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 Research Paper (Natural Enemies: Insects)  (حشرات: أعداء طبيعيةبحـوث )
 

 وناع  عححم  وناتي  عحيذية  افتيراتي  ي  عحذات  عحوناتي  عحااةي  ي  حصر أل
  افحتيظ  عحاليقة ، اارة عحمةفانااتيةن 

 

 1احؤي حتيظ أصالن 2، زةتد ارار1صتت  قرحةم 
  ؛q.safaa@ymail.comعع ، جتفي  دفشق، دفشق، اارة ، عحارةد عالحكيراون : قا  اقتة  عحوناتت، كمة  عحزر (1)

 ( قا  اقتة  عحوناتت، كمة  عحزرعع ، جتفي  عحايث، حفص، اارة .2)
 

 عحفمخص
اتيةن وناع  عححم  وناتي  عحيذية  افتيراتي  ي  عحذات  عحوناتي  عحااةي  ي  احصر أل. 2016. صتت ، زةتد ارار احؤي حتيظ أصالن قرحةم ،
 .193-187(: 3)34،  . فجم  اقتة  عحوناتت عحيراة افحتيظ  عحاليقة ، اارة عحمةفان

عحاليقة ، اامارةن، فدةون  ي  ثالث  فاعقع فخيمت  فن فحتيظ  عحاليقة  ه :  .Citrus lemon Lعحمةفانأجرةت عحدرعا  ي  ثالث  ااتيةن فزراع  اأشجتر 
، 2015 /فترساحيى ونهتة  آيعر 2014 /أارةلعحفاجادة ي  ااتيةن عحدرعا ، حفدة عت  كتفل فن ادعة  ونةاتن حااةية اعةن عحاةضت. أخيت عةونتت فن عحوناتيتت ع

 احم  (.Tetranychus urticae Koch)عحوناتي  افتيراتيهت عمى هيه عحوناتيتت. أظهرت عحونيتئج عونيشتر عححم  عحيونكااي  يا عحاقييةن عححم  ايحك حيحدةد أوناع  
 فتيراتتعحكفت ُاّجل عونيشتر خفا  أوناع  فن  .(Panonychus citri McGregor) احم  عححفضةتت عألحفر (Eutetranychus orientalis Klein) حاون عححفضةتت ع

 ،Euseius stipulates (Athias-Henriot)، Amblyseius andersoni (Chant) ،Iphiseius degenerans (Berlese) ه : Phytoseiidae عحيتاي  حمتصةم 
Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot اNeoseiulus californicus (McGregor)إضتي  إحى فتيرس اعحد فن يصةم  أا  عحيةد ها .Stethorus gilvifrons 

(Mulsant) اأاد عحفّن (Chrysoperla carnea Stephens). 
 .أعشتب ،حفضةتت ،حةاة فكتيح   ،فتيراتت ،Tetranychidae، Phytoseiidae كمفتت فتيتحة :

  
 1فقدف  عح
 

يقا  عحونظ  عحزرععة  عححدةث  عمى يااةا فكاونتت عحاةئ  عحزرععة ، 
فايادح  اجاد أوناع  عدةدة فن عحوناتيتت عحفزراع  اونا  اعحد أا 
أوناع  قمةم  فونهت ي  اةئ  عحونظت  عحزرعع ، اقد أدى يحك إحى يذّةر ي  

ي  هيه  عحفاجادةعحكتئونتت عححة   عحيالقتت اعحيتتعالت عحفياتدح  اةن
عحاةئ ، ااتحيتح  عحيأثةر عحاما  ي  يونا  عألعدع  عححةاة  اأعدعد 

ظهرت فؤخرًا، فصامحتت زرععة  جدةدة فثل اقد فجيفيتيهت. 
( Management of natural habitats" )عحااةية  "إدعرة عحفاعئل

 Conservation of natural) ا"حتظ فاعرد عحفكتيح  عححةاة "

enemies resources) إحى زةتدة عحيونا  عحوناتي   اعحي  يهدف عفافًا
ضفن عحونظ  عحاةئة  عحزرععة  حفت ح  فن فونتيع كثةرة ي  عححتتظ عمى 
عألعدع  عححةاة  اصةتون  فجيفيتيهت ااتحيتح  يحقةق عحياعزن فع 

 (.16 ،14)فجيفيتت عآليتت 
ار عألعدع  ُيض ""monocultureيت  ونظ  عحزرعع  عألحتدة  

  إضتية  حمحصال عمى فاعرد غيعئة تيةنعححةاة  إحى فذتدرة عحاا
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، ااتحيتح  يهدر اتقيهت عححةاة  ي  عحاحث عن اأفتكن حميزعاج اعحاةتت
هيه عحفاعرد اداًل فن يذيةهت عمى عآلي ، ي  حةن ةؤدي يونا  عألوناع  

ن حااب عحوناتية  إحى يايةر عحفاعرد عحي  يحيتجهت عألعدع  عححةاة  ف
 ،26حقتح ارحةق أا يرعئس ادةم  أا أفتكن يزعاج اإاتض  ايشية  )

(. كفت ةفكن أن يشكل هيه عحفاعرد عحوناتية  غيع  ادةاًل حفتيراتت 32
أخرى عوند غةتب يرعئاهت عحرئةا ، فثل أوناع  عحفتيراتت عحيتاي  

 Coccinellidae (21 ،31 .)ا Phytoseiidae حتصةمي 
حميونا  عحوناتي  ي  حى عحيأثةر عإلةجتا  أشترت فرعجع عدةدة إ

تت فتيراتت عححم  فجيفي كثتي  ايونا ي   /عحفاعححااتيةن عححفضةتت
أخرى ةفكن أن يشّكل هيه عحوناتيتت عحوناتي  عحفخيمت ، حكن فن جه  

قد يكان فصدرًا  ، ااتحيتح (12)عاعئل ثتوناة  ألوناع  عححم  عحضترة 
يااةق عحفكتيح  عحكةفتاة   حيجدد عإلصتا  عمى عألشجتر، ي  حتل

ختص  عألوناع  عحي  ييفةز اييدد عاعئمهت، فثل عححم  اا(، 28)
، حةث ُاّجل Brevipalpus californicus (Banks)عحيونكااي  عحكتيب 

 عحاون عتئاًل، احم  عححفضةتت  316عونيشتره عمى أكثر فن 
Eutetranychus orientalis (Klein) ًا وناعًا وناتية 213 عحيي جفع فن

(، اعحميةن ااق أن ُاّجال ي  27) عتئم  وناتية  فخيمت  60 إحىونيف  ي
ااتحيتح  فن عحفه  جّدًا  .(3، 2ااتيةن عححفضةتت افحتيظ  عحاليقة  )
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حصر أوناع  عححم  عحضترة افتيراتيهت عمى عحوناتيتت عألخرى غةر 
 أشجتر عححفضةتت. 

 

 فاعد عحاحث اارعئق 
 

  اأشجتر عحمةفان ي  فحتيظ  عحاليقة  يّ  يحدةد ثالث  ااتيةن فزراع
 فاّزع  ي  ثالث  فاعقع فخيمت  ه : 

 

جوناا  شرق  فدةون  عحاليقة ،  ك  20 يايد حاعح  :امارةن قرة 
، هكيتر 2.6 فير عن ااح عحاحر. يامغ فاتح  عحاايتن 100ايريتع 

، افحتا 2010يتفل اتحفاةدعت فوني عت  يح   عتفًا 30عألشجتر ايفر 
عحفزراع   (Casuarina cnninghamiana Miq) حكتزارةونتاأشجتر ع

 .كفصدعت حمرةتح
 

شفتح  شرق  فدةون  عحاليقة ، ايريتع  ك  20 : يايدعحاةضت عةن قرة 
، اعفر هكيتر 151.5فير عن ااح عحاحر، يامغ فاتح  عحاايتن  200

اتحفاةدعت فوني عحاايتن عتفًا، اح  ُةيتفل  30-25ي  حداد عألشجتر 
 (.Cupressus sempervirens L) ، افحتا اأشجتر عحارا2006عحيت  

 عحفزراع  كفصدعت حمرةتح. 
 

ك   1: ةقع عحاايتن ي  فوناق  ااق عحامد، عمى ايد عحاليقة  فاقع
عن ااح عحاحر، يامغ فاتح     15شرق  فدةون  عحاليقة ، اةريتع 

عتفًا،  30ا  25، اةيرعاح عفر عألشجتر اةن هكيتر 202.0عحاايتن 
  ُييتفل اتحفاةدعت فوني أكثر فن عشرةن عتفًا عمى عألقل، ال ةاجد ح

 ية  فصدعت رةتح، حكون  فحتا اتألاونة  فن عحجهيةن عحذراة  اعحجونااة .

ُجفيت عةونتت فن عحوناتيتت عحيشاة  عحفاجادة عمى أارعف 
عحااتيةن عحفدراا  يقا، حةث ح  يون  أعشتب يحت أشجتر عحمةفان 

اةر ايقترب فاتيتت زرععيهت ي  عحااتيةن اااب حج  عألشجتر عحك
عحثالث  عحفدراا ، ففت أدى إحى يقمةل كفة  عحضا  عحونتيية إحى يحت 
عألشجتر. كفت ُجفيت عةونتت فن عألشجتر عألخرى غةر عححفضةتت 
ي  عحااتيةن عحفدراا ، ايحك افيدل فريةن شهرةًا، حفدة عت  كتفل 

 .2015 /فترسيعراحيى ونهتة  آ 2014 /أارةلفن ادعة  ونةاتن
َأحصةت أعدعد عححم  عحوناتي  افتيراتي ، عألااعر عحفيحرك  

(، ااضيت أيرعد عححم  ي  20Xفونهت، اتايخدع  فكارة )قاة يكاةر 
( عمى شرعئح زجتجة . ُجتتت 27) Hoyer’s mediumااا هاةر

س، ثّ  ُصوّنتت، °45عحشرعئح ي  يرن كهراتئ ، حفدة ةافةن عوند 
جدعال، اُحاات عحوناا  عحفئاة  حكل فتيرس فن اوُنظفت عحونيتئج ي  

 . Phytoseiidaeعحفتيراتت عحيتاي  حتصةم  
 

 عحونيتئج 
 

عحيتئم  حمحم  وناتي  عحيذية  افتيراتي  ي   تتوناع  عحوناتيأعخيمف عدد 
 . (3، 2، 1عحجدعال ) عحفاعقع عحفخيمت 

 

 ُاّجل اجاد عححم  عحيونكااي  يا عحاقييةن فاقع عحاليقة ، ي 
(Tetranychus urticae)  عمى جفةع عحوناتيتت عحي  أخيت فونهت 

 أوناع  فن  4اجاد  كفت ُاّجل ،عحجفع فاععةدعحيةونتت اي  كتي  
  ،A. andersoni ،I. degeneransه :  Phytoseiidaeفتيراتت 

اأعدعد فونختض  خالل اجدت اشكل فحداد ا) N. californicusا
عحيي كتن عألكثر اةتدة ي  هيع  P. persimilisاعحونا   ييرعت عحجفع(،

. ي  عحفاقع( Phytoseiidaeفن إجفتح  عدد فتيراتت  %67عحفاقع )
 )عححفةض( وناتت عححفتض اقد ُاجل اجاده عمى

Oxalis corniculata L.  اشكل ختص خالل شهري يشرةن
فع اجاد كثتي   فيرعيقًا 2014 اكتونان عألال/دةافار /ونايفارعحثتون 

 .(1)جدال حم  عحيونكااي  يا عحاقييةن فن عح فريتي  ونااةًا
 

ُاّجل عونيشتر وناعةن فن عححم  وناتي  عحيذية  هفت: امارةن، فاقع ي  
T. urticae   حةث ُاجّمت عألعدعد عألعمى فون  عمى وناتت حشةش

، 2014 ي  شهر ونةاتن/أارةل (.Mercuriali sannua L) عحزئاق
ر اجاده عمى عحيي عقيص (E. orientalis)احم  عححفضةتت عحاون  

عمى اُاّجمت عألعدعد عألعمى فون   (.Plumeria alba L)وناتت عحتيون  
 ،افت ةييمق اتححم  عحفتيرس. 2014/اايفار عت  هيع عحوناتت ي  أةمال
 ه : Phytoseiidaeأوناع  فن فتيراتت  4 يقد ُاّجل اجاد

A. andersoni ،I. degenerans ،P. persimilis اE. stipulatus 
 ي  هيع عونيشترًاعألكثر  I. degenerans اكتن عحفتيرس، (2)جدال 
، ي  عحفاقع( Phytoseiidaeفن إجفتح  عدد فتيراتت  %58) عحفاقع

، خالل (.Malva sp) زةتاعحخا (P. alba) ايحك عمى وناتي  عحتيون 
عمى عحياعح  ي  عحيت   ،شهري آب/أغااس اكتونان عألال/دةافار

 Stethorusتيرس أا  عحيةد اجاد ف . أظهرت عحونيتئج أةضًا2014

gilvifrons  يشرةن ختص  ي  شهر ايقا ا عمى شجرة عحتيون
 .فع حم  عححفضةتت عحاون  فيرعيقًا 2014ل/أكياار اعأل
 

فن عححم  وناتي  ثالث  أوناع  ُاّجل عونيشتر  عةن عحاةضت،ي  فاقع 
فن عحياعئل عحوناتية  ي  عدد عحيي اجد عمى  T. urticaeعحيذية  ه : 

عحيي ُاّجل اأعدعد  E. orientalisا، فاقع خالل ييرة عحدرعا هيع عح
احم   ؛(.Melia azedarach L) كاةرة يقا عمى أشجتر عالزدرخت

حةث جفيت أونثى اعحدة  (Panonychus citri)عححفضةتت عألحفر 
ي  يشرةن  (.Solanum nigrum L)يقا عمى وناتت عونب عحيئب 

فتيراتت عحيتاي  حتصةم  . يةفت ةخّص عح2014عحثتون /ونايفار عت  
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Phytoseiidae،  أوناع  ه : ثالث يقد حاحظ اجاد I. degenerans ،
P. persimilis، اN. californicus. كتن  ،اكفت ي  عحفاقع عحاتاق

فن  %53)ي  هيع عحفاقع  اةتدةعألكثر  ها I. degeneransعحفتيرس 
اتيتت ايحك عمى ون ،ي  عحفاقع( Phytoseiidaeإجفتح  عدد فتيراتت 

فع اجاد  اعالزدرخت فيرعيقًا (O. corniculata) عحخاتزة اعححفتض
 عحفتيرس أفت عححم  عألحفر يي عحاقييةن احم  عححفضةتت عحاون .

S. gilvifrons عونيشتره عمى أشجتر عالزدرخت فع عونيشتر  يقد يزعفن
حم  عححفضةتت عحاون ، اكيحك ُاجمت يراي  ي  شهر أةمال/اايفار 

 أاد عحفّن ةرقيةن فنيردًا(. كفت ُاجل اجاد 19 ) 2014عت  
(Chrysoperla carnea) عحفدةد( ي  هيع عحفاقع عمى عحفدعدة( 

Convolvulus arvensis L.  فيرعيقت فع عححم  يا عحاقييةن ي  شهر
ونايفار فن /ي  شهر يشرةن عحثتون  ، اعمى وناتت عونب عحيئبأةتر/فتةا

  (.3)جدال  2014عت  
 

 عحفونتقش 
 

عمى عحياعئل عحوناتية  عحثتوناة  ي   P. persimilisعونيشتر عحفتيرس ُاّجل 
فاعقع عحدرعا  عحثالث ، اها فتيرس عتح  عحيخصص اتألوناع  عحيتاي  

ايخد  اونجتح حضاا أعدعد عححم  (، اة24) .Tetranychus sppحمجونس 
 حفة  ي  اارة يا عحاقييةن عمى عدد فن عحزرععتت ي  عحاةات عحف

 عحرغ  فن عد  ياجةل عونيشتر عححم  عحيونكااي (. اعمى 4، 1)
T. urticae  عمى أشجتر عحمةفان ي  درعا  حقمة  اااتيةن عحمةفان
(، حكون  ُةيّد آي  رئةا  ي  ااتيةن عححفضةتت ي  دال 3اتحاليقة  )

 ، اهونت يأي  أهفة  عونيشتر عحفتيرس(22، 5)عدةدة فن عحيتح  
P. persimilis ث أثات عدد فن عحدرعاتت ي  ااتيةن عححفضةتت، حة

قدري  عمى ضاا أعدعد عححم  يي عحاقييةن عمى أشجتر عححفضةتت 
(6 ،7.) 

عمى وناتت عحخاتزة  N. californicusكفت ُاّجل عونيشتر عحفتيرس 
: IIعحونفا ي  فاقي  عحاليقة  اعةن عحاةضت، اةونيف  هيع عحفتيرس إحى 

، Tetranychidaeفتيراتت عخيةترة  ألوناع  عتئم  عححم  عألحفر 
اعحي  يتيرس أوناع  أخرى فن عححم  افت ي  يحك عححم  
عحدادي/عالةرةاي ، إضتي  إحى عحيذية  اعحياار عمى حااب عحامع 

عمى  T. urticae(. اقد أثايت عحيجترب يتعمةي  ي  ضاا أعدعد 24)
.(7، 6)، ي  إااتونةت (Citrus reticulata Blanco)أشجتر عحكمةفونيةن 

 
وحتى  2014 من نيسان/أبريلالالذقية للفترة الحيوية على العوائل النباتية الطبيعية في بساتين الليمون بموقع ها ؤوأعدااد الحلم النباتي أعد .1جدول 

 .2015 آذار/مارس
Table 1. Number of phytophagous mites and their predators on natural vegetation in the lemon orchards in Lattakia, from 

April 2014 until March 2015. 
 

 تاريخ الجمع

Sampling date 

 العائل النباتي

Host plant 

Tetranychidae Phytoseiidae 

T. urticae 

P. 

persimilis 

N. 

californicus 

I. 

degenerans 

A. 

andersoni 

 April  Trifolium sp. 2    2 /أبريلنيسان

 May Trifolium sp.   1  5  /مايوأيار

Convolvulus arvensis     10 

 June  C. arvensis    1 7 /يونيوحزيران

 July  C. arvensis     2  /يوليوتموز

      -  August /أغسطسآب

 September  Trifolium sp. 1    3 /سبتمبرأيلول

 October Trifolium sp.     7 /أكتوبراألول تشرين

Malva sp. 1    1 

 November Oxalis curniculata 5    12 /نوفمبرتشرين الثاني

Trifolium sp.   1  3 

 

 December /ديسمبركانون األول

Malva sp.  5   2 

Malva sp.     1 

 O. curniculata 6    5 

 January O. curniculata 1  1  7 /ينايركانون الثاني

 February  O. curniculata 3    2 /فبرايرشباط

 March Malva sp.     4 /مارسآذار
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وحتى 2014  من نيسان/أبريلسلورين للفترة الحيوية على العوائل النباتية الطبيعية في بساتين الليمون بموقع ها ؤوأعداأعداد الحلم النباتي . 2جدول 

 .2015 آذار/مارس
Table 2. Number of phytophagous mites and their predators on natural vegetation in the lemon orchards in Salloren, from 

April 2014 until March 2015 

 

Coccinellidae Phytoseiidae Tetranychidae 

 العائل النباتي

Host plant 

 تاريخ الجمع

Sampling date S. gilvifrons 

P. 

persimilis 
I. 

degenerans 
E. 

stipulatus 
A. 

andersoni 
E. 

orientalis 

T. 

urticae 

 1     12 Malva sp. أبريلنيسان/ 

April  2     13 Mercurialis annua 

  5    10 Malva sp. مايوأيار/ 

 May       3 Convolvulus arvensis 

2  2   13  Plumeria alba 

  1    9 C.arvensis يونيوحزيران/ 

June      7  P. alba 

4  2   41  P. alba يوليوتموز/ 

 July  

5  7   32  P. alba أغسطسآب/ 

August 

7  2   70  P. alba سبتمبرأيلول/ 

September   3     7 Solanum nigrum 

10     52  P. alba أكتوبراألول تشرين/ 

October   1    2 Malva sp. 

      1 S. nigrum نوفمبرتشرين الثاني/ 

November      4  P. alba 

  7    4 Malva sp. ديسمبركانون األول/ 

December 

    3  2 Malva sp. ينايركانون الثاني/ 

January 

 2     2 M. annua فبرايرشباط/ 

February  

   3   4 Malva sp. مارسآذار/ 

March   2    2 M. annua 

 
  فتيراتت فن يصةم  اي  درعا  حالايجتا  عحاظةتة  حثالث

Phytoseiidaeفونهت ، N. californicus ا P. persimilis  عمى حم
عححفضةتت عألحفر، أثات هيعن عحفتيراتن كتت ة فيااا  ي  ضاا 

حكن عدد عحاةض عحيي اضيي  إونتث  ،P. citri كثتي  حارةتت
 (. 33عحفتيراةن كتن فونختضًا )

ي  فاقي  عحاليقة  اامارةن،  A. andersoni ُاّجل عحفتيرس
: فتيرس عت  ةيذيى عمى فدى اعاع فن III-bيف  إحى عحونفا اةون

 Tetranychidaeفتيرس يّيتل ضد يصةم  عححم  عألحفر ها عحترعئس ا
اقد أشترت  .(24)عمى عحوناتيتت يعت عألارعق عحفمات  كتححفضةتت 

درعاتت فرجية  إحى يتضةم  عححم  عحيونكااي  يا عحاقييةن عمى حم  
د كتن أحد عألوناع  عحاتئدة عمى أشجتر ( اق25عححفضةتت عألحفر )

 .(9، 8ي  فحتيظ  عحاليقة  ) عحمةفان

ي  عحفاعقع عحثالث ،  I. degenerans كفت ُاّجل عونيشتر عحفتيرس
اها فتيرس عت  ةفكن أن ةيذيى عمى حااب عحامع اايض أوناع  

فخارة  درعاتت أظهرت (. ا29، 24) عححشرعت صذةرة عححج 
 عححفضةتت عحشرق  حم   حاتحذتت عحيتحة عييرعا فيدالت 

E. orientalis (13) اعحيي ُاّجل اأعدعد كاةرة عمى أشجتر عحمةفان ،
حكن قدري  عالييرعاة  يونختض  .(3) 2011ي  ااتيةن عحاليقة  عت  

 اتألوناع  عحفيخصص  فنعحكثتيتت عحفريتي  فن عحترةا  فقترون   دعون
Phytoseiidae (30.) 

يُاّجل يقا ي  فاقع امارةن،  E. stipulatesأفت عحفتيرس 
(، اغيعؤه عألفثل ها حم  عححفضةتت عألحفر 23اها فتيرس عت  )

احااب عحامع، حكن عونيشتره ي  ااتيةن عحكمةفونيةن اإااتونةت أثر، اشكل 
 عمى P. persimilis ا N. californicus قدرة عحفتيراةن ي اما ، 
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كفت ي  ياجةم   ،(7، 6)ضاا أعدعد عححم  عحيونكااي  يا عحاقييةن 
حيدةد فن فااقت عمى أشجتر عححفضةتت اايض عحوناتيتت عحااةية  ي  ع

، 8) عحراةع خالل يصلعحااتيةن ي  فحتيظ  عحاليقة  ااشكل ختص 
9) . 

ايجدر عإلشترة هونت إحى أن ياعير عحترعئس عألكترااة  اوناعهت 
اعحذيع  عحادةل فن حااب عحامع أا فتصمةتت عألرجل عحصذةرة 

 رى حةات عحياعفل عحاحةدة عحي  يحدد ونا  فتيرسعألخ
Phytoseiidae  عحفونيشر ي  عحاةئ  عحزرععة ، ال ياجد عاعفل أخرى

فثل عحياعفل عحاةئة  عحفخيمت ، فن حرعرة ارااا  اييرعت عإلضت ة 
، إضتي  إحى عاعفل عحفونتيا  اعالييرعس ضفن عحونا  عحاعحد (15، 8)

ت  ااةن عحفتيراتت عحيتاي  عحفخيم Phytoseiidae ااةن أوناع 
حفجفاعتت يصونةتة  فخيمت ، اعحصتتت عحفارياحاجة  حألارعق عحوناتية  

(17 ،24). 
يقد ُاجد عمى  S. gilvifronsاا عحيةد أ أفت اتحوناا  حمفتيرس

. E. orientalisححم  عححفضةتت عحاون   وناتي  عحتيون  اعالزدرخت فرعيقًا
فصدرًا حهيع عحفتيرس، حكونهت فن ااتحيتح  ةفكن أن يكان هيه عألشجتر 

، E. orientalis جه  أخرى ةفكن أن يكان فصدرًا حميداى اـ
ختص  أون  ي  ياجةل أعدعد كاةرة فن هيع عححم ، ي  خرةف عت  اا

 (.3ي  ااتيةن عحدرعا  يعيهت ) 2011

 
وحتى  2014 بساتين الليمون بموقع عين البيضا للفترة من نيسان/ أبريلالحيوية على العوائل النباتية الطبيعية في ها ؤوأعداالنباتي الحلم أعداد . 3جدول 

 .2015 آذار/ مارس
Table 3. Number of phytophagous mites and their predators on natural vegetation in the lemon orchards in EinAlbeda, from 

April 2014 until March 2015. 

 

Coccinell-

idae 

Chrysop

-idae Phytoseiidae Tetranychidae 

 العائل النباتي

Host plant 

 تاريخ الجمع

Date of sampling 

S. 

gilvifrons 

C. 

carnea 

P. 

persimi

-lis 

N. 

califor

-nicus 

I. 

degene-

rans 

P. 

citri 

E. 

orientalis 

T. 

urticae 

    5   10 Malva sp. أبريلنيسان/ 

April    2     21 Oxalis curniculata 

  2     2 Mercurialis annua 

       1 Malva sp. مايوأيار/ 

 May  1      3 Convolvulus arvensis 

7      25  Melia azedarach 

  1     16 C. arvensis يونيوحزيران/ 

June 

12    4  63  Melia azedarach يوليوتموز/ 

 July 

9      57  M. azedarach أغسطس/آب 

August 

19    2  170  M. azedarach سبتمبرأيلول/ 

September        1 Solanum nigrum 

5    2  52  M. azedarach أكتوبراألول تشرين/ 

October        2 Malva sp. 

  4     10 O. curniculata نوفمبرتشرين الثاني/ 

November  1    1   Solanum nigrum 

1      30  M. azedarach 

       1 Malva sp. ديسمبركانون األول/ 

December      5   8 O. curniculata 

  3     16 O. curniculata ينايركانون الثاني/ 

January 

   5    15 Malva sp. فبرايرشباط/ 

February     2   4 O. curniculata 

       3 O. curniculata مارسآذار/ 

March     3   4 Taraxacum afficinalis 
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ايجدر عإلشترة هونت إحى أن هيع عحفتيرس ُةيّد فتيراًا فيخصصًا 
اال  Tenuipalpidaeا Tetranychidaeاأوناع  عححم  عحيتاي  حتصةمي  

ةفكون  إكفتل دارة حةتي  إال ي  حتل يذية  عمى عألوناع  عحيتاي  حهتيةن 
 إحى شرعه  درعاتت فرجية  عدة تاقد أشتر .(10عحتصةميةن )

S. gilvifrons  ي  عييرعس أوناع  عححم  عحيونكااي  عألحفر ي  عدةد فن
. كفت (20، 11)عألونظف  عحزرععة ، افت ي  يحك ااتيةن عححفضةتت 
ي   S. gilvifronsأثايت يجترب فخارة  ي  إةرعن كتت ة عحفتيرس 

 .(19عييرعس حم  عححفضةتت عحاون  )
عحيي ةيّد ا C. carnea أاد عحفّن اجاد ًاأظهرت عحونيتئج أةض

ي  ااتيةن اقد اِجَد (، 18ألوناع  عححم  عحيونكااي  ) ًاشره تفتيرا

ي  شرق  إااتونةت اوناب  احم  عححفضةتت عألحفرعححفضةتت عحفصتا  
 .(5)فريتي  اتحفقترون  فع فتيراتت أخرى 

 ي  ااتيةن عحدرعا  عحثالث  عحااةية  عفافًا، شّكمت عحوناتيتت
 حهت يشية  اأفتكن حمفتيراتت ”alternate habitats“ادةم  اعئلف

ااتحيتح  ) عححفضةتت أشجتر ونحا ايضهت الونيقتل فحيفاًل افصدرًا
، اأهفهت كتونت (ي  أارعف عحااتيةن اجادهتضرارة عحفحتيظ  عمى 
كفت يجدر فرعقا  وناب عحفتيرس:  .اعالزدرخت عحخاتزة اأشجتر عحتيون 
تيتت، اعحونظر ي  صةتون  عحفتيراتت أا فكتيح  عآلي  عمى هيه عحونا

 عآلي  عمةهت يايًا حهيه عحوناب.

 

Abstract 
Qurhaily, S., Z. Barbar and L.H. Aslan. 2016. Survey of phytophagous mites and their predators on natural vegetation 

in lemon orchards in Latakia governorate, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 34(3): 187-193. 
This study aimed to identify phytophagous mites and their predators on natural vegetation surrounding three lemon orchards at 

different sites in Latakia governorate, Syria: Latakia city, Salloren, and Ein-Albeda. Plant leaves were sampled from early April 2014 until 

the end of March 2015. Three phytophagous mites were identified: Tetranychus urticae Koch, Eutetranychus orientalis (Klein) and 

Panonychus citri (McGregor). For mite predators, five phytoseiid mite species were identified: [Euseius stipulatus (Athias-Henriot), 

Amblyseius andersoni (Chant), Iphiseius degenerans (Berlese), Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot and Neoseilus californicus 

(McGregor)], and two predatory insect species [Stethorus gilvifrons (Mulsant) and Chrysoperla carnea Stephens] were also identified. 

Keywords: Tetranychidae, Phytoseiidae, predators, biological control, citrus, weeds. 

Corresponding author: Safaa Qurhaily, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Damascus University, Damascus, Syria, 
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