. The Phytosiieds population density was higher on Starking Delicious than Golden Delicious apples, however, the number of 

phytophagous mites were higher on Golden Delicious in some sites. Population of Phytosiieds was highest in the third location during the 

two seasons 2018 and 2019. This study pointed out the importance and spread of Phytosiieds mites in apple orchards in southern Syria. 

However, more studies are needed to investigate further their importance as biological control agents in the management of apple orchards. 

Keywords: Phytoseiidae, Typhlodromus pyri, Typhlodromus cotoneastri, Apple, population dynamics, Syria. 
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