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  الملخص
ثمار  عثةيرقات  -طفيل بيض فيبعض مبيدات الحشرات المستخدمة في سورية  تأثير .2012. ومجد جمال محمد جمال حّجار ،فيحاء ،رالعّبا
  .46-39 :30نبات العربية، مجلة وقاية ال. (Ascogaster quadridentata Wesmael) التفاح

  ثمار التفاح عثة يرقات -بيض طفيلفي بالغات مستخدمة على أشجار التفاح في سورية ال يةالحشر مبيدات المن ستة  درس تأثير
Ascogaster quadridentata Wesmael (Hymenoptera: Braconidae)شجار التفاح بعد فترات على أوراق أ ، كما تمت دراسة استمرارية تأثير المبيدات المختبرة

غير = 1( موت البالغاتاعتمد سلم تقسيم المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية للمبيدات حسب تأثيرها في . استخدم المعدل األعلى الموصى به حقلياً و . زمنية من الرش
وفق سلم تقسيم  الرابعةصنف في الدرجة و  طفيللل اراً أظهرت الدراسة أن المبيد كلوربيرفوس كان ض). ضار =4متوسط الضرر،  =3قليل الضرر،  =2ضار، 

مانعات االنسالخ و  منظمات النمومن مجموعة المبيدات  بينما كانت. الضرر يمتوسط ميبريدأسيتاو مثرين دلتاكان  بينما). IOBC(المنظمة الدولية للمكافحة الحيوية 
صنف كلوربيرفوس ودلتامثرين من حيث استمرارية تأثيرهما في موت البالغات  .1الدرجة ، وصنفت في غير ضارة) لوفينورونارب وديفلوبنزورون و فينوكسي ك(

 طفيلالأعطت هذه الدراسة معلومات عن المبيدات اآلمنة على ). يوماً  15- 5(، بينما كان المبيد أسيتاميبريد قليل االستمرارية )يوماً  30- 16(كمتوسطي االستمرارية 
A. quadridentata في برامج المكافحة المتكاملة في بساتين التفاح رارية هذه المبيدات الستخدامهاوفترات استم.   

  .سورية، عثة ثمار التفاح يرقات -بيض طفيل ،ية، مبيدات حشر Ascogaster quadridentata :مات مفتاحيةلك

 
  المقدمة

  
ــــــــلســــــــجل ال    Ascogaster quadridentata Wesmael طفي

(Hymenoptera: Braconidae) ثمـــار التفـــاح فـــي  عثـــةيرقـــات  لـــىع
  تـــــم إدخـــــالو  .)12، 1( العديـــــد مـــــن منـــــاطق زراعـــــة التفـــــاح فـــــي العـــــالم

 A. quadridentata  ثمـار التفـاح،  عثـةحيويـة لالمكافحـة للإلـى نيوزلنـدا
 عثــةت األخــرى علــى يــاطفيلولكــن لــوحظ أنــه باإلضــافة إلــى عــدد مــن ال

ـــــاً  تهـــــالمكافحثمـــــار التفـــــاح فهـــــو غيـــــر كـــــاٍف  الحـــــد ظهـــــا دون وحف حيوي
 ثمـار التفـاح كـاف عثةبسبب أن زوج واحد من فراشة  الحرج االقتصادي

إلحــداث الضــرر االقتصــادي، إال أنــه يمكــن أن يســهم فــي خفــض أعــداد 
  ).17( مجتمعات العائل على المدى الطويل

ثمــار التفــاح  عثــةعلــى  A. quadridentata طفيــلســجل أيضــًا ال
وقـد % 6نسـب التطفـل حـوالي  انـتوكفي سورية فـي محافظـة السـويداء، 

، كيميائيـاً  أو تزيد خاصة في البساتين غير المكافحـة% 37.5تصل إلى 
 .)1() 1998-1997(ن دراســــة نســــب التطفــــل وذلــــك خــــالل عــــامين مــــ

 لوحظ أن المبيدات التي تستخدم في حقول اإلنتاج التجاري للتفاح تسـبب
لســويداء أن وأوضــحت دراســة أجريــت فــي محافظــة ا. )5( طفيــلال غيــاب

تخدمت فيهــا المبيــدات لــم يوجــد ولــم يعــزل مــن المنــاطق التــي اســ طفيــلال
ويعتقـــد أن هـــذه  ،نفاليريـــتمثـــل ســـايبرمثرين ودلتـــامثرين وفي ريثرويديـــةالبي

ثمار التفـاح فـي مـوقعي الرحـى وتـل  عثةالمبيدات أدت إلى إبادة مجتمع 
أعداءها الطبيعيـة وبالتالي حدث خلل في التوازن البيئي بين اآلفة و  ،قينة

إضافة لذلك فهنـاك احتماليـة . من بقية مناطق الدراسة طفيلبينما عزل ال
ت ونســب التطفــل بعــد اســتخدام مثــل يــاطفيلكبيــرة لتشــويه توزيــع انتشــار ال

  ).1(هذه المبيدات 
بــر تفــي ســورية فــي مخ A. quadridentata طفيــليربــى حاليــًا ال

ت، قسـم الزراعـة فـي هيئـة الطاقـة دائـرة وقايـة المزروعـا(األعداء الحيوية 
ثمــار التفــاح لدراســته ولالســتفادة منــه كعامــل مكافحــة  عثــةعلــى  )الذريــة
هيئـة الطاقـة  -اتصاالت شخصية، فـاطر محمـد ومحمـد منصـور(حيوية 
التـي  مـن الدراسـات القليـلعلـى إال لم نسـتطيع الحصـول  نا، إال أن)الذرية

والســيما علــى الصــعيد  ذكورالمــ طفيــلال علــى تبــين مــدى تــأثير المبيــدات
  .)1( المحلي

ــ يم تــأثير بعــض مبيــدات الحشــرات و تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى تق
) فوســـــــفوري عضـــــــوي(كلوربيرفـــــــوس  ،)بيرثرويـــــــدي(دلتـــــــامثرين : وهـــــــي

ـــــــوبنزورون  ولوفينـــــــورون مـــــــن مانعـــــــات االنســـــــالخ باإلضـــــــافة إلـــــــى ديفل
 علـى) تينشـبيهات النيكـو (وأسـيتاميبريد ) منظمات نمو(وفينوكسي كارب 

  .A. quadridentata  طفيلال
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  مواد البحث وطرائقه
  

  المبيدات والجرعات المستخدمة
تضمنت الدراسة ستة مبيدات حشرية تشمل المبيـدات الشـائعة االسـتخدام 

اســــتخدمت هــــذه المبيــــدات  ).1جــــدول (فــــي بســــاتين التفــــاح فــــي ســــورية 
  .بالمعدل األعلى الموصى به لالستخدام الحقلي

  
  فيذ البحثكان تنم

بــر تبــر المبيــدات ومختفــي مخ 2010تــم تنفيــذ تجــارب هــذا البحــث لعــام 
، )جامعــة دمشــق ،قســم وقايــة النبــات فــي كليــة الزراعــة(الحشــرات العــام 

  .جامعة دمشق ،باإلضافة لمزرعة كلية الزراعة
  

  A. quadridentata طفيلبالغات ال
داء الحيويــة بــر األعــتالمطلوبــة مــن مخ طفيــلتــم الحصــول علــى بالغــات ال

لجميــع  )هيئــة الطاقــة الذريــة ،دائــرة وقايــة المزروعــات فــي قســم الزراعــة(
  .طفيلاالختبارات التي تم إجراؤها على ال

  
بعــد  A. quadridentata طفيــلتــأثير المبيــدات فــي مــوت بالغــات ال
   )االختبار األولي للسمية(المبيد تعريضها ألسطح زجاجية معاملة ب

ــــم هــــذا االختبــــار بتعــــر  ــــة  طفيــــليض بالغــــات الت ألســــطح زجاجيــــة معامل
فــي أكثــر الحــاالت عرضــة  طفيــلبالمبيــد، وهــي الحالــة التــي يكــون فيهــا ال

ال  طفيـلظهر هذا االختبار أي تـأثير فـي بالغـات الللمبيد، وفي حال لم يُ 
  .)9( طفيلتتابع بقية االختبارات التالية على ال

ســم  1×  ســم 10قطــر (تمــت معاملــة قاعــدة طبــق بتــري زجــاجي 
بمحلــول مــن المبيــد المختبــر حــديث التحضــير، تــم تحضــيره فــي ) ارتفــاع

مـل  2مل، وضـعت كميـة مـن المحلـول بمعـدل  250دورق معياري سعة 

فـــي قاعـــدة الطبـــق، وتـــم تمريرهـــا علـــى الســـطح الـــداخلي، طرحـــت الكميـــة 
الزائــــدة مــــن المحلــــول بعــــد التأكــــد مــــن تغطيــــة الســــطح الــــداخلي بالكامــــل 

. تركت األطباق لتجف تمامـًا بعـد المعاملـة لمـدة سـاعتين. بمحلول المبيد
صممت التجربة بتصـميم القطاعـات العشـوائية البسـيطة بسـبع معـامالت، 
ــــرة والســــابعة للشــــاهد المعامــــل بالمــــاء،  ســــت معــــامالت للمبيــــدات المختب

أفـراد مـن بالغـات  10وضـع فـي كـل مكـرر . وأربعة مكررات لكـل معاملـة
الغرفـــــــة حـــــــرارة ســـــــاعة بدرجـــــــة  24لمـــــــدة وضـــــــعت األطبـــــــاق . طفيـــــــلال

22±2ºالنفـوقأخـذت نسـبة %. 20±60تقريبًا ورطوبة نسبية حـوالي  س 
ـــم تعـــد تقـــوى علـــى الوقـــوف  نفقـــتللبالغـــات التـــي  بشـــكٍل فعلـــي أو أنهـــا ل

 )4( وآخــرون Bradley إليهــا ومتابعــة نشــاطها وفــق الطريقــة التــي أشــار
المعدلــة مــع  النفــوقة ، وحســبت نســبتيــاطفيلفــي اختبــاراتهم علــى أحــد ال

  :على الشكل التالي )Abbott )2 الشاهد المعامل بالماء وفق معادلة
  

= %E
Y – X  

100 x  
X  

النســـبة  =Y؛ مئويـــة للبالغـــات الحيـــة فـــي الشـــاهدالنســـبة ال =Xحيـــث أن 
  .المعدلة النفوقنسبة  =E %ة؛ مئوية للبالغات الحية في المعاملال

  

خدام برنــــامج التحليــــل اإلحصــــائي حللــــت النتــــائج إحصــــائيًا باســــت
SPSS  الختبــــــــار وجــــــــود فروقــــــــات معنويــــــــة بــــــــين  )14( 15اإلصــــــــدار

     .المتوسطات
يم و البالغـات وفـق سـلم تقـ نفـوققسمت المبيدات حسب تأثيرها فـي 

 IOBCالمبيـــدات المعتمـــد مـــن قبـــل المنظمـــة الدوليـــة للمكافحـــة الحيويـــة 
(International Organization for Biological Control) :1=  غير

متوســط الضــرر  =3؛ %)79-30( قليــل الضــرر =2؛ %) 30<(ضــار
  ).9، 3(%) 99>(ضار  =4؛ %)99 -80(

 
  .، ومعدل االستخدامAscogaster quadridentata يرقات -مبيدات الحشرات المختبرة على طفيل البيض .1جدول 

Table 1. Insecticides  tested rates on the egg-larvae parasitoid Ascogaster quadridentata. 
  

  االسم الشائع
Common name 

  االسم التجاري
Trade name

  المجموعة
Group 

نسبة المادة 
  الفعالة

% active 
ingredient 

  شكل المستحضر
Formulation 

معدل االستخدام مل أو غ 
  ل 100/

Rate of application 
(ml or g/100 L) 

  دلتامثرين
Deltamethrin  

  ديسيس
Decis 

  بيرثروئيد
Pyrethroides 

50  EC 25  

  كلوربيرفوس
Chlorpyrifos  

  4لنتراك 
Lentrek 4

  فوسفوري عضوي
Organophosphate

48  EC 150  

  أسيتاميبريد
Acetamiprid  

  زينيت
Zenith 

  مشابھات النيكوتينات
Neonicotinoids

20  SP 50  

  ديفلوبنزورون
Diflubenzuron  

  ديميلين
Dimilin  

  ويل يوريابنز
Benzoylurea 

25  WP 60  

  لوفينورون
lufenuron  

  ماتش
Match 

  بنويل يوريا
Benoylurea 

50  EC 100  

  فينوكسي كارب
Fenoxycarb  

  انسيغار
Insegar 

 كاربامات
Carbamate 

250  WP 40  
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 الــذي رشلبقايــا المبيــد  A. quadridentata طفيــلتعــريض بالغــات ال
  ظروف المخبريةبات التفاح تحت العلى أوراق ن

 وزرعــتس، تمــت معاملــة أربــع غــراس تفــاح مــن الصــنف غولــدن ديليشــي
عوملــت ثــالث منهــا بالمبيــدات المختبــرة التــي . فــي مزرعــة كليــة الزراعــة

أظهرت تأثيرًا في موت البالغات عند االختبار األولي لسـمية المبيـد علـى 
 20بتـاريخ كـٍل علـى حـدة ) كلوربيرفوس ودلتـامثرين وأسـيتاميبريد(الزجاج 
ذاتــه التــاريخ ب، والرابعــة تمــت معاملتهــا بالمــاء 2010لعــام  أبريــل/نيســان

طبـــق المبيـــد علـــى األشـــجار باســـتخدام مـــرش يـــدوي . واســـتخدمت كشـــاهد
تركت األشجار لتجف لمدة ثالث ساعات بعـد المعاملـة، . اتليتر  5سعة 

ـــة مـــن تـــاج الشـــجرة بشـــكٍل عشـــوائي،  20تـــم جمـــع  ورقـــة فـــي كـــل معامل
ـــة الشـــاهدباإلضـــ وضـــعت أوراق كـــل معاملـــة علـــى حـــدة فـــي  .افة لمعامل

نقلــت ثــم . كــيس ورقــي، وســجل عليهــا اســم المبيــد المســتخدم فــي المعاملــة
تـــم عمـــل مقـــاطع مـــن أوراق كـــل . إلـــى المختبـــر مباشـــرة إلجـــراء االختبـــار

ســــم، وضــــعت المقــــاطع فــــي قاعــــدة طبــــق بتــــري  1.5×5معاملــــة بطــــول 
حيــث تمــت تغطيــة قاعــدة الطبــق بمقــاطع ، ب4المــذكور صــفاته فــي الفقــرة 

  طفيــــــــلبالغــــــــة مــــــــن بالغــــــــات ال 20وضــــــــع فــــــــي كــــــــل طبــــــــق . األوراق
A. quadridentata  8(ذكـر سـابقًا  مـا سـاعة وفـق 24بعمر أقـل مـن( .

كتبــت علــى كــل طبــق البيانــات الخاصــة بالمعاملــة كنــوع المبيــد، وتــاريخ 
ـــة الطريقـــة ب صـــممت التجربـــة وتمـــت متابعـــة االختبـــار والتحليـــل. المعامل

  .نفسها الفقرة السابقةالمتبعة في 
  

 A. quadridentata طفيلاستمرارية تأثير المبيد في ال

ألوراق التفـــــاح  طفيــــلتــــم هــــذا االختبـــــار مــــن خـــــالل تعــــريض بالغـــــات ال
ـــد بعـــد فتـــرات زمنيـــة مختلفـــة، ثـــم دراســـة تـــأثير المبيـــدات  ـــة بالمبي المعامل

المعاملــة مــن الغــراس التــي  أخــذت األوراق .البالغــات نفــوقالمختبــرة فــي 
جمعــت األوراق مــن المعــامالت . الســابقةاســتخدمت لالختبــار فــي الفقــرة 

 وفــــق )يومــــاً  31، 24، 17 ،10، 3(مختلفــــة بعــــد الــــرش بفتــــرات زمنيــــة 
، أجريــت االختبــارات لدراســة تــأثير )9( آخــرونو  Grützmacher مــاذكره

  طفيــــلغــــات البال نفــــوقالمبيــــد علــــى أوراق أشــــجار التفــــاح فــــي  متبقيــــات
A. quadridentata تـــي ال الطريقـــة بـــنفس بعـــد كـــل فتـــرة زمنيـــة محـــددة

  .تين السابقتينفي الفقر  ذكرت
عتمـــــاد علـــــى يـــــدات إلـــــى أربـــــع درجـــــات تقســـــيميه باإلقســـــمت المب

قليـــل االســـتمرارية  =2 ،)أيـــام 5<(قصـــير األمـــد  =1: رارية تأثيرهـــااســـتم
طويــــــل  =4 ،)يــــــوم 30-16(متوســــــط االســــــتمرارية  =3 ،)يــــــوم 5-15(

 ). 9) (يوماً  31>( اإلستمرارية

  
  
  
  

  النتائج
  

  طفيلأظهرت نتائج اختبار سمية المبيدات في بالغات ال
A. quadridentata  تباينًا ملحوظًا بين المبيدات الستة المختبرة في

  .المدروس طفيلبالغات ال نفوقتأثيرها في 

  
ضها بعد تعري A. quadridentataتأثير المبيدات المختبرة في بالغات 

  ألسطح زجاجية معاملة بالمبيد
يرقات - بيض طفيلختبار األولي لسمية المبيدات في أظهرت نتائج اإل

اختالفًا ملحوظًا في ) 2جدول ( A. quadridentataثمار التفاح  عثة
فبينما كان مبيد . طفيلمدى تأثير الكيماويات المدروسة في بالغات ال

مقارنة مع % 100 نفوقت، وسبب نسبة كلوربيرفوس قاتًال للبالغا
، وصنف في الدرجة %7.5فيه  النفوقالشاهد الذي وصلت نسبة 

سيتاميبريد متوسطي السمية، أ، كان دلتامثرين و IOBC لا الرابعة وفق
   97.30على التوالي  ،في كٍل منهما النفوقحيث بلغت نسبة 

 صنيف، وصنفا في الدرجة الثالثة من حيث الضرر وفق ت%94.59 و
 كارب لوفينورون وفينوكسي ،من ديفلوبنزورون ، بينما كان كلIOBC لا

، IOBC لا مبيدات غير ضارة، وصنفت في الدرجة األولى وفق
% 2.70 و 13.51، 5.41إلى مقارنة مع الشاهد  النفوقووصلت نسب 

 متوسطنويًا على جميع المعامالت في على التوالي، وتميز الشاهد مع
، باستثناء معاملتي ديفلوبنزورون )المكرر/بالغة 9.25(البالغات الحية 

  .وفينوكسي كارب اللتان لم يكن بينهما وبين الشاهد أي فروقات معنوية
  

  التأثيرات الجانبية للمبيدات المختبرة في بالغات الطفيل
A. quadridentata  اق نبات التفاح المعاملة بعد تعريضها ألور

  بالمبيد
المبيدات على أوراق نبات التفاح المعاملة  بقياتمتبينت دراسة تأثير  

أن كلوربيرفوس سبب نسبة ) 3جدول (بالغات الطفيل  نفوقبالمبيد في 
، وصنف في الدرجة الثالثة من حيث الضرر وفق %97.33 نفوق

 ، وبقي تصنيف دلتامثرين في الدرجة الثالثةIOBCل ا تصنيف
من حيث الضرر لثانية في الدرجة ا أسيتاميبريدبينما صنف ، 82.67%

 قدرها للبالغات نفوق، حيث سبب نسبة IOBCل ا وفق تصنيف
 ،من ديفلوبنزورون لم تتابع اختبارات السمية في كل بينما%. 77.33

للطفيل في اختبار  ةوفينوكسي كارب بسبب كونها غير ضار  لوفينورون
  . IOBCل ا السمية األولي للمبيدات وفق تصنيف
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بالغات طفيل  نفوقيدات الحشرات المختبرة في تأثير مب .2جدول 
عند  ،Ascogaster quadridentata يرقات عثة ثمار التفاح -بيض

  .ساعة ألسطح زجاجية معاملة بالمبيد 24تعريضھا لمدة 
Table 2. The effect of insecticides on mortality of adult 
codling moth egg-larvae parasitoid Ascogaster 
quadridentata after exposure to pesticide treated glass 
plates.  
 

  المعاملة
Treatment

متوسط البالغات 
 ±الحية 

نحراف اإل
 المعياري

Mean of live 
adults ± SD 

نسبة الموت 
صححةالم  

% 
Corrected 
mortality

% 
٭فئةال  

Category٭ 
دلتامثرين

Deltamethrin 
0.25±(0.50) c 97.30 3 

وربيرفوسكل
Chlorpyrifos 

0.00±(0.00) c 100.00 4 

أسيتاميبريد
Acetamiprid 

0.50±(0.56) c 94.59 3 

ديفلوبنزورون
Diflubenzuron 

8.75±(0.96) ab 5.41 1 

لوفينورون
Lufenuron 

8.00±(0.82) b 13.51 1 

فينوكسي كارب
Fenoxycarb 

9.00±(0.82) ab 2.70 1 

الشاھد
Control 

9.25±(0.96) a _ _ 

المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن نفس العمود ال يوجد بينھا 
  .، وذلك وفق اختبار دنكان%5 احتمال مستوى عندفروقات معنوية 

- 30( قليل الضرر =2؛ %) 30<(غير ضار= IOBC 1:سلم تقييم * 
 %).99>(ضار  =4؛ %)99- 80(متوسط الضرر  =3؛ %)79

Means followed by the same letter in the same column were not 
significantly different at P= 0.05. 
* Categories according to IOBC classification: 1= harmless 

(<30%), 2= slightly harmful (30-79%), 3= moderately harmful 
(80-99%), 4= harmful (>99%). 

  
  ة في بالغات الطفيلاستمرارية تأثير المبيدات المختبر 

A. quadridentata مع الزمن  
مبيدات الحشرات  متبقياتعند دراسة نتائج اختبار استمرارية تأثير 

  المختبرة على أوراق نبات التفاح في بالغات الطفيل
 A. quadridentata  تبين وجود تبايٍن ملحوٍظ في مدى استمرارية

  . )4جدول ( تبرتأثيرها مع الزمن يختلف باختالف المبيد المخ
  

كان تأثير كلوربيرفوس في  - تأثير المبيد بعد ثالثة أيام من المعاملة
، وبقي %89.61 بعد ثالثة أيام من المعاملة بالغات الطفيل نفوق

، بينما IOBCل ا تصنيفه في الدرجة الثالثة من حيث الضرر وفق
   وفق) قليل الضرر(وأسيتاميبريد في الدرجة الثانية  صنف دلتامثرين

   70.13 اقدرهنفوق منهما نسبة  ، حيث سبب كلIOBCل ا
على التوالي، مع وجود فروقات معنوية بين المبيدين % ،53.25 و

المذكورين، ووجود فروقات معنوية أيضًا بينهما وبين الشاهد في نسبة 
المكرر في /، حيث بلغت نسبة البالغات الحيةالمكرر/البالغات الحية

  . على معنويًا من جميع المبيدات المختبرةوهي أ 19.25الشاهد 
  

بينت نتائج تعريض بالغات  - أيام من المعاملة 10لمبيد بعد تأثير ا
المبيد الموجودة على أوراق التفاح بعد عشرة أيام من  متبقياتالطفيل ل
بالغات الطفيل  نفوقتأثير كلوربيرفوس في بقي . )4جدول (المعاملة 

وبقي تصنيفه في الدرجة الثالثة من حيث ، %82.05مرتفعًا حيث بلغ 
، بينما كان دلتامثرين وأسيتاميبريد في الدرجة IOBCل ا الضرر وفق

 ، حيث سبب كلIOBCل ا الثانية بعد عشرة أيام من المعاملة وفق
على التوالي، مع وجود  ،%30.77 و 57.69 قدرها نفوقمنهما نسبة 

جود فروقات معنوية أيضًا فروقات معنوية بين المبيدين المذكورين، وو 
المكرر، حيث بلغت نسبة /بينهما وبين الشاهد في نسبة البالغات الحية

وهي أعلى معنويًا من جميع  19.50المكرر في الشاهد /البالغات الحية
  . المبيدات المختبرة

  
  

بالغات طفيل  نفوقتأثير مبيدات الحشرات المختبرة في  .3جدول 
عند تعريضه  ،A. quadridentata يرقات عثة ثمار التفاح-بيض

 .ساعة، بعد المعاملة مباشرة بالمبيد 24ألوراق نبات التفاح لمدة 
Table 3. The effect of insecticides on mortality of adult of 
codling moth egg- larvae parasitoid A. quadridentata after 
immediate exposure to apple leaves after spraying.  

 

  المعاملة
Treatment 

متوسط البالغات 
 ±الحية 

االنحراف (
)المعياري  

Mean of live 
adults ± (SD) 

نسبة الموت 
صححةالم  

% 
Corrected 
mortality

% 
٭فئةال  

Category٭ 
  دلتامثرين

Deltamethrin 
3.25±(2.50) bc 82.67 3 

  كلوربيرفوس
Chlorpyrifos 

0.50±(0.58) b 97.33 3 

  اميبريدأسيت
Acetamiprid 

4.25±(3.20) c 77.33 2 

  الشاھد
Control 

18.75±(1.50) a _ _ 

المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن نفس العمود ال يوجد بينھا 
، وذلك وفق اختبار دنكان %5 احتمال مستوى عندفروقات معنوية 

(Duncan) .  
   ررقليل الض =2؛ %) 30<(غير ضار= IOBC 1:سلم تقييم   *

 %).99>(ضار  =4؛ %)99-80(متوسط الضرر  =3؛ %)30-79(
Means followed by the same letter in the same column were not 
significantly different at P= 0.05. 
* Categories according to IOBC classification: 1= harmless 

(<30%), 2= slightly harmful (30-79%), 3= moderately harmful 
(80-99%), 4= harmful (>99%). 
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يرقات  -بالغات طفيل بيض نفوقتأثير مبيدات الحشرات في  .4دول ج
بعد تعريضھا ألوراق  Ascogaster quadridentata عثة ثمار التفاح
  .ساعة، بعد فترات زمنية من الرش 24نبات التفاح لمدة 

Table 4. The effect of insecticides on mortality  of codling 
moth egg-larvae parasitoid Ascogaster quadridentata adults 
after exposure to treated apple leaves after different 
spraying intervals.  
 

٭فئةال  
Category٭ 

نسبة الموت 
صححةالم  % 

Corrected 
mortality 

% 

متوسط البالغات 
االنحراف  ±الحية 

 المعياري
Mean of live 
adults ± SD 

  المعاملة
Treatment

  
  After 3 days of sprayingبعد ثالثة أيام من المعاملة بالمبيد 

2 70.13 5.75±(2.63) c دلتامثرين 
Deltamethrin 

3 89.61 2.00±(0.82) d كلوربيرفوس 
Chlorpyrifos 

2 53.25 9.00±(0.82) b أسيتاميبريد 
Acetamiprid

 -  - 19.25±(0.96) a الشاھد  
Control

  
 After 10 days of sprayingأيام من المعاملة بالمبيد 10بعد

2 57.69 8.25±(3.86) c دلتامثرين 
Deltamethrin 

3 82.05 3.50±(1.29) d كلوربيرفوس 
Chlorpyrifos 

2 30.77 13.50±(2.08) b أسيتاميبريد 
Acetamiprid 

 -  - 19.50±(1.00) a الشاھد  
 Control
 

 After 17 days of sprayingيوماً من المعاملة بالمبيد 17بعد
2 48.72 10.00±(3.83) b دلتامثرين 

Deltamethrin 
2 33.33 13.00±(1.83) b كلوربيرفوس 

Chlorpyrifos 
1 3.85 18.75±(1.50) a أسيتاميبريد 

Acetamiprid 
 -  - 19.50 ±(1.00) a الشاھد  

Control
 

   After 24 days of sprayingيوماً من المعاملة بالمبيد  24بعد 
1 0.00 16.25±(4.35) a دلتامثرين 

Deltamethrin 
1 23.08 12.50±(4.04) a كلوربيرفوس 

Chlorpyrifos 
 -  - 16.25±(5.56) a الشاھد  

 Control

الفترة الزمنية وبعد  هنفس المتوسطات المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن العمود
، %5 احتمال مستوى عندال يوجد بينھا فروقات معنوية  من المعاملة ھانفس

  . (Duncan)وذلك وفق اختبار دنكان 
- 30( قليل الضرر =2؛ %) 30<(غير ضار= IOBC 1:سلم تقييم * 

 %).99>(ضار  =4؛ %)99- 80(متوسط الضرر  =3؛ %)79
Means followed by the same letter in the same column for each 
period were not significantly different at P= 0.05. 
* Categories according to IOBC classification: 1= harmless 

(<30%), 2= slightly harmful (30-79%), 3= moderately harmful 
(80-99%), 4= harmful (>99%). 

اختلف تأثير  - ًا من المعاملةيوم 17تأثير المبيدات المختبرة بعد 
المختبرة بعد سبعة عشر يومًا من المعاملة ات بعض مبيدات الحشر 

البالغات في معاملة كلوربيرفوس  نفوقفقد انخفضت نسبة ). 4جدول (
على التوالي، وصنفا % ،48.72و 33.33يومًا إلى  17ودلتامثرين بعد 

ن وجود فروقات ، دو IOBC لا وفق) 2الدرجة (كمبيدي قليلي الضرر 
في كٍل من كلوربيرفوس ودلتامثرين، بينما  نفوقمعنوية بين نسب ال

، وصنف كمبيد غير %3.85في أسيتاميبريد إلى  نفوقالانخفضت نسبة 
، دون وجود فروقات معنوية بين IOBC لا وفق) 1الدرجة (ضار 

المكرر، حيث كانت في /أسيتاميبريد والشاهد في نسبة البالغات الحية
  .بالغة في أسيتاميبريد 18.75بالغة، بينما كانت  19.50اهد الش
  

أظهرت نتائج دراسة تأثير : يومًا من المعاملة 24تأثير المبيد بعد 
المختبرة بعد أربعة وعشرين يومًا من المعاملة تغيرًا  اتمبيدات الحشر 

قليًال في تأثير بعض المبيدات المختبرة التي استمر تأثيرها بعد سبعة 
حيث انخفض التأثير في نسبة ). 4جدول (يومًا من المعاملة عشر 
 لىإ البالغات في معاملتي كلوربيرفوس ودلتامثرين ووصلت نفوق

من المبيدين في الدرجة  نف كلعلى التوالي، وص% 0.00 و 23.08
، دون وجود فروقات معنوية في )غير ضار( IOBC لا األولى وفق

   12.50مبيدين السابقين التي كانت المكرر بين ال/عدد البالغات الحية
بالغة على التوالي، وبين الشاهد الذي وصلت فيه نسبة  16.25 و

  .بالغة 16.25المكرر /البالغات الحية
 

انتهى تأثير  - يومًا من المعاملة 31تأثير المبيدات المختبرة بعد 
بعد  A. quadridentata طفيلجميع المبيدات المختبرة في بالغات ال

وعشرين يومًا من التعريض ألوراق التفاح المعاملة بالمبيد ولذلك  أربعة
  .لم تتابع االختبارات بعد ذلك التاريخ

  
 نفوقتقسيم المبيدات المختبرة حسب استمرارية تأثيرها مع الزمن في 

  A. quadridentata طفيلبالغات ال
 وقنفـــتــم تقســـيم المبيـــدات الحشــرية المختبـــرة وفـــق اســتمرارية تأثيرهـــا فـــي 

المبيـد علـى أوراق التفـاح مـع الـزمن فـي  متبقيـاتالبالغات بعد التعـريض ل
وفــق ســلم  A. quadridentata ثمــار التفــاح عثــةيرقــات  -بــيض طفيــل

ــــدات  ، فبينمــــا كــــان كلوربيرفــــوس )5 جــــدول( )9(تقســــيم اســــتمرارية المبي
ودلتــــــامثرين متوســــــطي االســــــتمرارية، صــــــنف أســــــيتاميبريد كمبيــــــد قليــــــل 

المــدروس بعــد  طفيــلبالغــات ال نفــوقحيــث انتهــى تــأثيره فــي  االســتمرارية
مــــن ديفلــــوبنزورون  المعاملــــة، ولــــم تــــدرس اســــتمرارية كــــليومــــًا مــــن  17
البالغـات فـي  نفـوقلوفينورون وفينوكسي كارب ألنهـا لـم تكـن مـؤثرة فـي و 

  .االختبار األولي للسمية على الزجاج
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ستمرارية تأثيرھا تقسيم مبيدات الحشرات المختبرة حسب ا .5  جدول
 Ascogasterيرقات عثة ثمار التفاح  -مع الزمن في طفيل بيض

quadridentata. 
Table 5. Classification of insecticides according to its 
persistence effect on mortality of adult codling moth egg-
larvae parasitoid Ascogaster quadridentata. 
 

  المعامالت
Treatments 

التقسيم وفق استمرارية التأثير ٭
  في موت البالغات

 Classification of٭
insecticides effect 

persistence 
  Deltamethrin 3  دلتامثرين

  Chlorpyrifos 3  كلوربيرفوس
  Acetamiprid 2  أسيتاميبريد

  - Diflubenzuron  ديفلوبنزورون
  - lufenuron  لوفينورون

  - Fenoxycarb  فينوكسي كارب
قصير  =1: في موت البالغات تقسيم المبيدات حسب استمرارية تأثيرھا  *

ً  15-5(قليل االستمرارية  =2 ،)أيام 5<(األمد  سط متو =3 ،)يوما
ً  30-16(االستمرارية  ً  31>( طويل اإلستمرارية =4 ،)يوما  .)9( )يوما

* Classification of insecticides according to its persistence effect: 
1=short-lived (<5 days), 2=slightly persistent (5-15 days), 3= 
moderately persistent (16-30 days), 4= persistent (>31 days) (9).  

  
  المناقشة

  
تعد دراسة التأثيرات الجانبية للمبيدات الحشرية المستخدمة في مكافحة 

ية المصاحبة لهذه اآلفة، ومنها ثمار التفاح في األعداء الحيو  عثة
خاصة مع زيادة التوجه نحو استخدام بت ذات أهمية كبيرة، و طفيلياال

مبيدات أكثر أمنًا وأكثر سالمة للكائنات الحية المفيدة في النظام 
البيئي، ومنها مفصليات األرجل والتي تساهم في حفظ التوازن البيئي 

ريب التوازن الطبيعي الحيوي بين الكائنات الحية وتحول دون تخ
  .الموجود بين اآلفة وأعدائها الطبيعيين

 طفيلبينت نتائج دراسة االختبار األولي لسمية المبيدات في ال
A. quadridentataكلوربيرفوس ذو سمية عالية لبالغات  ، أن المبيد

ية ، ومبيد كلوربيرفوس من المبيدات عالية السمية لألعداء الحيو طفيلال
على أنواع أخرى من  سابقة دراساترجل، حيث أكدت من مفصليات األ

 طفيلوال .Trichogramma sppت مثل التريكوغراما طفيلياال
Aphelinus mali تأثيره القاتل للبالغات، وقد أثبت Bradley وآخرون 

كما أن اختباره على . بأنه من المبيدات واسعة الطيف عالية السمية) 4(
 Coccophagusوهي  الموالح/اتت في بساتين الحمضيطفيلياعدة 

lycimnia، Leptomastix dactylopii وAphytis melinus  بين أنه
ت الثالثة بعد التعريض طفيلياللبالغات في ال% 100 نفوقسبب نسبة 

  . )15(ساعة للمبيد  24لمدة 

حول مانعات االنسالخ مع ما تشير  تتوافق نتائج هذه الدراسة
أن مبيد ) 6( آخرونو  Brunnerأشار  إليه الدراسات المرجعية، حيث

مفصليات األرجل النافعة، وهو  فيديفلوبنزورون ال يملك تأثيرًا شديدًا 
، أوضح هذه الدراسةمن مانعات االنسالخ التي تم اختبارها في 

Müjgan وKismali )13 ( أن ديفلوبنزورون يملك تأثيرًا قليًال أو
آخرون و  Bradleyًا الحظ أيض. األعداء الحيوية النافعة فيمعدومًا 

ت طفيليات الهامة والمصنفة من الطفيليافي دراستهم على أحد ال) 4(
أن مبيد فينوكسي كارب غير  A. mali طفيلالحساسة للمبيدات وهو ال

المذكور، وهذا يشابه ما توصلت إليه دراستنا،  طفيلضار لبالغات ال
ة فيما يخص منظم تتوافق نتائج دراستنا مع نتائج الدراسة السابق كما

كان غير حيث أشارت تلك الدراسة إلى أن لوفينورون  ،النمو لوفينورون
  .المختبر فيها طفيلقليل السمية لل سام أو

يمكن من نتائج االختبار األولي لسمية المبيدات المختبرة 
تصنيف مانعات االنسالخ ومنظمات النمو المدروسة في هذا البحث 

، A. quadridentata طفيلبالغات ال نفوقكمبيدات غير ضارة في 
في الحقل، حيث  طفيلوكذلك يمكن أن تكون مبيدات آمنة لبالغات ال

أن التأثير الحقلي للمبيدات يكون أقل من تأثير المبيد في االختبار 
في الحقل يتجنب المناطق المعاملة  طفيلاألولي للسمية كون ال

سلوكيته في الهروب وتعرضه للمبيد يكون أقل ما يمكن حيث تساعده 
  . )7(للمأوى الطبيعي في النجاة من تأثير المبيد أحيانًا 

بالغات  نفوقأبدت المبيدات التي تابعنا اختبار تأثيرها في 
بعد التعرض ألوراق التفاح المعاملة بالمبيد  A. quadridentata طفيلال

منها في حالة الزجاج المعامل، حيث انخفض  طفيلتأثيرًا أقل في ال
 IOBC لا تأثير كلوربيرفوس وصنف في الدرجة الثالثة وفق تصنيف

بينما كان تأثيره أعلى في االختبار األولي للسمية وصنف في الدرجة 
، انخفض IOBC لا الرابعة وفق سلم تقسيم المبيدات المعتمد من قبل

البالغات عما كان  نفوقأيضًا تأثير كٍل من أسيتاميبريد ودلتامثرين في 
االختبار على األسطح الزجاجية، يعود هذا االنخفاض في  عليه في

التأثير إلى أن الزجاج سطح خامل ال يتفاعل مع المبيد وتعريض 
للسطح الزجاجي المعامل بالمبيد هو أسوأ حاالت التعرض  طفيلال

للمبيدات، ولذلك فإن االختبار األولي لسمية المبيد يجب أن يكون على 
في االختبار األولي  طفيليملك تأثيرًا في الالزجاج والمبيد الذي ال 

يصنف كمبيد غير ضار وال تتابع عليه بقية اختبارات التأثيرات الجانبية 
ولذلك فإن أوراق النبات تعد السطح الطبيعي  ).11، 10(للمبيدات 

، ولذلك فهو طفيلالذي سيعامل به المبيد في الحقل وسيتعرض له ال
يد سمية المبيد للعدو الحيوي ويمكن أن أقرب للحالة الطبيعية في تحد

  . تعطي معلومات أقرب عن الضرر الحقلي المحتمل للمبيد
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أعطت الدراسة الحالية معلومات هامة حول فترة استمرارية 
فقد كان  ،A. quadridentata طفيلالمبيدات الضارة المدروسة في ال

 نفوقي دلتامثرين وكلوربيرفوس متوسطي االستمرارية في تأثيرهما ف
يمكن ، بينما كان أسيتاميبريد قليل االستمرارية، وبالتالي طفيلبالغات ال

 A. quadridentataإمكانية استخدام هذين المبيدين قبل إطالق  اقتراح
ساعة على األقل، في حال تم إطالقه كعامل حيوي  24في الحقل بفترة 

على  لبقايا المبيد طفيلإن تعريض ال. مساعد في عملية المكافحة
األوراق المعاملة بعد فترات زمنية مختلفة يمكننا من تحديد التوقيت 

، وهذا من االختبارات الهامة طفيلالذي ينتهي فيه تأثير المبيد على ال
والداعمة لبرامج المكافحة المتكاملة لآلفة، كونه يعطينا فكرة عن 

عاملة د المالتوقيت المناسب إلطالق العدو الحيوي المراد في الحقل بع
  ).16( آخرونو  Thomson بالمبيد وهذا ما بينه

 A. quadridentataثمار التفاح  عثةيرقات  - بيض طفيل يعدّ 
ثمار التفاح في مناطق زراعته في سورية،  عثةت المرافقة لطفيليامن ال

، وتعد هذه الدراسة األولى من نوعها )1(والسيما في محافظة السويداء 

 طفيلال فيت الحشرات واستمراريتها يم تأثير بعض مبيداو في تق
دراسة تأثير  أضافت، وقد المدروس والسيما على الصعيد العربي

فائدة  طفيلثمار التفاح على هذا ال عثةالمبيدات المستخدمة في مكافحة 
هامة لبرنامج مكافحة هذه اآلفة تمكننا من تحديد المبيدات اآلمنة 

المدروس بعد تطبيق كٍل  يلطف، وكذلك توقيت استخدام إطالق الطفيللل
من المبيدات المختبرة بفترة زمنية يكون قد انتهى فيها تأثيرها الضار في 

  .طفيلبالغات ال نفوق
  

  تقدير شكر و
  

بجزيل الشكر للدكتور محمد منصور والمهندس فاطر محمد رئيس  نتقدم
دائرة وقاية المزروعات في قسم الزراعة في  - مخبر األعداء الحيوية

وبشكٍل دوري  طفيللتزويدنا باألعداد الالزمة من ال الطاقة الذريةهيئة 
  . إلجراء التجارب التي تمت في هذا البحث

 

Abstract 
Al-Abbar, F., M.J. Hajjar and M. Jamal. 2012. Effect of Some Insecticides Used in Syria on Codling Moth Eggs- larvae 
Parasitoid Ascogaster quadridentata Wesmael. Arab Journal of Plant Protection, 30: 39-46. 

The effect of six insecticides to be used on apple trees in Syria were tested on adults of codling moth egg-larvae parasitoid Ascogaster 
quadridentata Wesmael. In addition, persistence of tested pesticides on the leaves of apple trees after different spraying intervals was 
evaluated. The highest recommended field application rates of the tested insecticides were applied. The classification 1-4 scale of the 
International Organization for Biological Control (IOBC) for insecticides effect on the mortality of adults was used. This study showed that 
Chlorpyrifos was a harmful insecticide, and classified in the fourth class. Deltamethrin and Acetamiprid were moderately harmful. Whereas 
the insect growth regulator insecticides and the insect growth inhibitors (Fenoxycarb, Diflubenzuron and Lufenuron) were harmless to the 
adults of the parasitoid, and classified as class 1. The study on duration of insecticides influence on parasitoid adults indicated that 
Chlorpyrifos and Deltamethrin were moderately persistent (16-30 days), whereas the pesticide Acetamiprid was slightly persistent (5- 15 
days). This study identified safe pesticides to A. quadridentata parasitoid and evaluated their persistence for potential use in integrated pest 
management in apple orchards. 
Keywords: Ascogaster quadridentata , Insecticides, egg-larvae parasitoid, codling moth, Syria. 
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