217

صقر وآخرون  -المجلة السورية للبحوث الزراعية  .228 - 217 :)2(5أيلول/سبتمبر 2018

الحيوية في السيطرة على
الكيميائية واألعداء
النباتية والمبيدات
كفاءة بعض المستخلصات
ّ
ّ
ّ
مجتمعات األكاروس األحمر ذي البقعتين  Tetranychus urticae Kochعلى البندورة
المحمية
في الزراعة
ّ
إبراهيم عزيز صقر

()1

وماجدة محمد مفلح

()2

ورندة أحمد سليمان*

()1

( .)1قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية.
( .)2الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية ،دمشق ،سورية.
(*للمراسلة :م .رنده سليمان .البريد اإللكتروني.)randasuliman65@gmail.com :
		
تاريخ االستالم2017/12/28 :

تاريخ القبول2018/04/10 :

الملخص
المائية لثالثة أنواع نباتية هي :األزدرخت،Melia azedarach L.
أُجريت دراسة لتقييم
فاعلية المستخلصات ّ
ّ
السمالكس  Smilax aspera L.واألصطرك  Styrax officinalis L.وثالثة مبيدات آكلوبرايد ،acetamiprid
بيماكتيــن  abamectinوســانمايت  pyridabenإو�طــاق المفترســين Phytoseiulus persimilis Athias-
 Henriotو Stethorus gilvifrons Mulsantفــي ضبــط مجتمعــات األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن
المحميــة.
Tetranychus urticae Kochعلــى نبــات البنــدورة  Lycopersicon esculantmضمــن الز ارعــة
ّ
الد ارســة امتــاك مســتخلصي األصطــرك واألزدرخــت درجــة تأثيــر جيــدة تجــاوزت  %56فــي األســبوع
أظهــرت نتائــج ّ
فاعليــة مســتخلص
األول مــن تنفيــذ االختبــار ،وهــي علــى التوالــي  56.45و .%64.79كمــا لوحــظ انخفــاض
ّ
الســمالكس عنــد األســبوع األول للمعاملــة  .% 35.26تفــوق المبيــد األكاروســي المتخصــص  pyridabenعلــى
المبيديــن اآلخريــن ،حيــث بلغــت نســبة القتــل  % 68.95بعــد  24ســاعة مــن تنفيــذ االختبــار ،وتجــاوزت  % 80فــي
األســبوع األول ،وبشــكل مماثــل بلغــت هــذة النســبة للمبيــد  %65.33 abamectinو % 78.43بعــد  24ســاعة
فاعليــة للمبيــد الحشــري  acetamipridفــي األســبوع األول
وفــي األســبوع األول علــى التوالــي ،بينمــا كانــت أعلــى
ّ
بمعـ ّـدل بلــغ  .% 37.28ارتفعــت كفــاءة المفترســين  P.persimilisو  S.gilvifronsتدريجيـاً ليشـ ّكال مجتمعـاً قــاد اًر
علــى ضبــط مجتمــع األكاروس الضــار  T.urticaeبــدءاً مــن األســبوع الثالــث بالنســبة للمفتــرس P.persimilis
 %53.72ووصلــت إلــى  %58.12فــي األســبوع ال اربــع ،ومــع المفتــرس  35.71 S.gilvifronsو% 47.11
تفوق إطالق المفترس  P.persimilisفي السيطرة على مجتمعات األكاروس األحمر ذي
على التوالي ،وبالنتيجة ّ
البقعتيــن  .T.urticaeلوحــظ تفـ ّـوق مســتخلص األزدرخــت وبفــر ٍ
النباتيــة .تراجعــت
ق معنــوي مــع كافــة المســتخلصات
ّ
ٍ
الكيميائية في األسبوع الثاني والثالث والرابع ،وبشكل كبير
النباتية ،والمبيدات
الفاعلية في معامالت المستخلصات
ّ
ّ
ّ
بالنسبة للمستخلصات النباتية ،كما حقّق المرّكب الطبيعي المنشأ  abamectinكفاءةً عاليةً دون فر ٍ
ق معنوي مع
المتخصص وبفرق معنوي مع كافّة المعامالت األخرى.
المبيد األكاروسي
ّ
كيميائيــة ،إطــاق مفتــرس،Tetranychus urticae ،
نباتيــة ،مبيــدات
ّ
الكلمــات المفتاحيــة :مســتخلصات ّ
 Stethorus gilvifronsو.Phytoseiulus persimilis
المقدمة:
اقتصادي ـاً وهــو عالمــي االنتشــار ومتعــدد
الهامــة
ّ
ُيعـ ّـد األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن Tetranychus urticae Kochمــن اآلفــات ّ
العوائــل )ُ ،(Bolland et al., 1998يحــدث خســائر فادحــة للنباتــات فــي الز ارعــة المحميــة والحقليــة ) ،(Tehri, 2014ويتكاثــر
المحميــة
خاص ـةً فــي ظــروف الز ارعــة
ـارة والجا فــة ،ويمكــن أن يش ـ ّكل وبــاء فــي غضــون أ ســابيع،
ّ
ّ
بســرعة فــي الظــروف الحـ ّ
ٍ
) ،(Attia et al., 2013يرتبــط الضــرر الــذي ُيحدثــه بكثافــة مجتمعاتــه ،وبالظــروف المحيطــة مــن ح ـ اررة ورطوبــة إو�ضــاءة
ـإن األوراق المصابــة تجـ ُّ
ـف وتســقط ( .)Srinivasan, 2009تعـ ّـددت اإلج ـراءات والم ـواد
(مفلــح ،)2010 ،وعنــد اشــتداد اإلصابــة فـ ّ
الكيميائيــة الـ ّـدور األبــرز واألهـ ّـم نظ ـ اًر لســهولة اســتعمالها وســرعة
التــي اســتُخدمت للتقليــل مــن األض ـرار التــي يســببها ،وكان للمكافحــة
ّ
الصنعيــة مــن تسـ ّـممات ،وتلـ ّـوث البيئــة ،وتأثيراتهــا علــى
أن زيــادة مشــاكل المبيــدات
ّ
تأثيرهــا ( ،)Stavrinides and Mills, 2009إال ّ
تؤمــن الســيطرة علــى اآلفــات،
التوازنــات بيــن األحيــاء ،واكتســاب العديــد مــن اآلفــات الزر ّ
اعيــة لصفــة المقاومــةّ ،أدى إلــى البحــث عــن بدائــل لهــا ّ
Sakr et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 217 - 228. September 2018
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وتحافــظ بدرجـ ٍـة كبي ـرة علــى الت ـوازن الحيــوي ونظافــة البيئــة ) ،(Monteiro et al., 2015فكانــت التوجهــات بالعــودة إلــى الطبيعــة
األم للحصــول علــى مرّكبـ ٍ
ـميتها منخفضــة لإلنســان والحيـوان والنبــات،
ـات
ـامة ،أو سـ ّ
طبيعيــة (مســتخلصات ّ
ّ
نباتيــة) أكثــر أمانـاً ،وغيــر سـ ّ
ّ
ـبب
ـ
س
ت
ال
ـا
ـ
ه
أن
ـن
ـ
ع
ا
ـ
ض
ف
ً
تلوثـاً للبيئــة ،ونــاد اًر مــا تظهــر ســاالت مقاومــة ضـ ّـد فعــل المبيــد الطبيعــي المنشــأ ) .(Milner, 1997إضافـةّ
ّ
ّ
الحيويــة فــي ضبــط مجتمعــات اآلفــة دون مســتوى الضــرر االقتصــادي).(EL-Sharabasy, 2010
ـداء
ـ
ع
األ
ـتخدام
ـ
س
ا
ـى
ـ
ل
إ
ّ
جيــدة لـ ٍّ
ـكل مــن األصطــرك
درســت ســليمان ( )2005تأثيــر بعــض المســتخلصات
فعاليــة ّ
النباتيــة علــى  ،T.urticaeحيــث أثبتــت وجــود ّ
ّ
 Styrax officinalisواألزدرخــت  Melia azedarachتجــاوزت  %70فــي اليــوم الثالــث مــن تنفيــذ االختبــار.
مائيــة ألربعــة أنـواع نباتيــة علــى  Stethorus gilvifrons Mulsantكمفتــرس
ـمية مســتخلصات ّ
قيــم ) Sarmah et al., (2009سـ ّ
ّ
لــأكاروس األحمــر  ،Oligonychus coffeae Nietnerوقــد أظهــرت جميــع المســتخلصات نســبة قتــل تجــاوزت  %50لــأكاروس
المائيــة لــم تســبب قت ـاً لبالغــات  S.gilvifronsفــي حــال المعاملــة
أن هــذه المســتخلصات
الضــار مخبرّي ـاً
ّ
ّ
وحقلي ـاً ،فــي حيــن ّ
الحيويــة لــأكاروس األحمــر ذي
بالتراكيــز العاليــة للمســتخلصات .درســت مفلــح ( )2010كفــاءة بعــض المفترســات فــي المكافحــة
ّ
المحميــة مــن خــال إطــاق المفترســين  P.persimilisو S.gilvifronsوبالنتيجــة تم ّكــن المفتــرس
البقعتيــن  T.urticaeفــي الز ارعــة
ّ
 P.persimilisمــن ضبــط مجتمعــات هــذه اآلفــة خــال ثالثــة أســابيع عنــد معـ ّـدل إطــاق  10:1مفتــرس /فريســة علــى نباتــات البنــدورة
أن المفتــرس  S.gilvifronsتم ّكــن مــن ضبــط مجتمعــات األكاروس T.urticaeعنــد معـ ّـدالت اإلطــاق
فــي البيــوت المحميــة ،فــي حيــن ّ
 5:1و 10:1مفتــرس /فريســة فــي األســبوع الســادس .قــارن ) Chahine et al., (1992بيــن اســتخدام مبيــدات أكاروســية إو�طــاق
أن مبيــد البنتــاك كان أعلــى كفــاءة فــي
المفتــرس  P.persimilisبمعـ ّـدل  12:1لمكافحــة T.urticaeضمــن البيــت المحمــيّ ،
تبيــن ّ
تخفيــض مجتمعــات األكاروس حتــى بعــد تســعة أيــام مــن اســتخدامه تــاه المفتــرس ،ثــم بــدأت مجتمعــات األكاروس بالت ازيــد ووصلــت إلــى
ســتة أضعــاف فــي معاملــة البنتــاك بينمــا تضاعفــت فقــط فــي معاملــة المفتــرس خــال شــهر واحــدّ ،قيــم ) Barber, (2017تأثيــر ثالثــة
ـأن المبيــد األكاروســي ) (fenbutatin oxideقــد حقــق أعلــى
مبيــدات فــي األكاروســات الضــارة والنافعــة علــى نبــات الباذنجــان ،وجــد بـ ّ
نســبة قتــل لل ـ  ،T.urticaeوكان المبيــد الحشــري ) (acetamipridاألقــل تأثيـ اًر فــي األكاروســات المفترســة (النافعــة) Phytoseiidae
مثــل (.) Phytoseiulus persimilis, Phytoseius finitimus and Typhlodromus recki
تشـ ّكل المعطيــات الســابق ذكرهــا األســاس فــي اختيــار موضــوع هــذا البحــث ضمــن ســياق التوجهــات الحديثــة مــن خــال اعتمــاده علــى
الحيويــة األكثــر أمانـاً للبيئــة ،واألحيــاء
طبيعيــة تســاعد فــي الســيطرة علــى األكاروســات الضــارة بالمزروعــات ،واســتخدام األعــداء
منتجــات
ّ
ّ
ـإن البحــث يهــدف إلــى:
ـاء علــى ذلــك فـ ّ
غيــر المســتهدفة ،والمبيــدات األقــل تأثيـ اًر فــي األعــداء الحيويــة وبنـ ً
الحيويــة فــي الســيطرة علــى األكاروس األحمــر
ـداء
ـ
ع
األ
ـاق
ـ
ط
�
و
ـة
ـ
الكيميائي
النباتيــة والمبيــدات
فاعليــة بعــض المســتخلصات
اختبــار
ّ إ
ّ
ّ
ّ
ذو البقعتيــن T.urticae
المقارنــة بيــن درجــة تأثيــر ٍّ
الحيويــة فــي ضبــط مجتمــع األكاروس
الكيميائيــة واألعــداء
النباتيــة والمبيــدات
كل مــن المســتخلصات
ّ
ّ
ّ
الضــار.

مواد البحث وطرائقه:
 .1تربية كائنات االختبار:
الحيويــة قســم وقايــة النبــات – كليــة الز ارعــة – جامعــة تشـرين ونفــذ االختبــار ضمــن
تمــت تربيــة كائنــات االختبــار فــي مختبــر المكافحــة
ّ
ّ
بيــت بالســتيكي تابــع للجامعــة
 .1.1تربية األكاروس األحمر ذو البقعتين :Tetranychus urticae
تمــت تربيــة األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن T.urticaeلعـ ّـدة ســنوات مخبرّي ـاً للحصــول علــى الســالة الحساســة دون اســتخدام
ّ
مفضــل لكائــن االختبــار ُزرعــت البــذور ضمــن
مبيــدات ،اختيــرت الفاصوليــاء المزروعــة  Phaseolus vulgaris L.كنبــات عائــل ّ
أصــص بالســتيكية قطــر( )12ســم ارتفــاع ( )10ســم موضوعــة فــي صوانــي بالســتيكية ( )45×30ســم .اســتخدمت النباتــات بعمــر
ثالثــة أســابيع لتربيــة األكاروســات عليهــا داخــل حــوض تربيــة نموذجــي بأبعــاد( )2×1م ذو جــدار مــن حاجزيــن بينهمــا فـراغ ُيملــئ
بالمــاء لضمــان عــدم هج ـرة األكاروســات وحفاظ ـاً علــى المخبــر مــن التلـ ّـوث ،جــرى اســتبدال نباتــات الفاصوليــاء المتضــررة نتيجــة
تغذيــة األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن بنباتــات ســليمة م ـرة واحــدة أســبوعياً مــن خــال اقتطــاع القمــم الناميــة للنباتــات المتضــررة
ووضعهــا علــى النباتــات الجديــدة الســليمة وتتــرك لمــدة  24ســاعة ثــم تســتبعد ،حيــث تُوضــع النباتــات المتضــررة ضمــن وعــاء
يحــوي المــاء لمــدة يــوم إضافــي قبــل رميهــا خــارج المختبــر ،ومــن أجــل الحصــول علــى بالغــات  T.urticaeبأعمــار متقاربــة تُنقــل
البالغــات إلــى بيئــة التربيــة وبأعــداد كافيــة وتتــرك لمــدة 24ســا لوضــع البيــض ثــم تُســتبعدُ ،يتــرك البيــض للتطــور وعنــد الوصــول
للطــور المطلــوب ُينقــل إلــى الشـرائح المجهـزة لالختبــار( ،)Sakr, 1988اســتُخدمت أفـراد األكاروس المرّبــاة ككائــن اختبــار وكغــذاء
للمفترســين  P.persimilisو .S.gilvifrons
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 .2.1تربية المفترس األكاروسي :Phytoseiulus persimilis
ُرّبــي المفتــرس بتغذيتــه علــى أفـراد األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن المربــاة علــى نبــات الفاصوليــاء ضمــن أحـواض بالســتيكية دائريــة
قطــر ( )100ســم ارتفــاع ( )30ســم مــع وضــع طبقــة مائيــة فــي أســفل الحــوض لمنــع انتقــال أفـراد األكاروس الضــار ومفترســة علــى
حـ ٍّـد سـواء إلــى النباتــات المتواجــدة فــي المختبــر ،ووضــع طبــق بتــري أســفل ك ّل أصيــص لفصلــه عــن المــاء وللتقليــل مــن الرطوبــة،
ُيقـ ّـدم الغــذاء للمفتــرس مــن خــال اقتطــاع األوراق والقمــم الناميــة مــن النباتــات فــي حــوض تربيــة األكاروس الضــار وتوضــع فــوق
النباتــات المعـ ّـدة لتربيــة المفتــرس باســتمرار مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتم اررية تربيتــه ،ومــن أجــل الحصــول علــى بالغــات المفتــرس،
ُنقلــت البالغــات إلــى بيئــة التربيــة وبأعــداد كافيــة وتُركــت لمــدة  24ســاعة لوضــع البيــض ثــم اســتبعدت ،وعنــد الوصــول للطــور
المطلــوب ُنقلــت إلــى الشـرائح المجهـزة لالختبــار).(Vergel et al., 2011
 .3.1تربية المفترس الحشري : Stethorus gilvifrons
مفضــل
تمــت تربيــة المفتــرس بتغذيتــه علــى أف ـراد األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن المرّبــاة علــى نبــات الفاصوليــاء كعائــل نباتــي
ّ
ّ
ـزودة مــن األعلــى بشــبك ناعــم مــن أجــل التهويــة
ـ
م
ـم
ـ
س
((15x25x35
ـاد
ـ
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بأب
ـة
ـ
ص
خا
ـة
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ت
اض
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ـ
ح
أ
ـن
ـ
م
ض
،(Walters,
)1974
ّ
خاصـةً البالغــات ،تُفــرش أرضيــة الحــوض بطبقــة مــن القطــن تعلوهــا طبقــة ورق نشــاف ،ثــم تبلــل مــن أجــل
ولمنــع األفـراد مــن الهــروب
ّ
تأميــن الرطوبــة الكافيــة لألجـزاء النباتيــة المســتخدمةُ .يقـ ّـدم الغــذاء للمفتــرس مــن خــال اقتطــاع األوراق والقمــم الناميــة فــي حــوض تربيــة
األكاروس الضــار وتوضــع فــوق النباتــات المعــدة لتربيــة المفتــرس مــن أجــل الحفــاظ علــى اســتم اررية تربيتــه (.)Ibrahim et al., 2010
 .2المستخلصات النباتية والمبيدات المختبرة:
اســتُخدمت عصــارة ثالثــة أنـواع نباتيــة متواجــدة فــي بيئتنــا المحليــة ،وثالثــة مبيــدات مســتخدمة ومتواجــدة فــي األسـواق ،وتـ ّـم اختيــار مبيــد
أكاروســي متخصــص ،ومبيــد حشــري متخصــص ،وآخــر أكاروســي حشــري ،كمــا هــو وارد فــي الجدوليــن  )1و .)2تـ ّـم الحصــول علــى
العصــارة النباتيــة المائيــة التــي تـ ّـم اســتخدامها فــي االختبــارات ،عبــر تقطيــع األج ـزاء النباتيــة وهرســها بالهــاون ،ومــن ثــم نقعهــا بالمــاء
المقطــر بمعـ ّـدل 100غ مــادة نباتيــة 100/مــل مــاء مقطــر ولمــدة أربــع ســاعات ،وبعدهــا تــم الترشــيح للحصــول علــى عصــارة النبــات
المســتخدم فــي االختبــارات الحيويــة دون تخفيــف (لبابيــدي وقدســية2001 ،؛ ســليمان2005 ،؛ .)Sarmah et al., 2009
الجدول  .1األنواع النباتية المستخدمة الستخالص العصارة النباتية
االسم العربي

االسم العلمي

الفصيلة

الجزء المستخدم

األزدرخت

Melia azedarach

Meliaceae

بذور

السمالكس

aspera

Smilax

Smilacaceae

ثمار عنقودية حمراء

األصطرك

Styrax officinalis

Styracaceae

بذور

الجدول  .2المبيدات الكيميائية المستخدمة
المجموعة

شكل المبيد ونسبة المادة الفعالة

الصفات

معدل االستخدام

االسم التجاري اسم المادة الفعالة
آكلوبرايد

acetamiprid

neonicotinoids

%20-SP

جهازي-حشري متخصص

1غ/ليتر

بيماكتين

abamectin

avermectin

%1.8-EC

اختراقي-أكاروسي حشري
ذو منشأ طبيعي

 0.5مل/ليتر

سانمايت

pyridaben

pyridazinone

%20-WP

أكاروسي متخصص -ذو
تأثير صاعق و سريع

0.5غ/ليتر

المحمية:
الحيوية ضمن الزراعة
 .3طريقة المعاملة وتنفيذ االختبارات
ّ
ّ
تم إعداد البيت البالستيكي من تنظيف وتعقيم
ُنفّذت االختبارات ضمن البيت البالستيكي باستخدام المبيدات والمستخلصات النباتية السابقة الذكرّ ،
ووزعت البطاقات الالزمة لتنفيذ
ص ّممت التجربة ّ
وحراثة ومن ثم ُزرعت نباتات البندو ةر هجين يسرى ،ولدى وصول النباتات لمرحلة العنقود الثانيُ ،
الصناعية من خالل تجهيز شرائح دائرية نباتية من
ائية ،ثم أجريت العدوى
ّ
التام العشو ّ
االختبارات الحيوية ضمن البيت البالستيكي باستخدام التصميم ّ
األوراق األولية لنبات الفاصولياء ،تحمل ٍّ
ووزعت على نباتات البندو ةر حسب
الملقط
باستخدام
نقلت
ثم
T.urticae
لألكاروس
كل منها  3بالغات
ّ
ّ
المعامالت على ثالثة مستويات :المستوى السفلي ،األوسط والعلوي ثم االنتظار لمدة  15يوماً لتقدير كثافة مجتمع اآلفة قبل إجراء المعامالت.
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الحياتيــة لــأكاروس ( بيضــة ،حوريــات العمــر األول ،والثانــي ،والبالغــات ذكــو اًر إو�ناثـاً،
أُخــذت القـراءة مــن خــال تعــداد كافّــة الم ارحــل
ّ
الكيميائيــة،
وكذلــك أط ـوار ال ارحــة) ،وأُعيــدت الش ـرائح الور ّقيــة إلــى أوراق النباتــات التــي أُخــذت منهــا .عوملــت النباتــات بالمبيــدات
ّ
ووزعــت ضمــن
والمســتخلصات
النباتيــة ،وأطلــق المفتــرس  P.persimilisوذلــك بمعـ ّـدل إطــاق  10:1مفتــرس /فريســة إلــى ك ّل نبــاتّ ،
ّ
 3مســتويات :قمــة ووســط وأســفل النبــات ،كمــا أطلــق المفتــرس الحشــري  S.gilvifronsبنفــس معـ ّـدل اإلطــاق بعــد تثبيــت الناموســيات
الخاصــة بــك ّل نبــات بشـ ٍ
ـكل منفصــل ،مــع تجهيــز ٍّ
كل منهــا بســحاب خــاص بطــول ( )100ســم للمحافظــة علــى عــدد بالغــات المفتــرس
ضمــن المعاملــة الواحــدة .بلــغ عــدد المعامــات فــي هــذا االختبــار تســعة ،ولــك ّل معاملــة عشـرة مكــررات ،ممثـاً ك ّل مكــرر بنبــات بنــدورة.
تــم تجهيــز عشـرة أكيــاس نايلــون شــفافة لــكل معاملــة ،يحتــوي ك ّل كيــس علــى  3وريقــات بنــدورة مرفقــة ًّ
كل منهــا ببطاقــة تعريــف بالمكــرر
ّ
والمعاملــة ،وضعــت داخــل الكيــس وأغلقــت وجمعــت األكيــاس العشـرة التــي تمثــل كل المعاملــة .أخــذت القـراءات بعــد  24ســاعة ثــم مـرة
كل أســبوع ولمــدة أربعــة أســابيع ،باســتخدام مكبـرة مزدوجــة العينيــة بقــوة تكبيــر.10X
استخدمت معادلة هندرسون وتلتون ) Henderson and Tilton, (1955لمتابعة تغيرات أعداد األكاروسات في المعاملة.
درجة التأثير[(Cb.Ta/Ca.Tb(-]1 100 = %
 Caعدد األفراد الحية في مكررات الشاهد بعد المعاملة.
 Cbعدد األفراد الحية في مكررات الشاهد قبل المعاملة.
 Taعدد األفراد الحية في مكررات المعاملة بعد المعاملة.
 Tbعدد األفراد الحية في مكررات المعاملة قبل المعاملة.
التحليل االحصائي:
تـ ّـم إج ـراء تحليــل تبايــن للبيانــات باالعتمــاد علــى المعالجــات الموصوفــة مــن قبــل ( Steel and Torrie, (1980باســتخدام برنامــج
التحليــل اإلحصائــي  ،GenStat11حيــث تـ ّـم تقديــر قيمــة  Fثــم مقارنــة االختالفــات بيــن المتوســطات باالعتمــاد علــى نتائــج  Fوذلــك
معنويــة بيــن المعامــات المدروســة .كمــا تـ ّـم حســاب معامــل
باســتخدام اختبــار  Tukeyوذلــك عندمــا يشــير اختبــار  Fإلــى وجــود فــروق
ّ
يعبــر عــن تشــتت القيــم عــن المتوســط الحســابي.
االختــاف ( )CVالــذي ّ
النتائج والمناقشة:
 .1اختبار المستخلصات النباتية:
النباتيــة فــي ضبــط مجتمعــات األكاروس األحمــر ذي البقعتيــن T.urticae
توضــح األشــكال ( )3،2،1نتائــج المعاملــة بالمســتخلصات
ّ
ّ
ضمــن البيــت المحمــي ،وقــد وصلــت أعلــى درجــة تأثيــر بالمســتخلصات النباتيــة لــدى المعاملــة بمســتخلص بــذور األزدرخــت %58.83
تــاه مســتخلص بــذور األصطــرك  %45.99ثــم الســمالكس %42.70وذلــك بعــد  24ســاعة مــن المعاملــة ،توافقــت النتائــج مــع
) Yanar et al., (2011حيــث بلغــت نســبة القتــل  %44.25باســتخدام المســتخلص الميثانولــي لبــذور األصطــرك ،ويتوافــق نســبياً
مــع نتائــج ) Mwandila et al., (2013حيــث وصلــت نســبة القتــل لــأكاروس األحمــر ذي البقعتيــن إلــى  %73.90بعــد  24ســاعة
مــن المعاملــة بمســتخلص األزدرخــت .لوحــظ ارتفــاع معنــوي فــي كفــاءة كل مــن مســتخلصي األزدرخــت واألصطــرك فــي األســبوع األول،
وانخفــاض درجــة تأثيــر مســتخلص الســمالكس إلــى  %35.26وقــد يعــود ذلــك لطبيعــة الم ـواد الداخلــة فــي تركيــب هــذا المســتخلص
وتحلّلهــا ،ووصلــت جميعهــا بعــد أربعــة أســابيع إلــى  %25.21 ،20.34 ،35.12لـ ٍّ
ـكل مــن األزدرخــت األصطــرك والســمالكس علــى
التوالــي ،لتأثــر المســتخلصات الطبيعيــة بالظــروف الجويــة مــن حـ اررة ورطوبــة إو�ضــاءة.
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الشكل  .1كفاءة مستخلص األزدرخت في ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين T.urticaeضمن البيت المحمي
(األحرف المتشابهة والمرافقة لألعمدة تشير إلى أنه ال يوجد فروقات معنوية بين المعامالت(

الشكل  .2كفاءة مستخلص السمالكس في ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين T.urticaeضمن البيت المحمي

الشكل  .3كفاءة مستخلص األصطرك في ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين  T.urticaeضمن البيت المحمي
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.2اختبار المبيدات الكيميائية:
نفــذت االختبــارات لتحديــد فاعليــة بعــض المبيــدات الكيميائيــة فــي ضبــط مجتمــع  T.urticaeفــي البيــت المحمــي (األشــكال .)6،5،4
لوحظ ارتفاع في نسبة القتل لدى المعاملة بالمبيد األكاروسي المتخصص  pyridabenحيث وصلت إلى  %68.95بعد  24ساعة من تنفيذ
االختبــار ،وارتفعــت فــي األســبوع األول إلــى %83.77وبفــروق معنويــة فــي درجــة تأثيــر المبيــد ،تراجعــت فاعليــة  pyridabenتدريجيـاً
حتــى وصلــت فــي األســبوع ال اربــع إلــى .%48.17وصلــت درجــة تأثيــر abamectinبعــد  24ســاعة مــن تنفيــذ االختبــار %65.33وهــذا
ال يتوافــق مــع نتائــج ) Mwandila et al., (2013حيــث وصلــت نســبة القتــل إلــى  %90لــدى المعاملــة ب ـ ـ ـ ـ  abamectinبعــد 24
ســاعة مــن تنفيــذ االختبــار ،قــد يعــود ذلــك لالختــاف فــي معــدل االســتخدام .وحقــق  abamectinأعلــى نســبة قتــل لــه فــي األســبوع األول
 ،%78.43وانخفضــت الفاعليــة فــي األســبوعين الثالــث وال اربــع إلــى  53.58و%42.44علــى التوالــي مــع وجــود فــروق معنويــة .امتلــك
المبيد الحشــري المتخصص  acetamipridالتأثير األقل وأعلى نســبة قتل حققها في األســبوع األول  .%37.28كما أظهرت النتائج
تأثيـ اًر جيــداً تجــاوز  %65لـ ٍّ
ـكل مــن المركبيــن األكاروســي المتخصــص  pyridabenوالحشــري األكاروســي الـــ  abamectinخــال 24
ـتمرت فاعليتهمــا بحــدود تجــاوزت  %50لمــدة ثالثــة أســابيع بعــد المعاملــة ،فــي حيــن كانــت فاعليــة المبيــد
ســاعة مــن المعاملــة ،وقــد اسـ ّ
الد ارسـ�ة .تبيـ�ن النتائـ�ج أهميـ�ة اختيـ�ار المركـ�ب الطبيعـ�ي المنشـ�أ
�تمرت طيلـ�ة فتـ�رة ّ
الحشــري المتخصــص  acetamipridضعيفـ�ة واسـ ّ
ـمية وسـريع
ـ
س
ال
ـل
ـ
ي
قل
ـه
ـ
ن
كو
،pyridaben
ـص
ـ
ص
المتخ
ـد
ـ
ي
المب
ـه
ـ
ت
كفاء
ـي
ـ
ف
ـارب
ـ
ق
 abamectinفــي ب ارمــج مكافحــة األكاروســات والــذي
ّ
االســتقالب والتفــكك قياسـاً بالمركبــات الكيميائيــة الرئيســة التقليديــة ،كمــا يمكــن اســتخدامه بالتنــاوب مــع المركبــات المتخصصــة للحــد مــا
أمكــن مــن اكتســاب األكاروســات لصفــة المقاومــة.

الشكل  .4كفاءة  acetamipridفي ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين  T.urticaeضمن البيت المحمي

الشكل  .5كفاءة الـ  pyridabenفي ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين  T. urticaeضمن البيت المحمي
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الشكل  .6كفاءة  abamectinفي ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين T.urticaeضمن البيت المحمي

 .3اختبار كفاءة إطالق المفترسين  P.persimilisو :S.gilvifrons
أُجريــت االختبــارات لتحديــد كفــاءة إطــاق المفترســين  P.persimilisو S.gilvifronsفــي البيــت المحمــي (الشــكلين  .)8،7ازدادت
كفــاءة المفتــرس  P.persimilisبــدءاً مــن األســبوع الثانــي حيــث بلغــت  ،%36.04توافقــت النتائــج مــع )Vergel et al., (2011
حيــث ّأدى إطــاق هــذا المفتــرس إلــى خفــض كثافــة مجتمــع T.urticaeإلــى  %32.9فــي األســبوع الثانــي ،ثــم ارتفعــت بشــكل ملحــوظ
أن المفتــرس احتــاج إلــى ثالثــة أســابيع حتــى شـ ّكل مجتمعـاً اســتطاع أن يضبــط
فــي األســبوع الثالــث لتبلــغ  .%53.49نســتطيع القــول ّ
مجتمــع األكاروس الضــار وهــذا يتوافــق مــع نتائــج مفلــح .)2010( ،ازدادت كفــاءة إطــاق المفتــرس  P.persimilisفــي األســبوع ال اربــع
معنويــة مــا بيــن األســبوعين الثالــث وال اربــع ( الشــكل .)7
إلــى  58.12%دون وجــود فــروق
ّ
ولكنهــا لــم تتجــاوز
ارتفعــت كفــاءة إطــاق المفتــرس  S.gilvifronsبشــكل تدريجــي مــن بدايــة االختبــار حتــى نهايتــه وبفــروق
معنويــةّ ،
ّ
بعــد أربعــة أســابيع  .%47.11قــد تعــود الكفــاءة المنخفضــة للمفتــرس  S.gilvifronsقياسـاً بالمفتــرس  P.persimilisبعــد مــرور عــدة
الضــار بســبب دورة
أســابيع علــى إطالقهمــا إلــى عــدم مقــدرة المفتــرس األول لتشــكيل مجتمعــه القــادر علــى ضبــط مجتمــع األكاروس ّ
حياتــه الطويلــة قياس ـاً بــدورة حيــاة المفتــرس  P.persimilisوربمــا لالختــاف فــي القــدرة االفت ارســية لـ ٍّ
ـكل منهمــا ( Everson, 1980؛
مفلــح.)2010 ،

الشكل  .7كفاءة المفترس  P.persimilisفي ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين T.urticaeضمن البيت المحمي
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الشكل  .8كفاءة المفترس  S.gilvifronsفي ضبط مجتمع األكاروس األحمر ذي البقعتين T.urticaeضمن البيت المحمي

 .4مقارن��ة االختب��ارات للمس��تخلصات النباتي��ة والمبي��دات الكيميائي��ة واألع��داء الحيوي�ةـ عل��ى األكاروس األحم��ر ذي البقعتي��ن
T.urticaeعلــى البنــدورة ضمــن الزراعــة المحميــة:
أظهــرت المقارنــة مــا بيــن المســتخلصات النباتيــة والمبيــدات الكيميائيــة إو�طــاق المفترســات فــي ضبــط مجتمــع األكاروس األحمــر ذي
البقعتيــن ( T.urticaeاألشــكال  )13،12،11،10،9تفــوق  pyridabenبأعلــى درجــة تأثيــر وبفــر ٍ
ق معنــوي مــع كافــة المعامــات،
باســتثناء معاملــة  abamectinبعــد  24ســاعة مــن المعاملــة ،وبالنســبة لكفــاءة إطــاق المفترســين  P.persimilisوS.gilvifrons
والتــي بلغــت  14.22و%7.54علــى التوالــي ،فلــم يكــن هنــاك فــروق معنويــة بينهمــا (الشــكل .)9
ارتفعت كفاءة جميع المعامالت في األســبوع األول باســتثناء معاملة الســمالكس ،مع وجود فروق معنوية فيما بينها .باســتثناء معاملتي
 acetamipridوالســمالكس مــن جهــة إو�طــاق المفتــرس  P.persimilisمــن جهــة ثانيــة .حقــق  pyridabenأعلــى درجــة تأثيــر ،تــاه
 abamectinثم األزدرخت فاألصطرك والتي بلغت  64.79 ،78.43 ،83.77و %56.45على التوالي.
النباتيــة المســتخدمة ،قــد يعــود ذلــك لطبيعــة
لوحــظ فــي األســبوعين الثانــي والثالــث انخفاض ـاً كبي ـ اًر فــي كفــاءة جميــع المســتخلصات
ّ
تركيــب المـواد ضمــن العصــارة النباتيــة .وبالنســبة للمبيــدات تبيــن ت ارجــع تدريجــي فــي نســبة القتــل إو�نمــا بوتيـرة أبطــأ قياسـاً بالمســتخلصات
النباتيــة ،وقــد تفــوق ـ pyridabenعلــى جميــع المعامــات حتــى األســبوع الثالــث  %55.29تــاه  %53.58 abamectinدون فــرق
معنــوي بينهمــا .ارتفعــت كفــاءة المفتــرس  P.persimilisفــي األســبوع الثالــث إلــى  %53.72دون فـ�ر ٍ
ق معنـ�وي مـ�ع معاملتـ�ي كل مـ�ن
 pyridabenو( abamectinالشــكلين  12و .)13

الشكل  .9كفاءة المستخلصات النباتية والمبيدات الكيميائية واألعداء الحيوية في ضبط مجتمع T.urticaeبعد  24سا من المعاملة ضمن
البيت المحمي ()P.p=P.persimilis, S.g=S.gilvifrons
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الشكل  .10كفاءة المستخلصات النباتية والمبيدات الكيميائية واألعداء الحيوية في ضبط مجتمع T.urticaeفي األسبوع األول بعد المعاملة
ضمن البيت المحمي ()P.p=P.persimilis, S.g=S.gilvifrons

الشكل  .11كفاءة المستخلصات النباتية والمبيدات الكيميائية واألعداء الحيوية في ضبط مجتمع T.urticaeفي األسبوع الثاني بعد المعاملة
ضمن البيت المحمي ()P.p=P.persimilis, S.g=S.gilvifrons

الشكل  .12كفاءة المستخلصات النباتية والمبيدات الكيميائية واألعداء الحيوية في ضبط مجتمع T.urticaeفي األسبوع الثالث بعد المعاملة
ضمن البيت المحمي ()P.p=P.persimilis, S.g=S.gilvifrons
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الشكل  .13كفاءة المستخلصات النباتية والمبيدات الكيميائية واألعداء الحيوية في ضبط مجتمع T.urticaeفي األسبوع الرابع بعد المعاملة
ضمن البيت المحمي ()P.p=P.persimilis, S.g=S.gilvifrons

إمكانيــة اســتخدام المركبــات النباتيــة المســتخلصة مــن األزدرخــت واألصطــرك للمســاعدة فــي الســيطرة علــى األكاروســات
أظهــرت النتائــج
ّ
الضــارة بالمزروعــات ،مــع ضــرورة تكـرار اســتعمالها خــال أســبوع إلــى عشـرة أيــام لت ارجــع فعاليتهــا كونهــا مركبــات طبيعيــة أقــل ثباتـاً مــن
إمكانيــة االعتمــاد
المركبــات الكيميائيــة الصنعيــة .أ ّكــدت الفــروق الظاهريــة التــي وجــدت بيــن المبيديــن  pyridabenو،abamectin
ّ
علــى  abamectinكونــه منتــج طبيعــي أقــل ضــر اًر للصحــة العامــة وللبيئــة مــن المركــب الصنعــي .pyridaben
علــى الرغــم مــن أن معطيــات البحــث أظهــرت إمكانيــة إدراج المفترســين  P.persimilisو  S.gilvifronsفــي ب ارمــج المكافحــة ،مــع
األخــذ بعيــن االعتبــار حاجتهــا إلــى أســبوعين أو ثالثــة إلظهــار فاعليتهــا ،وهــذا يعنــي صعوبــة اســتخدامها بمفردهــا فــي الحــاالت الحرجــة
الد ارســة بتحديــد الفتـرة المثلــى إلطــاق المفترســات
مــن ارتفــاع درجــة اإلصابــة بــاألكاروس األحمــر ذي البقعتيــن ،ولكــن البــد مــن متابعــة ّ
فعاليـةً جيــدة فــي المكافحــة.
بالت ازمــن مــع اســتخدام المســتخلصات النباتيــة والمبيــدات
الكيميائيــة التــي أظهــرت ّ
ّ
شكر وتقدير:
أتقــدم بجزيــل الشــكر للدكتــورة ناديــن علــي والدكتــور نبيــل حبيــب (كليــة الز ارعــة ،جامعــة تش ـرين) للمســاعدة إو�بــداء ال ـرأي فــي تحليــل
البيانــات وفــي كتابــة المقــال.
المراجع:
ســليمان ،رنــدة ( .)2005تقييــم فعاليــة بعــض المســتخلصات النباتيــة فــي إدارة أنـواع مــن األكاروســات والحشـرات .النمــوذج المســتخدم
األكاروس األحمر العادي ومن الفول .رسالة ماجستير ،قسم وقاية النبات ،كلية الزراعة ،جامعة تشرين ،الالذقية ،سورية 194 ،صفحة.
لبابيــدي ،محمــود صبــري وســمير قدســية ( .)2001الفعاليــة اإلحيائيــة لبعــض المســتخلصات النباتيــة فــي الحلــم العنكبوتــي ذي البقعتيــن
 (Tetranychidae: Acari (Tetranychus urticae Kochمخبريـاً .مجلــة وقايــة النبــات العربيــة.91- 86:)2(19 .
مفلــح ،ماجــدة محمــد ( .)2010تقديــر كفــاءة بعــض المفترســات فــي المكافحــة الحيويــة للعنكبــوت األحمــر ذي البقعتيــن
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Abstract
This study was conducted in order to evaluate the efficacy of the aqueous extracts
of three plants (Melia azedarach L., Smilax asepra L. and Styrax officinalis L.),
three pesticides (acetamiprid, abamectin and pyridaben) and releasing of two
predators (Phytoseiuls persimilis Athias–Henriot and Stethorus gilvifrons Mulsant)
in controlling of Tetranychus urticae Koch populations in tomato greenhouse. At 1st
week of applications, S.officinalis and M.azedarach extracts showed a significant
efficacy of 64.79 % and 56.45 %, respectively, as well as a decline in the efficacy
of the S.aspera extract was noticed (35.26%). The killing percentage reached up
to 68.95% under the treatment of acaricide, and pyridaben after 24 hours of the
treatments and exceeded up to 80 % at the 1st week, simultaneously the abamactin
showed high percentage (65.33 % and 78.43 % after 24 hours and 1st week,
respectively), while the efficacy of the pesticide acetamiprid was very low and
reached the highest record of 37.28 % at the 1st week. The efficacy of the predators
P. persimilis and S. gilvifrons simultaneously increased and controlled T.urticae
populations three weeks after treatment, and P. persimilis showed more efficiency
(53.72 % and 58.12% for P. persimilis and 35.71 % , 47.11% for S. gilvifrons, in
the 3rd and the 4th week, respectively). The M. azedarach extracts was superior
to all plant extracts with a significant difference. The efficacy of the treatments
of both the plant extracts and the chemical pesticides reduced significantly in the
2nd, 3rd and 4th weeks, as well as the natural-origin compound abamectin recorded
high efficacy with no significant difference with the treatment of the specialized
acaricide pyridaben, while there was a significant difference comparing with the
other treatments.
Keywords: Plant extract, Chemical pesticides, Predator release, Tetranychus
urticae, Stethorus gilvifrons, Phytoseiulus persimilis.
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