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Research Papers (Crop Losses: مبیدات)خسارة اقتصادیةبحــوث ( : Pesticide)

من سوریةالجنوبیةالمنطقةعلى ثمار التفاح فيحدوث القشبالزراعیة واألسمدة الورقیة فيالمبیداتتأثیر بعض

صالح الشعبي، غسان نابلسي، ھایل مزھر، كمیل شنان، بیان مزھر ونصوح قویدر

، دمشق، سوریة113یریة البحوث العلمیة الزراعیة، قسم بحوث وقایة النبات، دوما، ص. ب. مد

الملخص
.  تأثیر بعض المبیدات الزراعیة واألسمدة الورقیة فـي 2000الشعبي، صالح، غسان نابلسي، هایل مزهر، كمیل شنان، بیان مزهر ونصوح قویدر. 

.81-73: 18لجنوبیة من سوریة. مجلة وقایة النبات العربیة: حدوث القشب على ثمار التفاح في المنطقة ا
تـم التوصـل،1997-1995مـابین فتـرة، فـي التجـارب المنفـذة خـالل الوأسـبابهالدى دراسة ظـاهرة القشـب المحـدث علـى ثمـار التفـاح مـن صـنف غولـدن دیلیشـس

ــأثیر المبیــدات الزراعیــة واألســمدة الورقیــة وخالئطهــا، و القشــب الحلقــي والشــبكي والمــنقط والشــائع علــى ســطح ثمــار التفــاح ســمأنإلــى القشــب صــورةختلــف تة ممیــزة لت
مرویة عندما تكـون الثمـار بحجـمباختالف المبید أو السماد الورقي المستخدم. یبدأ القشب بالظهور على ثمار التفاح خالل عدة أیام من تنفیذ الرشة األولى في الحقول ال

القشـب ونسـب حدوثـه للمبیـد نفسـه أكبـر وأكثـر وضـوحًا مـع شـدةوالثالثة في المناطق غیر المرویة. تكون أظهور األعراض لما بعد الرشة الثانیة البندقه، وقد یتأخر ثمرة
، كــون توریقهــا قلــیالً ي یتكــرار عملیــة الــرش علــى الثمــار المنتجــة فــي المنــاطق المرویــة مقارنــة بالمنــاطق غیــر المرویــة، وبخاصــة علــى ثمــار األشــجار الضــعیفة النمــو التــ

الـرش وقـت الظهیـرة مقارنـة بـالرش الصـباحي. وصـنفت المبیـدات الزراعیـة واألسـمدة الورقیـة المختبـرة  وخالئطهـا  حسـب عنـد تنفیـذویزداد احتمال حـدوث القشـب وشـدته 
مبیـــــدات زراعیـــــة وأســـــمدة )2)؛ 10.0–0.0(اً یفمبیـــــدات زراعیـــــة وأســـــمدة ورقیـــــة ال تحـــــدث قشـــــبًا أو تحـــــدث قشـــــبًا ضـــــع)1إلـــــى أربـــــع مجموعـــــات: معامـــــل التقشـــــب

ـــــة وأســـــمدة ورقیـــــة تحـــــدث قشـــــبًا شـــــدیدًا ()3)، 25.0-10.1(اً ورقیـــــة تحـــــدث قشـــــبًا متوســـــط مبیـــــدات زراعیـــــة تحـــــدث قشـــــبًا شـــــدیدًا )4)؛ 50.0–25.1مبیـــــدات زراعی
).50.0جدًا (أكثر من 
مبیدات، قشب.أسمدة ورقیة، تفاح، مكافحة،:ةكلمات مفتاحی

لمقدمةا
تحتـــل شــــجرة التفــــاح مكانــــًا بــــارزًا فــــي الزراعــــة الســــوریة، وتــــأتي 
أهمیتهـــا اإلقتصـــادیة فـــي المرتبـــة الثالثـــة بعـــد الزیتـــون والكرمـــة. وتـــزرع 
هــــذه الشــــجرة فــــي المنــــاطق الهضــــابیة والجبلیــــة ذات الحــــرارة المعتدلــــة 

بحــوالي 1996المائلـة للبـرودة. وقـدرت المسـاحة التـي شـغلتها فـي عـام 
ـــغ إنتاجهـــا 46863 ـــارًا، بل ـــف طـــن (301.9هكت ). وتعـــّد ظـــاهرة 35أل

الصــــــنف غولــــــدن دیلیشــــــس، بخاصــــــةالقشـــــب علــــــى ثمــــــار التفــــــاح، و 
إحدى المشكالت المهمـة التـي یعـاني منهـا مزارعـو التفـاح فـي المنـاطق 

، ومـن مـن منطقـة ألخـرىاإلصـابة وشـدتها فتباینـتالرطبة من سوریة، 
رصــدت هــذه الظــاهرة علــى ثمــار ســنة إلــى أخــرى ضــمن الحقــل نفســه.
)، محدثـــة أضــرارًا اقتصـــادیة 1897التفــاح منــذ نهایـــة القــرن الماضــي (

كبیـــرة فـــي بلـــدان متعـــددة كالوالیـــات المتحـــدة وفرنســـا وبریطانیـــا وألمانیـــا 
). 30)، كمـا ســجلت علـى ثمــار الخــوخ (23، 12، 2وبلغاریـا وروســیا (

ــــــــــــاحثین  ووصــــــــــــف الظــــــــــــاهرة ومراحــــــــــــل تطورهــــــــــــا عــــــــــــدد مــــــــــــن الب
)، وعّرفــت 36). وتعــّد بشــرة ثمــرة التفــاح منشــأ ظــاهرة القشــب (20، 4(

ولوجي لبشـرة الثمـرة تجـاه المـؤثرات الخارجیـة یالظاهرة بأنهـا رد فعـل فسـ
خــــــالل المــــــدة التــــــي تلــــــي مرحلــــــة العقــــــد، فیــــــتفلن الســــــطح الخــــــارجي 
للثمـــار المصـــابة ویتشـــوه مظهرهـــا، فـــال تصـــلح للتصـــدیر، وال للتخـــزین 

)، وعـّرف القشـب 36لعـدم تكـون الطبقـة الشـمعیة علیهـا (الطویـل األمـد
بأنه أدمـة فلینیـة واقیـة، تتكـون علـى الثمـار المصـابة لتحـل مكـان أیضًا 

القشــــــرة والبشــــــرة فــــــي ثمــــــار التفــــــاح الطبیعیــــــة، فتمنــــــع فقــــــد الرطوبــــــة 
). وأظهـــرت الدراســـات المجهریـــة للمنـــاطق المصـــابة بالقشـــب 32، 31(

)، فیســهل 27، 3لبشـرة وتحلــل محتویاتهـا (تشـقق القشـرة وتمــزق خالیـا ا

دخــول األوكســجین إلــى طبقــات األنســجة الداخلیــة وبخاصــة إلــى طبقــة 
ـــز فـــي بعـــض خالیاهـــا النشـــاط االنقســـامي، وتنشـــأ  تحـــت البشـــرة، فیحف

)، التــي تنقســم مماســیًا بعــد مــدة قصــیرة مــن 27الخالیــا المولــدة للفلــین (
الفلینیــة المشــبعة بمــواد ) لتعطــي صــفوفًا مــن الخالیــا32حــدوث العقــد (

دهنیــة، تتوضــع فــي طبقتــین أو ثــالث مكونــة األدمــة فــي ظــاهرة القشــب 
العادي، علمًا أن أي خلل في تكوین الطبقة الشمعیة علـى ثمـار التفـاح 

). وتعــّد 16وفــي ترتیــب صــفائحها یحفــز علــى نشــوء القشــب وتطــوره (
صـــفتین الخالیـــا المیتـــة فـــي طبقـــة البشـــرة والشـــقوق فـــي طبقـــة القشـــرة

ـــــاح ( ـــــى ثمـــــار التف ـــــزتین لحـــــدوث القشـــــب عل ــــــ31، 20ممی ). ووفقـــــًا ل
Walter)36 هنـــــاك نوعـــــان مـــــن القشـــــب: القشـــــب العـــــادي والقشـــــب (

وتعـّد مـدة نمـو الثمـار ومكـان توضـعها علـى ضـرار. المحـدث بفعـل األ
ــــــوة نشــــــاط الشــــــجرة (7الشــــــجرة ( ) وتعــــــرض ثمــــــار األشــــــجار 36) وق

) والعیــــوب فــــي قشــــرة 5خــــارجي (الضــــعیفة النمــــو لظــــروف الطقــــس ال
) مــــن أهــــم العوامــــل الداخلیــــة المــــؤثرة فــــي حــــدوث القشــــب 21الثمـــار (

) 13)؛ كالهطــل المطــري (38، 9العــادي، بینمــا تعــّد العوامــل الجویــة (
) مــن 26) والتعــرض للشــمس (21) والرطوبــة (37(وتغیــرات الحــرارة

صــــول أهــــم العوامــــل الخارجیــــة المســــببة للقشــــب العــــادي. وتختلــــف األ
) ونوعیــة التغذیــة المعدنیــة 32المســتخدمة فــي تطعــیم أصــناف التفــاح (

) فـــي تأثیرهـــا فـــي حـــدوث القشـــب. ویـــزداد القشـــب علـــى 18لألشـــجار(
الثمــار مــع اإلفـــراط فــي الســقایات أو شـــحها، وبخاصــة علــى األشـــجار 

)،39). ویعــــّد البیــــاض الــــدقیقي (22، 6المزروعــــة بــــالترب الطینیــــة (
ـــة القشـــب (وبعـــض األمـــراض الفیر  )،11وســـیة كالتشـــقق النجمـــي وحلق
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RhodotorulaوAureobasidium pullulansوبعــض الخمــائر كـــ 

glutinis)29 وبعـض أنــواع بكتیریـا ،(Pseudomonas spp. وعلــى
)، IAA)8وجـــــه التحدیـــــد الســـــالالت المفـــــرزة ألنـــــدول حمـــــض الخـــــل 

ر ) مســــببات محدثــــة للقشــــب. وتعــــّد األضــــرا17وبعـــض أنــــواع الحلــــم (
)، وأضــرار الــرش بالمبیــدات 36المیكانیكیــة كــالجروح والبــّرد والصــقیع (

) من أهم مسببات القشـب 33، 25، 10، 5الزراعیة واألسمدة الورقیة (
المحدث، وهو محور اهتمام هذه الدراسة. 

ـــــاء تســـــویق  ـــــاح أثن ـــــي یالقیهـــــا مزارعـــــو التف ـــــاة الت ونتیجـــــة للمعان
والتـــي ال تلقـــى رغبـــة مـــن قبـــل منتجـــاتهم مـــن الثمـــار المصـــابة بالقشـــب 

المســـتهلك والمصـــدر، فتصـــنف الثمـــار المصـــابة بالقشـــب إلـــى درجـــات 
هـــــدفت هـــــذه .متدنیـــــة، ملحقـــــة خســـــائر اقتصـــــادیة كبیـــــرة بـــــالمزارعین

الدراســـــة إلـــــى البحـــــث فـــــي دور بعـــــض المبیـــــدات الزراعیـــــة واألســـــمدة 
ــــى ثمــــار التفــــاح فــــي ظــــروف  الورقیــــة فــــي إحــــداث ظــــاهرة القشــــب عل

الجنوبیــــة مــــن ســــوریة، وهــــي المــــواد نفســــها التــــي یســــتخدمها المنطقــــة 
المزارع لمكافحة اآلفات الزراعیة علـى شـجرة التفـاح وللعنایـة بهـا خـالل 
ـــــى عبـــــوة  ـــــز المعتمـــــدة والمنصـــــوح بهـــــا عل ـــــًا للتراكی موســـــم النمـــــو، وفق
كــل مبیــد، وذلــك للوصــول إلــى حلــول عملیــة یمكــن مــن خــالل تطبیقهــا 

ة، بعـد أن حـدد مقـدار القشـب العـادي مـن الحـد مـن انتشـار هـذه الظـاهر 
خالل معامالت الشاهد في التجارب المنفذة.

مواد البحث وطرائقھ
المسح الحقلي

تقصــي ظــاهرة القشــب 1997-1995مــابین مــدةجــرى خــالل ال
علـى ثمـار التفـاح فـي منـاطق زراعتـه الرئیسـة فـي جنـوب سـوریة، وبلـغ 

منــاطق ســرغایا والزبــداني وعرنــه حقــًال فــي 225عــدد الحقــول المختبــرة 
حقًال فـي منطقـة ظهـر الجبـل 86ورنكوس في محافظة ریف دمشق، و
ثمــرة مــن كــل حقــل، جمعــت 100فــي محافظــة الســویداء. وتــم فحــص 

عشــوائیًا مــن عشــرة أشــجار، ثــم حســبت نســبة الحقــول المصــابة ونســبة 
الثمار المصابة في كل حقل وشدة القشب علیها. نفذت تجارب إحداث 
القشــــب فــــي محطــــة البحــــوث العلمیــــة الزراعیــــة فــــي ســــرغایا (زراعــــة 
مرویـــة وتربیـــة ســـلكیة) وفـــي مركـــز بحـــوث عـــین العـــرب فـــي الســـویداء 

علـى أشـجار 1997–1995(زراعة بعلیـة وتربیـة تقلیدیـة) خـالل المـدة 
ــــدن دیلیشــــس بعمــــر  ســــنة. وتطرقــــت 16-15التفــــاح مــــن صــــنف غول

التجارب لدراسة الموضوعات التالیة:
ومركـز قابـل (WP)تأثیر مستحضر المبید " مسحوق قابل للبلل .1

" في تكون ظاهرة القشب على ثمار التفاح(EC)لالستحالب 
ثیوفانــات میثیــل بمعــدل WP%70المبیــدات المختبــرة أكوبســین (

100مل/105ثیوفانات میثیل بمعدل EC%40لیتر ماء و100غ/60

ـــــــر مـــــــاء) ودورســـــــبان ( غ/200ریفـــــــوس بمعـــــــدل كلوربیWP%25لیت
لیتـــر 100مــل/125كلوربیریفـــوس بمعــدل EC%48لیتــر مــاء و100

ـــار: ســـرغایا والســـویداء. ـــدین مـــاء). مواقـــع االختب وباإلضـــافة إلـــى المبی
كاربنــدازیم WP%50الســابقین تــم اختبــار المبیــد دلســن بمستحضــریه (

كاربنـــــدازیم (SL)ســـــائل ذواب %50لیتـــــر مـــــاء و100غ/70بمعـــــدل 
. بلــغ 1995لیتــر مــاء) فــي مركــز الســویداء عــام 100مــل/70بمعــدل 

عدد رشات كل مستحضر ثالثًا خـالل موسـم النمـو (الرشـة األولـى بعـد 
یومـًا 25-20یومـًا مـن األولـى، الثالثـة بعـد 25-20العقد، الثانیة بعـد 

من الثانیة)، بلغ عدد المعامالت فـي كـل تجربـة سـتًا بمـا فیهـا معـاملتي 
التجربــــة المنفــــذة فــــي مركــــز بحــــوث الســــویداء عــــامالشــــاهد، باســــتثناء 

، فكـــان عـــدد المعـــامالت ثمانیـــًا، بلـــغ عـــدد األشـــجار فـــي كـــل 1995
معاملــــة خمســــًا، التصــــمیم اإلحصــــائي المتبــــع: قطــــع منشــــقة، ســــنوات 

. 1996و1995االختبار 

تأثیر مركبات النحاس في تكون ظاهرة القشب على ثمـار التفـاح .2
نزامیدازولالبمقارنة بمركبات 

أوكســــي كلــــورور WP%50المبیـــدات المختبــــرة كوبروكوفــــارو (
كاربنـدازیم) WP%50لیتر ماء ودلسن (100غ/330النحاس) بمعدل 

لیتـــر مـــاء، بلـــغ عـــدد رشــات كـــل مبیـــد ثالثـــًا خـــالل 100غ/70بمعــدل 
یومــًا مــن 25-20(الرشــة األولــى بعــد العقــد، الثانیــة بعــد موســم النمــو

یومـًا مـن الثانیـة)، مواقـع االختبـار سـرغایا 25-20بعـد األولى، الثالثـة 
والســــویداء، بلــــغ عــــدد المعــــامالت ثالثــــًا بمــــا فیهــــا الشــــاهد، بلــــغ عــــدد 
األشـــجار فـــي كـــل معاملـــة خمســـًا، واســـتخدم تصـــمیم القطـــع العشـــوائیة 

.1995الكاملة، سنة االختبار 

تأثیر توقیت الرش في تكون ظاهرة القشب على ثمار التفاح.3
توقیتــات الــرش المعتمــدة لكــل مبیــد اثنــان: الــرش الصــباحي مــن 

، المبیــدات المختبــرة 15-13أو الــرش ظهــرًا مــن الســاعة 9-7الســاعة 
100مــل/ 20ســایبرمثرین) بمعــدل EC%25فــي كــل توقیــت: أریفــو (

لیتــر 100غ/300كبریــت) بمعــدل WP%80لیتــر مــاء، ســیتروثیول (
لـــــورور النحـــــاس) بمعـــــدل أوكســـــي كWP%50مـــــاء، كوبروكوفـــــارو (

لیتــر مــاء)، بلــغ عــدد الرشــات المنفــذة مــن كــل مبیــد ثالثــًا 100غ/330
یومـًا 25-20(الرشـة األولـى بعـد العقـد، الثانیـة بعـد خالل موسم النمو

یومـــًا مـــن الثانیـــة)، مواقـــع االختبـــار 25-20مـــن األولـــى، الثالثـــة بعـــد 
یهـا معاملـة الشـاهد، اثنان، بلغ عـدد المعـامالت أربعـًا لكـل توقیـت بمـا ف

وكـــان عـــدد األشـــجار فـــي كـــل معاملـــة خمســـًا، اســـتخدم تصـــمیم القطـــع 
. 1995المنشقة، سنة االختبار 

تــأثیر الكبریــت ومبیــدات فطریــة أخــرى فــي إحــداث القشــب علــى .4
ــي مــدة ســكون العصــارة  ــت ف ــاح ألشــجار ســبق وعومل ثمــار التف

بالزیت الشتوي المضاف إلیه مركب نحاسي
100غ/ 150كابتـان) بمعـدل %83المختبرة: كابتان (المبیدات

لیتــر مــاء، 100غ/300كبریــت) بمعــدل %80لیتــر مــاء، ســیتروثیول (
%50لیتــر مــاء، بنلیــت (100غ/250مانیــب) بمعــدل %80أكونیــب (

لیتر ماء، إضافة إلى معاملـة الشـاهد. بلـغ 100غ/60بینومیل) بمعدل 
خــالل موســم النمــو، بفاصــل عــدد الرشــات المنفــذة مــن كــل مبیــد أربعــاً 
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ونفــذت الرشــة األولــى بعــد یومــًا مــا بــین الرشــة واألخــرى،25-20قــدره 
مواقع االختبار اثنان، بلغ عـدد األشـجار فـي كـل معاملـة العقد مباشرة.

1995سنة االختبار تصمیم القطع  العشوائیة الكاملة،خمسًا، استخدم

ا فـي إحـداث القشـب علـى تأثیر مبیدات العناكب ومواعید تطبیقهـ.5
ثمار التفاح

ـــــرة: أكـــــارول ( ـــــدات المختب برومـــــوبروبیالت) بمعـــــدل %50المبی
200تترادیفـــون) بمعـــدل %7.5لیتـــر مـــاء، أكتـــدیون (100مـــل/150

125بروبارجیـــــــت) بمعـــــــدل %57لیتـــــــر مـــــــاء، أومایـــــــت (100مـــــــل/

ــــــول (100مــــــل/ ــــــر مــــــاء، دانیت ــــــاثرین) بمعــــــدل %10لیت 125فینبروب

100مـــل/50كلـــوفنتیزین) بمعـــدل %50ر مـــاء، أبولـــو (لیتـــ100مـــل/

لیتــر مــاء، إضــافة إلــى معاملــة الشــاهد. بلــغ عــدد مواعیــد الــرش المنفــذة 
لكل مبید على حدة ثالثة خالل موسم النمو، إضافة إلـى معاملـة رابعـة 
نفــذ فیهــا الــرش بالمبیــد نفســه فــي مختلــف المواعیــد، بفاصــل زمنــي قــدره 

فـي 15/6واألخرى، نفذت الرشة األولى بتاریخ یومًا ما بین الرشة 30
فــي محطــة بحــوث ســرغایا، بلــغ 20/6مركــز بحــوث الســویداء وبتــاریخ 

عــدد المعــامالت أربعــًا وعشــرینًا وكـــان عــدد األشــجار فــي كــل معاملـــة 
.1996خمسًا، استخدم تصمیم القطع المنشقة، سنة االختبار 

تكون ظاهرة القشب تأثیر بعض المبیدات الزراعیة وخالئطها في.6
وعالقة ذلك بنمط سقایة األشجارعلى ثمار التفاح

بلــغ عــدد الرشــات لكــل مبیــد أو مــزیج مركــب أربعــًا خــالل موســم 
. مواقــــع االختبـــــار 1995) وثالثــــًا فـــــي موســــم 1997و1996النمــــو (

، بلــــغ عــــدد ســــرغایا (زراعــــة مرویــــة) والســــویداء (زراعــــة غیــــر مرویــــة)
مــــا فیهــــا معاملــــة الشــــاهد، وكــــان عــــدد المعــــامالت إحــــدى وخمســــین ب

األشجار في المعاملة الواحدة خمسـًا. اسـتخدم تصـمیم القطـع العشـوائیة 
. بلــغ عــدد المبیــدات المختبــرة 1997-1995الكاملــة، ســنوات االختبــار 

تســعة وثالثــین (تســعة عشــر مبیــدًا حشــریًا، خمســة عشــر مبیــدًا فطریــًا، 
عشـر. اسـم المـادة الفعالـة خمسة مبیدات عناكب)، وعدد الخالئـط أحـد 
ومعدل االستخدام لكل مبید موضحة كما یلي:

75میثیل بـاراثیون) بمعـدل %50فولیدول (المبیدات الحشریة:

ــــــون (بلیتــــــر مــــــاء، 100مــــــل/ 125دایمتویــــــت) بمعــــــدل %40رفیكثی

100غ/30دلتــا مثــرین) بمعــدل %2.5س (یلیتــر مــاء، دیســ100مــل/

لیتــر 100مــل/200یدون) بمعــدل فوسـفام%50لیتـر مــاء، دیمكــرون (
لیتـر مـاء، 100مـل/50فینفالیریت) بمعـدل %20ماء، سومیسیدین (

لیتــر مــاء، لنتریــك 100مــل/20ســایبر مثــرین) بمعــدل %25أریفـو (
ــــــوس) بمعــــــدل 48%( ــــــر مــــــاء، أفــــــوكس  100مــــــل/125كلوربیرف لیت
%50لیتـــر مـــاء، دومیـــنكس (100غ/60بیریمیكـــارب) بمعـــدل 50%(

ــــــ لیتــــــر مــــــاء، ســــــومي ألفــــــا 100مــــــل/20ا ســــــایبرمثرین) بمعــــــدل ألف
%16لیتـــر مـــاء، تومبـــل (100مـــل/50إســـفینفالیریت) بمعـــدل 5%(

لیتــر مــاء، روكــي 100مــل/30ثیــو میثــون)  بمعــدل %16كینــالفوس+
لیتـر مـاء، 100مـل/25دایمتویت) بمعـدل %40دلتا مثرین+2.5%(

لیتـــر مـــاء، ایكـــاتین 100مـــل/100بیفنثـــرین) بمعـــدل %2.5تلســـتار (
ــــــــر مــــــــاء، سوبراســــــــید 100مــــــــل/25ثیومیثــــــــون) بمعــــــــدل 25%( لیت
لیتـــــــر مـــــــاء، نوغـــــــوس 100مـــــــل/125میثیـــــــداثیون) بمعـــــــدل 40%(
لیتـــــــر مـــــــاء، بـــــــازودین 100غ/150دایكلوروفـــــــوس) بمعـــــــدل 50%(
لیتـــــــر مـــــــاء، نوفـــــــاكرون 100مـــــــل/150دیـــــــازینون) بمعـــــــدل 60%(
لیتـر مــاء، هوســتاثیون 100مــل/200مونوكروتوفـوس) بمعــدل 40%(
لیتر ماء.100مل/125تریازیفوس) بمعدل 40%(

100غ/150بمعـدل كابتـان)%83كابتان (المبیدات الفطریة:

لیتر ماء، دلسـن 100غ/60بینومیل) بمعدل %50لیتر ماء، بنلیت (
%10لیتــــر مــــاء، أتیمــــي (100غ/70بمعــــدل كاربنــــدازیم)50%(

لیتـــــر مـــــاء، ســـــیتروثیول  100مـــــل/100معـــــدل بســـــایبروكونازول)
لیتر ماء، تـراي  ملتـوكس فـورت 100غ/300كبریت) بمعدل 80%(
ســیانید الحدیــد) %6مانكوزیــب + %20الح النحــاس + مــأ21.5%(

ثیوفانــــات میثیــــل) %40لیتــــر مــــاء، أكوبســــین (100غ/300بمعــــدل 
250مانیـب) بمعـدل%80لیتر ماء، أكونیـب (100مل/100بمعدل 

100مـــل/60بوبیریمـــات)  بمعـــدل %25لیتـــر مـــاء، نمـــرود (100غ/

لیتــر مــاء، 100مــل/60هكســاكونازول) بمعــدل %5لیتــر مــاء، أنفــل (
لیتـــــر مـــــاء، 100مـــــل/35بمعـــــدل فینـــــاریمول)%12ریمیـــــدین (

100غ/330أوكســـي كلـــورور النحـــاس) بمعـــدل %50كوبروكوفــارو (

لیتــر 100مــل/70ن) بمعــدل تــراي أدیمیفــو %25لیتــر مــاء، بیســون (
لیتـر 100غ/50أوكسي ثیو كینوكس) بمعـدل %50ماء، ارادیكس  (
لیتر ماء.100مل/75بایرازوفوس) بمعدل %30ماء، أفوغان  (

50بمعـــــدل كلـــــوفنثزین)%50أبولـــــو (مبیـــــدات العناكـــــب:

150برومــــوبروبیالت) بمعــــدل %50لیتــــر مــــاء، أكــــارول (100مــــل/

100غ/125بروبارجیـت) بمعــدل %57أومایـت (لیتـر مـاء، 100مـل/

لیتــر 100مــل/125بمعـدل فینبروبــاثرین)%10لیتـر مــاء، دانیتـول (
لیتر ماء.100مل/200تترادیفون) بمعدل %7.5ماء، أكتدیون (

أریفو + سیتروثیول، سومي ألفا + سیتروثیول، خالئط المبیدات:
یت + دیسس، أومایت + بیرفیكثیون + ریمیدین، كابتان + فولیدول، بنل

ـــك، بـــازودین +  ـــون، أكوبســـین + بیرفیكثیـــون، أومایـــت + لینتری بیرفیكثی
أومایت، سوبراسید + أومایت، أومایت + سومیثیون.

تأثیر األسمدة الورقیة وخالئطها مع المبیدات الزراعیة في تكون .7
ظاهرة القشب على ثمار التفاح

یج مركــب كــًال علــى بلــغ عــدد الرشــات  لكــل ســماد ورقــي أو مــز 
حدة أربعًا خالل موسم النمو، مواقع االختبار اثنان، بلـغ عـدد األشـجار 
في المعاملة الواحدة خمسًا، استخدم تصمیم القطـع العشـوائیة الكـا ملـة، 

. بلـــغ عـــدد األســـمدة الورقیـــة المختبـــرة 1997-1996ســـنوات االختبـــار 
ل االستخدام لهذه سبعة، وعدد الخالئط خمسة. اسم المادة الفعالة ومعد

األسمدة وخالئطها هي كما یلي:
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+ عناصـــر صـــغرى) بمعـــدل NPKبولیـــدول (األســـمدة الورقیـــة:
غ/50لیتر مـاء، غرینزیـت (عناصـر صـغرى) بمعـدل 100مل/125
غ/250+ عناصر صغرى)  بمعـدل NPKلیتر ماء، نترولیف (100
100مـل/125لیتر ماء، مولتیمیكرو (عناصر صغرى)  بمعدل 100

لیتــر مــاء، بالنــت 100غ/100)  بمعــدل NPKلیتــر مــاء، ســنجرال (
لیتــــر مــــاء، 100غ/200+ عناصــــر صــــغرى)  بمعــــدل NPKبــــرود (

لیتر ماء.100غ/200فابور كارد (ماده مانعة للنتح والقشب) بمعدل 
أومایت + بیرفیكثیون + خالئط األسمدة مع المبیدات الزراعیة:

مــــولتیمیكرو، أومایــــت + نترولیــــف، نترولیــــف، أریفــــو + ســــیتروثیول +
سومي ألفا + مولتیمیكرو، أومایت + سومیثیون + سنجرال.

قــدرت نســبة إصــابة ثمــار التفــاح بالقشــب وشــدته بعــد أســبوع مــن 
ثمـــرة مـــن كـــل شـــجرة جمعـــت مـــن الجهـــات 20تنفیـــذ كـــل رشـــة بمعـــدل 

ي ثمـــرة للمعـــا ملـــة الواحـــدة) وســـجلت القـــراءة األخیـــرة فـــ100األربـــع (
):34التالي (لخماسيمرحلة القطاف باعتماد التدریج ا

= سطح الثمرة خال من القشب.0
من سطح الثمرة.%10.0= یغطي القشب مساحة حتى 1
من سطح الثمرة. %25.0-10.1= یغطي القشب مساحة ما بین 2
من سطح الثمرة. %50.0-25.1= یغطي القشب مساحة ما بین 3
من سطح الثمرة. %50.0د عن = یغطي القشب مساحة تزی4

وفقاً للمعادلة التالیة:(Russeting index)معامل التقشب و تم تقدیر 

ب)× مج (أ 
100× معامل التقشب =

ك× م 
مجمــوع حاصــل ضـــرب عــدد الثمــار بمـــا یقابلهــا مـــن =ب)× مج (أ 

اإلصابة.شدة
ار المختبرة.= العدد الكلي للثمم
في التدریج المعتمد.4اإلصابة العظمى، وهي تساوي شدة = ك

النتائج والمناقشة 
المسح الحقلي

یعّد القشـب ظـاهرة واسـعة االنتشـار علـى ثمـار التفـاح فـي ظـروف 
المنطقة الجنوبیة من سوریة، فبلغـت نسـبة الحقـول الموبـوءة فـي منطقـة 

، كــــون الزراعــــة بعلیــــة، %62.5ظهـــر الجبــــل مــــن محافظــــة الســـویداء 
ــــة بــــدرجات محــــددة ( ــــدات واألســــمدة الورقی مــــرات 3-1وتســــتخدم المبی

فــــي منــــاطق الزراعــــة %89.0-82.2خــــالل موســــم النمــــو) ومــــا بــــین 
المرویـــة فـــي محافظـــة ریـــف دمشـــق، التـــي تســـتخدم المبیـــدات الزراعیـــة 
واألســمدة الورقیــة بدرجــة أكبــر. وتــراوح متوســط انتشــار القشــب بنوعیــه 

فـي منطقـة ظهـر %23.6لطبیعي والمحدث على ثمار التفاح مـا بـین ا
في منطقة سرغایا، وسجلت أكثر اإلصابات شـدة فـي %37.3الجبل و

)، وقــد وجــد 1(جــدول 14.9حیــث بلــغ معامـل التقشــبمنطقـة رنكــوس 

بأن هناك بعض الحقول الموزعة في مناطق الدراسة وصلت فیها نسبة 
وشــــدة اإلصــــابة إلــــى %95تفــــاح إلــــى انتشــــار الظــــاهرة علــــى ثمــــار ال

48.5.

ن الصنف .1جدول  اح م ار التف ى ثم تقصي انتشار ظاھرة القشب عل
رة  -1995غولدن دیلیشس في المنطقة الجنوبیة من سوریة خالل الفت

1997 .
Table 1. Survey of russeting phenomenon on apple fruit
cv. Golden Delicious in South of Syria during  1995-1997.

المنطقة
Region

عدد الحقول 
المختبرة
No. of
fields
tested

للحقول %
aالمصابة

% of
infected
fields a

للثمار %
bالمصابة 

%
Infected
fruits b

معامل 
على اإلصابة
cالثمار

Russeting
index on
Fruit c

سرغایا
Serghaia

7287.637.314.1

الزبداني
Al-Zabadani

4782.231.010.9

عرنھ
Arnah

5689.034.312.1

رنكوس
Rankos

5088.037.014.9

ظھر الجبل
Dahr Al-

jabal

8662.523.67.6

a C.V.=8.54%, LSD=13.17 at P= 0.05.
b C.V.=10.07%, LSD=6.19 at P= 0.05.
c C.V.=10.76%, LSD=2.42 at P= 0.05.

ــل  ــل للبل ــد " مســحوق قاب ــأثیر مستحضــر المبی ومركــز قابــل (WP)ت
" في تكون ظاهرة القشب على ثمار التفاح(EC)لالستحالب 

تعّد مستحضرات المبیدات المختبرة كـ أكوبسین ودورسبان بكامـل 
الكیمیائیة التجاریة (مادة فعالـة + مـادة حـا ملـة + مـواد ناشـرة اتكویناته

وا مل المهمـة التـي تـؤثر فـي إحـداث القشـب علـى أو مستحلبة) أحد الع
ثمـــــار التفـــــاح، وكـــــان متوســـــط قـــــیم شـــــدته أكبـــــر فـــــي حالـــــة اســـــتخدام 
المستحضــــرات القابلــــة لالســــتحالب مقارنــــة بالمســــحوق القابــــل للبلــــل، 
فكانـت الفــروق معنویـة مــا بـین متوســطي قـیم شــدة القشـب المحــدث مــن 

فــي محطــة 1995اســتخدام مستحضــري المبیــد أكوبســین المختبــر عــام 
ــًا  ــم یكــن الفــارق معنوی بحــوث ســرغایا، وفــي مركــز بحــوث الســویداء، ول

)، بینمـا كـان الفـارق معنویـًا 3و2ینجـدولال(1996فـي اختبـارات عـام 
مــا بــین متوســطي قــیم شــدة القشــب المحــدث مــن اســتخدام مستحضــري 

، ولــم یكــن 1995المبیــد دورســبان فــي التجربــة المنفــذة فــي ســرغایا عــام 
في التجربة المنفذة في السـویداء مـن العـام نفسـه أو فـي التجـارب كذلك

، علمـــــًا أن كـــــال المستحضـــــرین للمبیـــــد أكوبســـــین 1996المنفـــــذة عـــــام 
ــا أحــدثا قشــبًا علــى ثمــار التفــاح ذا داللــة معنویــة مقارنــة  ودورســبان كان

ــم تســجل فــروق معنویــة مــا 3و2ینجــدولالبمعــا مــالت الشــواهد ( )، ول
شـــدة القشـــب المحـــدث نتیجـــة اختبـــار مستحضـــرین بـــین متوســـطي قـــیم 

فــي مركــز بحــوث 1995) عــام SLوWPمختلفــین مــن المبیــد دلســن (
مقارنــة مــع قیمــة شــدة القشــب فــي الســویداء، وكانــت الفــروق معنویــة بال



77 Arab J. Pl. Prot. Vol. 18, No. 2 (2000)

أكثــر دقــة فــي التعبیــر عــن واقــع معامــل التقشــبملــة الشــاهد. ویعــّد معا
ر المصــابة، وبخاصــة عنــدما الحــال بالمقارنــة مــع النســبة المئویــة للثمــا

یتعلـق األمـر بالقشـب العـادي المحـدود االنتشـار غالبـًا فـي عنـق الثمـرة، 
والـــذي بلـــغ متوســـط قـــیم شـــدته فـــي معـــامالت الشـــاهد للتجـــارب المنفـــذة 

).9.6-4.0(6.1خالل السنوات الثالث 

اح، .2جدول  ار التف ى ثم تأثیر مستحضر المبید في إحداث القشب عل
رغایا.محطة بحوث س

Table 2. Effect of pesticide formulations on the russeting
phenomenon of apple fruits at Serghaia Res. Station.

معامل التقشب
Russeting index

المبید
Pesticide

b1996 a1995
مسحوق 
قابل للبلل

W.P.

مركز قابل 
لالستحالب 

E.C.

مسحوق 
قابل للبلل

W.P.

مركز قابل 
لالستحالب 

E.C.
5.6 9.0 7.4 11.1 أكوبسین

Acopsin
17.1 19.0 9.6 12.1 دورسبان

Dursban
5.2 5.2 5.6 5.6 شاھد

Control
a C.V.=2.4%, LSD=0.29 at P= 0.05.
b C.V.=28.4%, LSD=3.5 at P= 0.05.

ار ال.3جدول  ى ثم اح، تأثیر مستحضر المبید في إحداث القشب عل تف
مركز بحوث السویداء.

Table 3. Effect of pesticide formulations on the russeting
phenomenon of apple fruits at AL-Sweda Res. Center.

معامل التقشب
Russeting index

المبید
Pesticide

b 1996 a 1995
بودرة 

قابلة للبلل
W.P.

مركز قابل 
لالستحالب 

E.C.

بودرة 
قابلة للبلل

W.P.

مركز قابل 
لالستحالب 

E.C.

13.8 14.0 7.4 8.8 أكوبسین
Acopsin

7.3 10.8 8.2 8.6 دورسبان
Dursban

0 0 7.6 7.6* دلسن
Delsene

7.0 7.0 6.0 6.0 شاھد
Control

a C.V.=5.2%, LSD=0.52 at P=0.05.
b C.V.= 29.9%, LSD=5.8 at P=0.05.
* Soluble liquid * سائل ذّواب

تــأثیر مركبــات النحــاس فــي تكــون ظــاهرة القشــب علــى ثمــار التفــاح 
البنزامیدازولمقارنة بمركبات 

أحدث أوكسي كلورور النحاس (كوبروكوفارو) قشبًا ممیزًا ومعنویًا 
یشـس، ظهــر علـى هیئـة شــبكة علـى ثمـار التفـاح مــن صـنف غولـدن دیل

كثیفــة مــن التشــققات المتفلنــة، غطــت مســاحة واســعة مــن ســطح الثمــرة، 
فــــي التجربــــة المنفــــذة فــــي مركــــز بحــــوث 21.2معامــــل التقشــــبوبلــــغ

فـــي محطـــة بحـــوث ســـرغایا، بینمـــا كـــان مبیـــد دلســـن 26.3الســـویداء و
الــذي أحدثـه علــى ثمـار التفــاحمعامــل التقشـب مأمونـًا، فلـم تتجــاوز قـیم 

8بلغت شدة المركب دلسـن و في معامالت الشاهد، معامل التقشبقیم 

فــي كــل مــن تجربـة الســویداء وســرغایا، علــى 7.1و 9.6والشـاهد 5و 
التوالي. وعلـى الـرغم مـن النصـح بعـدم اسـتخدام مركبـات النحـاس علـى 
أشــجار التفــاح فــي أثنــاء موســم النمــو الخضــري، إال أنهــا أي المركبــات 

خل فـي عملیـات المكافحـة الكیمیائیـة علـى هیئـة خالئـط النحاسیة قـد تـد
مع مركبات أخرى. 

تأثیر توقیت الرش في تكون ظاهرة القشب على ثمار التفاح
هناك فروق معنویة موثقة في تأثیر توقیت الـرش للمبیـد نفسـه مـا 
بین الرش الصباحي والرش وقت الظهیرة في إحداث القشب على ثمار 

)، فیـزداد ضـرر المبیـد طـردًا مـع ارتفـاع درجـة الحــرارة 4التفـاح (جـدول 
وتعــــرض الثمــــار المعــــا ملــــة للســــطوع الشمســــي المباشــــر، وعلــــى وجــــه 
التحدید عند استخدام المبیدات سیتروثیول وكوبروكوفارو مقارنة بالمبیـد 

بیــدًا مأریفــو، وعلــى الــرغم مــن كــون الكبریــت القابــل للبلــل (ســیتروثیول) 
ـــة ومـــأمون ـــد الفاعلی الجانـــب، أســـهم فـــي تحســـن المظهـــر الخـــارجي جی

للثمــــار بإكســــابها نضــــرة ممیــــزة عنــــد اســــتخدامه رشــــًا علــــى المجمــــوع 
28الخضــري فــي الوقــت المناســب (درجــة حــرارة الوســط الخــارجي دون 

 المحـــدث ازدادت علـــى ثمـــار التفـــاح معامـــل التقشـــبس)، إال أن قـــیم
ي ظــروف ، عنــد اســتخدامه وقــت الظهیــرة فــضــعف2.1إلــى 1.4مــن 

ارتفعـــت فیهـــا درجـــة الحـــرارة عـــن الثالثـــین مئویـــة تحـــت أشـــعة الشـــمس 
المباشـــرة، بالمقارنـــة مـــع الـــرش الصـــباحي. وازداد باالتجـــاه نفســـه تـــأثیر 
مركبـات النحـاس فـي إحــداث القشـب علـى ثمـار التفــاح مـع الـرش وقــت 

).4الظهیرة (جدول 

دول  ب.4ج اھرة القش داث ظ ي إح د ف ق المبی ت تطبی أثیر وق ى ت عل
.1995ثمار التفاح، 

Table 4. Effect of time of pesticide application on the
russeting  phenomenon of apple fruits, 1995.

المبید
Pesticide

معامل التقشب
Russeting index

Sweda-AlbالسویداءSerghaiaaسرغایا 

7-9
صباحاً 

7-9 AM

13-15
ظھراً 

13-15 PM

7-9
صباحاً 
7-9 AM

13-15
ظھراً 

13-15 PM
أریفو

Arrivo
7.27.910.210.6

سیتروثیول
Citrothiol

3.57.57.410.6

كوبروكوفارو
Coppro Covaro

23.733.219.627.0

شاھد
Control

4.04.25.45.5

a C.V.=4.0%, LSD=0.62 at P=0.05.
b C.V.=2.8%, LSD=0.45 at P=0.05.
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تـأثیر الكبریــت ومبیــدات فطریــة أخــرى فـي إحــداث القشــب علــى ثمــار 
ــت  التفــاح ألشــجار ســبق وعــو ملــت فــي مــدة ســكون العصــارة بالزی

الشتوي المضاف إلیه مركب نحاسي
، حسـب ةلم یحدث الكابتان والكبریـت (سـیتروثیول) كـًال علـى حـد

بع رشات خالل موسم النمو وفقـًا للتركیـز المنصـوح بـه المعا مالت وألر 
والمســتخدم مــن قبــل المــزارع، قشــبًا علــى ثمــار أشــجار التفــاح المعاملــة 
مســـبقًا خـــالل مـــدة ســـكون العصـــارة بالزیـــت الشـــتوي المقـــوى بأوكســــي 
كلـــورور النحـــاس، بـــل خفضـــا مـــن شـــدة القشـــب العـــادي علـــى الثمـــار 

لمقارنـة مـع الشـاهد، فـي حـین با%95بصورة معنویة على مستوى ثقـة 
ـــى الثمـــار، ولـــم یســـجل  أحـــدث المبیـــد أكونیـــب قشـــبًا ممیـــزًا ومعنویـــًا عل

).5للبنلیت تأثیر ضار یذكر في ثمار التفاح (جدول 

ار أشجار .5جدول  تأثیر المبیدات الفطریة في إحداث القشب على ثم
ت الشتوي المق دة سكون العصارة  بالزی وى التفاح المعا ملة خالل م

.1995بأوكسي كلورور النحاس، 
Table 5. Effect of fungicides on the russeting phenomenon
incidence of fruit on treated apple trees by winter oil and
copper oxychloride during winter period, 1995.

المبیدات    
Pesticides

معامل التقشب
Russeting index

محطة بحوث 
aسرغایا 

Serghaia Res.
Station a

مركز بحوث 
bالسویداء

Al-Sweda Res.
bCenter

كابتان
Captan

5.25.4

سیتروثیول
Citrothiol

4.42.8

بنلیت
Benlate

7.78.4

أكونیب
Acunib

12.810.2

شاھد
Control

5.66.4

a C.V.=4.13%, LSD=0.396  at P=0.05.
b C.V.=2.52%, LSD=0.224 at P=0.05.

تأثیر مبیدات العناكب ومواعید تطبیقها في إحداث القشب على ثمـار 
التفاح

اختلفــت مبیــدات العناكــب فــي درجــة إحــداثها للقشــب علــى ثمــار 
التفاح اعتمادًا على المبید نفسه وأوقات استخدامه وتكـرار ذلـك ومنطقـة 

ق المبیــد، وكــان أكتــدیون ودانیتــول مـن أكثرهــا إحــداثًا للقشــب علــى تطبیـ
، علــى التــوالي 22.8و23.1معامــل التقشــبثمــار التفــاح، فبلغــت قــیم 

بعد ثالث رشات كًال على حدة، في التجربة المنفـذة فـي محطـة بحـوث 
لـــى التـــوالي فـــي الموعـــد الثـــاني للـــرش فـــي ع،19.5و21.6ســـرغایا و

). وأحـدث المبیـد 6مركـز بحـوث السـویداء (جـدول  التجربة المنفذة فـي 
معامـل أومایت قشبًا متوسـط الشـدة فـي تجربـة كـال المركـزین بلغـت قـیم 

. وكـــان تـــأثیر أبولـــو وأكـــارول ضـــعیفًا فـــي إحـــداث 15.3و15.1شــدته 

، علـى التـوالي بعـد ثـالث 10.1و9.1شـدته معامل القشب، فبلغت قیم 
، علـى التــوالي 11.2و9.1، ورشـات كـًال علـى حـدة فــي تجربـة سـرغایا

في الموعد األول للرش في التجربة المنفذة في مركـز بحـوث السـویداء، 
بینما بلغ متوسط حدوث القشب العـادي فـي معـا ملتـي الشـاهد فـي كلتـا 

. وتشــیر النتــائج المدونــة فــي 5.0و8.8التجــربتین (ســرغایا والســویداء) 
دثت قشـــبًا ذا داللـــة إلـــى أن مبیـــدات العناكـــب المختبـــرة أحـــ6الجـــدول 

معنویـــة علـــى ثمـــار التفـــاح فـــي مختلـــف أوقـــات تطبیقهـــا، فـــي التجربـــة 
-15المنفــذة فــي الســویداء وبخاصــة فــي الموعــد األول والثــاني للــرش (

ـــــــت 20/7–15و20/6 ـــــــدات أبولـــــــو وأكـــــــارول، فكان )، باســـــــتثناء المبی
االختالفات غیر معنویة في موعد تطبیقها الثالـث وعنـد اسـتخدامها فـي 

ختلــف المواعیــد، وفــي الموعــد الثــاني أیضــًا بالنســبة للمبیــد أبولــو. ولــم م
ـــیم  ـــین ق ـــة مـــا ب القشـــب المحـــدث بفعـــل معامـــلتكـــن االختالفـــات معنوی

مبیدات العناكب السابقة الذكر في المواعید الثالثـة لتطبیقهـا فـي تجربـة 
قشــــب تالمعامــــلســــرغایا وقیمتــــه فــــي معاملــــة الشــــاهد، باســــتثناء قــــیم 

استخدام المبیدات أكتدیون ودانیتول وأومایـت فـي معـا ملـة المحدث من
مختلــف المواعیــد، فكانــت الفــروق معنویــة، وارتفعــت قیمهــا لتصــل إلــى 

ــــــوالي. وتبــــــین أن اســــــتخدام مبیــــــدات 15.1و22.5، 23.1 ــــــى الت ، عل
القشــب علـى ثمــار التفــاح معامــلالعناكـب بصــورة متكـررة یزیــد مــن قـیم

ة كمحطــة بحــوث ســرغایا، مقارنــة بالثمــار المنتجــة فــي البســاتین المرویــ
).6المنتجة في بساتین غیر مرویة كمركز بحوث السویداء (جدول 

تــأثیر بعــض المبیــدات الزراعیــة وخالئطهــا وبعــض األســمدة الورقیــة 
وخالئطها مع المبیدات الزراعیة في تكـون ظـاهرة القشـب علـى ثمـار 

وعالقة ذلك بنمط سقایة األشجارالتفاح
ختلفــت كثافــة القشــب المحــدث علــى ثمــار التفــاح مــن مبیــد إلــى ا

آخـر ووفقـًا للتركیـب الكیمیـائي للسـماد الـورقي المسـتخدم (المـادة الفعالـة 
ــــدات الزراعیــــة  ــــاء علیــــه یمكــــن تصــــنیف المبی + المــــادة الحاملــــة). وبن

معامــــل واألســــمدة الورقیــــة المختبــــرة وخالئطهــــا مــــع المبیــــدات حســــب 
ت التالیة:قشب إلى المجموعاتال
قلـیالً مبیدات زراعیة وأسمدة ورقیة ال تحدث قشبًا أو تحدث قشـبًا .1

) تضــم هــذه المجموعــة 10.0–0.0فــي حــدود معــامالت الشــاهد (
المـــــواد التالیـــــة: مـــــزیج أریفـــــو + ســـــیتروثیول، كابتـــــان، فولیـــــدول، 
بیرفیكثیــــون، دیســــیس، دیمیكــــرون، بنلیــــت، مــــزیج ســــومي ألفــــا + 

فیكثیـــــــون + ریمیـــــــدین، دلســـــــن، اتیمـــــــي، ســـــــیتروثیول، مـــــــزیج بیر 
ــــد ــــان + فولی ــــدول، و ســــیتروثیول، سومیســــیدین، مــــزیج كابت ل، بولی

ابولو.
–10.1(اً مبیــــدات زراعیــــة وأســــمدة ورقیــــة تحــــدث قشــــبًا متوســــط.2

ــــراي  ملتــــوكس 25.0 ــــة: ت ): تضــــم هــــذه المجموعــــة المــــواد التالی
ت فــورت، أریفــو، أكوبســین، أكــارول، لینتریــك، أكونیــب، مــزیج بنلــ

+ دیســیس، أفــوكس، نمــرود، مــزیج أومایــت + بیرفیكثیــون، مــزیج 
اكوبسین + بیرفیكثیون، أومایت، دانیتول، دومینكس، سومي ألفا، 
ــــــــــدیون، روكــــــــــي، ــــــــــدین، أكت ــــــــــل، ریمی ــــــــــت، تومب ــــــــــل، غرینزی انف
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.1996تأثیر مبیدات العناكب ومواعید استخدامھا في إحداث القشب على ثمار التفاح، .6جدول 
Table 6. Effect of acaricides and dates of application on the russeting phenomenon incidence of apple fruit, 1996.

المبیدات المختبرة
Tested

Pesticides

Russeting indexمعامل التقشب   

Dates of Applicationمواعید االستخدام 

15/6-20/615/7-20/715/8-20/8
في كل المواعید
In All Dates

aالسویداء

Al-Sweda a
bسرغایا

Serghaia b
aالسویداء

Al-Sweda a
bسرغایا

Serghaia b
aالسویداء

Al-Sweda a
bسرغایا

Serghaia b
aالسویداء

Al-Sweda a
bسرغایا

Serghaia b

Apollo9.15.24.35.44.25.28.39.1أبولو  
Acarol11.29.110.59.22.64.08.510.1أكارول  
Omite12.36.312.47.710.59.715.315.1أومایت  
Danitol16.16.519.57.114.712.018.622.8دانیتول  
Actidion18.07.321.69.114.48.119.523.1أكتدیون  

Control5.08.85.08.85.08.85.08.8شاھد  
a C.V.=28.02%, LSD=3.982 at P=0.05.
b C.V.=22.19%, LSD=2.64 at P 0.05.

نترولیف، تلستار، مولتیمیكرو، سنجرال، ایكاتین، مزیج أومایت 
+ بیرفیكثیون + نترولیف، مزیج أریفو + سیتروثیول + 

راسید، بالنت برود.مولتیمیكرو، سوب

مبیـــــــــــدات زراعیـــــــــــة وأســـــــــــمدة ورقیـــــــــــة تحـــــــــــدث قشـــــــــــبًا شـــــــــــدیدًا .3
): تضـــــــــــم هـــــــــــذه المجموعـــــــــــة المـــــــــــواد التالیـــــــــــة: 25.1-50.0(

كوبروكوفارو، نوكوس، مـزیج أومایـت + نترولیـف، مـزیج أومایـت 
+ لنتــــــــراك، بــــــــازودین، بیســــــــون، مــــــــزیج بــــــــازودین + أومایــــــــت، 

، مــزیج سوبراســـید + نوفــاكرون، مــزیج ســـومي ألفــا + مـــولتیمیكرو
أومایت، مزیج أومایـت + سـومیثیون + سـنجرال، إرادیكـس، مـزیج 

أومایت + سومیثیون، فابور كارد، أفوجان.
): تضـم 50.0مبیدات زراعیة تحـدث قشـبًا شـدیدًا جـدًا (أكثـر مـن .4

هــذه المجموعــة المــواد التالیــة: هوســتاثیون، وفــي بعــض األحیــان 
مزیج سوبراسید + أومایت.

علـــى ثمـــار التفـــاح قـــراءات أعلـــى تقشـــبالمعامـــللت قـــیم ســـجو 
وكانــت أكثــر وضــوحًا فــي المنــاطق الرطبــة التــي تســقى فیهــا األشــجار 
خالل موسم النمو كمحطة بحوث سرغایا بالمقارنة مع المناطق الجافـة 
التــي تعتمــد الزراعــة البعلیــة كمركــز بحــوث عــین العــرب فــي الســویداء 

إلـــى الحساســـیة العالیـــة لقشـــرة الثمـــار وذلـــك للمبیـــد نفســـه، ویعـــزى ذلـــك
والبشرة تجاه المبید في الظروف الرطبة نتیجة الستمراریة النمو ألوقات 
طویلــة وللتبــاطؤ فــي تكــون الطبقــة الشــمعیة الواقیــة علــى الثمــار. فعلــى 

المحـــدث بفعـــل المبیـــد معامـــل التقشـــب قـــیم متوســـط ســـبیل المثـــال، بلـــغ
فـــي 24.2ة بحـــوث ســـرغایا ســـومي ألفـــا علـــى ثمـــار التفـــاح فـــي محطـــ

شــدته فــي مركــز بحــوث ن متوســط، بینمــا كــا1996و 1995العــامین 
نتـائج مماثلـة تجـاه المبیـدات األخـرى كــ ى . تم التوصل إل5.8السویداء 

ـــر  ـــازودین + أومایـــت. وغی بـــازودین، أفوغـــان، سوبراســـید + أومایـــت، ب
ذلـــك، فـــي حـــین كـــان هـــذا االخـــتالف غیـــر معنـــوي فـــي تـــأثیر بعـــض 

بیـــدات وفقـــًا للمنـــاطق كــــ دیســـس، بیرفیكثیـــون، كابتـــان + فولیـــدول، الم
یــؤثر تعــرض ثمــار التفــاح الصــغیرة دراســات ســابقة، وحســب.إرادیكــس

للرطوبة العالیة ألوقات طویلـة فـي تركیـب القشـیرة، فتفقـد خاصـیتها فـي 
اخــتالف ،البحــوث العلمیــةتلــك أكــدت نتــائج و .)36، 20(وقایــة الثمــرة

ـــــدرتها علــــى إحـــــداث القشــــب علــــى واد المكافحــــةمــــ ــــة فــــي مق الكیمیائی
ثمــــار التفــــاح، وذلــــك اعتمــــادًا علــــى زمرهــــا الكیمیائیــــة وعلــــى الصــــنف 

)، وتختلـــــــــف 19، 14والعــــــــــوامل الجویـــــــــة ووقـــــــــت تطبیـــــــــق المبیــــــــــد (
ــــــــــاه  ــــــــــها لحـــــــــدوث القشــــــــــب تجـ ــــــــــاح وكلونات حســــــــــاسیة أصـــــــــناف التف

وحجـــــــــــم )36وتعــــــــــّد مرحلـــــــــــة تطـــــــــــور الثـــــــــــمار (.)12المبیــــــــــدات (
) والضـــــغط العـــــالي لســـــائل الـــــرش عنـــــد التطبیـــــق 24قطـــــرات المبیــــــد (

مــــل ) عوا25) وشــــروط الطقــــس (2للمــــاء () والتركیــــب الشــــاردي26(
مهمة تؤثر في حساسـیة ثمـار التفـاح للمبیـدات ولحـدوث ظـاهرة القشـب 
علیهــــا. كمــــا أشــــیر فــــي التعلیمــــات الفنیــــة الــــواردة فــــي دلیــــل المبیــــدات 

)، إلــى المبیــدات التــي 1(1991دمة فــي ســوریة عــام الزراعیــة المســتخ
بیناباكریـل) %50: مورسـاید (مثـلتحدث قشبًا خفیفًا علـى ثمـار التفـاح 

وتعــّد بعــض .تـراي فــورین)%19دیثیــانون) وســابرول (%75ودیـالن (
أصــــناف التفــــاح حساســــة للمبیــــدات؛ نوفــــاكرون، أكونیــــب، دورســــبان، 

ـــــــــركس، روبیغـــــــــان، لیبایســـــــــید، مـــــــــاالث یون، مورســـــــــتان، نمـــــــــرود، دیبت
هوســــــتاكویك، ویــــــؤدي اســــــتخدامها إلــــــى ظهــــــور واحــــــد أو أكثــــــر مــــــن 
األعــــــراض التالیـــــــة: تســـــــاقط البـــــــتالت، اصـــــــفرار األوراق وتســـــــاقطها، 
احتــراق حــواف األوراق، ظهــور الحــروق علــى الثمــار. ویحــدث أوكســي 
كلورور النحاس ضررًا طفیفًا لبعض أصناف التفاح واإلجاص، كمـا لـم 

تخدام الكابتـــــان لـــــرش أشـــــجار التفـــــاح مـــــن الصـــــنف ریـــــد ینصـــــح باســـــ
دیلیشـــس لكونـــه یســـبب تقـــرح األوراق، وأشـــیر فـــي الـــدلیل المـــذكور إلـــى 

نهایـــة موســـم النمـــو بالحـــد ضـــرورة اجتنـــاب رش األشـــجار المثمـــرة فـــي
). 1األعلى للتركیز المنصوح به من المبید سوبراسید (
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ثمار التفاح خـالل أیـام یبدأ القشب المحدث بالظهور عادة على 
متعـددة مــن تنفیــذ الرشـة األولــى بالمبیــدات الزراعیـة أو األســمدة الورقیــة 
أو خالئطهــا خاصــة فــي الظــروف الجویــة الرطبــة عنــدما تكــون الثمــار 
بحجم البندقة /بعد العقد/، وهـذا یتوافـق والمـدة الحرجـة التـي تكـون فیهـا 

معیة الواقیــة رقیقــة الثمــار حساســة لحــدوث القشــب، فتكــون الطبقــة الشــ
كمــا أن تســاقط األوبــار الشــعریة یســهل بــدوره دخــول المبیــدات للقشــرة. 
وتـــزداد شــــدة القشــــب المحـــدث مــــع تكــــرار عملیـــة الــــرش فــــي البســــاتین 
المرویـة (ســرغایا)، ویتـأخر ظهــور القشــب أحیانـًا لمــا بعـد الرشــة الثانیــة 

والثالثة، وبخاصة في الظروف الجویة الجافة (السویداء).
یعّد القشب الحلقي المتسبب عن مجموعة من المبیدات واألسمدة 

: أفوجــان، إیكــاتین، دومیــنكس، بریمــور، ریمیــدین والقشــب مثــلالورقیــة 
ــــــت) والشــــــبكي الحلقــــــي  ــــــورور النحــــــاس، غرینزی الشــــــبكي (أوكســــــي كل
(سوبراســـــــید، وبــــــــازودین) والمــــــــنقط (بیســــــــون، إرادیكــــــــس، دورســــــــبان) 

تفـــــــاح مـــــــن صـــــــنف غولـــــــدن دیلیشـــــــس والمنتشـــــــرعلى ســـــــطح ثمـــــــار ال
ــــزة لتــــأثیر  ــــت + ســــومیثیون + ســــنجرال) ســــمًة ممی (هوســــتاثیون، أومای
المبیــــدات الزراعیــــة واألســــمدة  الورقیــــة المختبــــرة وخالئطهــــا، وتختلــــف 
صــورة القشــب المحــدث إلــى حــّد مــا بــاختالف المبیــد أو الســماد الــورقي 

بعـــض ) حـــول قـــدرة Kremer)26المســـتخدم، وهـــذا مـــا أكدتـــه بحـــوث 
المبیـــدات القابلـــة لالســـتحالب فـــي إحـــداث القشـــب الحلقـــي علـــى ســـطح 
ثمار التفاح أو على هیئة أشرطة رفیعة أو نماذج أخرى مختلفـة. ووفقـًا 
للمالحظـــات الحقلیـــة، تتعـــرض ثمـــار التفـــاح للفحـــة الشـــمس ولحـــدوث 
قشب وبیل عندما ترش األشجار الضعیفة النمـو بالمبیـدات الزراعیـة أو 

رقیـــة أو خالئطهـــا، وبخاصـــة عنـــدما تكـــون الثمـــار عرضـــة األســـمدة الو 

ــیم الســيء  ألشــعة الشــمس المباشــرة، ویحــدث ذلــك أیضــًا فــي حالــة التقل
الـــذي یتـــرك الثمـــار دون تغطیـــة ورقیـــة. وكمـــا تشـــیر المراجـــع العلمیـــة، 
تمتلــك خالیــا البشــرة فــي جانــب الثمــرة المعــرض ألشــعة الشــمس جــدرًا 

المظللـة، وهـي غیـر قابلـة للتمــدد سـمیكة غیـر مرنـة علـى عكـس الثمـار
مع زیادة النضج، فتتمزق وتتشقق، كما یحّدث اإلشعاع الشمسي تغییـرًا 
فــي تركیــب الشــموع علــى قشــرة الثمــرة، فتصــیر أكثــر حساســیة للتشــقق 

ـــر26، 20( أن أســیتات الــدودین تحــدث قشــبًا فــي دراســة ســابقة)، وذكـ
، وهـذا )25(ه للشـمسعلى ثمار التفاح، وبخاصة على الجانب المواجـ

مـــا لـــوحظ فـــي تـــأثیر الكثیـــر مـــن المبیـــدات المختبـــرة وخالئطهـــا، بینمـــا 
) مــن حــدوث Tuzet)Ziram + Thiramخفــض الكابتــان والتوزیــت 
)، وهـذا مـا أكـد نتائجنـا تجـاه 37، 24، 8، 6القشب على ثمار التفاح (

) GA)18 ،19 ،28الكابتان، علمًا أنـه تـم اسـتخدام حمـض الجیبرلـك 
) 24) وبعـض بكتیریـا المكافحـة الحیویـة (15وفوق أوكسید السیلیكون (

ـــــف مـــــن حـــــدوث القشـــــب علـــــى ثمـــــار التفـــــاح. ویعـــــّد اســـــتخدام  للتخفی
ــــى  ــــل الفالحــــین رشــــًا عل ــــة مــــن قب ــــة بصــــورة خاطئ المخصــــبات الغذائی
األشـــجار المثمـــرة خـــالل موســـم النمـــو كــــ ســـنجرال وبولیـــدول ونترولیـــف 

ــــوي إضــــ ــــرود، التــــي تحت ــــت ب افة إلــــى العناصــــر الصــــغرى علــــى وبالن
من أحد أسباب حدوث القشـب (N.P.K)مثلالعناصر الغذائیة الكبرى 

، فـي 24.4و8.2مـا بـین معاملـه على ثمار التفاح الذي تراوح متوسـط 
وهــــي منتجـــة أصــــًال 42.6اســـتخدام المــــادة فابوركـــارد عنــــدحـــین بلـــغ 

الشـركة للتخفیف من حدوث القشب على ثمـار الفاكهـة حسـب تعلیمـات
المصنعة.

Abstract
Al-Chaabi, S., Gh. Nabilse, H. Mezher, B. Mezher, K. Shnan and N. Qweder. 2000. Effect of Some Pesticides and Leaf
Fertilizers on Russeting Phenomenon Incidence of Apple Fruit in South of Syria. Arab J. Pl. Prot. 18: 73-81.

During the period 1995-1997, field experiments to study induced russeting on apple fruits of Golden Delicious variety in Syria and its
causal agents clearly indicated that pesticides, foliar fertilizers and their recombination’s were considered as the main factors for ring, net,
spotty and common russetings. Variability of russeting shape depended on the applied pesticide or foliar fertilizer. Generally, the russeting
appeared few days after first application in irrigated groves, when the apple fruit size equaled to hazelnut, whereas the russeting symptoms
appeared after second or third spray in non-irrigated groves. Application of pesticide, or foliar fertilizer time and again increased ratios of
russeting incidence and its severity, and was more evident in irrigated than in non-irrigated groves, especially on fruits of weak and
defoliated trees. Similar results were obtained by pesticides application at noon in comparison with morning sprays. In accordance with
russeting severity, caused artificially, the tested pesticides, foliar fertilizers and their recombination’s were grouped in 1) agr. chemicals
which caused poor russeting (0.0–10.0); 2) Agr. chemicals caused intermediate russeting (10.1-25.0); 3) Agr. chemicals caused severe
russeting (25.1–50.0). 4.) Agr. chemicals caused highly severe russeting (more than 50.0).
Key words: Apple, control, foliar fertilizer, pesticide, russeting.
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