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الملخص
Brevipalpus californicusالحمضیات الكاذبلحلمأول تسجیل موثق. 2015. ولؤي حافظ أصالنزیاد بربرصفاء،قرحیلي، (Banks) في

.253-248): 3(33النبات العربیة، . مجلة وقایةبساتین اللیمون الحامض في محافظة الالذقیة (سوریة) ودینامیكیة مجتمعاته
في ثالثة مواقع مختلفة لزراعة أشجار اللیمون Tenuipalpidaeهدفت هذه الدراسة إلى تعریف األنواع التابعة لفصیلة الحلم (األكاروس) العنكبوتي الكاذب 

. أظهرت النتائج 2013/مارسإلى نهایة آذار2011/أبریلودراسة دینامیكیة مجتمعاتها خالل الفترة الواقعة من بدایة نیسان،سوریة،محافظة الالذقیةفيالحامض 
Brevipalpus californicusانتشار الحلم العنكبوتي الكاذب  (Banks)ر ُسجّل انتشا. ةالمواقع الثالثة المدروسة، وهو التسجیل األول الموثق لهذا النوع في سوریفي

ودجأظهرت النتائج أیضًا و .كما اختلفت كثافته مجتمعاته ودینامیكیتها بین المواقع المدروسة،هذا الحلم في معظم أشهر السنة باستثناء أشهر الصیف في المواقع الثالثة
ومتوسط أعداد الحلم.المسجلة في المواقع الثالثةالشهریةالحرارةاتبین متوسط درجوسلبیةعالقة ارتباط معنویة

.سوریة،مجتمعاتالدینامیكیة ،Brevipalpus californicusالحلم العنكبوتي الكاذب، الحمضیات، كلمات مفتاحیة:

المقدمة

إلى فوق فصیلة Tenuipalpidaeتنتمي فصیلة الحلم العنكبوتي الكاذب
Tetranychoidea) جسمها 1. ُتعّد أفراد هذه الفصیلة نباتیة التغذیة .(

). تتحرك ببطٍء، 21میكرون (400-200مسطح ظهریًا وبطنیًا، بطول
، 14الرئیس (صبوتوجد عادة على السطح السفلي لألوراق قرب الع

). وقد ازداد االهتمام بهذه الفصیلة خالل العقود الخمسة الماضیة 17
جنسًا 25یتبع لهذه الفصیلة .)22، 7بسبب ازدیاد أهمیتها االقتصادیة (

بساتین الحمضیات مننوعًا تم جمعها 24نوعًا منها 800تّضم حوالي 
Brevipalpusاألنواعدتع.)21،23في مناطق مختلفة من العالم (

californicus Banks ،B. obovatus DonnadieuوB. phoenicis

Geijskes األهم من الناحیة االقتصادیة من حیث عالمیة االنتشار و
). 8،13أضرارها على الحمضیات (

ات والثمار والنمو الحمضیاتعلى أنسجة أوراقهذه األنواعتتغذى 
وُتدعى ،)16، 6(الحدیثة والبراعم مسببة ظهور نقط صفراء أو برونزیة

األعراض التي تسببها على األوراق "صدأ رأس المسمار"، وعلى الثمار 
وهذه األضرار مهمة اقتصادیًا فقط عند )14"لحاء فلوریدا الحرشفي" (

م النموات فتسبب تقزّ ،أما في المشاتل.)19، 4ة (الكثافات المرتفع
إعطاء أوراق حدیثة.الحدیثة، وتقرحات عقدیة، وعدم قدرة النبات على 

،نواعهذه األبعض الذي یمكن أن تسببه األهملكن الضرر االقتصادي 

Citrusلفیروسهو نقلها البریفیبالبس، أنواع الجنس خاصة وب leprosis

virus على الحمضیاتالمهمة األمراض الفیروسیة واحدًا من ، الذي یعد
)4 ،5.(

Brevipalpusیتأثر تطّور األنواع التابعة للجنس  sp.، مثلها مثل
العدید من أنواع الحلم (األكاروسات)، إلى حّد كبیر بدرجات الحرارة ونوع 

بمرتین أطولتكون ، وقد أثبتت النتائج أن فترة حیاته )18(العائل النباتي 
البقعتینيإلى ثالث مرات من فترة حیاة الحلم العنكبوتي ذ

Tetranychus urtica Koch)15( . نسبیةس ورطوبة°1±23عند و
من البیضة حتى البالغةB. californicusتستغرق مدة حیاة .60%±5%

).21(س °27یومًا عند 21یومًا، و26.5
، ال توجد أي دراسة عن أنواع الحلم العنكبوتي الكاذب ةفي سوری

المنتشر في بساتین الحمضیات وبالتالي هدف هذا البحث إلى التقصي 
في بعض بساتین اللیمون الحامض Tenuipalpidaeعن أنواع فصیلة 
Citrus limon L..في محافظة الالذقیة ودراسة دینامیكیة مجتمعاتها

مواد البحث وطرائقه

البساتین المدروسة
C. limonتّم تحدید ثالثة بساتین مزروعة بأشجار اللیمون الحامض

var. Lisbon مواقع مختلفة هي:في محافظة الالذقیة موّزعة في ثالثة
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100كم جنوب مدینة الالذقیة، وترتفع 20قریة سلورین: تبعد حوالي -

هكتارًا، األشجار 2.6متر عن سطح البحر. تبلغ مساحة البستان 
.2010عامًا، ولم ُیعامل بالمبیدات منذ العام 30بعمر 

كیلومتر شمال شرق مدینة الالذقیة، 20قریة عین البیضا: تبعد -
هكتارًا، 1.5متر عن سطح البحر، تبلغ مساحة البستان 200وترتفع 

عامًا، ولم ُیعامل بالمبیدات 30و 25ویتراوح عمر األشجار بین 
.2006منذ العام 

كم 1موقع الالذقیة: یقع البستان في منطقة طوق البلد، على بعد -
متراً عن سطح البحر، تبلغ مساحة 15رتفع شرقي مدینة الالذقیة، وی

لم عامًا،30و 25هكتارًا، ویتراوح عمر األشجار بین2البستان 
ُتعامل بالمبیدات منذ أكثر من عشرین عامًا على األقل.

العّیناتجمع 
تم تحدید خمسة أشجار في كل موقع بشكل عشوائي، وُجمع من كل منها 

ورقة 100الجهات المختلفة للشجرة (عشرون ورقة بشكل عشوائي من 
في كل زیارة حقلیة لكل موقع)، وذلك بمعدل مرة واحدة أسبوعیاً في أشهر 
الربیع والخریف، ومرة كل عشرة أیام في أشهر الصیف والشتاء وذلك من 

. ُفحصت أوراق 2013وحتى نهایة آذار/مارس 2011بدایة نیسان/أبریل 
)، وُأحصي عدد 20Xه(قوة تكبیر ساممجالعینات في المختبر باستخدام 

الحلم بأطواره المتحركة. وتم حساب المتوسط الشهري لعدد الحلم على 
مائة ورقة.

تم عزل الحلم العنكبوتي الكاذب، وثُّبت في نقطة من وسط هویر
Hoyer’s medium)20 على شرائح زجاجیة، ُجففت الشرائح في فرن (

تصنیف أفراد الحلم المعزولة س. تم °45كهربائي لمدة یومین عند 
، 1باستخدام مجهر ضوئي بحسب مفتاح تصنیفي لحلم الحمضیات (

)، ومن ثم تم رسم تخطیطي لها.21

التحلیل اإلحصائي
عند أقل فرق ANOVA-One wayتم تحلیل البیانات باستخدام اختبار

، وذلك لمقارنة %5عند مستوى احتمالDuncanواختبارLSDمعنوي 
فة خالل متوسط الكثاو متوسط كثافة الحلم بین المواقع الثالثة المدروسة، 

ة متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبیو أشهر الدراسة في الموقع الواحد، 
الیومیة المسّجلة في مواقع الدراسة. تم استعمال االنحدار الخطي البسیط 

ارة مع كل من متوسط درجات الحر لتحدید العالقة بین متوسط كثافة الحلم

والرطوبة الیومیة المسّجلة في كل موقع وقّدمت النتائج التي أظهرت قیم 
معنویة فقط. أجریت االختبارات اإلحصائیة باستخدام البرنامج اإلحصائي

SPSS. V.18.

النتائج

Brevipalpusالصفات الممیزة للنوع californicus

ألفراد الحلم أنها إناث تنتمي إلى النوعبّینت نتیجة الفحص المجهري
B. californicus (Banks).وي، ایتمّیز هذا النوع بشكل الجسم البیض

120میكرون، وعرضها بین 245و215وقد تراوح طول األفراد بین 

میكرون. یحمل الجسم األمامي ثالثة أزواج من الشعیرات الجانبیة، 160و
. یحمل الجسم 2scو1sc، وزوجین شعیرات 2vبما في ذلك زوج شعیرات 

، 1c ،3c ،1d ،3d ،1e ،3eالظهري عشرة أزواج من الشعیرات الظهریة (
2f ،3f ،1h2وh .( .یحمل رسغ الرجل الثانیة شعرتین سولیندیا الصولجانیة

). 1شكل (وُیعّد هذا التسجیل الموثق األول لهذا النوع في سوریا 

Brevipalpusدینامیكیة مجتمعات  californicusفي مواقع الدراسة
بّینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة للكثافة المتوسطة 

=H(للحلم بین المواقع الثالثة المدروسة خالل كامل فترة الدراسة  35 ،
df=2 ،P<0.001(،حیث سّجلت الكثافة األعلى)في )24.27±22.08

)، أما الكثافة 12.14±13.47عین البیضا (تلتها موقع، موقع الالذقیة
).3.64±2.82األدنى فقد ُسجلت في موقع سلورین (

عند مقارنة الكثافة المتوسطة ألعداد الحلم المسطح في كل موقع 
:التالیةالنتائج دونت انفرادعلى 

.Bالكثافة المتوسطة ألفراد الحلم كانت ، في موقع سلورین californicus

مع ظهور بعض االختالفات ،خالل كامل فترة الدراسةمنخفضة عموماً 
،)=H= 4.082 ،df=23،0.0001Pشهر (األبین المعنویة لهذه الكثافة 

ثالث ذروات في البستان المدروس في هذا الموقع: الذروة سّجلت وقد 
والثانیة في ،)4.57±7.75(2011/مایوشهر أیاركانت في األولى
األعلى خالل الكثافة وهي )5.05±9.75(2012من العام /مارسآذار

2012/یوینوفي حزیرانفكانت الثالثة أما الذروة عامي الدراسة، 

لم یسّجل وجود أي فرد من هذا الحلم على في حین،)4.66±2.51(
العام من/سبتمبروأیلول/أغسطسالحامض في شهري آباللیمون أوراق 
).2(شكل2013من العام /ینایروكانون الثاني2011
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CBA

.Bأنثى .1شكل  californicus .A ،الوجھ الظھري :B ،الوجھ البطني :Cرسغ الرجل الثانیة مع شعرتي سولینیدیا :.
Figure 1. Brevipalpus californicus (Bank) female. A: dorsal view, B: ventral view, C: tarsus II with two solenidia

في بساتین الدراسة في محافظة الالذقیة، اإلنحراف المعیاري) ±على مائة ورقة لیمون (B. californicusمتوسط أعداد الحلم العنكبوتي الكاذب.2شكل 
.2013/مارسوحتى آذار2011/أبریلسوریة، خالل الفترة من نیسان

Figure 2. Mean number of B. californicus per 100 leaves of lemon (± SD) in the orchards studied in Lattakia, Syria, from April
2011 until March 2013.

المتوسطة ألفراد الحلم، اختلفت الكثافة موقع عین البیضافي 
B. californicusأیضًا بین أشهر الدراسة)H=6.636 ،df=23 ،

P<0.001( وقد ُسجلت خمس ذروات للحلم المدروس، حیث لوحظت ،

في كانون )9.43±28.75(الكثافة األعلى خالل أشهر الخریف والشتاء 
في تشرین )7.74±34(و)5.45±36.4(؛2011/دیسمبراألول
ذلك الكثافةتال.التواليعلى ، 2012/دیسمبروكانون األول/أكتوبراألول
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)5.68±8.5(2011/مایو في شهر أیار[المسّجلة خالل أشهر الربیع 

ةأییتم تسجیللم في حین ،)8.73±17.75(2012/أبریلوفي نیسان
أشهر من هذا الحلم (أو كانت األعداد قریبة من الصفر) خاللأعداد 

)2011من العام /أغسطسوآب/یولیوتموزالصیف (خاصًة خالل 
. )2(الشكل 

، اختلفت الكثافات المسجلة للحلم المدروس بین أشهر موقع الالذقیةوفي 
، وقد ُسجلت أربع ذروات في )P<0.001 ،df=23 ،H=6.648(الدراسة

2011/أكتوبرتشرین األولشهريالموقع، كانت أعالها في 

وهو ، )28.82±74.5(2012/نوفمبرتشرین الثانيو ، )23.75±3.5(
منو ة.خالل عامي الدراسالمواقع الثالثالعدد األعلى الذي سجل في 

كان و ، ])9.43±28.75(2011/دیسمبر كانون األولثم في الشتاء [
في حین كانت أعداد .])3±12(2012/أبریل نیسانفي الربیع [أدناها 

هذا الحلم قریبة من الصفر في أشهر الصیف، ولم ُتسّجل أیة أعداد من 
.)2(شكل 2012/یونیو الحلم في شهر حزیران

ة) الرطوبة النسبیبالظروف الجویة (درجة الحرارة و فیما یتعّلق
نت نتائج فقد بیّ ،السائدة في المواقع الثالثة المدروسة خالل فترة الدراسة

عدم وجود اختالف معنوي في متوسط درجات الحرارة حلیل اإلحصائيالت
، P=0.062(ةالمسجلة خالل مجمل فترة الدارسة بین المواقع الثالث

df=2 ،H=2.8(.
بّینت نتائج التحلیل اإلحصائي أیضًا وجود عالقة ارتباط معنویة 

ةدرجات الحرار بین متوسط عدد الحلم على مائة ورقة ومتوسط سلبیة 
، وقد بلغت قیمة هذا االرتباط في )3(شكل المسجلة في المواقع الثالثة

وفي موقع عین ،)0.07292R)P= 0.007 ،F= 7.49 =موقع سلورین 
)، وفي موقع الالذقیة0.1162R)P= 0.001 ،F= 12.3 =البیضا 

= 0.0842R)P= 0.004 ،F= 8.8.(
جود عدم و فقد بّینت النتائج،أما فیما یخص الرطوبة النسبیة

اختالف معنوي في متوسط الرطوبة النسبیة المسجلة خالل مجمل فترة 
عالقة لم تكن. و )H=0.47 ،df=2 ،P=0.62(الدارسة بین المواقع الثالث 

جلة ومتوسط الرطوبة النسبیة المسكاذب ن متوسط عدد الحلم البیرتباط اال
معنویة.في المواقع الثالثة

المناقشة

بّینت نتائج الدراسة وجود نوع واحد من فصیلة الحلم العنكبوتي الكاذب 
Tenuipalpidae وهو النوعB. californicus ،في مواقع الدراسة الثالثة

خاصة وبلة لفصیلهذه اوُیعّد هذا النوع أحد أهم اآلفات االقتصادیة التابعة 
، واألفراد التي تّم جمعها )9، 7في المناطق المداریة وتحت المداریة (

كانت مطابقة مورفولوجیًا مع وصف هذا النوع في العدید من الدراسات 
).1،21السابقة التي وصفته (

اختلف عدد الذروات المسجلة في المواقع الثالثة. فقد ُسجلت 
ذروتان فقط في موقع سلورین خالل أشهر الربیع، وخمس ذروات في 

ع. ذقیة وذلك خالل الخریف وبدایة الشتاء والربیعین البیضا وأربع في الال
وعمومًا ُسجلت الذروات األعلى كثافة خالل أشهر الخریف والشتاء. أما 
في الصیف، فقد كانت كثافته معدومة تقریبًا. تتوافق هذه النتیجة مع 
النتائج المسجلة في بساتین الحمضیات في المكسیك، حیث لم یسجل 

. بینما ال تتوافق )6(خالل أشهر الصیف كاذبوجود أي نوع من الحلم ال
حیث لوحظت األعداد ، جرت في مصرنتائجنا مع نتائج أبحاث أخرى

.Bاألعلى للنوع  californicusعلى أشجار /أغسطسفي شهر آب
Brevipalpusأعداد كبیرة من الجنس ، كما تم تسجیل)12(المندرین

spp.ساس تكفي والیتيبساتین الحمضیاتفي خالل موسم الجفاف
). قد یعود سبب االختالف في النتائج 7(في الوالایات المتحدةوكالیفورنیا 

درجات الحرارة بین المناطق خاصةٍ وبإلى اختالف الظروف المناخیة، 
درجاتند عأنواعهبكلالكاذبالحلمال یتطورالجغرافیة المختلفة، حیث

حیث تقتل درجات الحرارة المرتفعة األطوار س،°45عنتزیدالتيالحرارة
،وكذلك إلى اختالف أنواع الحمضیات وأصنافها).17غیر البالغة (

حیث بّینت إحدى الدراسات أّن كثافة مجتمعات هذا النوع على أشجار 
).10البرتقال كانت أعلى بالمقارنة مع كثافته على أشجار المندرین (

.Bُسجّلت الكثافة األعلى للنوع  californicusمارسفي آذار/
تشرین وفي،س°2.17±11.82بموقع سلورین عند متوسط حرارة2012
2.19±20.68بعین البیضا عند متوسط حرارة2012/أكتوبر األول

بالالذقیة عند متوسط حرارة2012/نوفمبرس، وفي تشرین الثاني°
قد تتعارض النتائج المسّجلة (خاصة في موقع . س18.525±3.21°

سّلورین) مع بعض الدراسات المرجعیة التي أشارت إلى أن درجة الحرارة 
س، حیث ال یمكن له العیش °15هي B. obovatusاألدنى لتطور النوع 

النوعانتشارلكن نتائج دراستنا تظهر ، )21تحت هذه الدرجة (
B. californicus س، °15ند درجات حرارة أدنى منالدراسة عفي بساتین

وقد ُیفّسر انتشار حلم الحمضیات الكاذب على الرغم من انخفاض درجات 
و25الحرارة في الشتاء إلى كبر حجم األشجار والتي تراوح عمرها بین

عامًا، وتقارب مسافات زراعتها، مما یخلق بیئة موضعیة مناسبة 30
العصبلتطور مجتمعاته، إضافة إلى حجمه الصغیر ووجوده قرب 

تأثیر حجم الحلم فيعلىالرئیس للورقة، حیث أكّدت بعض المراجع 
). عمومًا یجب 7قدرته على البقاء في الظروف البیئیة غیر المناسبة (

من الحذر كون كثافة أعداده ءالمجتمعات بشيأخذ نتائج دینامیكیة
ن قد یكون مو درجات الحرارة المنخفضة كانت منخفضة. عندالمسّجلة 
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عند یم تطور هذا النوعو المفید في هذه الحالة إجراء تجارب مخبریة لتق
س.°15أدنى مندرجات الحرارة 

وعلى الرغم من عدم تسجیل فروق معنویة بین درجات الحرارة في 
، لكن ُسجل اختالف في متوسط كثافة الحلم خالل ةمواقع الدراسة الثالث

مجمل الدراسة في هذه المواقع. مما یعني وجود عوامل أخرى یجب 
.Bدراستها لتحدید تأثیرها في انتشار الحلم  californicus . من هذه

، والتي Phytoseiidaeخاصة التابعة لفصیلة وبالعوامل وجود المفترسات 
لوحظ انتشارها في بساتین الدراسة (مالحظات شخصیة). وقد أظهرت 

Euseius scutalisمن الحلم المفترس اً فرد50أن وجود دراسة في مصر 

(Athias-Henriot))Phytoseiidae ( یخفّض على شجرة الحمضیات
.Bكاذبكثافة الحلم ال californicusوقد 11(%90بنسبة تزید عن .(

في العدید من بساتین الحمضیات في محافظة المفترسل وجود هذا ُسجّ 
من بستان إلى آخر ومن منطقة انتشارهالالذقیة مع اختالف في نسبة 

كما تجب دراسة النباتات العشبیة المنتشرة في بساتین .)3، 2(إلى أخرى 
.Bـ دور العوائل الثانویة لبتسهمالحمضیات والتي قد  californicus ،

عائًال وفقًا لبعض المراجع) 316والذي ُیعرف بتعدد عوائله (حوالي 
)21 .(

اج هذه الدراسة الحقلیة مزیداً من التجارب المخبریة التي ، تحتأخیراً 
.Bتحدد درجات الحرارة المناسبة لتطّور  californicus ولمعرفة تأثیر ،

مؤشرات درجات الحرارة في مدة الحیاة وخصوبة اإلناث وغیرها من 
لتحدید الضرر الذي یمكن أن تحدثه حقلیةإضافة إلى تجارب الحیاة.

راسة أنواع ي، ودبساتین الحمضیات في بیئة الساحل السور في هذه اآلفة 
المفترسات المحتملة المنتشرة في هذه البساتین وقدرتها على ضبط كثافة 

.Bمجتمعات  californicusبب خسائرسمكن أن یدون الحد الذي ی
اقتصادیة.

Abstract
Kerhili, S., Z. Barbar and L.H. Aslan. 2015. First record on identification and population dynamics of the false spider
mite Brevipalpus californicus (Banks), in lemon orchards in Lattakia governorate of Syria. Arab Journal of Plant
Protection, 33(3): 248-253.

The objective of this research was to survey Tenuipalpidae species in three lemon orchards at different sites in Lattakia governorate,
Syria, and to study the population dynamics of these mites during the period from April 2011 to March 2013. The results obtained confirmed
the presence of Brevipalpus californicus (Banks) in all studied sites, and this is the first record of this species in Syria. This species was present
on lemon trees all year round, however the density was very low during the summer season. The study also showed differences in population
dynamics among different sites, and the densities of this species seemed to be negatively correlated with mean temperature.
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