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 في خفض كثافة دودة ثمار  Trichogramma cacocaie Marchal للمتطفل المتكررتأثير اإلطالق 
 سورية ،في بساتين التفاح في محافظة السويداء Cydia pomonella (L.) التفاح

 

 ¹شديد وحسن أبو ¹عمار فداء أبو ،²سالمة رشيد ،1مازن بوفاعور

 ؛ mazenaudy@yahoo.comكتروني: اإللبريد سورية، الالسويداء،  ،641ب. ، ص.الزراعية بالسويداء ( مركز البحوث العلمية1)
 سورية. ،بالسويداء، السويداء ( مديرية الزراعة واإلصالح الزراعي2)

 

 صالملخ
  Trichogramma cacocaie Marchalللمتطفل المتكررتأثـير اإلطالق . 2016ر وحسن أبو شديد. بوفاعور، مازن، سالمة رشيد، فداء أبو عما

(: 2)34، مجلة وقاية النبات العربية .ة، سوريفي بساتين التفاح في محافظة السويداء Cydia pomonella (L.) في خفض كثافة دودة ثمار التفاح
126-134. 

خالل االعوام  مفعلة موقع وحقل تابع لمزارع الدولة في ة، سوريتابعة لمركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداءُأجريت تجارب حقلية على أشجار تفاح 
أثر المبيدات وكذلك ، Trichogramma cacocaie Marchalللمتطفل  المتكررتأثير اإلطالق  شملت دراسة. اسُتخدمت ثالث معامالت 2014 و 2013 ،2012

عوملت  .موعد القطاف( /سبتمبرأيلول - بريل/أ)نيسان طيلة موسم النموبشكل دوري  أطلق المتطفلصابة بدودة ثمار التفاح والشاهد. التقليدية في خفض اإل
 .موسم النمووكلور بيرفوس ايثيل( لتبقى ضمن فاعلية المبيدات المستخدمة طيلة  )دلتا ميثرين، دايمثوات حيويا بمبيدات تقليدية ةأشجار السياج المحيطة بالمعامل

ا وغير المباشر خصصت األشجار المجاورة ألشجار السياج من الداخل والمعاملة بالتريكوغراما بقراءات منفصلة لدراسة األثر المزدوج المباشر للتريكوغرام
وعند القطاف. سجلت خالل الموسم  ل والمبيداتبالمتطف. قيمت النتائج باستخدام مقاييس نسب اإلصابة واإلنتاجية وكفاءة المعامل سميت بمعاملة النطاق للمبيدات

للمعامالت  ةتساقطالمالمصابة  المئوية للثمارنسب لسجلت فروق معنوية ل .19 رقم الحقلفي  وأدناها 14 رقم في الحقل البحثفترة خالل فة أعلى كثافة لآل
 العامبفروق معنوية على الشاهد في من حيث اإلنتاجية تفوقت جميع المعامالت  .البحث( حيث تفوقت جميعها على الشاهد خالل فترة بالمتطفل والمبيداتالمعامل )

 و 49.77 ،بالمبيدات تهامعامل عندكغ/الشجرة  37.83 و 77.99كانت حيث  5 رقم مفعلة والحقل يفي حقلمن اإلنتاج سجلت أعلى متوسطات والثالث للبحث 
، على الشاهد في معاملة كغ/الشجرة 3.18 و 11.16في حين كانت  النطاقمعاملة  فيكغ/الشجرة  23.31 و 54.17 ،بالمتطفل تهامعاملعند كغ/الشجرة  17.55
 ،على التوالي ،مفعلة و 5لين رقم في الحق %65.04 و 56.01 عند القطافكانت حيث  2014في العام أعلى قيم كفاءة للمتطفل التريكوغراما سجلت  .التوالي

 . على التوالي ،في األعوام المتتالية للبحث %72.69، 72.7، 52.08 بلغت 19 رقم قلوسجلت أعلى كفاءة للمتطفل في الح
  السويداء. ، Cydia pomonella (L.) دودة ثمار التفاح، ،.Trichogramma cacocaie M اإلطالق الدوري، التريكوغراما، مفتاحية:كلمات 

  
 1المقدمة

 

من الحشرات  .Cydia pomonella (L) تعد فراشة ثمار التفاح
في معظم المناطق التي يزرع فيها التفاح في همة ماالقتصادية ال

تي لاو اتاآلفدارة إ لبرامج ًاتبعفي سورية  اآلفةهذه تكافح  .العالم
وتقانات  ويةاستعمال عوامل المكافحة الحي غالبًاتشمل مكوناتها 

 Trichogramma جنسال أنواع عدت .(5 ،4) مختلفةمتعددة أخرى 

spp. (Hymenoptera: Trichogrammatidae)  من متطفالت البيض
في مكافحة أنواع عديدة من حرشفيات  انتشارًا واألوسعة يالداخل

 Trichogramma cacocaie النوع عدي( و24، 15، 10، 7األجنحة )
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Marchal في برامج المكافحة  واستخدامًا من أكثر األنواع شيوعًا
هذا  يوجد( حيث  12،18) في العالم ضد أفات متنوعة وكثيرة الحيوية
وفي شمال  )اليونان، البرتغال( في العديد من دول أوروباالنوع 
ويستخدم في مكافحة العديد من  (9) تونس، المغرب ومصر() أفريقيا

 Lobisia botranaدودة ثمار الكرمة :العوائل منها على سبيل المثال

Denis & Schiffer  ،دودة ثمار التفاح Laspeyresia pomonella 

(L.) ، الخوخ دودة ثمارCydia funebrana Treitschke، دودة ثمار 
/الموالح الحمضيات ،Grapholita molesta Busck الدراق

Ectomyelois ceratoniae Zeller عثة الزيتونو Prays oleae 

Bernard (17 ،19وعلى محصول القطن ) (16.)  تعتمد سالالت
مقدرتها على التأقلم في الظروف المناخية  على T. cacocaie المتطفل

شارت الدراسات أ .(21) ة درجات الحرارة في موقع اإلطالقخاصبو
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 خصاص وميزات المتطفلالمخبرية والحقلية السابقة الى بعض 
T. cacocaie  يوم وهي  17حيث عاشت إناث النوع لمدة أكثر من
ل خصوبة مقارنة بباقي األنواع المدروسة وبمعد األطول عمرًا

نسب خفض كثافة حقلية لدراسة في و .(22) بيضة/األنثى 115.3
نتيجة اإلطالق المتكرر للمتطفل في  C. pomonella)العائل(  اآلفة

أن كفاءة التطفل تعتمد على بين ت مراحل وضع البيض من قبل العائل
، معدل الذرية، تقبل العائل، القدرة العالية الخصوبةعوامل عديدة منها 

في  .االنتشار، طول فترة البقاء وتحمل درجات الحرارة العاليةعلى 
في  T. cacocaie للنوع Sy 2 محليةتم إطالق ساللة  ،دراسة محلية

 بسورية بستان تفاح تجاري فتي في جبل عرمان في محافظة السويداء
بيضة/الشجرة كإطالق أولي لمكافحة الجيل الثاني لدودة  150بمعدل 

في أن فاعلية المتطفل وصلت وتبين  C. pomonellaثمار التفاح 
أن  من ناحية تقليل الضرر واعتبر %34.37إلى نهاية الموسم 

هذا  هدف .(1) اإلطالق لمرتين متتاليتين غير كاف لمنع الضرر
 بواسطةالبحث إلى تحديد كفاءة التريكوغراما في خفض كثافة األفة 

ل ربط كثافة للمتطفل في ظروف الحقل من خال اإلطالق المتكرر
وحجم تاج األشجار المعاملة في كل حقل اإلطالق بكثافة األفة 

وامكانية تبني هذا المتطفل في برامج اإلدارة المتكاملة لدودة ثمار 
 التفاح في حقول المحافظة.

 

 مواد البحث وطرائقه

 

م  1500 يرتفعالذي  مركز بحوث السويداءنفذت التجارب الحقلية في 
خصصت  .2014و 2013 ،2012 ل األعوامالبحر خالعن سطح 

 شجار المستخدمة في التجربة وهي:ثالثة حقول يختلف فيها عمر األ
( وفي حقل تابع لمزارع الدولة )حقل 19، الحقل 14، الحقل 5)الحقل 
ثان لتنفيذ  ًايمثل موقعالذي م عن سطح البحر و 1550ع ويرتف مفعلة(

يل الشريحة األكبر من تمثمن حيث  5 ويتماثل مع الحقل التجربة
في التجربة  مناطق زراعة التفاح من حيث الفئة العمرية لألشجار

أما أشجار  .متقارب وحجم التاج فيها عامًا 27وهي أشجار بعمر 
 وكبيرة الحجم مقارنة بأشجار الحقل ًاعام 32بعمر فهي  14الحقل 

تم اعتماد  .صغيرة الحجمأشجار وهي ها أربعة عشر عاما عمرو 19
 :معامالت ثالثتصميم ثابت في كافة الحقول بحيث يشمل كل حقل 

تقع دائما في التي و (كوغرامايالتربالمتطفل )األشجار معاملة  -1
وتخضع لعملية اإلطالق  تقريبًا اتنمود 3 وتبلغ مساحتهاالمركز 

التقليدية  بالمبيدات شجاراألمعاملة  -2 ،الدوري األسبوعي للمتطفل
 بيرفوس دلتا ميثرين، دايمثوات، كلورطقة )المناألكثر شيوعا في 

 االتجاهاتتحيط بأشجار المعاملة األولى من كافة وهي أشجار  اثيل(

حسب  ًايوم 20-15كل  )كشريط واقي( بمبيد كيميائي ويجري رشها
يعمل على إبعاد المتطفل الموجود في  فاعلية المبيد المستخدم والذي

وتسمى هذه الطريقة  ،عاملة حيوياالطبيعة القادم إلى المنطقة الم
المستخدمة بطريقة المصيدة وهي إحدى طرق التدخل المتبعة في 

معاملة الشاهد التي تقع خارج  -3 ،(2) كفاءة المتطفالتيم وتق
 دون تأثير لمتطفل أو لمبيدات هنفسالمعاملة الثانية ولكن ضمن الحقل 

ياح في أشجار الشاهد من جهة هبوب الر وجودوذلك من خالل 
 األولىالمعاملة بالتريكوغراما في المعاملة  األشجارتم تمييز  .الحقل

من الداخل على أنها معاملة  بالمبيداتوالمحاذية لألشجار المعاملة 
النطاق كونها تتعرض لفعل مزدوج من التأثير بمعاملة مستقلة سميت 

دات لمبيلغير المباشر ثر األوهو التأثير المباشر للمتطفل من جهة و
 بالمبيداتبحكم قربها من أشجار المعاملة  عند الرش الدوريالتقليدية 

المعاملة ت مستقلة عن قراءات ابقراء األشجارحيث خصصت هذه 
وأخذت  اتدونم 7 التجربة بمساحة تقريبية قدرهانفذت  .األولى

في كل حقل من حقول  القراءات على الصنف غولدن ديليشس
 T. cacocaieلحاملة لعذارى المتطفل الكبسوالت ا تحضر .التجربة
بر األعداء الحيوية التابع لمديرية الزراعة بالسويداء تفي مخ مخبريًا

شرائط  تربيتها على بيض فراشة الطحين علىبقبل تنفيذ التجربة 
شريحة تحمل عددا ال يقل عن  قصها بشكل مكنأصفراء اللون بحيث 

اما وهي بطور التريكوغر بيضة متطفل عليها من قبل 500±20
ضمن كبسوالت بالستيكية بيضاء اللون مزودة  توضعثم  ،العذراء

متطفل من عذارى اللحماية و .األشجاربخطاف للتعليق على طرود 
 من الكبسولة ادخول المفترسات لداخلها أثناء تعليقها قبل خروجه

لمتطفالت الحشرات الكاملة لومزودة بقطرة عسل من الداخل لتغذية 
الكبسوالت في ساعات الصباح  تعلق .الخارج ا إلىقبل خروجه

 الرتفاع درجات الحرارة تجنبًاعلى والنسبية األحيث الرطوبة  الباكر
 موسمكل في بداية  حقليًااالعتماد على المصائد الفرمونية تم  .(20)

تحديد ل خالل فترة اإلزهار وقبل مرحلة العقد /أبريلفي شهر نيسان
من أجل  ودة ثمار التفاح في مواقع التنفيذفترة خروج ذكور فراشة د

حيث علقت مصيدة فرمونية واحدة في  ،(3) اإلطالقالبدء في عملية 
وبمجموع قدره أربعة مصائد  مركز كل حقل ضمن المعاملة بالمتطفل

عتماد على المصائد الفرمونية اإلتم  .فرمونية في كافة حقول التجربة
خالل موسم  حقليا الموجودري في تحديد كثافة المجتمع الحش أيضًا

 /سبتمبرحتى شهر أيلول بريل/أشهر نيسانالممتد من  تنفيذ التجربة
)بمعدل ثالث  على عدد فراشات الذكور المصطادة أسبوعيًا اعتمادًا

وجرى تبديل كبسولة الفرمون  .في كل حقل (قراءات أسبوعيًا
 خدامتاريخ االستمن  ن يومًايالحشري لكل مصيدة كل خمسة وأربع
رتبط عدد الكبسوالت ابحيث )حسب تعليمات الشركة الصانعة( 
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 C. pomonellaلآلفة المجتمع الحشري  كثافةباألشجار المعلقة على 
اعتمد برنامج اإلطالق  .إضافة إلى حجم تاج األشجار المعاملة حيويًا

 250,000وذلك بإطالق  لآلفةعلى كثافة متوسطة في بداية الموسم 
أي ما يعادل ثالث كبسوالت على شجرة  سبوعاأل/حشرة/هكتار

وبزيادة قدرها كبسولة واحدة لكل  (13) (³م 0.75) متوسطة الحجم
تم تعليق الكبسوالت على كامل  .³م 0.75زيادة في الحجم قدرها 

 اتوبلغ عدد اإلطالق .النطاقأشجار وبالمتطفل  ةشجار المعاملاأل
  .إطالقًا ةمانية عشرخالل الموسم الواحد في كل حقل ث ةالمتكرر

لثمار المصابة اعد سجلت قراءات اإلصابة بدودة الثمار عبر 
بشكل دوري  ًاومي 15 كلوالشاهد  ت الثالثفي المعامالالمتساقطة 

بعد تحديد األشجار  حتى نهاية الموسممن اإلطالق األول  بدءًا
المتساوية الحجم في المعامالت الثالث مع الشاهد كمكررات ضمن 

 ليتم عاملة واعتمادها للقراءات الدورية خالل فترة تنفيذ التجربةكل م
  في كل قراءة وفق المعادلة: اإلصابةبعد ذلك حساب نسبة 

 

 =سبة اإلصابة ن
 عدد الثمار المصابة - عدد الثمار الكلية

 ×100 
 عدد الثمار الكلية

 

 المكرراتنسب اإلصابة خالل موسم النمو لكافة  سجلتحيث 
وفي نهاية في كل حقل الشاهد و المعامالتساوية العدد( في )المت

وتسجيل نسب اإلصابة بعد اإلنتهاء من القطاف من كل عام  الموسم
إدخال هذه النسب في برنامج  تم /سبتمبرالنهائية في شهر أيلول

Amstat  معامالت×  )مكررات في اختبار دنكن اإلحصائيللتحليل  ×
بين المعامالت تبعا لتصميم التجربة  فترات( لحساب الفرق المعنوي

، منشقة لقطاعات كاملة العشوائيةالقطع تصميم العتمد على االذي 
 )وزن ثمار التفاح السليمة عند القطاف( نتاجيةاإل :اعتمدت مقاييس

ونسب الثمار المصابة بدودة ثمار التفاح المتساقطة منذ بداية الموسم 
 (Anova1)بواسطة اختبار للتفريق بين المعامالت  وحتى القطاف

حسبت كفاءة اإلطالق النهائية  الفروق المعنوية فيما بينها.الختبار 
عند التريكوغراما وفاعلية المبيدات التقليدية المستخدمة للمتطفل 

 هنرسون وتيلتونبواسطة معادلة النضج والقطاف في كافة الحقول 
(8.) 

 

 نتائج والمناقشةال
 

ار التفاح في حقول التجربة في األعوام سجلت أعداد ذكور فراشة ثم
 .بشكل مباشر على كثافة اآلفة في كل حقل تدلالتي المتتالية و ةالثالث

حيث رسم كثافة اآلفة في حقول التجربة في العام األول  1 يبين الشكل
أعلى كثافة يليه ب 14 المنحى البياني أعداد دودة ثمار التفاح في الحقل

المنحنيات البيانية  بينت. 19 الحقل أخيرًاثم حقل مفعلة و 5 الحقل
كثافة أدنى من الكثافة المسجلة في العام  2013ألعداد اآلفة في العام 

 والحقل 14 وسجل أعالها في الحقل في حقول التجربة عمومًا 2012
سجلت كثافة ينما ب .(2 شكل) وحقل مفعلة 19 وأدناها في الحقل 5

 19 الحقلفي الحقلين مفعلة وتها كثافمقارنة ب 5 عالية لآلفة في الحقل
عموما  مستويات عاليةهرت كثافة اآلفة ظأ .(3 شكل) 2014في العام 

يزا تم نلذيلا 19 الحقلومفعلة  يحقلمقارنة مع  14و  5 الحقلين في
 .طيلة فترة التجربة أدنى بكثافة

 
 

 
 

 .2012في حقول التجربة في العام  بالمصيدة الفرمونية دودة ثمار التفاحأعداد ذكور  .1 شكل
Figure 1. Number of codling moth adults in pheromone traps in experimental fields during 2012 

  
  
ت

شا
را

لف
 ا
ور

ذك
د 

دا
ع

أ
N

o
. 
o

f 
co

d
li

n
g

 m
o
th

 a
d

u
lt

s
 

 14الحقل 

 Field 14 

 5 الحقل

 Field 5 

 19 الحقل

 Field 19 

 مفعلة الحقل

 Field Mufaele 



129 Arab J. Pl. Prot. Vol. 34, No. 2 (2016) 

 
 

 
 

 .2013في العام أعداد ذكور دودة ثمار التفاح بالمصيدة الفرمونية في حقول التجربة  .2 شكل
Figure 2. Numbers of codling moth adults in pheromone traps in experimental fields during 2013. 

 

 

 
 

 .2014في العام أعداد ذكور دودة ثمار التفاح بالمصيدة الفرمونية في حقول التجربة  .3 شكل
Figure 3. Numbers of codling moth adults in pheromone traps in experimental fields during 2014. 

 

 

لثمار المصابة لالمئوية التساقط نسب لسجلت فروق معنوية 
حيث تفوقت والنطاق(  بالمتطفل ،بالمبيدات)المعامل  لمعامالتل باآلفة

في جميع حقول التفاح المختبرة في األعوام  جميعها على الشاهد
، 7) سابقة نتائج وهي نتائج تتوافق مع (1  جدول( الثالثة للتجربة

 في مكافحة اآلفة T. cacocaie درة النوع المتطفلمن حيث مق (18
C. pomonella.  بالمتطفل على المعاملبالمبيدات تفوق المعامل 

من حيث نسب اإلصابة المئوية للتساقط في  ظاهريةفروق ب والنطاق
بفروق معنوية ( و19 حقل و 14 حقل )مفعلة، في الحقول 2012العام 

على باقي بالمبيدات امل سجلت فروق معنوية للمع .5 في الحقل
 حقل )مفعلة، والنطاق في الحقول بالمتطفلالمعامالت ومنها المعامل 

 أعلى نسب لتساقط الثمار وسجلت 2013( في العام 19 حقل ،14
 حيث وصلت 14 والنطاق في الحقل بالمتطفلالمعامل  في المصابة

ا وهذمع باقي حقول التجربة  مقارنة على التوالي،، %32.91و 29.7
كفاءة المتطفل  تنخفضاحيث  ،(22)منشورة سابقًا نتائج يتوافق مع 

المعرضة ألشعة  العموديةفي األشجار فة وعالية لآلالكثافة الفي ظل 
 بالمتطفلتفوق المعامل . الشمس مقارنة باألشجار األقل ارتفاعًا

في جميع حقول  2014والنطاق على الشاهد بفروق معنوية في العام 
  .(1 ولجد)التجربة 

حيث اإلنتاجية  من معنويًا تفوقًا 2012العام  أظهرت النتائج في
، النطاق( على بالمتطفل، المعامل بالمبيدات)المعامل للمعامالت الثالث
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أعلى متوسط إنتاج في المعامل  سجلإذ ، 5 رقم الحقلالشاهد في 
 12.99كغ/الشجرة مقارنة مع الشاهد  50.32بمعدل قدره  بالمبيدات

 بالمتطفلعلى المعامل  بالمبيداتحيث تفوق المعامل  ،لشجرةكغ/ا
التأثير يبرر بفرق معنوي وعلى معاملة النطاق بفرق ظاهري وهذا 

مباشر الناجم عن المبيد الالمزدوج للمتطفل المباشر وأثار الرش غير 
تفوق  .المجاورة له األشجارالمستخدم في المعامل كيميائيا بحكم موقع 

مع النطاق على الشاهد بفروق معنوية بالمبيدات و طفلبالمتالمعامل 
 49.89إلى  في حقل مفعلة حيث وصل متوسط إنتاج المعامل كيميائيًا

 42.66الشجرة وبفرق ظاهري مع معاملة النطاق بمعدل/كغ
 7.44مقارنة مع  بالمتطفلكغ/ الشجرة للمعامل  28.49كغ/الشجرة و 

فقط على باقي  المبيداتبتفوق المعامل  .كغ/الشجرة في الشاهد
كغ/ الشجرة مقارنة مع  19.88بمعدل قدره  14 المعامالت في الحقل

كغ/الشجرة في الشاهد وهذا عائد للضغط الحشري العالي في  7.45
تفوقت جميع  .(11) منشورة سابقًامع نتائج هذا الحقل وهذا يتوافق 

ت على الشاهد حيث سجل 19 المعامالت وبفروق معنوية في الحقل
، 16.55والنطاق  المتطفلبالمبيدات ومتوسطات اإلنتاجية للمعامل 

 3.57 مقارنة مع والي،على الت ،الشجرةكغ/ 10.23، 11.87
معدالت  (. أظهرت النتائج متوسطات2 جدول)كغ/الشجرة في الشاهد 

مقارنة بالعام  2013منخفظة في اإلنتاجية لجميع المعامالت في العام 
عقد في ثمار التفاح حيث تأثر المحصول بالصقيع السابق نظرا لقلة ال

تفوقت جميع المعامالت على الشاهد بفروق معنوية في  .الربيعي
 19 ، ولم يسجل فرق بين المعامالت في الحقل19 حقلي مفعلة والحقل

لمتطفل في ظل كثافة منخفضة لآلفة لالعالية كفاءة الوهذا يدل على 
األشجار الكبيرة الحجم وهذا على أشجار ذات حجم أقل مقارنة مع 

. تفوقت جميع المعامالت (14) منشورة سابقًا ينسجم مع نتائج
في جميع  2014وبفروق معنوية على الشاهد في العام الثالث للبحث 

في حقل مفعلة  إنتاجيةالحقول المختبرة حيث سجلت أعلى متوسطات 
راما وهي نتائج تظهر اختالف كفاءة المعامل بالتريكوغ 5 والحقل

والمبيدات التقليدية في موقعين متشابهين بعمر وحجم األشجار ولكن 
سجلت متوسطات إنتاجية في  .والموقع الجغرافي اآلفةيختلفان بكثافة 

، 17.83، 22 بلغت والنطاق المتطفلو بالمبيداتللمعامل  19 الحقل
 1.93مقارنة مع وبفروق معنوية  والي،على الت ،كغ/الشجرة 12.67

ير ثوسجلت في هذا الحقل نقطة إيجابية لتأ .رة في الشاهدكغ/الشج
ضمن برنامج المكافحة  اآلفةفي خفض كثافة  المكافحة بالتريكوغراما

 (.2 جدول) الحيوية لمثل نفس حجم األشجار المستخدمة
عبر إطالقه الدوري األسبوعي النهائية تراوحت كفاءة المتطفل 
في  %15.7من  بالمتطفلعامل الم 5 خالل األعوام الثالثة في الحقل

على  ،الثالثالثاني وفي العام  %56.1و  %28.8 العام األول إلى
في السنين الثالثة،  %62.52و 37.23، 20.23وفي النطاق  التوالي،

للمعامل بالمتطفل خالل ثر التراكمي وهذا عائد إلى األ على التوالي،
يدات األمر الذي السنوات الثالث المتتالية نتيجة عدم استخدام المب

وأهمها  هاوتكاثرفة ألعداء الحيوية المرافقة لآلايشجع على حماية 
 Hassan ما حصل عليه تتفق مع وهي نتائجالمتطفل التريكوغراما 

على العائل  T. cacocaei حيث تراوحت كفاءة المتطفل (6) وآخرون
سجلت كفاءة  .%63إلى  57.8في ألمانيا في نهاية الموسم من  هنفس

خالل األعوام المتالحقة في نهاية الموسم لمعامل بالمبيدات التقليدية ا
 (.4 شكل، على التوالي )%77.18و  83.6، 35.3

 

 
 

 . 5التريكوغراما والمبيدات التقليدية خالل السنوات الثالث في الحقلمتطفل كفاءة  .4 شكل
Figure 4. Efficacy of Trichogramma and traditional pesticides in field 5 in three years.  

 النطاق

 Boundary 

الرش 

 بالمبيدات

Insecticide 

spray 

مكافحة حيوية 

Biological 

control 

 النطاق

 Boundary 

الرش 

 بالمبيدات

Insecticide 

spray 

مكافحة حيوية 

Biological 

control 

 النطاق

 Boundary 

الرش 

 بالمبيدات

Insecticide 

spray 

مكافحة حيوية 

Biological 

control 

% 
  
  
لة

اد
مع

ال
ة 

ء
فا

ك
%

 o
f 

E
ff

ic
a

cy
 



131 Arab J. Pl. Prot. Vol. 34, No. 2 (2016) 

 نسب )%( تساقط الثمار المصابة بدودة الثمار نتيجة استخدام معامالت التجربة. .1جدول 
Table 1. Rate (%) of dropped fruits infested with codling moth following experimental treatments. 

 

 العام
Year  المعاملة Treatment   حقلField 5 

 حقل مفعلة
Field Mufaele  حقلField 14  حقلField 19 

 Control  28.61 a 15.81 a 27.20 a 12.01 a الشاهد 2012

 Boundary  16.14 b 11.72 bc 22.28 b 7.38 b النطاق 

 Biological control 18.40 b 12.17 bc 22.07 b 3.52 c  مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 10.39 c 8.98 c 14.59 c 2.34 c الرش بالمبيدات 

 Control  41.10 a 43.15 a 41.22 a 14.52 a الشاهد 2013

 Boundary 2.04 c 18.21 b 32.91 b 4.71 b النطاق 

 Biological control 19.59 b 22.62 b 29.70 b 4.40 b مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 1.08 c 12.69 c 8.48 c 1.44 c بالمبيداترش ال 

 Control  22.34 a 13.09 a / 12.86 a الشاهد 2014

 Boundary  12.83 b 6.09 b / 4.58 b النطاق 

 Biological control 15.58 b 6.38 b / 5.43 b  مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 4.59 c 2.10 c / 1.42 b الرش بالمبيدات 

 س العامود في نفس العام تعني عدم وجود فروق معنوية.األرقام التي يتبعها أحرف متشابهة في نف *
*Values followed by the same letters in the same column in the same year are not significantly different.  

 
 

 2012لتريكوغراما في حقل مفعلة في العام لسجلت أدنى كفاءة 
 2013في العام  %46.86ثم تزايدت الكفاءة إلى  %31.29وكانت 

يعود سبب تفوق كفاءة ، و2014في العام  %65.04ووصلت إلى 
 الكثافة العالية لآلفة فيإلى  5 المتطفل في حقل مفعلة على الحقل

ضمن فترة  في حقل مفعلةتباينت كفاءة المعامل بالمبيدات  .5 الحقل
 %76.55و 70.4في العام األول للبحث و  %69.05التجربة وسجلت 

 (.5 شكلوالي )على الت الثالث،و الثانيامين في الع
من  19 سجلت قيم كفاءة أعلى للمعامالت الثالث في الحقل

األول  العامفي  2.08 %باقي حقول التجربة فكانت كفاءة المتطفل 
تزايدت  .الثالث العامفي  %72.69الثاني و العامفي  %72.7للبحث و

، 53.41يم التالية: وسجلت القي كفاءة المتطفل في معاملة النطاق
وهي نتائج تتماثل تماما  المتتالية للبحث األعوامفي  %80.32و 72.44

على العائل  هنفسحيث وصلت كفاءة المتطفل  ،(22)سابقة  مع نتائج
ج مع ئبمقارنة هذه النتا. %80.6في ألمانيا في نهاية الموسم إلى  هنفس

حافظة المنجزة في م (1) تلك التي حصل عليها متني وآخرون
هذا  نتائج، أكدت بالعمر 19 الحقل السويداء على أشجار تماثل أشجار

وبالكثافة المذكورة  ةجربالتالمستخدم في أن اإلطالق الدوري  البحث
اآلفة في نهاية الموسم مقارنة بالنسبة كثافة قد ضاعف نسب خفض 

بينما تفوقت كفاءة المعامل بالمبيدات على كفاءة المتطفل ، السابقة
، في السنين الثالثة %87.47و 91.98 ،79.85جلة القيم التالية: مس

 (.6 شكل) واليعلى الت
 14سجلت أدنى كفاءة للمعامالت في التجربة ضمن الحقل 

وهي كفاءة  %5.81حيث وصلت كفاءة المتطفل في العام األول إلى 
منخفضة نتيجة الضغط الحشري الكبير لألفة في هذا الحقل 

الثاني. وسجلت أعلى كفاءة للمعامل بالمبيدات  في العام %48.77و
في العام الثاني، ويعود اختالف  %90.2في العام األول و 39.16%

كفاءة المعامالت في العامين المتتاليين إلى اختالف كثافة اآلفة )شكل 
(، وهي نتائج تتفق مع العديد من الباحثين حول صعوبة تطبيق 7

رتفعة لآلفة إضافة إلى كبر حجم تاج المكافحة الحيوية في ظل كثافة م
(. تم 23، 13، 7) األشجار المعاملة بالمتطفل مقارنة بالحقول األخرى

إلرتفاع نسب  وقف العمل في هذا الحقل في نهاية العام الثاني نظرًا
 اإلصابة في المعاملة بالمتطفل والشاهد.
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 .التقليدية خالل السنوات الثالث في حقل مفعلة التريكوغراما والمبيداتمتطفل كفاءة  .5 شكل
Figure 5. Efficacy of Trichogramma and traditional pesticides in Mafaele field in three years.  
 

 
 

 .19 في الحقل ةالثالث األعوامخالل  التريكوغراما والمبيدات التقليديةمتطفل كفاءة  .6 شكل
Figure 6. Efficacy of Trichogramma and traditional pesticides in field 19 in three years.  

 

 
 

 .14في الحقل  2013و  2012كفاءة متطفل التريكوغراما والمبيدات التقليدية خالل العامين  .7 شكل
Figure 7. Efficacy of Trichogramma and traditional pesticides in 2012 and 2013 in field 14.  
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 متوسط إنتاجية ثمار التفاح بالكيلوغرام نتيجة استخدام طرق مختلفة في مكافحة دودة ثمار التفاح.  .2جدول 
Table 2. Average apple fruits production (kg) in response to applying different control methods for the control of apple codling moth. 
  

 Field 5حقل   Treatment المعاملة  Yearمالعا
 حقل مفعلة

Field Mufaele  حقلField 14  حقلField 19 
 Control  12.99 c 7.44 a 7.45 b 3.57 c الشاهد 2012

 Boundary  41.71 ab 42.66 ab 10.14 ab 10.23 ab النطاق 

 Biological control 25.56 b 28.49 b 6.06 b 11.87 ab  مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 50.32 a 49.89 a 19.88 a 16.55 a الرش بالمبيدات 

 Control  0.00 b 0.00 c 0.166 b  2.06 b الشاهد 2013

 Boundary  3.96 b 2.50 b 5.30 b 12.83 a النطاق 

 Biological control 3.20 b 2.00 b 6.40 b 12.92 a  مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 22.16 a 4.64 a 22.24 a 13.00 a الرش بالمبيدات 

 Control  3.18 c 11.16 c / 1.93 b الشاهد 2014

 Boundary  23.31 b 54.17 ab / 12.67 a النطاق 

 Biological control 17.55 b 49.77 b / 17.83 a  مكافحة حيوية 

 Insecticide spray 37.83 a 77.99 a / 22.00 a الرش بالمبيدات 

 األرقام التي يتبعها أحرف متشابهة في نفس العامود في نفس العام تعني عدم وجود فروق معنوية.
Values followed by the same letters in the same column in the same year are not significantly different.  

 
سبوعي تنفيذ برنامج اإلطالق الدوري االأن نتائج ال أوضحت

على  األسبوعهكتار/حشرة/ 250,000 بكثافة T. cacociaeللمتطفل 
لدودة ثمار منخفظة إلى متوسطة في ظروف كثافة  أشجار التفاح

قد الحجم غيرة صإلى متوسطة على أشجار  C. pomonellaالتفاح 
في نهاية  72.69%إلى  65.04من تخفيض الضرر الحاصل أدى إلى 

 المعامل حيويًا ( في19) ة والحقلالموسم كما هو مبين في حقل مفعل
تشجيع ونوصي باستخدام هذا المتطفل ، العام الثالث للبحث في

اإلعتماد على المكافحة الحيوية ضمن برامج اإلدارة المتكاملة لدودة 
 ثمار التفاح.

  وتقدير شكر
بر األعداء الحيوية التابع تلمديرية زراعة السويداء ومخنتوجه بالشكر 

 وعمليات اإلطالق في حقل مفعلة كبسوالت التريكوغرامالها لتأمينها 
هيئة الجزيل للخالل مدة البحث والشكر  )وسائط نقل، عمال، مبيدات(

ومركز بحوث  ، إدارة بحوث الوقايةالعامة للبحوث العلمية الزراعية
ولكل من ساهم  في تأمين مستلزمات البحث السويداء لمساهمتهم
 .وسهل تنفيذ البحث

 

Abstract 
Bou-Faour, M., S. Rashid, F. Abou-Ammar and H. Abou Shdid. 2016. Effect of recurrent release of Trichogramma 

cacocae Maeshal on the population of codling moth Cydia pomonella (L.) at the district of Sweida, Syria. Arab Journal 

of Plant Protection, 34(2): 126-134. 
Field experiments were conducted in 2012, 2013 and 2014 on apple trees in the fields of the Scientific Agricultural Research Center of 

Sweida, Syria, and another field in State Farms in Mafaele region. Three treatments were used to study the efficacy of the recurrent release 

of the parasitoid Trichogramma cacocae Marchal, the impact of traditional insecticides in reducing codling moth damage and an untreated 

control. In the biological control treatment, a weekly release of T. cacocae was conducted during the growing season until harvest time. The 

boundary trees which surrounded the biological control treatment were treated with traditional insecticides (Delta permethrin, Dimethoate 

and Chlorine perfos ethyl) throughout the growing season. The trees treated with Trichogramma which were adjacent to the chemical 

treatment were considered separately representing the dual action of the direct impact of Trichogramma and indirect effect of insecticides. 

Results were evaluated according to the levels of fruit damage, productivity and efficacy of biological and chemical treatments during the 

season and at harvest. The highest and lowest pest density were recorded in the fields’ number 14 and 19, respectively. Significant 

differences in infestation rates by codling moth were observed between control and each of the other treatments (biological control and 

chemical treatments). In the third year, significant differences of productivity were recorded in all sites between treatments and the control. 

Highest production average of 77.99 and 37.83 kg/tree were obtained in the field of Mafaele and field 5, respectively, treated with chemical 

insecticides. Average production of 49.77 and 17.55 kg/tree was obtained in the biological control treatment, and 54.17, 23.31 kg/tree in the 

combined treatment as compared to 11.16 and 3.18 kg/tree in the control, in the two fields, respectively. In the Third season at harvest time, 

the recorded efficacy values of Trichogramma were 56.01 and 65.04% in field 5 and Mafaele, respectively, and the highest efficacy values of 

using Trichogramma in the successive three seasons in field 19 were 52.08, 72.7 and 72.69%, respectively. 

Keywords: recurrent release, Trichogramma, T. cacocaie M., codling moth, Cydia pomonella (L.), Sweida, Syria. 
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