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الملخص

العبد هللا ،جهان ،ماجدة مفلح ولؤي حافظ أصالن .2020 .ديناميكية مجتمعات مفترسات عائلة  Phytoseiidaeفي بساتين التفاح في جنوب
سورية .مجلة وقاية النبات العربية.265-258 :)3(38 ،

أجريت هذه الدراسة في ثالثة بساتين مزروعة بأشجار التفاح في ثالثة مواقع مختلفة (سد الروم ،عين العرب والطبنة الخامسة) من محافظة السويداء جنوب

سورية ،وذلك بهدف دراسة ديناميكية مفترسات األكاروسات نباتية التغذية خالل عامي  2018و  2019من بداية حزيران/يونيو وحتى أوائل أيلول/سبتمبر من كل عام
على صنفين من أصناف التفاح هما غولدن ديليشس ( )Golden Deliciousوستاركنغ ديليشس ( .)Starking Deliciousأظهرت النتائج انتشار نوعين من أنواع
المفترسات التابعة لعائلة  Phytoseiidaeوهما ) Typhlodromus pyri (Scheutenو ) ،Typhlodromus cotoneastri (Wainstenوتراوحت ذروة أعدادهما بين أول
ومنتصف تموز/يوليو وأواخر آب/أغسطس .كانت أعداد النوعين من المفترسات على الصنف ستاركنغ أعلى من أعدادها على الصنف غولدن بالرغم من أن أعداد

األكاروسات النباتية كانت األعلى في بعض المناطق على الصنف غولدن .كانت أعداد المفترسات في المنطقة الثالثة أعلى نسبياً من أعدادها في المناطق األخرى في

الموسمين الزراعيين .أظهرت الدراسة أهمية أفراد هذه العائلة وانتشارها في أماكن ز ارعة التفاح في جنوب سورية ،لذا يجب دراستها بشكل موسع ألنها عنصر مهم من
عناصر اإلدارة المتكاملة ،وبالتالي ادخالها في برامج إدارة هذا المحصول في المنطقة.
كلمات مفتاحية ،Typhlodromus cotoneastri ،Typhlodromus pyri ،Phytoseiidae :تفاح ،ديناميكية مجتمعات ،سورية.
 .californicusكما وجد أن النوعين  T. cotoneastriو T. pyri

1

المقدمة

تنتشر أفراد عائلة  Phytoseiidaeفي أغلب األنظمة البيئية البرية

حيث تعيش على المجموع الخضري ولحاء األشجار واألغصان

منتشرة في حقول التفاح في تركيا (Faraji et al., 2011؛ & Kasap

)Çobanoğlu, 2007

) (Evans et al., 1985وتفترس أغلب أنواع هذه العائلة األكاروسات

واعتُبر النوع  T. pyriأحد أهم مفترسات األكاروس األحمر
األوروبي على أشجار التفاح في أماكن مختلفة من العالم ( Collyer,

استخدم أفراد هذه العائلة في مكافحة األكاروسات على التفاح وكان

 .)Suparaku et al., 2014ويعتبر كذلك أحد أهم عوامل المكافحة

من عائلة  Tetranychidaeوالعضويات الصغيرة (.)Chant, 1985
أفضل مثال ناجح هو استخدام .)Solomon et al., 2000( T. pyri

ُس ّجل في سورية على أكاروسات التفاح األعداء الحيوية التالية:
في السويداء ) T. pyri (Scheutenو )T. cotoneastri (Wainstein

1976؛ Khan & Fent, 2005؛ Sengonca et al., 2003؛
البيولوجية في برامج اإلدارة المتكاملة في بساتين األشجار المثمرة

وكروم العنب في أماكن مختلفة من العالم (Duso et al., 2003؛
Helle & Sabelis, 1985؛ Huffaker et al., 1970؛ McMurtry,

من عائلة ( Phytoseiidaeالعبد هللا)2001 ،؛ وفي الالذقية

1992؛ Sekrecka & Niemczyk, 2006؛ Praslička et al., 2009؛

)( Eusseius scutalis (Athias-Henriotقرحيلي .)2009 ،كما

األعداء الحيوية وذلك ألنه غير متخصص ،يمكنه أن يتغذى على

)،Typhlodromus cotoneastri ،Neoseiulus fallacis (Garman

سجل ضحية وآخرون ( )2011في حمص

Typhlodromus

) (Typhlodromus) athiasae (Porath and Swinskiو Neoseiulus

https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.258265
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 .)Sengonca et al., 2003من المعروف أن  T. pyriمن أهم
غبار طلع النباتات وأبواغ فطرية عندما تغيب الفريسة الرئيسية
) .(Kain & Nyrop, 1995وهناك نتائج واعدة للمكافحة الحيوية

لألكاروس العنكبوتي ذي البقعتين  Tetranychus urticaeباستخدام
.)Gajek et al., 2004( T. pyri

وضمن التوجه العالمي والمحلي باتباع األساليب الزراعية الجيدة

واإلدارة المتكاملة لآلفات ،إضافة للزراعة العضوية ،يسهم التوازن

النتائج

الحيوي في بساتين التفاح بدور رئيس في التخفيف من استخدام

وجد في مواقع الدراسة الثالثة نوعان من األكاروسات المفترسة من

تطبيق أمثل لهذه الطرائق الزراعية ،ال ّبد من دراسة دقيقة لألعداء
الحيوية في منطقة تطبيق هذه الطرائق ،ومن هنا تأتي أهمية التوسع في

.cotoneastri

المبيدات وإمكانية االستغناء عنها في الزراعة العضوية ،ومن أجل

دراسة أنواع األعداء الحيوية لألكاروسات في بساتين التفاح في محافظة

السويداء ،ودراسة ديناميكية أعدادها في سورية.

عائلة  Phytoseiidaeوهما  Typhlodromus pyriو Typhlodromus

الموقع األول (سد الروم)
ترافق ظهور األكاروسات المفترسة مع ظهور األكاروسات النباتية.

وصلت أعداد األكاروسات النباتية القمة في الموسم األول على الصنف

مواد البحث وطرائقه

ستاركنغ بتاريخ  2018/7/1للنوع  ،Tetranychus urticaeحيث بلغت

تم تحديد ثالثة بساتين من التفاح على ارتفاعات مختلفة في المنطقة

 Panonychus ulmiبلغت بالمتوسط  0.6±2.72طور متحرك/الورقة،

الرئيسية لزراعة التفاح في جنوب سورية في ثالثة مواقع .وتحتوي

صنفين من التفاح غولدن ديليشس ( )Golden Deliciousوستاركنغ

ديليشس ( )Starking Deliciousبعمر أشجار متقارب في كل حقل
وبين الحقول الثالثة (حوالي  30سنة) .نفذت هذه الدراسة لعامين

متتاليين  2018و 2019على الحقول نفسها .الموقع األول في منطقة

سد الروم وهي ترتفع من  1100وحتى  1400م عن سطح البحر،

الموقع الثاني في مركز البحوث العلمية الزراعية في عين العرب،

السويداء ويرتفع  1400وحتى  1600م عن سطح البحر ،والموقع
الثالث في منطقة الطبنة الخامسة ويرتفع  1600م عن سطح البحر.
اختير من كل حقل أربعة أشجار من الصنف غولدن ديليشس وأربعة

أشجار من الصنف ستاركنغ ديليشس موزعة بشكل عشوائي في الحقل
و تركت دون معاملة باي نوع من المبيدات .أخذت العينات منها

أسبوعياً بدءاً من بداية حزيران/يونيو من كل عام ،بمعدل  25ورقة من

كل شجرة مثلت كامل تاج الشجرة .وضعت األوراق في أكياس
بالستيكية ضمن حافظة مبردة ونقلت إلى المختبر لدراستها ،حيث

كنست كافة أنواع األكاروسات الموجودة على األوراق باستخدام جهاز

عدت األنواع المختلفة من المفترسات
هندرسون ماركة  ،Bioquipثم
ّ
األكاروسية باستخدام مكبرة ماركة  Nikon SMZ1Dقوة التكبير .210
أُحصي متوسط عدد األطوار المتحركة (حوريات  +بالغات)

لألكاروسات النباتية بنوعيها وللمفترسات من عائلة Phytoseiidae

على الورقة ،وتم تحليل البيانات باستخدام برنامج  GenStatوباختبار
تحليل التباين  One way ANOVAباستخدام أقل فرق معنوي عند

مستوى احتمال  %5لمقارنة متوسطات األعداد على الصنفين.

بالمتوسط  0.42±0.7طور متحرك/الورقة وبتاريخ  2018/7/15للنوع

تلتها األكاروسات المفترسة بتاريخ 0.1±0.38( 2018/7/22

فرد/الورقة ،ووصلت ذروة أعداد األكاروسات النباتية في الموسم األول

على الصنف غولدن بتاريخ  2018/7/8للنوع  ،T. urticaeحيث بلغت
بالمتوسط  0.3±0.66طور متحرك/الورقة و بتاريخ  208/7/15للنوع

 0.6±2.72( P. ulmiطور متحرك /الورقة) ورافقتهما قمة المفترسات
بتاريخ  0.07±0.18( 2018/7/8فرد/الورقة) (شكل .)1

تأخر ظهور األكاروسات المفترسة على الصنف ستاركنغ في

الموسم الثاني حتى نهاية حزيران/يونيو ووصلت أعدادها إلى القمة

بتاريخ  0.12±0.35( 2019/8/4فرد/الورقة) ،بينما كانت ذروة

 T. urticaeبتاريخ  1.7±5.64( 2019/7/14طور متحرك/الورقة)

و P. ulmiبتاريخ  0.09±0.16( 2019/7/7طور متحرك/الورقة)،
وتأخرت في الموسم الثاني ذروة األكاروسات النباتية على الصنف

غولدن حتى  2019/7/28للنوع  7.5±19.78( T. urticaeطور

متحرك/الورقة) ،وكانت أعداد  P. ulmiقليلة جداً ( 0.09±0.16طور
متحرك /الورقة) ،وكانت الفروق بين الصنفين معنوية بإصابتها بنوعي

األكاروسات النباتية في موسمي الدراسة (جدول  .)1وترافق هذا
التأخير مع تأخير ذروة المفترسات حتى 0.09±0.33( 2019/8/4

فرد/الورقة) (شكل  .)2لقد كانت الفروق معنوية بين أعداد عائلة
 Phytoseiidaeعلى الصنفين في موسمي الدراسة ((P<0.0011

(جدول .)1

الموقع الثاني (عين العرب)
بدأت مالحظة أعداد مفترسات عائلة  Phytoseiidaeفي الموسم األول

على الصنف ستاركنغ بعد منتصف حزيران/يونيو ،وبلغت ذروتها

بتاريخ  0.14±0.32( 2018/8/27فرد على الورقة) .بينما كانت القمة

على الصنف ستاركنغ للنوع  T. urticaeبتاريخ 1.08( 2018/7/23

 0.52±طور متحرك/الورقة) ،والنوع  P. ulmiبتاريخ 2018/7/29
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( 0.21 ±0.48طور متحرك /الورقة) .بلغت ذروة أعداد المفترسات

إلى  0.26±0.26طور متحرك/الورقة .بلغت األكاروسات النباتية

( 0.07±0.12فرد /الورقة) ،بينما سبقتها ذروة  T. urticaeحيث كانت

( 0.12±0.24فرد/الورقة) ،وتلتها ذروة النوع  P. ulmiبتاريخ

على الصنف غولدن في الموسم األول أيضاً بتاريخ 2018/8/27

الذروة على الصنف غولدن في الموسم الثاني في منتصف تموز/يوليو

بتاريخ  1.64±2.21( 2018/8/6طور متحرك/الورقة) و P. ulmi

 0.4±0.64( 2019/7/21طور متحرك/الورقة) ،ثم النوع T. urticae

بدأ ظهور األكاروسات النباتية في الموسم الثاني على الصنف

فروق في اإلصابة بـ  P. ulmiبين الصنفين في الموسم األول ،وكانت

بتاريخ  2018/8/27ولكن كانت أعداده قليلة جداً (شكل .)1
ستاركنغ

في

منتصف

حزيران/يونيو

وكانت

ذروتها

بتاريخ

 ،2019/8/18حيث بلغت  0.12±0.26فرد /الورقة) .بلغت أعداد
 T. urticaeذروتها بتاريخ  4.7±14.72( 2019/8/4طور

بتاريخ  1.5±4.52( 2019/8/4طور متحرك/الورقة) (شكل  )2ظهرت

الفروق في أعداد مفترسات عائلة  Phytoseiidaeغير معنوية على
الصنفين في الموسمين ( P = 0.14و ( )P = 0.38جدول .)1

متحرك/الورقة) ،وكانت أعداد  P. ulmiقليلة ،حيث وصلت في الذروة

شكل  .1متوسط أعداد المفترسات من عائلة  Phytoseiidaeونوعي األكاروسات النباتية على صنفي التفاح في سد الروم ) ،(Aعين العرب )(B
والطبنة الخامسة ) (Cجنوب سورية خالل عام .2018
Figure 1. Mean numbers of Phytoseiids and phytophagous mites on two apple varieties in Sad El-Room (A), Ain Arab (B) and
Fifth Tabna (C) in southern Syria during 2018.
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شكل  .2متوسط أعداد المفترسات من عائلة  Phytoseiidaeونوعي األكاروسات النباتية على صنفي التفاح في سد الروم ) ،(Aعين العرب ) ،(Bالطبنة
الخامسة ) (Cجنوب سورية خالل عام .2019
Figure 2. Mean numbers of Phytoseiids and phytophagous mites on two apple varieties in Sad El-Room (A), Ain Arab (B) and
Fifth Tabna (C) in southern Syria during 2019.

الموقع الثالث (الطبنة الخامسة)

حيث

بتاريخ

كانت

2018/7/10

(2.005±6.58

طور

بدأت مالحظة األكاروسات المفترسة في الموسم األول على الصنف

متحرك/الورقة) ،أما النوع الثاني  P. ulmiفكانت أعداده قليلة وكانت

ظهور األكاروسات النباتية ،وبلغت ذروتها بعد منتصف تموز/يوليو

الصنف غولدن مع األكاروسات النباتية منذ بداية حزيران/يونيو

ستاركنغ في نهاية أيار/مايو وبداية حزيران/يونيو ،حيث ترافق مع

( 0.15±0.70فرد /الورقة) وسبقتها ذروة النوع النباتي T. urticae

الذروة بتاريخ  ،2018/7/17وترافق ظهورها في الموسم األول على
ووصلت

أعدادها

الذروة

بتاريخ

2018/6/16

(0.24±0.90

)261 Arab J. Pl. Prot. Vol. 38, No. 3 (2020

فرد/الورقة) ،حيث تزامنت مع ذروة النوع  2.6±2.97(T. urticaeطور

متحرك /الورقة) وتلتها ذروة النوع  P.ulmiبتاريخ  2018/7/23ولكن

كانت األعداد قليلة جداً (شكل .)1

بدأ ظهور األكاروسات المفترسة في الموسم الثاني على الصنف

ستاركنغ أيضاً في األول حزيران/يونيو وتأخرت ذروتها مقارنة مع

طور متحرك/الورقة) مقارنة مع الموسم األول حيث كانت بتاريخ

( 2019/8/4شكل .)2

ظهرت فروق في اإلصابة بين نوعي األكاروسات النباتية،

وكانت الفروق بين أعداد المفترسات غير معنوية في الموسم األول
ومعنوية في الموسم الثاني بين صنفي التفاح المدروسين (P= 0.94

الموسم األول حتى  2019/8/4حيث بلغت  0.14±0.56فرد/الورقة

و( ) P= 0.03جدول .)1

 2.2±2.96طور متحرك/الورقة بالنسبة للنوع  T. urticaeو 0.11

تدني أعداد األكاروسات النباتية .كانت نسبة أعداد المفترسات في

سبقتها ذروة النوعين النباتيين حيث كانت بتاريخ  2019/7/28وبلغت

لوحظ استمرار أعداد المفترسات في نهاية الموسم وحتى بعد

طور متحرك/الورقة بالنسبة للنوع  .P. ulmiتزامن ظهورها أيضاً في

الموقع الثالث (الطبنة الخامسة) في موسمي الدراسة أعلى من الموقعين

وتأخرت ذروة األعداد لألنواع الثالثة المفترسة ( )0.2±0.36والنباتية

الصنف ستاركنغ من الصنف غولدن بالرغم من أنه في الموسم الثاني

الموسم الثاني على الصنف غولدن مع بداية ظهور األكاروسات النباتية

 0.54±8.94( T. urticaeطور متحرك/الورقة) و1.12±5( P. ulmi

اآلخرين (شكل  .)1وكانت بشكل عام أعداد المفترسات أعلى على

كانت أعداد  T. urticaeفي بعض المواقع أعلى على الصنف غولدن
وكذلك ( P. ulmiجدول .)1

جدول  .1متوسط أعداد  T. urticaeو  P. ulmiوالمفترسات من عائلة  Phytoseiidaeعلى صنفي التفاح في ثالثة مواقع (سد الروم ،عين العرب،
الطبنة الخامسة) جنوب سورية خالل عامي  2018و .2019
Table 1. Mean number of P. ulmi, T. urtica and Phytoseiids on two apple varieties in three sites (Sad El-Room, Ain Arab and
Fifth Tabna) in southern Syria during 2018 and 2019.

الموقع/المعاملة
Site/treatment
سد الروم Sad El-Room
/T. urticaeورقة
T. urticae/leaf
/T. ulmiورقة
T. ulmi/leaf
 25/Phytoseiidsورقة
Phytoseiids/25 leave
عين العرب Ain Arab
/T. urticaeورقة
T. urticae/leaf
/T. ulmiورقة
T. ulmi/leaf
 25/Phytoseiidsورقة
Phytoseiids/25 leave

2019
غولدن ديليشس

ستاركنغ ديليشس

2018
غولدن ديليشس

Golden
Delicious

ستاركنغ ديليشس

Starking
Delicious

Golden
Delicious

P- value

Starking
Delicious

P- value
0.020

0.170±0.005 b

0.317±0.050 a

0.019

0.970±0.207 b

2.320±0.800 a

0.540±0.120 a

0.112±0.040 b

0.001

0.649±0.130 b

0.052±0.015 a

0.001

3.800±0.508a

1.400±0.300b

<0.001

2.380±0.600a

1.580±0.440b

<0.001

0.320±0.080 a

0.620±0.190 a

0.110

2.320±0.660 a

1.030±0.250 a

0.070

0.081±0.030 a

0.016±0.006 b

0.030

0.026±0.020 a

0.098±0.040 a

0.110

1.360±0.360 a

0.740±0.240 a

0.140

1.220±0.400 a

0.808±0.260 a

0.380

الطبنة الخامسة Fifth Tabna
/T. urticaeورقة
1.880±0.442 a
0.580±0.210 b
0.002
0.640±0.250 b
2.050±0.370 a
T. urticae/leaf
/T. ulmiورقة
0.990±0.250 a
0.020±0.008 b
0.4130
0.004±0.001 a
0.010±0.007 a
T. ulmi/leaf
 25/Phytoseiidsورقة
2.540±0.640 b
4.700±0.760 a
0.9400
7.800±1.400 a
7.400±1.000 a
Phytoseiids/25 leave
األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة في السطر نفسه غير مختلفة معنويا حسب اختبار أقل فرق معنوي عند مستوى إحتمال .0.05

0.010
<0.001
0.030

Values followed by the same letters in the same row are not significantly different based on LSD value at P = 0.05.
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المناقشة

المدروسة أعلى على الصنف ستاركنغ .توافق هذا مع ما نشر سابقاً

لقد وجد في هذه الدراسة على أشجار التفاح نوعان من المفترسات من

اختالفاً في أعداد  T. pyriبين ثمانية أصناف من التفاح ،ويعود هذا

عائلة  :Phytoseiidaeالنوع األول  T.cotoneastriوهو األقل انتشار
عالميا ،ولكنه موجود في تركيا على التفاح واألجاص والخوخ

) ،(Yesġlayer & Çobanoğlu, 2011أما النوع الثاني T. pyri

فهو أكثر انتشا اًر عالميًا ،وقد وجد في أغلب بساتين األشجار

( .)Suparaku et al., 2014كذلك وجد  )2003( Duso et al.أيضاً
االختالف بين األصناف إلى عدة عوامل منها شكل وتركيب الورقة

أن
( .)Downing & Moilliet, 1967فقد وجد ّ )2003( Roda et al.
األصناف التي عدد األوبار الشعرية عليها أكثر يكون أعداد
األكاروسات المفترسة أكثر ،حيث تحتفظ هذه األصناف بكميات أكبر

المثمرة في العالم ،كما ذكرنا سابقاً باإلضافة إلى سلوفاكيا

غذاء بديال لألكاروس المفترس
من غبار الطلع وأبواغ الفطور والتي تعد
ً
عند غياب فريستها األساسية .وقد وجدنا فروقاً معنوية في عدد األوبار

األوروبي وأهم عوامل المكافحة الحيوية في مناطق زراعة التفاح في

ستاركنغ /297سم بينما كانت على الصنف غولدن /109سم .

) (Praslička et al., 2011وألبانيا ) .(Suparaku et al., 2014وقد
تبين أن  T. pyriأكثر المفترسات أهمية في مكافحة األكاروس األحمر

على الورقة بين الصنفين حيث بلغ متوسط عدد األوبار على الصنف
2

2

أماكن مختلفة من العالم (Khan & Fent, 2005؛ Marshal et al.,

كانت نسبة أعداد المفترسات في الموقع الثالث (الطبنة الخامسة)

اطالقها في الحقل ،فتبقي مستوى األكاروس النباتي الضار تحت عتبة

ذلك إلى قلة عدد المعامالت المستخدمة في مكافحة عثة ثمار التفاح

 ،)2001حيث تربى سالالت مقاومة للمبيدات من هذا المفترس ،ويتم
الضرر االقتصادي (Kocourek & Tlusta, 1997؛

Niemczyk,

.)1991

تأتي أهمية  T. pyriأيضاً بسبب قدرته على التغذي على أنواع

أخرى عندما تغيب الفريسة الرئيسية ) (Kain & Nyrop, 1995كحبوب
الطلع والرحيق وأبواغ الفطور (Huffaker et al., 1970؛ Sengonca

et al., 2004؛  .)Solomon et al., 2000وتحافظ هذه الميزة على
بقائه في حال غياب الفريسة الرئيسية ،وقد الحظنا ذلك في نهاية

الموسم عندما تالشت أعداد  T. urticaeو P. ulmiبقيت أعداده عالية.

وصلت أعداد المفترسات إلى القمة في موسمي الدراسة في بداية

ومنتصف تموز/يوليو ومنتصف آب/أغسطس ،وهذا االختالف عائد

في موسمي الدراسة  2019-2018أعلى من الموقعين اآلخرين ،ويعود

في المواسم التي سبقت الدراسة في ذلك الموقع حيث تتم مكافحة عثة

ثمار التفاح  3-2مرات في الموسم باإلعتماد على المصائد الفرمونية،
بينما احتاج الموقعان اآلخران من  7-5معامالت لمكافحة عثة ثمار

التفاح في المواسم التي سبقت الدراسة ،واستخدمت في المكافحة عدة
أنواع من المبيدات البيرثرويدية والفوسفورية العضوية والتي لها تأثير

سام في األكاروس المفترس (Bonafos et al., 2007؛ Hardman et

al., 2007؛ .)Kreiter et al., 2010

أن المفترسات األكاروسية في
يمكن اإلستنتاج من هذه الدراسة ّ
الحد من أعداد
منطقة زراعة التفاح في ظهر الجيل لها دور هام في ّ

األكاروس ،ولكن االستخدام العشوائي للمبيدات وبخاصة تلك عالية

إلى اختالف الظروف المناخية بين سنوات الدراسة ،حيث تراوح الفرق

السمية ،قد قلص أعدادها وأعداد المفترسات األخرى وأبقاها تحت الحد
ّ
المطلوب الذي يجعلها في توازن مع اآلفة ،مما أدى إلى تفاقم مشكلة

حزيران/يونيو º 22.7س ،بينما كان في الموسم الثاني º 19.9س ،وقد

األحيان في بساتين التفاح ،لذا فهو بحاجة إلى أن يدخل إلى البستان،

 ،)Fent, 2005كما وجد  )2012( Praslička et al.أن قمة األعداد

طريقة إلدخاله بشكل كمي في بساتين التفاح كما أشار باحثون آخرون

في درجات الح اررة ما بين الموسمين في أشهر الربيع بين 3-2

درجات ،فكان متوسط درجات الح اررة لموسم  2018في شهر

توافق ذلك مع ما نشره سابقاً (Croft & MacRae, 1992؛ & Khan

على أشجار األجاص كانت في شهر آب/أغسطس.

األكاروس .فبالرغم من أن  T. pyriيوجد بأعداد قليلة في بعض
وال بد من تطوير بروتوكول لتربية  T. pyriفي المختبر ،ثم إيجاد

(.)Sekrecka & Niemczyk, 2006

أن أعداد المفترسات على الصنف
لقد وجد في هذه الدراسة ّ
ستاركنغ أكثر منها على الصنف غولدن ولم يرتبط ذلك بوفرة الفريسة

وحساسية المفترسات للمبيدات المستخدمة ،وتربيتها مختبرياً من أجل

غولدن في الموسم الثاني ،وبالرغم من ذلك كانت أعداد المفترسات

المنتشرين ومن ثم تربيتها وادخالها في برامج المكافحة المتكاملة.

( ،)P. ulmi ،T. urticaeفقد كانت أعدادها أعلى على الصنف

تعد هذه الدراسة خطوة أولى ،يجب التوسع فيها لتشمل صيانة

التعرف على بعض سلوكياتها وتحديد النوع األكفأ من النوعين
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Abstract
Al-Abdulla, J., M. Mofleh and L.H. Aslan. 2020. Population dynamics of Phytoseiids mite on apple orchards in
southern Syria. Arab Journal of Plant Protection, 38(3): 258-265.
This study was conducted to monitor the population dynamics of Phytoseiids mites on two apple varieties, namely Golden Delicious
and Starking Delicious, in three orchards at three different locations, Sad El-Room, Ain Arab and Fifth Tabna, in southern Syria during 2018
and 2019. Results obtained indicated the occurrence of two species of Phytosiieds, Typhlodromus pyri (Scheuten) and Typhlodromus
cotoneastri (Wainsten) in the studied orchards. The population of Phytosiieds reached the peak between first and middle of July and late
August. The Phytosiieds population density was higher on Starking Delicious than Golden Delicious apples, however, the number of
phytophagous mites were higher on Golden Delicious in some sites. Population of Phytosiieds was highest in the third location during the
two seasons 2018 and 2019. This study pointed out the importance and spread of Phytosiieds mites in apple orchards in southern Syria.
However, more studies are needed to investigate further their importance as biological control agents in the management of apple orchards.
Keywords: Phytoseiidae, Typhlodromus pyri, Typhlodromus cotoneastri, Apple, population dynamics, Syria.
Corresponding author: Jihan Al-Abdulla, Scientific Agricultural Research Center, As Suwayda, Syria, Email: jihan_na@hotmail.com
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