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باستخدام  Tetranychus urticae Kochألكاروس أثر المكافحة الحيوية ل
نتاجية  Phytoseiulus persimilis Athias-Henroitالمفترس  عدة في نمو وا 

 المتسمقة أصناف من الفاصولياء
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 سورية.، البلذقية، جامعة تشرين، كمية الزراعة ،قسم الوقاية(. 2)

 (.alisar.nadeem@yahoo.com أليسار شعبو. البريد االلكتروني:م. )*لممراسمة: 
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 الممخص
نفذ البحث في بيت محمي بمركز تربية العدو الحيوي التابع لمديرية الزراعة واإلصبلح الزراعي 

. بيدف دراسة أثر المكافحة الحيوية لؤلكاروس 2018و 2017بالبلذقية، خبلل الموسمين الزراعيين 
باستخدام  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)العنكبوتي ذي البقعتين 

نتاج  Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit (Acari: Phytoseiidae)المفترس  في نمو وا 
، Kentucky wonder white ،Blue lake  ،Fatima  :خمسة أصناف من الفاصولياء المتسمقة

Purple Queen ،Zilioni Gigant  .رس بينت النتائج أن نشر المفت P. persimilis أدى إلى زيادة
، وكذلك زيادة 2سم 5983مقارنة مع معاممة الفريسة  2سم 10294متوسط مساحة المسطح الورقي إلى 

 0.27/يوم، وزيادة متوسط إنتاجية وحدة المساحة من 2مغ/سم 0.36إلى  0.15في الكفاءة التمثيمية من 
المفترس عمى التوالي. كذلك أظيرت النتائج أن  ، لممعاممتين فريسة وفريسة مع نشر2كغ/م 1.25إلى 

وكمية إنتاج  2سم 9499، أعطى أعمى مساحة لممسطح الورقي Kentucky wonder whiteالصنف 
 . P. persimilisبوجود المفترس  2كغ/م 1.18

 Tetranychus urticaeالفاصولياء المتسمقة، المكافحة الحيوية، األكاروس  الكممات المفتاحية:
Koch المفترس األكاروسي ،Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit. 

:المقدمة  
، وىو نبات حولي عشبي، موطنو األصمي Fabaceaeإلى الفصيمة البقولية  .Phaseolus vulgaris Lينتمي نبات الفاصولياء 

ف واألنواع والطرز الوراثية. تعد الفاصولياء أحد أمريكا الجنوبية وتحديدًا البيرو والمكسيك، حيث يوجد ىناك تنوعًا كبيرًا في األصنا
ة، المحاصيل اليامة، واسعة االنتشار في الكثير من بمدان العالم في ظروف الزراعة الحقمية والمحمية، نظرًا لقيمتيا االقتصادية والغذائي

%، كما تحتوي عمى جميع األحماض 85فيي من الخضار الغنية بالبروتينات والتي تشابو بروتين األسماك والمحم والحميب بنسبة 
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 ,De Ron and Santalla األمينية الضرورية لجسم اإلنسان، إضافة إلى المواد الكربوىيدراتية واألمبلح المعدنية والفيتامينات )
2013; Hayat et al., 2014; Hall et al., 2017; Basso loss et al., 2018).)  

بدأت زراعة الفاصولياء في السنوات األخيرة ضمن البيوت المحمية في سورية، كمحصول بديل عن البندورة، ووجد أنيا تصاب بالعديد 
من اآلفات الزراعية التي تسبب فقدًا كبيرًا في كمية المحصول وتدني نوعيتو وقيمتو التسويقية، وأىم ىذه اآلفات، األكاروس األحمر ذو 

والذي تفوق خطورتو خطورة باقي اآلفات عمى ىذا المحصول. وتؤدي اإلصابة إلى القضاء عمى  Tetranychus urticaالبقعتين 
مما يؤدي إلى ظيور بقع  ،المحصول خبلل فترة قصيرة ما لم تتم مكافحتو، ويتجمى ضرره من خبلل تيشيم الخبليا وىضم محتوياتيا

المون األصفر ثم البني ثم تجف األوراق وتموت نتيجة فقدانيا القدرة عمى القيام ال تمبث أن تتحول إلى  ،باىتة في مكان التغذية
، ويؤدي إلى انخفاض بالعمميات الحيوية من نتح وتمثيل ضوئي، ىذا بدوره يؤدي إلى تراجع المساحة الورقية وضعف النبات عموماً 

قوم بإفراز شبكة غزل عنكبوتي عمى أوراق النبات العائل وصغر حجم القرون المتشكمة وتشوىيا، كما ي ،نسبة العقد وكمية المحصول
 ,Geest,1985; Raworth, 1986; Meyer and Craemer, 1999 تمتصق بيا األتربة وتعيق كافة العمميات الفيسيولوجية )

Park and Lee,  2002    ويرتبط الضرر الذي يحدثو .)T. urticae ألكاروس تؤدي بكثافة إصابتو، حيث أن زيادة أعداد ىذا ا
 Helle andإلى اإلخبلل بالعمميات الحيوية لمنبات بشكل كبير ومن ثم تناقص ممحوظ في الغمة، ذلك ما لم يتم كبحو والسيطرة عميو )

Sabelis, 1985.) 
ات طويمة إلى تكرار استخداميا لفتر  يؤديوالتي  ،ولمتخمص من ىذا األكاروس عادة ما يتم المجوء إلى استخدام المبيدات الكيميائية

وتداخل األجيال واألطوار  ،وكثرة عدد أجيالو في العام ،ظيور سبلالت مقاومة ليا. ويساعد عمى ذلك القدرة التكاثرية العالية لؤلكاروس
عمى النبات الواحد، إضافة إلى صعوبة إيصال المبيد إلى كافة أجزاء النبات المصاب خاصة مع توضع األكاروسات عمى السطح 

وبالتالي اإلضرار بصحة  ،والمنتجات الغذائية الزراعية ،لؤلوراق. ومن مشكبلت المبيدات األثر المتبقي الذي يتسبب بتموث البيئةالسفمي 
 Helle and Sabelis,1985; Brandenburg and Kennedy, 1987; Meyer and Craemer, 1999; Stumpfاإلنسان )

et al., 2001 Ramasubramanian et al., 2005 اختبرت أساليب مختمفة لمكافحة اإلصابات األكاروسية عمى العديد من .)
فيما القت بعض  ،ية، وقد حقق بعضيا نجاحًا تجريبيًا، وبعضيا اآلخر نجاحًا تطبيقيًا محدوداً ئايالمحاصيل إلى جانب المكافحة الكيم

من خبلل إنتاج  ،الحيوية لمحصول عمى إنتاج ونمو جيدين األساليب األخرى تطبيقًا موسعًا. من ىنا جاء التوجو إلى أسموب المكافحة
تعد األكاروسات المفترسة أىم العوامل الحيوية التي أثبتت  الثمار ذات المواصفات التسويقية المرغوبة والخالية من التموث الكيماوي.
 Phytoseiulusوعمى رأسيا المفترس  Phytoseiidaeنجاحًا في مكافحة األكاروسات الضارة، وخاصة األنواع التابعة لعائمة 

persimilis Athias-Henroit (Van Lenteren and Woets, 1988 ويتميز ىذا المفترس بقدرتو عمى التكاثر السريع عند ،)
راء درجات الحرارة المناسبة مقارنة مع األكاروسات الحمراء، كما يمتاز بقصر دورة حياتو وتغَذيو عمى كافة أطوار األكاروسات الحم

بيوض( مما يزيد من كفاءتو في السيطرة عمييا خبلل فترة قصيرة. ويتميز بخصوبتو العالية وقدرتو عمى و يرقات، و حوريات، و )بالغات، 
; مفمح وآخرون، 2007 ،;  شعبو وآخرونHussey and Scope, 1985; El-laithy, 1992; Ebrahim, 2000االنتشار )

وىو فعال عمى الفاصولياء فقد  ،عمى الكثير من األنواع النباتيةT. urticaeافحة األكاروس (. وقد استخدم ىذا المفترس لمك2010
لدى إطبلقو  T. urticae في السيطرة عمى األكاروس  P. Persimilis إلى الكفاءة العالية لممفترس  Ebrahim, (2000)أشار 
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أجريت عمى نباتات الفاصولياء في مصر تراوحت كفاءتو  أفراد/نبات وعند مستويات مختمفة من اإلصابة، وفي تجربة 10بمعدل 
يوميًا. واستمر تواجد المفترسات عمى نباتات الفاصولياء المصابة من بداية الربيع حتى  T. urticaeفردًا من  12-8اإلفتراسية بين 
 . (Heikal and Mowafi, 1998)نياية الخريف 

دراسة ، و الفاصولياء المتسمقة من حيث النمو وكمية اإلنتاج تحت ظروف البيوت المحميةتقييم خمسة أصناف من  :هدف الدراسة إلىت
نتاج أصناف الفاصولياء  Tetranychus urticaeأثر اإلصابة باألكاروس العنكبوتي دراسة كفاءة المفترس ، و في نمو وا 

Phytoseiulus persimilis  في السيطرة عمى األكاروسT. urticae نتاجية أصناف الفاصولياء وانعكاس ذلك ع مى نمو وا 
 المدروسة. 

 مواد البحث وطرائقه:
 مكان تنفيذ البحث: 

 2م 400نفذ البحث في مركز تربية العدو الحيوي التابع لمديرية الزراعة واإلصبلح الزراعي بالبلذقية، ضمن بيت محمي مساحتو 

 . 2018و 2017مجيز بمراوح لمتيوية. خبلل الموسمين الزراعيين 
 المادة النباتية:

 (:1استعمل في البحث خمسة أصناف من الفاصولياء المتسمقة شكل )
 اليولندية. Bakker Brothers، إنتاج شركة  Kentucky wonder whiteصنف  -1
 يطالية.اإل  SAIS.spa، إنتاج شركة Blue lakeصنف   -2
 الروسية.   Gavrish، إنتاج شركة  Fatimaصنف  -3
 الروسية.  HK، إنتاج شركة Purple Queenصنف  -4
 الروسية.   Gavrish، إنتاج شركة Zilioni Gigantصنف  -5

 
           (1(                  )2(                  )3(                 )4(                 )5) 

 . أصُاف انفاصىنُاء انًدروست1انشكم 

Kentucky wonder white:(1)( ،2 :)Blue lake( ،3 :)Fatima( ،4)Purple Queen ، 

 (5 :)Zilioni Gigant 

 معامالت التجربة:

اصناف مع فريسة ومفترس(، ولم يتم تطبيق  5أصناف مع فريسة +  5أصناف ببل عدوى+  5معاممة ) 15بمغ عدد المعامبلت 
 مكافحة كيميائية عمى أي من المعامبلت المدروسة، وعزلت المعامبلت عن بعضيا بواسطة شبك قماشي ناعم. 
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 الزراعة:
. وقد تم تجييز أرض البيت 2018و 2017في منتصف شير شباط من العامين تمت الزراعة في الموسم الزراعي األول والثاني 

ضافة األسمدة العضوية المتخمرة بمعدل  سماد حبيبي مركب بطيء الذوبان. وتم  2غ/م50كغ لممتر المربع، و 4المحمي بحراثتيا، وا 
سم، تفصل بينيا ممرات خدمة  85نيا مع التربة وتسوية سطحيا وتخطيطيا إلى أربعة  مساطب زراعية عرض كل م خمطيا جيداً 

م بدون زراعة عمى جانبي البيت، وزرعت البذور في خطوط ثنائية ضمن المسطبة تبعد عن بعضيا  1سم مع ترك مسافة  85بعرض 
يقة ري النباتات بطر  وتم. 2نبات /م 2.95سم بين النبات واآلخر عمى نفس الخط، وبمغت الكثافة النباتية  40سم، وعمى مسافة  60

 ( مرات أسبوعيًا.3-2الري بالتنقيط )
فرد/نبات، وذلك بعد تشكل ثبلث  10عمى نباتات المعاممة الثانية والثالثة صناعيًا، وبمعدل T. urticaeأجريت العدوى باألكاروس 

عمى نباتات المعاممة الثالثة صناعيًا بعد عشرة أيام من العدوى  P. persimilisأوراق حقيقية عمى النبات، وتم نشر المفترسات 
 ;Charles and Geddes, 1992لعدد من الباحثين ) أكاروسات(. وذلك وفقاً  10)مفترس واحد لكل  10: 1باألكاروس، وبمعدل 

Heikal and Ibrahim, 2002; Ames et al., 2003, Shternshes et al., 2004). 
 :ذةالمأخو القراءات 
 يومًا عمى نشر العدوى باألكاروس 30تم حسابيا بعد مرور  :/ نبات2مساحة المسطح الورقي سم -1

  T. urticae، ( وجرى الحساب بطريقة األقراصWatson, 1958.) 
 30وبعد  20(. تم حسابيا خبلل فترتين، بعد Net assimilation rate) (NAR/يوم( )2كفاءة التمثيل الضوئي )مغ/سم -2

 (.2008خبلل مرحمة النمو األعظمي )خميل وابراىيم،  T. urticaeيومًا من نشر العدوى باألكاروس 
 (.1998 ،)سممان وآخرونSpectronic20 colorimeter تركيز الكموروفيل الكمي )مغ/غ( باستخدام جياز  -3
 عدد األزىار زىرة /النبات. -4
 ر، ثمرة/نبات.عدد الثما -5
 نسبة العقد %. -6
  .2إنتاجية وحدة المساحة كغ/م -7

 تصميم البحث والتحميل اإلحصائي:
صمم البحث وفق القطع المنشقة لمرة واحدة بعاممين إذ أن العامل الحيوي ىو العامل الرئيسي والصنف ىو العامل المنشق، وذلك 

 4أصناف*  5عوامل حيوية *  3( نباتاً )1800وبمغ عدد النباتات الكمية ) نباتًا في كل مكرر، 30بأربعة مكررات لممعاممة الواحدة و
وتم حساب  .والكفاءة التمثيمية ،نباتات من كل مكرر لحساب مساحة المسطح الورقي  5قمع  تمنبات بالمكرر(،   30مكررات *

عند مستوى  LSDنباتات من كل مكرر. كما تم تحديد معنوية الفروق بحساب أقل فرق معنوي  10اإلنتاجية بأخذ متوسط إنتاجية 
 .Genestate 12% وذلك باستخدام برنامج التحميل اإلحصائي 5المعنوية 
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 النتائج:
 .Pة التمثيمية وتركيز الكموروفيل الكمي بوجود المفترس في مساحة المسطح الورقي والكفاء T.urticaeأثر الصنف والفريسة 

persimilis :في أصناف الفاصولياء المدروسة 
 Kentucky wonder white  ،Fatima ،Purple Queen ،Zilioni(، تفوق جميع األصناف1أظيرت النتائج المبينة في الجدول )

Gigant  معنويًا عمى الصنفBlue lake  يومًا عمى نشر الفريسة  30في متوسط مساحة المسطح الورقي في القراءة الرابعة بعد مرور
بينيا. وقد بمغت أعمى قيمة لمتوسط مساحة  معنويةً  يومًا عمى نشر المفترس في المعامبلت المخصصة، ولم يكن ىناك فروقاً  20و

في حين كان أقل متوسط لمساحة المسطح الورقي لمصنف ، Kentucky wonder whiteلمصنف  / نبات2سم 9499المسطح الورقي 
Blue lake  نبات. ومن خبلل حساب متوسط العامل الحيوي لمساحة المسطح الورقي في ىذا القياس فقد أظيرت 2سم 6115وبمغ /

إذ بمغ متوسط مساحة المسطح النتائج تفوق معاممة النباتات بدون عدوى معنويًا عمى معاممتي الفريسة بوجود المفترس ومعاممة الفريسة، 
/نبات لممعامبلت بدون عدوى، فريسة، فريسة مع مفترس عمى التوالي، ووجد أيضا تفوق 2سم 10294، 5983، 1170.3الورقي 

ة لمعاممة الفريسة بوجود المفترس معنويًا عمى معاممة الفريسة، وقد  ظير في ىذه المعاممة األثر السمبي الكبير لآلفة عمى متوسط مساح
في حين ساىم نشر المفترس في تحسين النمو لؤلصناف. ولدى دراسة التفاعل بين األصناف  ،المسطح الورقي الذي تراجع بشكل كبير

من معاممة النباتات ببل عدوى، معنويًا عمى بقية األصناف من باقي  Zilioni Gigant تبين تفوق الصنف  ،والمعامبلت المطبقة عمييا
/نبات. وبمتابعة األصناف في معاممة المفترس لمعرفة الصنف الذي كان 2سم 12648ط مساحة المسطح الورقي المعامبلت وبمغ متوس

معنويًا عمى بقية األصناف وقد  Kentucky wonder whiteلنشر المفترس عمى نباتاتو األثر اإليجابي األكبر، يتبين تفوق الصنف 
 /نبات.2سم 11560بمغ متوسط مساحة المسطح الورقي ليذا الصنف 

فٍ تغُراث يساحت انًسطح انىرقٍ سى T. urticae. أثر انفرَست  1انجدول 
2

 P. persimilisألصُاف انفاصىنُاء انًدروست، بىجىد انًفترش  

 َىياً عهً َشر انفرَست 30بعد يرور 

 انصُف
يساحت انًسطح انىرقٍ سى

2
 

 يتىسط انصُف يفترش فرَست بدوٌ عدوي

Kentucky 12581
b

 6356 
k

 11560 
e

 9499 
a

 

Blue lake 8641 
i

 4167 
n

 7537 
j

 6115 
b

 

Fatima 12530 
c

 5537 
m

 11265 
f

 9111 
a

 

Purple Queen 12114 
d

 6216 
l

 11139 
g

 9156 
a

 

Zilioni Gigant 12648 
a

 7641 
i

 9967 
h

 9419 
a

 

 11703 يتىسط انعايم انحُىٌ
a

 5983 
C 

10294 
b

  

 17.45، نهتفاعم: 16.05، نهعايم انحُىٌ: 8.60: نألصُاف  LSD5%قًُت 

والذي سجل أدنى Blue lake /يوم في الصنف2مغ/سم 0.22( أن إجمالي كفاءة التمثيل الضوئي تراوحت بين 2ويتبين من الجدول )
 0.46و 0.47معنويًا عمى بقية األصناف وبمغ إجمالي كفاءتيما التمثيمية  Fatimaو Zilioni Gigantقيمة، في حين تفوق الصنف  

/يوم، والذي تقوق معنويًا عمى 2مغ/سم 0.30وقد سجل   Kentucky wonder white/يوم عمى التوالي تبلىما الصنف 2مغ/سم
 /يوم.2مغ/سم Purple Queen 0.25الصنف 
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المعاممة ببل عدوى عمى متوسط بقية المعامبلت إذ بمغ إجمالي كفاءة التمثيل الضوئي ولدى مقارنة متوسطات العامل الحيوي وجد تفوق 
/يوم في معاممة المفترس والتي تفوقت معنويًا عمى معاممة الفريسة إذ بمغ 2مغ/سم 0.36/يوم، مقابل 2مغ/سم 0.52في ىذه المعاممة  

المعامبلت واألصناف من حيث إجمالي كفاءة التمثيل الضوئي يتبين /يوم. ولدى دراسة العبلقة المتبادلة بين 2مغ/سم 0.15المتوسط 
 Zilioni Gigantتفوق جميع األصناف بدون عدوى عمى مثيبلتيا في معاممة الفريسة ومعاممة الفريسة والمفترس حيث تفوق الصنف 

أثر نشر المفترس عمى األصناف تبين أن /يوم، أما في معاممة الفريسة والمفترس ولمتابعة 2مغ/سم 0.82وأعطى أعمى كفاءة تمثيمية 
 0.46وقد بمغ إجمالي الكفاءة التمثيمية لدييما  FatimaوZilioni Gigant األثر اإليجابي لممفترس كان واضحًا عمى الصنفين 

 /يوم عمى التوالي.2مغ/سم 0.45و
فٍ كفاءة انتًثُم انضىئٍ )يػ/سى T. urticae. أثر انفرَست  2انجدول 

2
 .P/َىو( ألصُاف انفاصىنُاء انًدروست، بىجىد انًفترش 

persimilis  

 انصُف
إجًانٍ كفاءة انتًثُم انضىئٍ يػ/سى

2
 /َىو

 يتىسط انصُف يفترش فرَست بدوٌ عدوي

Kentucky 0.44 
c

 0.13 
i

 0.34 
d

 0.30 
b

 

Blue lake 0.29 
e

 0.12 
i

 0.26 
f

 0.22 
d

 

Fatima 0.73 
b

 0.20 
g

 0.45 
c

 0.46 
a

 

Purple Queen 0.33 
d

 0.15 
h

 0.29 
e

 0.25 
c

 

Zilioni Gigant 0.82 
a

 0.15 
h

 0.46 
c

 0.47 
a

 

 0.52 يتىسط انعايم انحُىٌ
a

 0.15 
c

 0.36 
b

  

L.S.D 5%   :0.037، نهتفاعم: 0.016، نهعايم انحُىٌ: 0.019نألصُاف 

مغ/غ في  2.71، وPurple Queenمغ/غ في الصنف  2.14( أن تركيز الكموروفيل الكمي تراوح بين 3نتائج الجدول ) تظيركما 
بل وقد سج   Kentucky wonder whiteو Fatima  الذي تفوق معنويًا عمى بقية األصناف تبله الصنفين Zilioni Gigantالصنف  

مغ/غ. ولدى مقارنة متوسطات العامل الحيوي وجد  Blue lake 2.19معنويًا عمى الصنف  مغ/غ عمى التوالي وتفوقاً  2.43، 2.46
 2.30مغ/غ، مقابل  3.01إذ بمغ تركيز الكموروفيل الكمي في ىذه المعاممة  ،تفوق المعاممة ببل عدوى عمى متوسط بقية المعامبلت

مغ/غ. ولدى دراسة العبلقة المتبادلة  1.85إذ بمغ المتوسط فييا  ،مغ/غ في معاممة المفترس والتي تفوقت معنويًا عمى معاممة الفريسة
بين المعامبلت واألصناف تبين تفوق جميع األصناف بدون عدوى عمى مثيبلتيا في معاممة الفريسة ومعاممة الفريسة والمفترس وتفوق 

مغ/غ، وفي معاممة الفريسة والمفترس  3.37وأعطى أعمى تركيز كمي لمكموروفيل  ،من المعاممة ببل عدوى Zilioni Gigantالصنف 
 مغ/غ. 2.74وقد بمغ تركيز الكموروفيل الكمي فيو Zilioni Gigant كان األثر اإليجابي لممفترس واضحا أيضًا عمى الصنف 

 P. persimilisرش ألصُاف انفاصىنُاء انًدروست، بىجىد انًفت A+B ) (فٍ تركُس انكهىروفُم انكهٍ   T. urticae. أثر انفرَست  3انجدول 

 انصُف
 يػ /غ A+B ) (تركُس انكهىروفُم انكهٍ 

 يتىسط انصُف يفترش فرَست بدوٌ عدوي

Kentucky 3.11 
b

 1.61 
g

 2.59 
d

 2.43 
b

 

Blue lake 2.74 
c

 1.94 
f

 1.91 
f

 2.19 
c

 

Fatima 2.94 
b

 2.07 
f

 2.39 
e

 2.46 
b

 

Purple Queen 2.9 
bc

 1.61 
g

 1.91 
f

 2.14 
c

 

Zilioni Gigant 3.37 
a

 2.04 
f

 2.74 
c

 2.71 
a

 

 3.01 يتىسط انعايم انحُىٌ
a

 1.85 
c

 2.30 
b

  

L.S.D 5%   :0.19، نهتفاعم:  0.12،  نهعايم انحُىٌ: 0.10نألصُاف 
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عدد األزهار والثمار العاقدة لألصناف المدروسة ضمن ظروف البيت المحمي بوجود  في  T. urticaeأثر الصنف والفريسة 
 :P. persimilisالمفترس 

في  2زىرة/م 185، وPurple Queenزىرة/نبات في الصنف  132(، يظير أنو تراوح متوسط عدد األزىار بين 4بمتابعة الجدول )
ى بقية األصناف، في حين لم يكن ىناك فروقًا معنوية بين والذي تفوق معنويًا عم Kentucky wonder whiteالصنف 
عمييما معنويًا حيث سجل  Fatimaوقد تفوق الصنف  ،عمى التوالي 2زىرة/م Blue lake  ،Zilioni Gigant  ،170 ،168الصنفين

تفوق معاممة األصناف ببل . أما من حيث تأثير اإلصابة بالفريسة ونشر المفترس عمى األصناف فقد أظيرت النتائج 2زىرة/م 175
حيث  ،كما كان لنشر المفترس أثرًا إيجابيًا ميمًا في زيادة عدد األزىار عمى النباتات 2زىرة/م 173عدوى عمى بقية المعامبلت بمتوسط 

، وقد 2مزىرة /  159تفوقت معاممة األصناف التي تم نشر المفترس عمييا عمى معاممة األصناف التي أعديت بالفريسة فقط بمتوسط 
. وقد أظيرت العبلقة المتبادلة بين األصناف 2زىرة/م 98لوحظ انخفاض عدد األزىار في كافة األصناف بعد إدخال الفريسة إلييا 

في المعاممة بدون عدوى وفي المعاممة  Kentucky wonder whiteونشر المفترس تفوق لمصنف   T. urticaeواإلصابة بالفريسة 
 عمى التوالي. 2ثمرة /م 185و 190ترس عمى بقية المعامبلت بمعنوية عالية وسجبل التي تم فييا نشر المف

معنويًا عمى بقية األصناف من حيث متوسط عدد الثمار العاقدة   Kentucky wonder( تفوق الصنف 4كما تظير نتائج الجدول ) 
، Fatima ،Purple Queenمعنوية بين متوسطات األصناف  ، في حين لم يكن ىناك فروقاً 2ثمرة/م 112عمى النبات وقد بمغت 

. 2ثمرة/م 130بمتوسط  Zilioni Gigant، وكان أقل عددًا لمعقد في الصنف 2ثمرة/م 145، 149، 150وقد سجموا  Blue lakeو
لنتائج تفوق المعاممة التي أظيرت ا ،ونشر المفترس عمى متوسط عدد الثمار العاقدة  T. urticaeولدى دراسة تأثير المعاممة بالفريسة 

والتي انخفض فييا عدد الثمار العاقدة بشكل كبير  ،تم فييا نشر المفترس معنويًا عمى معاممة الفريسة في كافة األصناف المدروسة
 ، في حين تفوقت معاممة األصناف السميمة بدون إصابة معنويًا عمى معاممتي المفترس2ثمرة/م 37مقابل  2ثمرة/م 118بمتوسط 

، أما من حيث تأثير التفاعل بين اإلصابة واألصناف المدروسة فقد أظيرت النتائج تفوق 2ثمرة/م 148والفريسة وقد بمغ متوسط عددىا 
في المعاممة بدون عدوى معنويًا عمى بقية األصناف المدروسة في المعامبلت المختمفة وسجل  Kentucky wonder whiteالصنف 
فوق نفس الصنف عمى بقية األصناف في المعاممة التي تم نشر المفترس فييا وبمغ متوسط عدد الثمار ، كما ت2ثمرة/م 166متوسط 

 .2ثمرة/م 130العاقدة عمى النبات 
 P. persimilisفٍ عدد األزهار وانثًار انعاقدة ألصُاف انفاصىنُاء انًدروست بىجىد انًفترش   T. urticae. أثر انفرَست 4انجدول 

 انصُف

هار زهرة/وعدد األز
2 

ثًرة/و انثًارعدد 
2 

بدوٌ 

 عدوي
 يفترش فرَست

يتىسط 

 انصُف

بدوٌ 

 عدوي
 يفترش فرَست

يتىسط 

 انصُف

Kentucky 190 
a

 100 
e

 185 
a

 158 
a

 166 
a

 41 
f

 130 
c

 112 
a

 

Blue lake 170 
b

 90 
ef

 162 
b

  141 
c

 145 
b

 39 
f

 118 
d

 101 
b

 

Fatima 175 
ab

 110 
e

 155 
c

 147 
b

 150 
b

 40 
f

 122 
d

 104 
b

 

Purple Queen 160 
b

 90 
ef

 145 
c

 132 
d

 149 
b

 38 
f

 110 
e

 99 
b

 

Zilioni Gigant 168 
b

 100 
e

 148 
c

 139 
c

 130 
c

 28 
g
  111 

e
 90 

c
 

يتىسط انعايم 

 انحُىٌ
173 

a
 98 

c
 159 

b
  148 

a
 37 

c
 118 

b
  

L.S.D 5%  :11.49، نهتفاعم: 4.96انحُىٌ :  ،  نهعايم8.12عدد األزهار نألصُاف 

L.S.D 5%   :10.70، نهتفاعم: 2.84، نهعايم انحُىٌ : 9.94عدد انثًار نألصُاف 
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معنويًا عمى بقية األصناف حيث بمغت نسبة الثمار العاقدة عمى  Purple Queen( يظير تفوق الصنف 5ومن معطيات الجدول )
% لكل منيما، 67المذين لم يكن ىناك فرقًا معنويًا بينيما فقد كانت النسبة  Fatima و Blue lake%، تبله الصنفين 70.33النبات 

%، أما 60وبمغت  Zilioni Gigant%، وكانت أدنى نسبة عقد في الصنف 66وبنسبة  Kentucky wonder whiteتبلىما الصنف 
% تبلىا معاممة 85.6ويًا عمى بقية المعامبلت وبمغت من حيث تأثير العامل الحيوي فقد أظيرت النتائج تفوق المعاممة ببل عدوى معن

%. وبدراسة أثر التداخل بين المعامبلت واألصناف تبين تفوق 38% في حين كانت النسبة في معاممة الفريسة 74.6المفترس  بنسبة 
بالمعاممة التي  Fatima%، في حين تفوق الصنف 93من المعاممة ببل عدوى معنويًا عمى بقية األصناف  Purple Queenالصنف 

 %.79تم نشر المفترس فييا معنويًا عمى بقية األصناف 
 P. persimilisفٍ َسبت انثًار انعاقدة ألصُاف انفاصىنُاء انًدروست بىجىد انًفترش   T. urticae. أثر انفرَست  5انجدول 

 انصُف
 َسبت انثًار انعاقدة %

 يتىسط انصُف يفترش فرَست بدوٌ عدوي

Kentucky 87 
b

 41 
h

 70 
f

 66 
c

 

Blue lake 85 
bc

 43 
g

 73 
e

 67 
b

 

Fatima 86 
b

 36 
i
  79 

c
 67 

b
 

Purple Queen 93 
a

 42 
g

 76 
d

 70.3 
a

 

Zilioni Gigant 77 
d

 28 
j

 75 
de

 60 
d

 

 85.6 يتىسط انعايم انحُىٌ
a

 38 
c

 74.6 
b

  

L.S.D 5%  :1.80، نهتفاعم: 0.91، نهعايم انحُىٌ: 0.82نألصُاف 

 .Pفي إنتاجية أصناف الفاصولياء المدروسة ضمن ظروف البيت المحمي بوجود المفترس   T. urticaeأثر الصنف والفريسة 
persimilis: 

في  2كغ/م 1.18، و Zilioni Gigantفي الصنف  2كغ/م 0.98(، تراوح متوسط كمية إنتاج الفاصولياء بين 6أظيرت نتائج الجدول )
 1.14مع متوسط إنتاجية بمغ  Fatimaوالذي تفوق معنويًا عمى بقية األصناف، تبله الصنف  Kentucky wonder whiteالصنف 

 Blue lakeوىذا بدوره تفوق معنويًا عمى الصنف  2كغ/م 1.08بمتوسط  Purple Queenالذي تفوق معنويًا عمى الصنف  2كغ/م
فقد كان لنشر المفترس أثرًا ايجابيُا في زيادة  ،ترس عمى األصناف. أما من حيث تأثير اإلصابة باآلفة ونشر المف2كغ/م 1.05بمتوسط 

 1.25نسبة الثمار العاقدة وقد تفوقت معاممة المفترس لؤلصناف المدروسة عمى معاممة الفريسة لنفس األصناف حيث بمغ متوسطيا 
. 2كغ/م 1.74مى بقية المعامبلت بمتوسط في حين تفوقت المعاممة بدون عدوى لؤلصناف جميعيا معنويًا ع 2كغ/م 0.27مقابل  2كغ/م

 Fatima و Kentucky wonder whiteكما أظيرت العبلقة المتبادلة بين المعامبلت واألصناف تفوق المعاممة ببل عدوى لؤلصناف 
ت. كما عمى التوالي معنويًا عمى بقية المعامبل 2كغ/م 1.78، 1.80، 1.82)التي لم يكن بينيا فروقا معنوية(  Purple Queenو

عمى بقية األصناف في المعامبلت التي تم نشر المفترس عمييا وسجل متوسط إنتاج   Kentucky wonder whiteتفوق الصنف 
 . 2كغ/م 1.43قدره 

 P. persimilisفٍ كًُت إَتاج أصُاف انفاصىنُاء انًدروست بىجىد انًفترش  T. urticae. أثر انفرَست 6انجدول 

 انصُف
اإلَتاجُت كػ /و

2 

 يتىسط انصُف بىجىد يفترش بىجىد فرَست بدوٌ عدوي

Kentucky 1.82 
a

 0.3 
i

 1.43 
d

 1.18 
a

 

Blue lake 1.74 
b

 0.23
 j

 1.18 
g

 1.05 
d
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Fatima 1.8 
a

 0.36 
h

 1.28 
e

 1.14 
b

 

Purple Queen 1.78 
a

 0.26 
h

 1.21 
f

 1.08 
c

 

Zilioni Gigant 1.56 
c

 0.22 
j

 1.16 
g

 0.98 
e

 

 1.74 انعايم انحُىٌيتىسط 
a

 0.27 c 1.25 
b

  

L.S.D 5% :0.025، نهتفاعم: 0.011، نهعايم انحُىٌ:0.016نألصُاف 

 يعُىَت  بٍُ انًعايالث ذاث األحرف انًتشابهت( )ال َىجد فروقاً 

 المناقشة:
في خفض معدل النمو الخضري في كافة مراحل النمو بعد نشر   T. urticaeيتبين من خبلل متابعة النتائج األثر المباشر لمفريسة 

الفريسة حيث سجل تراجع واضح لممسطح الورقي وكفاءتو التمثيمية وانخفاض محتوى األوراق من الكموروفيل نتيجة نشاط اآلفة وتغذييا 
واصفرارىا  ،كما تسببت في صغر حجم األوراق عمى محتوى خبليا األوراق وتخريبيا لؤلنسجة النباتية، مما أفقدىا نشاطيا الفيسيولوجي،

 Walsh et al., 1998; Meyer andوىذا يتوافق مع ما توصل إليو عدد من الباحثين ) ،وموت قسم كبير منيا ،وجفافيا
Craemer, 1999; Park and Lee, 2002)وتشوه الثمار ،والثمار العاقدة ،، كما أدت اإلصابة إلى انخفاض في عدد األزىار، 

 Hussey and Parr, 1963; Sances et al., 1981; Malais and)وبالتالي انخفاض كمية اإلنتاج  ،نسبة العقدو 
Ravensberg, 1992)متابعة النباتات لنموىا  ،.  ولوحظ لدى نشر المفترس عمى األصناف المدروسة وسيطرتو عمى الفريسة

مما انعكس إيجابًا عمى مساحة وكفاءة التمثيل الضوئي  ،ة عمى الفريسةوذلك نتيجة نشاط المفترس الذي تمكن من السيطر  ،وتطورىا
والحساسية  ،ن التباين بين األصناف في الصفات المدروسةأ(. كما 2008وىذا يتوافق مع نتائج شعبو ) ،وعمى تركيز الكموروفيل الكمي

ضافة إلى مبلءمة الظروف المناخية ضمن البيوت إ ،يعود إلى التركيب الوراثي لمصنف ،لئلصابة باألكاروس األحمر ذي البقعتين
وكفاءة عممية التمثيل الضوئي  ،أدى إلى االختبلف بين األصناف في مساحة المسطح الورقي ،والعمميات الزراعية المطبقة ،المحمية

الختبلف عدد  (. كذلك األمر بالنسبة Thomas and Smart, 1993, Matile et al.,1996; Wien, 1997وتركيز الكموروفيل )
 Amanullahوعبلقتيا المتبادلة مع الظروف البيئية ) ،وكمية اإلنتاج تعود إلى التراكيب الوراثية لمصنف ،ونسبة العقد ،والثمار ،األزىار

et al., 2006; Chaudhry et al., 2006; Asadov et al., 2017.) 
 االستنتاجات:

وكمية  ،إلى انخفاض مساحة المسطح الورقي وكفاءتو التمثيمية، وعدد األزىار والثمار T. urticaeأدت اإلصابة باألكاروس  -1
في السيطرة عمى األكاروسات مما أدى إلى  P. persimilisاإلنتاج في األصناف المدروسة، في حين ساىم وجود المفترس 

 تحسين النمو الخضري وكمية اإلنتاج. 
نويًا عمى بقية األصناف المدروسة من حيث صفات النمو واإلنتاج، في كل مع Kentucky wonder white تفوق الصنف  -2

عمى بقية األصناف من حيث كفاءة  معنوياً  Fatimaفي حين تفوق الصنف  ،من المعاممتين ببل عدوى ومعاممة المفترس
 التمثيل الضوئي في كبل المعاممتين السابقتين. 

بالمقارنة مع بقية األصناف من  T. urticaeتأثرًا باإلصابة  باألكاروس ىو األشد  Blue lakeأظيرت النتائج أن الصنف  -3
من T. urticae ىو الصنف األكثر تأثرًا باإلصابة باألكاروس  Zilioni Gigantحيث معايير النمو، كما تبين أن الصنف 

 حيث معايير االنتاج.
 توصي نتائج الدراسة:

مكافحة لمكطريقة حيوية  T. urticaeلياء المختمفة لمسيطرة عمى عمى أصناف الفاصو  P. persimilisنشر المفترس  -1
 المتكاممة اآلمنة وغير الضارة عمى الصحة وعمى البيئة. 

 في الزراعة المحمية.  Kentucky wonder whiteزراعة الصنف  -2
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Abstract 

The study was carried out at a greenhouse in latakia center for rearing natural 

enemies during 2017 and 2018, in order to study the effect of  the biological 

control of the two spotted spider mites Tetranychus urticae Koch (Acari: 

Tetranychidae)  by using the predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-

Henroit (Acari: Phytoseiidae) on growth and productivity of five cultivars of 

climbing beans: Kentucky wonder white, Blue lake, Fatima, Purple Queen, and 

Zilioni Gigant. The results showed that releasing the predatory mite increased 

leaf area to 10294 cm
2
 compared with the prey treatment 5983 cm

2
, the net 

assimilation rate increased from 0.15 to 0.36 mg/cm
2
/day, and the productivity 

increased from 0.27 kg/m
2
 to 1.25 kg/m

2
, for both prey and predator treatments 

respectively. The results also showed that Kentucky Wonder White cultivar had 

the highest leaf area (9499 cm
2
) and productivity (1.18 kg/m

2
)
 

with the 

existence of the predator. 

Key words: Climbing bean, growth, Biological control, Tetranychus urticae 

Koc, Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit. 
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