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 الملخص
 ،أكاروسات التفاح النباتية والمفترسة. مجلة وقاية النبات العربية في. تأثير المبيدات الحشرية 2017اهلل، جهان وناريمان الزغبي.  العبد
35(2:) 84-92. 

بستان تفاح في محافظة  المفترسة فيروسات النباتية واألكا وجودعلى تأثير عدد من المبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة آفات التفاح الحشرية درس 
(، سومي Dimethoate) كيماثوات ،Acetamiprid)(، زينيت )Chlorpyrifosلنتراك )، (Deflubenzuronوتضمنت ديميلين ) 2010-2012فترة السويداء خالل ال

 المبيدات المختلفة في تأثيرها على أعداد األكاروسات التي تصيب التفاح (. وجدت فروق معنوية بينAlphacypermethrin) فاستاكو ،(Esfanvelerate) ألفا
(Panonychus ulmi ،Tetranychus urticae) في القطعة المعاملة  2010 عام يو/يولمنتصف تموز أقل األعداد في ذروة اإلصابة في سجل .مقارنة مع الشاهد

. كذلك لوحظ المسار نفسه في القطعة التجريبية التي (الورقة/فرد متحرك 28.2) املة الدايمثويتوأعالها في مع (الورقة/فرد متحرك 5.25بـ كلوربيريفوس )
الورقة( بينما كانت األعداد /فرد متحرك 1.58) /يوليواألقل خالل نهاية شهر تموز و كانت أعداد األكاروسات 2011استخدم فيها المبيد كلوربيريفوس خالل عام 

فرد  19.88في القطعة غير المعاملة ) /يوليوفي أواخر تموز هاكانت األعداد أقلف 2012الورقة(. أما في عام /فرد متحرك 545) برمثرينأعالها في معاملة ألفاساي
اد كانت أعد الورقة(./فرد متحرك 56.03) الورقة( وألفاسايبرمثرين/فرد متحرك 55.48مبيد أسيتاميبريد )في القطعة المعاملة بوأعالها  (الورقة/متحرك

أن بعض المبيدات الحشرية المستخدمة  الشاهد. بينت هذه الدراسة هافي، بما في جميع القطع التجريبية قليلة جدًا Phytoseiidaeاألكاروسات المفترسة من فصيلة 
ل البيروثرويدات ومجموعة النيكوتينات مث أعدادها زيادةبعضها إلى يؤدي في مكافحة دودة ثمار التفاح تقلل من أعداد األكاروسات مثل الكلوربيرفوس، بينما 

  .لذا يجب استخدامها بحذر في برامج مكافحة دودة ثمار التفاح المصنعة.
 .ت، آفات، أكاروسات مفترسة، سوريةأكاروسات، تفاح، مبيدا :كلمات مفتاحية

 
 1المقدمة

 
تعد األكاروسات في معظم البيئات الزراعية آفة محدثة، وصلت 

ضرر االقتصادي بعد أن قضت مبيدات اآلفات على أعدادها عتبات ال
تؤثر المبيدات  .الحيوية الطبيعيةها ئأعداالتوازن الطبيعي عبر قتل 

الكيميائية سواء كانت حشرية أو أكاروسية أو فطرية، بشكل مباشر 
بطريق غير مباشر عن  أو القتلاألكاروسات الضارة عن طريق  في

مثاًل أن بعض يرقات أبو  د وجدفق، (6الحيوية ) طريق قتل أعدائها
خدام لم تشف بعد است Stethorus punctumالعيد مفترس األكاروسات 

ووجد أّن الزيادة في أعداد  ،(3) ديميلين مخبريًا وحقليًامبيد ال
األكاروسات بعد المعاملة بالبيروثرويدات قد يكون ناتجًا عن تأثيرها 

التكاثر، والتزاوج،  فياألعداء الحيوية باإلضافة إلى تأثيرها  في
 وكذلك ربط .(10)السكون وسلوك األكاروسات وطول فترة الحياة، و
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Holland ( 7وآخرون)  بين زيادة التنفس عند األكاروس العنكبوتي
ذو البقعتين وبين المعاملة بالبيروثرويدات وبالتالي فوران في أعداد 

 األكاروسات بعد استخدامها.
الفوسفورية العضوية في العقود  على المبيدات عتماداالان ك

القليلة الماضية في برامج المكافحة المتكاملة لألكاروسات من أكثر 
عند لبعضها ظهر المراحل استقرارًا في بساتين واشنطن، لكن 

تأثيرات  .استبدالها بمبيدات أخرى بالرغم من أنها أكثر انتقائية 
دات األكاروسية ولهذا استخدمت المبي األعداء الحيوية، فيجانبية 

أثر بعض ت. لذلك توجهت الدراسات لمعرفة (8) بشكل كبير مؤخرًا
 فيالمبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة دودة ثمار التفاح 

مجتمعات األكاروسات النباتية بوالية واشنطن األمريكية خالل ثالث 
سنوات، وتبين أن القطعة التجريبية المستخدم فيها منظم النمو 

Novaluron 16.9-3.5أعداد المجتمع األكاروسي بمعدل  فيها زادت 
 ًاضعف 3.4-2.3زيادة قدرها  Acetamipridسبب ضعفًا، بينما 

 ضعفًا في أعداد األكاروسات 13.8-1.7سبب زيادة  Thiaclopridو
. كما أظهرت الدراسات أن المبيدات من مجموعة النيكوتينات (8)
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اروسات، وهذه الزيادة ليست المصنعة تسبب زيادة في أعداد األك
األعداء الحيوية لألكاروسات بل  فيناتجة عن تأثير هذه المبيدات على

تؤدي إلى تغيير في التعبير عن مورثات المقاومة في النبات وتركيز 
الهرمونات النباتية مما يؤدي إلى زيادة أعداد األكاروسات على 

الزيادة في  عالقة بين تجدقد و .(13) النباتات المعاملة بهذه المبيدات
أعداد األكاروسات وعدد مرات الرش عند المعاملة بأسيت اميبرايد 

في  T. urticae أعداد األكاروس وجد أنكما ، (4) خالل الموسم
و ثيوديكارب كانت أعلى غزارة  ت وميثوميليالقطن المعامل بالديمثوا

موجودة األعداء الحيوية ال في، حيث أثرت هذه المبيدات من الشاهد
أّن  (9) آخرونو Naher وجدوكذلك  .(13)في حقول القطن 

األكاروس  تطورمن  تبطئ Deflubenzuron المعاملة بديفلوبنزورون
 .وبالتالي تخفض من نمو المجتمع األكاروسي T. urticaeالبقعتين  ذو

بسبب ندرة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع في سورية، 
التأثير غير المباشر لبعض مبيدات م يوتقإلى هدفت هذه الدراسة 

الحشرات المستخدمة في مكافحة حشرات التفاح وخصوصًا دودة 
ومعرفة أي المبيدات  أعداد األكاروسات فيثمار التفاح والمن القطني 

 في أعدادها ضمن ظروف جنوبي سورية.فوران يسبب 
 

 مواد البحث وطرائقه
 

راعية في السويداء، على نفذت التجربة في مركز البحوث العلمية الز
عن سطح البحر، في حقل تفاح يضم أشجار من  م 1450ارتفاع 

عامًا مزروعة في الظروف 35 وبعمر. Golden Deliciousالنوع 
 . ُدرس تأثير 2012و  2011، 2010 ثالثة أعوامالبعلية، ولمدة 

من مجموعات متنوعة تضمنت: ديميلين  يةحشرمبيدات  ست
Deflubenzuronتراك(، لن (Chlorpyrifos)،  زينيت

(Acetamiprid)، ( ديميثواتDimethoate)،  سومي ألفا
(Esfanvelerate) فاستاكو (Alphacypermethrin) تم  .(1ول )جد

محمول على  لتر 500سعته  تطبيق هذه المبيدات بوساطة مرش
 ةاستخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة بأربع .جرار زراعي

أشجار  ةمعامالت، وضمت كل قطعة تجريبية أربعمكررات وسبع 
تمت معاملة جميع أشجار  .Golden Delicious تفاح من الصنف

التجربة بالمبيدات الفطرية لمكافحة البياض الدقيقي بشكل متجانس، 
تمت المعاملة بينما  2010في عام  Pyrimethanilمبيد استخدم حيث 

 Trifloxystrobinلثانية بالمبيد والمعاملة ا Flusilazoleاألولى بالمبيد 
أما مبيدات الحشرات فطبقت بناًء على  ، 2012و 2011 يفي عام

أربع الرش تطلب ذلك و، قراءات المصائد الفرمونية لدودة ثمار التفاح
 2012 و 2011 ، وخمس مرات خالل عامي2010 مرات خالل موسم

 وذلك في كل معاملة حسب المبيد المخطط له.
 
 
 

 
 

 المبيدات المستخدمة في هذه الدراسة ونسب استخدامها.. 1جدول 
Table 1. The insecticides used and the concentrations applied in this study. 

 

 المجموعة
Group 

 المادة الفعالة
Active ingredient 

 االسم التجاري للمبيد
Commercial name 

 ز المنصوح بهالتركي
Recommended 

concentration 

 التركيز المستخدم
Concentration 

used 

 منظمات نمو
IGR 

 WPديفلوبنزورون 
Diflubenzuron25%WP 

 %25ديميلين 
Dimilin25 

 لتر 100غ/ 50
50 g/100 litters 

 لتر 100غ/ 50
50 g/100 litters 

 مبيدات بيرثرودية
PYRETHROIDS 

 %5 إسفينفاليريت
Esfenvalerate5% 

 ز()مستحلب مرك سومي ألفا
SumiAlpha 5% EC 

 لتر  100مل/ 25-50
25-50 ml/100 litters 

 لتر 100مل/ 35
35 ml/100Litters 

 ألفا سيبر مثرين
alfa-cypermethrin 

 مستحلب مركز 100فاستاك
Fastac100 EC 

 لتر 100مل/ 20-25
20-25 ml/100 litters 

 لتر 100مل/ 25
25 ml/100 litters 

 مبيدات فوسفورية عضوية
ORGANOFOSFATE 

 ديمثوات
 Dimethoate 40%w/v 

 EC40 كيماثوات
Chemathoate 40EC 

 لتر  100مل/ 150-100
100-150 ml/100 litters 

 لتر  100مل/  150
150 ml/100 litters 

 W/V%48كلوربيريفوس
Chlorpyrifos 28%W/V 

 4ECلنتراك 
Lentrek 4 EC 

 لتر 100ل/م 200-125 
125-200 ml/100 litters 

 لتر 100مل/ 125
125 ml/100 litters 

 النيكوتينات الصنعية
New Nicotinoides 

 %20 أسيتاميبرايد
Acetamiprid 20% 

 20 زينيت
Zenith 20SP 

  لتر100غ/  25-50
25-50 g/100 litters 

 لتر 100/غ 50 
50 g/100 litters 
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 أخذ عينات األكاروسات
 /يونيوحزيران 3 تداًء من، اب2010القراءات أسبوعيًا في عام  تأخذ

 12يومًا ابتداًء من  15كل  2011 عامفي تم أخذ القراءات بينما 
حتى  /يونيوحزيران 17ابتداًء من  2012عام  فيو /يونيوحزيران

ت هذه األوراق أخذو ،ورقة من كل مكرر 24 جمعتنهاية الموسم. 
من منتصف الطرود حيث مثلت كامل تاج الشجرة من الجهات 

الشجرة. وضعت هذه األوراق ومنتصف أسفل وأعلى  ومن األربعة
بر تفي أكياس بالستيكية ضمن حافظة مبردة ثم نقلت إلى المخ

 .(6) بعد كنسها باستخدام جهاز هندرسون 10xتكبير لدراستها تحت 
تم حساب متوسط األطوار المتحركة على الورقة لكال نوعي 

  Tetranychus urticae على التفاح وهما: الموجودةاألكاروسات 
 باإلضافة إلى األكاروسات المفترسة Panonychus ulmi و
(Typhlodromus pyri،  Typhlodromus cotoneasteri.) 

عوملت  اعتمدت المعامالت على قراءات المصائد الفرمونية.و
، وأخذت /مايوأيار  13 ألول مرة بتاريخ 2010القطع التجريبية عام 

خر آالعينات حتى  ى أخذوتتال /يونيونحزيرا 3أول عينة بتاريخ 
تمت المعاملة الثانية  .الموسم بفارق أسبوع بين العينة واألخرى

، بينما تمت /يونيوحزيران  15 ثالثة بتاريخال، و/مايوأيار  24 بتاريخ
  ./يوليوتموز  13 أخر معاملة بتاريخ

 /مايوأيار 26بتاريخ  2011تمت أول معاملة بالمبيدات عام 
أما المعاملة الثالثة فطبقت ، /يونيوحزيران 6 ثانية بتاريخالملة والمعا
 ./يوليوتموز  28 ، واألخيرة كانت بتاريخ/يوليوتموز  10 بتاريخ

  ولم تكن /يونيوحزيران 12أخذت أول عينة بتاريخ 
 ثانية بتاريخالقراءة الأخذت  .األكاروسات منظورة في ذلك الوقت

القراءات حتى نهاية الموسم بفارق  ى أخذوتوال، /يونيوحزيران 26
  أسبوعين بين العينة واألخرى.

بالمبيدات حسب  2012عوملت كل القطع التجريبية في عام 
قراءات المصائد الفرمونية المستعملة لمراقبة دودة ثمار التفاح 

، ثم أجريت مكافحة ثانية /مايوأيار 10الموضوعة في الحقل بتاريخ 
 لت القطع التجريبية للمرة الثالثة بتاريخ، كما عومرأيا 31بتاريخ 

، أما /يوليوتموز 2، وتلتها معاملة رابعة بتاريخ /يونيوحزيران 19
أخذت أول عينة  ./يوليوتموز  17 المعاملة األخيرة فكانت بتاريخ

، وتوالت القراءات حتى نهاية الموسم بفارق /يونيوحزيران 17بتاريخ 
 أسبوعين بين العينة واألخرى. 

المعامالت وإجراء التحليل اإلحصائي للتجربة اعتمادًا يم وتق تم
أجري اختبار تحليل  .CRDعلى تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

لمتوسطات األطوار المتحركة على الورقة لكل  ANOVA التباين
للتحليل اإلحصائي،  SPSS 18 مكرر في كل معاملة باستخدام برنامج

ع الشاهد في بستان التجربة، وتم حساب قورنت جميع المعامالت مو
 .%5أقل فرق معنوي على مستوى 

 

 النتائج

 

أي  /يونيوحزيران 15أي فروق معنوية حتى  2010لم يظهر في عام 
وكذلك  ،T.urticae بعد تطبيق ثالث معامالت بالمبيدات بالنسبة لـ

 عدادألظهرت فروق معنوية بالنسبة ، إال أنه بالنسبة للنوعين معًا
P. ulmi  فرد  0.12) ألفاسيبرمثرينحيث كان أقلها في معاملة

 اسفانفيليريتوأسيتاميبرايد  متحرك/الورقة( وأعالها في معاملتي
لم تظهر  /يونيوحزيران 29تاريخ ب فرد متحرك/الورقة(، (0.68-0.64

بينما  T. urticaeأي فروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد 
بين المعامالت حيث كانت  P. ulmi عدادفي أ وجدت فروق معنوية

فرد متحرك/الورقة( وأعالها  0.71) أسيتاميبرايدأقلها معاملة 
أما بالنسبة للنوعين معًا  فرد متحرك/الورقة(. 2.17) اسفانفيليريت

فقد ظهرت فروق معنوية بين المعامالت و كان أقلها في معاملة 
في معاملتي  عالهافرد متحرك/الورقة( وأ 0.85كلوربيرفوس )
، فرد متحرك/الورقة 3.13و  3.70ديفلوبنزورون )اسفانفيليريت و

 (.على التوالي
 بتاريخ P. ulmiظهرت فروق معنوية بالنسبة لـ 

فرد  1.70)يت امعاملة ديميثو ، وكانت أقلهايوليو/تموز 7
فرد متحرك/الورقة(،  5.19متحرك/الورقة( وأعالها أسيتاميبرايد )

وكذلك  T. urticaeق معنوية بالنسبة ألعداد فرو ةولم تظهر أي
ظهرت فروق معنوية بالنسبة للنوعين معًا وقد كان أقلها معنويًا في 

الورقة( وأعالها معنويًا في /فرد متحرك 3.66معاملة كلوربيريفوس )
ظهرت فروق الورقة(. /فرد متحرك 10.55معاملة أسيتاميبرايد )

وكان أقلها معنويًا  T. urticae بأعداد تموز/يوليو 13 بتاريخمعنوية 
فرد متحرك/الورقة( وأعالها في  5.25في معاملة كلوربيريفوس )

فرد متحرك/الورقة( ولم تظهر أي فروق  28.17ت )يامعاملة ديمثو
، بينما ظهرت فروق معنوية P. ulmiمعنوية بين المعامالت بأعداد 

فرد  7.98بأعداد النوعين معًا كان أقلها بعاملة كلوربيريفوس )
( فرد متحرك/الورقة 30.2ت )امتحرك/الورقة( وأعالها بمعاملة ديمثو

 (.2جدول )
في العينة  T. urticaظهرت فروق معنوية بأعداد األكاروس 

بين المعامالت حيث كان  2011عام  /يونيوحزيران 26الثانية بتاريخ 
. لم تظهر أي فروق فرد متحرك/الورقة( 0.075أعالها في الشاهد )

وكذلك  ،P. ulmiعنوية بين المعامالت من حيث أعداد األكاروس م
 .Phytoseiidaeلنوعي المفترسات من فصيلة بالنسبة 
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 .2010 متوسط أعداد األكاروسات/الورقة في تجارب عام فيتأثير المعامالت المختلفة . 2جدول 
Table 2. Effect of different treatments on the mean number of individual spider mites/leaf during 2010 experiments. 

 

 المعاملة
Treatment 

T. urticae P. ulmi T. urticae & P. ulmi 
Phytoseiidae 

predators 

13/7 15/6 29/6 6/7 29/6 6/7 13/7 13/7 

 الشاهد
UTC 

11.00 ab 0.22 ab 1.39 ab 1.90 ab 2.70 ab 4.02 a 15.17 ab 0.25 ab 

 بيريفوسكلور)
Chlorpyrifos 

5.25 a 0.31 ab 0.77 ab 2.67 abc 0.85 a 3.66 a 7.98 a 0.08 a 

 إسفينفاليريت
Esfenvalerate 5% 

9.37 ab 0.68 b 2.17 b 4.50 abc 3.71 b 6.38 ab 15.16 ab 0.00 a 

 ألفاسيبرمثرين
alfacypermethrin 

17.69 ab 0.12 a 0.96 ab bc 4.69 1.69 ab 9.73 bc 22.31 ab 0.25 ab 

 ديفلوبتزورون
Diflubenzuron 25 

24.00 ab 0.62 ab 1.90 ab 2.71 abc 3.13 b b 4.73 27.81 ab 0.25 ab 

 أسيتأميبرايد
Acetamiprid 

23.60 ab 0.64 b 0. 71 a 5.19 c 2.27ab 10.56 a 27.65 ab 0.00 a 

 ديميثوات
Dimethoate 

28.17 b 0.33 ab 1.00 ab 1.70 a 1.75 ab 4.48 ab 30.17 b 0.00 a 

 %5المتوسطات التي يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد فرق معنوي بينها عند احتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 

 
الثة، وبعدها تم معاملة القطع التجريبية بالمبيدات للمرة الث

ولم تظهر أي فروق بين  ،/يوليوتموز 10أخذت قراءة ثالثة بتاريخ 
المعامالت من حيث أعداد كال النوعين من األكاروسات باإلضافة 

 .Phytoseiidae  لنوعي المفترسات من فصيلة
قراءة بتاريخ  تأخذ. ،بعد معاملة القطع التجريبية للمرة الرابعة

معنوية بين المعامالت هذه المرة في  فروق ظهرت ،/يوليوتموز 24
 1.35كانت أقل األعداد في معاملة كلوربيرفوس )ف ،T. urticaeأعداد 

فرد  5.13فرد متحرك/الورقة(، وأعالها في معاملة إسفينفاليريت )
فرد متحرك/الورقة(. لم  5.45متحرك/الورقة( وألفاسايبرمثرين )

، أما P. ulmiث أعداد فروق معنوية بين المعامالت من حي ةتظهر أي
 عند استخدامفقد ظهرت فروق معنوية وكان أقلها  ،لكال النوعين معا
 عند استخدام فرد متحرك/الورقة( وأعالها1.58)كلوربيريفوس 
أخذت عينة  (.3جدول )فرد متحرك/الورقة(  5.45ألفاسيبرمثرين )

وكانت األعداد قليلة جدًا في كافة  /أغسطسآب 7 أخيرة بتاريخ
 فروق معنوية بينها. ةعامالت بحيث لم تظهر أيالم

 بين المبيدات من حيث أعداد 2012 هرت فروق معنوية عامظ  
T. urticae  0.33الشاهد ) حيث كان أقلها /يونيوحزيران 17بتاريخ 

فرد متحرك/الورقة(،  0.23)ديفلوبنزورون و فرد متحرك/الورقة(
لم كذلك  الورقة(./تحركفرد م 1.45إسفينفاليريت ) بينما كان أعالها

ومن  P. ulmiفروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد  ةتظهر أي

. أما بالنسبة Phytoseiidae المفترسات من فصيلة أعداد حيث
فرد  0.37) معنوية وكان أقلها الشاهدللنوعين معًا فظهرت فروق 

فرد متحرك/الورقة( وأعالها  0.23متحرك/الورقة( وديفلوبنزورون )
فرد  1.53) فرد متحرك/الورقة( وإسفينفاليريت 1.55)أسيتامبريد 

 /يونيوحزيران 19 نفذت مكافحة ثالثة بتاريخ. متحرك/الورقة(
فظهرت فروق معنوية  /يوليوتموز 1 وأخذت بعدها عينة ثانية بتاريخ

عند حيث كان أقلها ، T. urticae عدادبالنسبة أل بين المعامالت
عند  فرد متحرك/الورقة( وأعالها 1.23)ديفلوبنزورون  استخدام
 6.48)فرد متحرك/الورقة( وإسفينفاليريت  7.1أسيتامبريد ) استخدام

فرد متحرك/الورقة(، وكذلك وجدت فروق معنوية بين المعامالت من 
ألفاسايبرمثرين  عند استخدام، حيث كان أقلها P. ulmiحيث أعداد 

فرد  1)أسيتامبريد خدام عند استفرد متحرك/الورقة( وأعالها  0.03)
بالنسبة إلى ضًا أيفروق معنوية ظهرت ، بينما (متحرك/الورقة

فرد  1.53)ديفلوبنزورون  عند استخدامالنوعين معًا وكان أقلها 
فرد  8.1أسيتامبريد ) عند استخداموأعالها  متحرك/الورقة(

نوعي المفترسات فروق معنوية بين  ةمتحرك/الورقة(، ولم تظهر أي
 أخذت بعدها عينة ثالثة بتاريخوعندما  .Phytoseiidae يلةمن فص

 ظهرت فروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد ،/يوليوتموز 15
 T. urticae  فرد متحرك/الورقة(  5.35) الشاهدفي حيث كان أقلها

( فرد متحرك/الورقة 34.2) ألفاسايبرمثرين عند استخدام وأعالها
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فروق معنوية  ةحرك/الورقة(. لم تظهر أيفرد مت 35.1أسيتامبريد )و
 ظهرت فروق معنوية، بينما P. ulmiبين المعامالت من حيث أعداد 

 7.85)الشاهد في معاملة بالنسبة إلى النوعين معًا فقد حيث كان أقلها 
كانت الفروق ظاهرية بين معاملتي الشاهد و ،فرد متحرك/الورقة(

في معاملة قة(، وأعالها الور/فرد متحرك 12.15)كلوربيريفوس وال
فرد متحرك/الورقة(. أجريت معاملة خامسة  40.65)أسيتامبريد 

 ثم أخذت عينة رابعة بعدها بتاريخ/يوليو تموز 17بتاريخ 
 فظهرت فروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد /يوليوتموز 29

T. urticae  فرد متحرك/الورقة( 19.43)الشاهد في حيث كان أقلها 
فرد متحرك/الورقة(  55.88) ألفاسايبرمثرينفي معاملتي ها وأعال

/الورقة(، وكذلك وجدت فروق فرد متحرك 54.58) وأسيتامبريد
عند استخدام  P. ulmiمعنوية بين المعامالت من حيث أعداد 

فرد  0.35) تيديميثواوالورقة( /فرد متحرك 0.13)ألفاسايبرمثرين 
وأعالها ، فرد متحرك/الورقة( 0.45الشاهد )مقارنة بمتحرك/الورقة( 

فرد متحرك/الورقة(. ظهرت أيضًا  3.68) إسفينفاليريتعند استخدام 
فروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد النوعين معًا وقد كان 

 عند استخداموأكثرها  فرد متحرك/الورقة( 19.88)الشاهد  فيأقلها 
فرد  55.5) فرد متحرك/الورقة( وأسيتامبريد 56.03) ألفاسايبرمثرين

نوية بين المعامالت من فروق مع ةمتحرك/الورقة(، ولم تظهر أي
 .Phytoseiidae المفترسات من فصيلة حيث أعداد

وقد ظهرت فروق  /أغسطسآب 12 أخذت عينة خامسة بتاريخ
حيث كان أقلها  T. urticae عدادالنسبة ألبمعنوية بين المعامالت 

إسفينفاليريت والورقة( /فرد متحرك 14.3)الشاهد في معاملتي  معنويًا
فرد  40.68) كلوربيرفوسالورقة( وأعالها /فرد متحرك 14.65)

فقد كانت الفروق معنوية  P. ulmiالورقة(، أما بالنسبة إلى /متحرك
إسفينفاليريت، ألفاسايبرمثرين، في معامالت وأقلها معنويًة 

في الورقة( وأعالها /فرد متحرك 0.18 ،0.13، 0.1كلوربيريفوس )
ظهرت أيضًا فروق معنوية  الورقة(./فرد متحرك 1.65) الشاهد

 النوعين معًا  بين المعامالت من حيث أعداد أغسطس أب / 26بتاريخ 
فرد  6.63أسيتامبريد )في معاملة وقد كان أعالها معنويًا 

فروق  ةمتحرك/الورقة(. أما بقية المعامالت فلم تظهر بينها أي
 معنوية.

 فروق معنوية بين المعامالت من حيث أعداد ةلم تظهر أي
P. ulmi  لنوعين مجتمعين فقد كانت أقل األعداد معنويًا لبينما بالنسبة

 الورقة( وديفلوبنزورون /فرد متحرك 0.68الشاهد ) في معاملتي
 6.63) أسيتاميبرايدعند استخدام  افرد متحرك/الورقة( وأعاله 1.2)

أيضا فروق معنوية بين المعامالت  توجد ، كماتحرك/الورقة(فرد م
حيث كان أعلى  Phytoseiidae لنوعي المفترسات من فصيلة بالنسبة

 25فرد متحرك/ 2.5)إسفينفاليريت في معاملة  أعداد المفترسات
 .(5و  4 جداول)ورقة( 

 
 .2011عام رقة في تجارب اد األكاروسات/الومتوسط أعد فيتأ ثير المعامالت المختلفة  .3جدول 

Table 3. Effect of different treatments on the mean number of individual spider mites per leaf in the experiments of 2011. 
 

 المعاملة
Treatment 

T. urticae 
T. urticae &  

P. ulmi 

26/6 10/7 24/7 7/8 24/7 

 الشاهد
UTC 

0.075 b 0.57 a 1.68 a 0.75 a 1.83 ab 

 كلوربيريفوس)
Chlorpyrifos 

0.000 a 0.15 a 1.35 a 0.75 a 1.58 a 

 إسفينفاليريت
Esfenvalerate 5% 

0.000 a 0.18 a 5.13 b 0.18 a 5.25 bc 

 ألفاسيبرمثرين
alfacypermethrin 

0.000 a 0.65 a 5.45 b 0.13 a 5.45 a 

 ديفلوبتزورون
Diflubenzuron 25 

0.000 a 0.43 a 2.20 ab 0.10 a 2.28 abc 

 أسيتأميبرايد
Acetamiprid 

0.000 a 0.73 a 3.32 ab 0.35 a 3.58 abc 

 ديميثوات
Dimethoate 

0.025 ab 0.15 a 3.27 ab 0.03 a 3.32 abc 

 %5المتوسطات التي يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد فرق معنوي بينها عند احتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05. 
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 .2012(/الورقة في كافة المعامالت في تجارب عام P.ulmiوT.urticaeمتوسط أعداد األكاروسات ). 4جدول 
Table 4. Effect of different treatments on the mean number of individual spider mites per leaf (T. urticae & P. ulmi) in the 

2012 study. 

 

 المعاملة
Treatment 

T. urticae P. ulmi 

17/6 1/7 15/7 29/7 12/8 1/7 29/7 12/8 

 الشاهد
UTC 

0.33 a 3.80 ab 5.35 a 19.43 a 14.3 a 0.30 ab 0.45 a 1.65 b 

 كلوربيريفوس)
Chlorpyrifos 

0.50 ab 1.98 ab 11.68 ab 33.23 ab 40.68 b 0.23 ab 0.88 ab 0.98 ab 

 إسفينفاليريت
Esfenvalerate5% 

1.45 b 6.48 b 31.83 bc 46.25 ab 14.65 a 0.30 ab 3.68 b 0.10 a 

 ألفاسيبرمثرين
alfacypermethrin 

0.95 ab 5.50 ab 34.20 b 55.88 b 22. 5 ab 0.03 a 0.13 a 0.13 a 

 ديفلوبتزورون
Diflubenzuron25 

0.23 a 1.23 a 13.63 abc 50.15 ab 22. 5 ab 0.30 ab 2.00 ab 1.23 ab 

 أسيتأميبرايد
Acetamiprid 

1.30 ab 7.10 b 35.10 b 54.58 b 29.98 ab 1.00 b 0.90 ab 1.30 ab 

 ديميثوات
Dimethoate 

0.65 ab 3.55 ab 27.0 bcd 37.30 ab 29.48 ab 0.18 ab 0.35 a 0.18 a 

 %5طات التي يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد فرق معنوي بينها عند احتمال المتوس
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 

 

 

ً ) فيتأثير المعامالت المختلفة  .5جدول  ( واألكاروسات المفترسة على الورقة في P. ulmi و T. urticaeمتوسط أعداد األكاروسات للنوعين معا

 .2012تجارب عام 
Table 5. Effect of different treatments on the mean number of individual spider mites/leaf (T. urticae and P. ulmi) and the 

Phytoseiides predators in the 2012 study.  

 

 المعاملة
Treatment 

T. urticae & P. ulmi 
Phytosiiedae  

predators 

17/6 1/7 15/7 29/7 12/8 26/8 26/8 

 الشاهد
UTC 

0.37 a 4.08 abc 7.85 a 19.88 a 15.95 a 0.68 a 0.50 a 

 كلوربيريفوس)
Chlorpyrifos 

0.65 ab 2.18 ab 12.15 ab 34.10 ab 41.63 b 1.98 a 0.75 ab 

 إسفينفاليريت
Esfenvalerate5% 

1.53 b 6.80 bc 32.78 bcd 49.90 ab 14.75 a 1.53 a 2.50 b 

 ألفاسيبرمثرين
alfacypermethrin 

0.9 ab 5.53 abc 34.58 cd 56.03 b 22.63 a 1.78 a 1.00 ab 

 ديفلوبتزورون
Diflubenzuron25 

0.23 a 1.53 a 14.63 abc 52.20 ab 23.70 ab 1.20 a 2.00 ab 

 أسيتأميبرايد
Acetamiprid 

1.55 b 8.10 c 40.65 d 55.5 b 31.25 ab 6.63 b 1.25 ab 

 ديميثوات
Dimethoate 

0.65 ab 3.70 abc 27.68 abcd 37.65 ab 29.63 ab 2.78 a 2.00 ab 

 %5المتوسطات التي يتبعها نفس األحرف في نفس العامود ال يوجد فرق معنوي بينها عند احتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 
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 المناقشة
 

قليلة جدًا مقارنة  P. ulmiكانت أعداد األكاروس األحمر األوروبي 
وذلك بسبب الظروف المناسبة من  T. urticaeمع ذو البقعتين 

 الحرارة والجفاف في سنوات البحث لألكاروس العنكبوتي ذو البقعتين
لذلك لم تتمكن الدراسة الحالية ، (6) ما نشر سابقًاوهو ما يتوافق مع 

رغم أنه  هذا النوع فيمن إعطاء صورة واضحة عن تأثير المبيدات 
استخدام المبيد كان .، 2010في ذروة األعداد عام  من الواضح أن

وبفروق تزايد أعداد هذا النوع  حيث أدى إلى ،األسوأ هو أسيتاميبرايد
 .مع باقي المعامالت معنوية

ت يالديمثوا معاملتيأن   2010بينت هذه الدراسة في عام
أعداد األكاروس العنكبوتي ذو البقعتين  زايدإلى ت اوأسيتاميبرايد أدت

معنوي فرد/الورقة( وبفارق  10-5إلى ما فوق العتبة االقتصادية )
ا اسفانفيليريت التي بقيت األعداد فيهكبير مع مبيد كلوربيرفوس و

. هذا ما يدعونا إلى النصح أدنى من العتبة االقتصادية للمكافحة
باستخدام هذه المبيدات في برامج اإلدارة المتكاملة لآلفات واالبتعاد 
قدر ما أمكن عن استخدام مبيدات الحشرات التي تسبب فورة في 

كانت أعداد األكاروس ذو البقعتين أعلى معنويًا  أعداد األكاروسات.
وكذلك معاملة  ،في جميع سنوات الدراسة أسيتاميبرايد في معاملة

ذو البقعنين فيها عتبة  ألفاسيبرمثرين حيث تخطت أعداد األكاروس
بقية  مقارنة مع 2012و  2010قتصادي في موسمي الضرر اإل

المعامالت، وهذا متوافق مع ما ذكر سابقًا في الدراسات المرجعية، 
مصنعة تسبب فورة باألكاروسات فقد وجد أن مجموعة النيكوتينات ال

المبيدات البيرثرويدية ألسباب مختلفة منها تأثير هذه بعض  وكذلك
األعداء الحيوية فالمبيدات البيروثرويدية شديدة السمية  فيالمبيدات 

في منطقة الدراسة مثل أبو العيد  توجدعلى الحشرات المفترسة والتي 
ذباب السرفيد، أنواع ، Stethorus gilvifronsمفترس األكاروسات 

مختلفة من بق الميريد واألنتوكوريد، باإلضافة إلى تأثير هذه المبيدات 
سلوكية األكاروسات كما ذكرت مراجع عديدة فهي قد تنفر  في

 بسبباألكاروسات وبالتالي تؤدي إلى انتشار أكبر لهذه األكاروسات 
م زيادة الخصوبة، كما أن فترة الجيل تصبح أقصر عند استخدا

النسبة الجنسية فقد تصبح نسبة اإلناث أعلى،  فيالبيرثرويدات وتؤثر 
باإلضافة  ،(14، 12 ،8، 7)كما أنها تؤخر من فترة السكون الشتوي 

إلى أن الزيادة في أعداد األكاروسات تتعلق بعدد مرات المعاملة 
في  مراتوخمس وفي تجربتنا كرر كل مبيد أربع  ،(4) بالمبيد

وهو قليل نسبيًا مقارنة بما هو متبع في مناطق زراعة الموسم الواحد 
 التفاح في ريف دمشق وريف حمص والساحل مثاًل.

بينت هذه الدراسة أن أعداد األكاروسات كانت منخفضة في 
 بما فيهاعن باقي المعامالت وبفروق معنوية معاملة الكلوربيرفوس 

وجد مع ما وتتماثل هذه النتائج ، 2011 و 2010عامي  خاللالشاهد 
األكاروس العنكبوتي  فيفي دراسة سابقة أن للكلوربيرفوس أثر سمي 

ظهرت فروق معنوية في القطع التجريبية التي  .(11) ذو البقعتين
ت مقارنة مع الشاهد وهذا متوافق مع دراسات يااستخدم فيها الديميثو

 (.13) القطنمحصول  على هنفسسابقة حول الموضوع 
 Phytoseiulusه ضار على العدو الحيوي ت بأنيصنف الديمثوا

persimilis ( حسب معيار المنظمة الدولية للمكافحة الحيويةIOBC )
حسب بعض الدراسات المخبرية بالرغم من وجود تأثير سام لهذا 

 كان استخدام. T. urticae)) (2)المبيد على األكاروس ذو البقعتين 
ر برامج المكافحة أكث متبعًا فيعضوية الفوسفورية المبيدات ال

من الزمن، مما أدى إلى طويلة فترة لالمتكاملة لألكاروسات النباتية 
ظهور سالالت مقاومة من اآلفات وأعداءها الحيوية لذلك تعتبر 

وجدت كما  .(10) معتدلة االنتقائية من وجهة نظر مكافحة اآلفات
فروق ظاهرية بين معاملة ديفلوبنزورون والشاهد خالل سنوات 

األكاروس  فياسة وهذا ربما يعود إلى تأثير مبيد الديفلوبنزورون الدر
 .وبالتالي يخفف من أعداده  ،(9)ذو البقعتين حيث يبطئ تكاثره 

األعداء الحيوية الحشرية مثل أبو  فيسلبًا نفسه الوقت في يؤثر و
تفاقم في  2012لوحظ في عام كذلك  .(3)العيد مفترس األكاروسات 

في جميع القطع التجريبية وقد يعود ذلك إلى  T. urticae أعداد
جافة تناسب هذا النوع وتؤدي إلى تفاقم وسيطرة ظروف جوية حارة 

 أعداده.
في منطقة  تأما بالنسبة لألكاروسات المفترسة فقد وجد

الدراسة ثالثة أنواع من المفترسات األكاروسية، اثنان منها تنتمي إلى 
  Typhlodromus pyri (Scheuten)، وهي Phytosiiedaeفصيلة 
 ولها  أعدادًا، وهي األكثر T. cotoneastri (Wainstein) والنوع
 كاروسات النباتية، وسجل النوعفي الحد من أعداد األدور 

Zetzellia mali (Ewing) من فصيلة Stigmaeidae  أعدادبولكن. 
ين تتأثر هذه المفترسات بالمبيدات المستخدمة في بسات .(1قليلة جدًا )

التفاح سلبًا أو ايجابًا عن طريق تشكيل سالالت مقاومة من المفترس 
  أفراد فصيلة فيتؤثر سلبُا ثرويدات فالبيرو .بعض المبيدات إزاء

Phytosiiedae  وتسبب فورة في أعداد األكاروسات النباتية ولكن هذا
ال يحدث عند استخدام ساللة مقاومة للبيروثرويدات من 

Typhlodromus pyri (5).  وجد في هذه الدراسة أن أعداد
من نوعي متحرك فرد  2.5قليلة جدًا ولم تتجاوز المفترسات كانت 

Typhlodromus  ورقة من أوراق التفاح 25على s وبالرغم من ،
األعداد القليلة ظهرت فروق معنوية بين المعامالت في موسمي 
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نوعي وربما يعود ذلك إلى تشكيل سالالت مقاومة من 

Typhlodromus  نظرًا ألن هذه المبيدات تستخدم منذ عدة سنوات في
منطقة الدراسة ولعدة مرات خالل موسم النمو من أجل مكافحة دودة 

 ثمار التفاح.
المبيدات بعض هذه الدراسة ان استخدام يمكن اإلستنتاج من 

وتكرارها في الموسم ألكثر  يناميبرايد وألفاسيبرمثرينمثل أسالحشرية 

من مرة يؤدي إلى حدوث تفاقم في أعداد األكاروسات. نظرًا 
للتوجهات الحديثة نحو التقليل من استخدام المبيدات والحد من أخطار 
األكاروسات والسيطرة عليها بطريقة آمنة، وبتطبيق برامج مكافحة 

المستخدمة على  الحشرية المبيدات متكاملة للمحصول، يجب انتقاء
كي  في أعداد األكاروسات ًابحيث ال تسبب تفاقم بعناية هذا المحصول

 أكثر من معاملة خالل الموسم لمكافحتها.استخدام إلى  ال نضطر

 

 

Abstract 
Al-Abdallah, J. and N. Al-Zoghbi. 2017. Effect of some insecticides on the apple spider mite and predatory mites. Arab 

Journal of Plant Protection, 35(2): 84-92. 
The impact of some pesticides used to control insects in apple orchards was studied during the period 2010-2012. Six insecticides 

(Deflubenzuron, Chlorpyrifos, Acetamiprid, Dimethoate, Esfanvelerate, Alphacypermethrin) were tested and compared with an untreated 

control. Significant differences were found between insecticides according to their effect on the two apple spider mites (Tetranychus urticae 

and Panonychus ulmi). In mid-June 2010 the number of spider mites was significantly lower in the Chlorpyrifos treatment (5.25 

individuals/leaf), and the same result was obtained in 2011 (1.58 individuals/leaf). Spider mite numbers were significantly the highest in 

response to the Dimethoate treatment (28.2 individuals/leaf) in 2010 study. Alphacypermethrin treatment produced significantly the highest 

number (5.25 individual/leaf) in the 2011 study. In 2012 study, the number of spider mites were significantly lower in untreated control 

(19.88 individual/leaf) and it was significantly higher in the Acetamiprid (55.48 individuals/leaf) and Alphacypermethrin (56.03 

individuals/leaf) treatments. The number of Phytosiieds predators were very low in all the treatments including the untreated control. This 

study showed that some of codling moth insecticides decreased the number of spider mites like chlorpyrifos, whereas some of them caused 

significant increase in numbers, and consequently should be avoided in controlling apple pests.  
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