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  البقعتين  وذ حمراأل كاروساأل للسيطرة علىالمستخلصات النباتية  أهمية استخدام
Tetranychus urticae Koch الباذنجان على 

 Solanum melongena L.  تحت ظروف الزراعة المحمية 
 ابراهيم عزيز صقر)1( و أسامة سجيع شيبان*)1(

 .ةذقية، سوري جامعة تشرين، الالقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، (. 1)
 (.usamasheban@yahoo.com :لكترونيالبريد اإل*للمراسلة: م. أسامة شيبان. )

 10/07/2018تاريخ القبول:    01/05/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
نفذت دراسة ضمن بيت  ،منة بيئيا  آبوسائل  الضارة كاروساتاألللسيطرة على  المساعي الهادفة ضمن 
لتقييم ،  2016/2017لموسم الزراعي  ل  التابعة لمحافظة الالذقية  لبصة ا  منطقة  في  مزروع بالباذنجان  محمي
 Tetranychusذو البقعتين حمراأل كاروساأل في السيطرة علىمستخلصات النباتية من العدد  فاعلية

urticae Koch 1836 (Acari: Tetranychidae)  شديد الضرر على عوائله الكثيرة و عالمي االنتشار  ال
 أوراقثمار و و   ،السرو  أوراقبذور و و   ،زدرختاأل  أوراقبذور و الدراسة  تضمنت    .اعة المحمية والحقلية في الزر 

 فرادألنسبة القتل  التالية: عتماد المعاييراب ،وكورمات اللوف أوراقو  ،الدفلة أزهارو  أوراقو  ،االوكاليبتوس
فاعلية األعلى وجدت وبينت النتائج أن ال. باستخدام طريقة حلقات الفازلين ،والخصوبة الطور المعامل،

  %69.3، 65.4) الحوريات األولىوعلى  البالغة ناثاإلعلى بذور األزدرخت  عند استخدام مستخلص
 %( الذي كان األكثر تأثيرا  8.17)مستخلص أوراق الدفلة    سجلت الخصوبة األدنى مع  بينما  . (على التوالي
 أعطتالبذور والثمار والكورمات    لصاتمستخوالجدير بالذكر أن  .  %(87.4نسبة القتل  )  البيضعلى فقس  

  تجاه أطوار  زهاراألمستخلصات كفاءة من  أعلىكانت  وهذه بدورها وراقاأل مستخلصات  من أعلى  فاعلية
T. urticae. 

، حلقات الفازلين،  الباذنجان  ، Tetranychus urticaeالبقعتين،ذو    حمراأل  كاروساألمفتاحية:  الكلمات  ال
 المستخلصات النباتية.

: مقدمةلا  
من مفصليات األرجل الهامة اقتصاديا،  وقد تزايدت أهميتها نتيجة تغيرات حصلت في بيئتها  واسعةمجموعة  Mites كاروساتتشكل األ

رئيسية على زراعات كثيرة، مما زاد من معدل الخسائر التي تحدثها، خاصة أن للكثير منها مدى   آفاتإلى  بعضها ساهمت في تحول
 المطبقةالكيميائية  ظهار مقاومة تجاه المبيدات  إالحرارة وقدرتها العالية على  إمكانية تطورها في مجال واسع من  النباتية و   من العوائل  وافر

 . (2014،  آخرون زريقي و  ;2013)صقر وزريقي، 
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وس األحمر من العوائل الهامة لألكار   ، وهوأحد أهم محاصيل الخضار العشرة في العالم .Solanum melongena Lالباذنجان يعتبر 
(. يعتقد أن الهند والصين الهندية هي FAO, 2007) مليون طن 33مليون هكتار وينتج حوالي  2يزرع في أكثر من و  ،ذو البقعتين

، بإنتاج ا  ( هكتار 7671) 2016عام  ةسوريبلغت المساحة المزروعة بالباذنجان في و (. Vavilov, 1951الموطن األصلي للباذنجان )
 (. 2016،  اإلصرح الزراعيوزارة الزراعة و )  ا  ( طن19306)إلى  في محافظة الالذقية بإنتاج وصل    ا  ( هكتار 678، منها )ا  ( طن146424)
فهي  ،ئع زراعتها فيهالرئيسية الشازداد أهمية البيوت المحمية في إنتاج المحاصيل في العالم، فهناك العديد من النباتات االقتصادية ات

التي تهاجمها  فاتاآل لتكاثرولكن هذه الشروط مناسبة أيضا  ئمة لنمو النباتات التي تزرع بها، تحافظ على الشروط البيئية المال
الظروف المستقرة الدافئة والرطبة وقلة األعداء الطبيعية داخلها الصنف والزراعة المكثفة و ، و طرق الزراعةكل من تساعد  .كاروساتكاأل

ها وسرعة تطور المقاومة لديها تجاه المبيدات المستعملة اتية وتطور مجتمعكاروساأل  فاتالمبيدات على سرعة انتشار اآلنفس  رش  تكرار  و 
باإلنتاج، األمر الذي يفرض كلفة كبيرة على مزارعيها في جميع أنحاء العالم من حيث الضرر وتكاليف المكافحة،    مما يسبب خسائر كبيرة

 (. Zhang, 2003ت المحمية )خطيرة في إنتاج البيو  آفات كاروساتوبالتالي تعتبر األ
في   يا  ا  محم( بيت13425منها ) 2011عام  ا  محميا  ( بيت184557)إلى لتصل  سوريةشهدت أعداد البيوت المحمية تزايدا  ملحوظا  في 

وزارة الزراعة وٌاصالح )  سورية( في الالذقية نتيجة األزمة التي حدثت في  13313منها )  2016( عام  120250)إلى    ثم تراجعتالالذقية  
 (. 2016 ،2011،الزراعي

وهو شائع في البيوت المحمية حيث ، في العالم النباتيةمن العوائل نوع  3877ى عالمي االنتشار، تم تسجيله علT. urticae كاروساأل
 ,Zhang, 2003; Attia et al., 2013; Tehri)الباذنجان  ضمنها ومن النباتات الني تزرع فيهامن  ا  نوع 300يهاجم أكثر من و 

إمكانية تكاثره عالية، وينتج الغزل و معدل تطوره سريع، و يستطيع التطور في مدى واسع من درجة الحرارة والرطوبة الجوية،  .(2014
كل تلك الميزات  ؛تعيش أفراده البالغة قرابة شهرو معدل انتشاره عالي، و العنكبوتي، كما أنه يفضل التواجد على السطح السفلي لألوراق، 

 . (Gasser, 1951; Sakr, 1988) ب إيجاد حلول لمكافحتهتجعل منه آفة خطيرة توج
يمكن استخدامها بأمان، وفي  فعالة  الخطيرة العديد من الباحثين إلجراء أبحاث إلكتشاف بدائل    المبيدات الكيميائيةم  دفعت سلبيات استخدا

العناصر األساسية في اإلدارة المتكاملة ذلك اإلطار وجد بأن للمستخلصات النباتية ميزات جعلت الكثير منهم ينصح باستخدامها كأحد 
، فتتالت الدراسات لتحديد كاروساتاأل أنواعبيولوجيا  تجاه بعض  فاعلةحتواء البعض منها على مواد إ، ومن تلك الميزات كاروساتلأل

األكاروسات ص، وطبقت على ق المتبعة في االستخالائ، وتعددت الطر هافي الفاعلةالمواد  نباتية مختلفة ومعرفة  أنواعمستخلصات  فاعلية
 مبيدات والحد من أضرارها.لالبدائل المناسبة لإلى وذلك بهدف الوصول  فاتالعديد من اآلو 
 Azadirachtinاستخدام  ب  T. urticae  مجتمع  وصلت نسبة إبادة.Cucumis sativus L   في تجارب البيت المحمي المزروع بالخيارف

  Kithusiفي تجاربو   . (Deka et al., 2011)  التوالين المعاملة على  ساعة م  48و  24د  % بع53.83و  44.2إلى  %  0.5ذو التركيز  
 T. evansi  لـ  البالغة  ناثتجاه طور اإل  الفاعليةوصلت    Lycopersicom esculentum    في البيت المحمي المزروع بالبندورة  (2005)

ساعة من المعاملة وكالهما بتركيز  96بعد Azadirachtin (23.7% )الـ  مقارنة بمستخلص%، 38إلى مستخلص الثوم  باستخدام
20 .% 



 

Saqr and Sheban – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 418-432 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/كانون األول   432- 418(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  – صقر وشيبان  420

  من البالغة  فراد % على طور األ 50بتركيز  Melia azedarach الشائع  زدرختاأل المستخلص الميتانولي لبذور  فاعلية بلغت
Tetranychus spp.  57.37    ساعة من المعاملة على نبات البندورة  72% بعد    L. esculentum  حمي )يت المفي البMwandila, 

السمسم وزيت الخروع مستخلص  بر والبيوت المحمية بأنتالمخ في Liburd et al., (2007)أظهرت التجارب التي قام بها و  (.2009
 . T. urticaeالثوم تجاه مستخلص  من  فاعليةأكثر 

واألقحوان التاجي   Azadirachta indicaي  الهند  زدرختواأل  Pongamia glabraاختبار العديد من المستخلصات لنباتات  تجارب  في  و 
Chrysanthemum cinerariifolium  البيولوجية تجاه  فاعليتهالتقييمT. urticae  ،سبب التركيز فقد على نباتات البيوت المحمية

 . (Pavela, 2009)% بينما كانت الفروق واضحة في التراكيز األخرى 100خلصات نسبة موت %( لدى جميع المست3األعلى ) 
من حيث تأثيرها اإلبادي،  Matricaria chamomilla Lو البابونج البري .Salvia officinalis L .المريمية  اختبار مستخلصاتوب

المخبر وظروف البيوت المحمية، أظهرت  تحت ظروف  Hedera helix L.على اللبالب االنكليزي  T. urticaeوالخصوبة، وتطور 
 حوريات٪ من 50حيث سببت موت أكثر من  M. chamomillaأعلى من مستخلصات  إبادينشاط  S. officinalisمستخلصات 

  ٪ مع خفض نسبة الخصوبة، وقد كان تأثير مستخلص 76بنسبة    كاروسخفض مجتمع األمن المعاملة، و   أيامبعد أربع    T. urticae  إناثو 
M. chamomilla  منخفضة ) كاروسبيض األلين في جميع االختبارات، كما كانت سمية المستخلص فاعلية أقلTomczyk and 
Suszko, 2011 .) 

اللوف  و  Nerium oleander L.الدفلة والتي كان من بينها  T. urticaeنوعا  نباتيا  تجاه  30وفي دراسة لتحديد تأثير مستخلصات 
.Arum maculatum L  قثاء الحمار وEcbalium elaterium L.  عنب الثعلب وS. nigrum  األزدرخت وM. azedarach  فقد ،

عنب الثعلب  %، وأظهر مستخلص57.5وبنسبة بلغت  النباتية في اليوم األول لالختبار نواعتفوفا  على كافة األحقق قثاء الحمار 
. وقد  زدرختبمستخلص األ فرادتأثيرا  قاتال  وتأثيرا  طاردا  قويا ، إضافة لذلك تبين حصول تأثير مانع للتغذية بعد معاملة األ زدرختاألو 

 T. urticaeتجاه درخت وعنب الثعلب قثاء الحمار واألز سجلت تأثيرات متنوعة على آليات حيوية متعددة مارستها كل من مستخلصات 
 (. 2001)لبابيدي وقدسية، 

 Xanthiumلشبيط  ألجزاء النباتات التالية: االمخبر للمستخلصات الميتانولية    في  T. urticaeالتأثير السمي تجاه بيض    فاعليةوفي تقييم  
strumarium L.  (، األقحوان الشائعأوراق )ثمار و .Anthemis vulgaris L (، وراقواأل زهار)األHumulus lupulus L.  البراعم(

  االوكاليبتوس الكمالي)ثمار(،  M. azedarach L(، .وراقواأل زهار)األ Chenopodium album L.الزهرية(، الوزي األبيض 
Eucalyptus camaldulensis Dehn.  (،وراق)البراعم الزهرية واأل  .S. nigrum L  والثمار(،    وراقواأل  زهار)األStyrax officinalis 

L.    الغالف البذري والبذور( و الزوان المعمر(Lolium perenne L.  أوراق( كان التأثير السمي األعلى مع مستخلص  وراقواأل  زهار)األ 
) E. camaldulensis Dehn. 63.26)%  ،نما سبب مستخلص  بيL. perenne L.  ( 24.40التأثير األدنى )(  وراقواأل  زهار)األ%

(Yanar et al., 2011 .) 
العمل الحالي ضمن سياق البحث عن مركبات طبيعية آمنة تجاه الصحة العامة والبيئة وأقل تكلفة وأقل ثباتا  في البيئة وتؤمن حلوال    يندرج

أهمية هذا البحث إذا  في العثور على مواد فعالة    . تكمنعات خصوصا  داخل الزراعة المحميةبالمزرو الضارة    كاروساتمقبولة لمشاكل األ
مالئمة نتيجة  زيادة الضرر والخسائر  )  التي تهاجم زراعاتهم المحمية  كاروساتعين المتعددة الجوانب مع األار من معاناة المز   تخففجديدة  
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االرتفاع الكبير والمتزايد ألسعار و الكيميائية،  المكافحةالحاجة لتنفيذ وتكرار ضافة إلى إ ،كاروساتتكاثر وتضاعف األالبيئية لالظروف 
  المستخدمة وخاصة لمبيدات الصنعية  ل  اآلثار المتبقيةالمخاوف المتزايدة في المجالين الصحي والبيئي من  و يائية الصنعية،  المركبات الكيم

 .اوات التي تستهلك غالبا  طازجةعلى الخضر 
في  بيولوجيا     فاعلةالتي تمتلك عصارتها مركبات    بعض األنواع النباتية  تقييم كفاءة مستخلصات  إلىن البحث يهدف  إء لما تقدم ذكره فناوب

 .تحت ظروف الزراعة المحمية T. urticaeمكافحة 
 مواد البحث وطرائقه:

  :وعائله المفضل مخبريا   البقعتين وذ حمراأل كاروساألتربية 
على نبات  نجامعة تشريفي ة يكلية الهندسة الزراعل التابعالنبات وقاية بدءا  من مستعمرة مرباة في مخابر قسم  T. urticaeتربية  تم

  16وإضاءة    %   5± 65، ورطوبة  ْم   4± 24في درجة حرارة  التعامل معها مخبريا   لسهولة    .Phaseolus vulgaris Lالفاصولياء العادية  
ستيكية سم لمدة يومين قبل زراعتها في أصص بال15ورقة نشاف داخل أطباق زجاجية كبيرة قطرها  على    بالماءها  حيث نقعت بذور   ،ساعة

وبه  ،  ئين منفصلين يحيط بهما حاجز مائيالتي وضعت ضمن حوض تربية نموذجي يحوي جز أصيص،    /بذور  5سم بمعدل    10قطرها  
وكل عشرة أيام في  بشكل أسبوعي صيفا   كاروساتتم إعداؤها باألمة سلياتات ببن كاروساتاستبدلت النباتات المتضررة بفعل تغذية األ

مدة يوم لضمان   على النباتات السليمةوذلك بإقتطاع أجزاء من النباتات المتضررة ووضعها  ،في الشتاء وكل أسبوعينالربيع والخريف 
 وضعها في أحواض مائية قبل ترحيلها.ى بعدو إليها، أتلفت النباتات المتضررة وأجزاؤها المستخدمة لنقل ال فرادانتقال األ

   :وتحديد االطوار المدروسة التربية البيولوجية
، أما العدد الكافي والالزم لتنفيذها فأخذ من T. urticaeوعلى بيوض  ولىالطور الكامل وعلى الحوريات األ إناثنفذت التجارب على 

 Zoebelein andة أوردتها العديد من المراجع )ور توضيحيمعطيات وصإلى تجارب بيولوجية خاصة للتربية، والتي استندت 
Kniehase,1985; Sakr, 1988) ،  شرائح ورقية من نباتات عزلت على إناثمراقبة البيوض الحديثة الموضوعة من حيث تمت 

تقريبا   أيام 4ها بعد أنثى /شريحة، لوحظ فقس 40-30ساعات والتي كانت بمعدل  4الفاصولياء باستعمال فرشاة ناعمة بعد تركها مدة 
لتعطي يرقات صغيرة سداسية األرجل ذات لون أبيض شفاف تلونت لديها الناحية الظهرية بعد تغذيتها وامتصاصها العصارة النباتية، 

 ولىألبطور الحورية ا  أفراد ساعة منسلخا  في نهايته ليعطي  24- 20ساعة تقريبا  طور الراحة األول الذي يستغرق مابين  24لتدخل بعد  
معطية طور  فرادتنسلخ األساعة  24حوالي ، وبعد ساعة لتدخل في طور الراحة الثاني 24 -22أرجل والتي تتغذى مدة نية ثماذات 

وبلوغها  فرادساعة وذلك بانسالخ األ 22تدخل طور الراحة الثالث الذي ينتهي بعد حوالي وبعد فترة تغذية قرابة اليوم الحورية الثانية 
 مل.  الطور الكا

 :  إكثار وزراعة الباذنجان ضمن البيت المحمي
، حيث الالذقية  في  البصة  ،الحكرفي قرية    8×50في بيت بالستيكي غير مدفأ أبعاده    2017/ 2016نفذت التجارب في الموسم الزراعي  

سوبر كغ من  10عادل مع كمية من السماد المعدني ت السماد البلدي المتخمرمتر مكعب من  2تم إعداد األرض بإضافة كمية تعادل 
خط أحادي بحيث  11إلى سم. خططت التربة  25-  20كغ سلفات البوتاس، ثم حرثت التربة على عمق  10وكمية  % 46فوسفات 

على جانب سم من جانبي البيت، كما وضعت أنابيب الري بالتنقيط    50سم مع ترك ممرات بعرض   70خر  كانت المسافة بين الخط واآل
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تم .  ميكرون وتزويد مدخليه بشباك ناعمة لمنع دخول الحشرات  200أتلين الشفاف  بيت المحمي برقائق من البولي  كل خط، وتم تغطية ال
صنف قوي يتميز ) صنف إشبيلياال من، فبعد زراعة بذور الباذنجان  2017/ 1/2ري البيت المحمي قبل يومين من عملية التشتيل بتاريخ 

  28/12/2016  في، بدأ إنباتها  15/12/2016ابات الفطرية( في المشتل بتاريخ  عديد من اإلصومقاومته لل  ةمرتفع  يةوبإنتاجبجودة ثماره  
،  آخرون البيت المحمي )سليمان و إلى حقيقية( نقلت  أوراق 5 -4عمر فسيولوجي مناسب )إلى وبعد خمسة أسابيع عند وصول الشتول 

سم على الخط    80  فاتامتداد خطوط الزراعة وعلى مسوذلك بوضعها في حفر صغيرة على ا  2/2017/ 3  فيزرعت به  حيث    ،(2016
من التشتيل، أما عملية التعشيب فكانت تتم بشكل مستمر بعد   أيام  7منها بعد  الواحد، وتم ترقيعها باستبدال شتول سليمة مكان المتضررة  

و النبات، كما تم قياس درجات %( على أربع دفعات خالل موسم نم46)يوريا  كغ من السماد  14عملية الزراعة، كما أضيفت كمية 
 (. 1طوبة العظمى والصغرى ومتوسطاتها بمقياس رقمي في البيت المحمي خالل موسم نمو النبات )الجدول  الحرارة والر 

 . 2017خالل موسم  مزروع بالباذنجان محميفي بيت  المئويةالرطوبة نسب درجات الحرارة و .1جدول ال

 الشهر 
 طوبة متوسط الر متوسط درجة الحرارة 

 المتوسط  عظمى  صغرى المتوسط  عظمى  صغرى

 63.9 71 56.8 12.6 17.8 7.3 شباط 

 62.8 70 55.5 15.5 21.4 9.7 اذار 

 64.5 75 54 20 28.2 11.9 نيسان 

 64 76 52 22.1 31 14.7 آيار 

 : وطريقة االستخالص النباتيةعينات الجمع 
 كاروساتتحديد النباتات قليلة أو معدومة اإلصابة باألبحقلية والدراسات المرجعية، وذلك  ت الالمالحظا  اعتمادا  علىالنباتية    نواعاختيار األ  تم

، ومعرفة أكثر أجزائها النباتية إحتواءا  عليها، وتحديد الموعد األفضل لجمعها، تمنع تطورها والتي يحتمل لعصارتها إمتالك مواد فعالة
في العصارة النباتية تبعا  لموعد الجني، وقد أجمع الباحثون على   الفاعلة المواد نسبة  اختالفإلى حيث أشارت معظم المراجع المتوافرة 

جمعت العينات  بناء  عليه  (. ;Bunney, 1984 1998النباتية )خليفة، تحديد موعد نضج النبات الموعد األفضل للجني وجمع األجزاء 
، فوضعت في أكياس مبيدات أو أسمدة أو طرق مواصالت(مواد الكيميائية )النباتية من أراٍض غير زراعية، ذات تربة نظيفة وبعيدة عن ال

م النبات والجزء النباتي ومكان وتاريخ الجمع، ثم نقلت نايلون شفافة تحوي قطن مبلل بالماء للحفاظ عليها بحالة طرية، وكتب عليها اس
الف بين موعد االستخدام والموعد األفضل إلحتواء المخبر بسرعة للحصول على مستخلصها واستخدامه، أما في حال وجود اختإلى 

 .  (2)الجدول   فكانت تجفف في الظل وتحفظ حتى موعد االستخدام الفاعلة د العينات على الموا 
كانت طريقة االستخالص المائي ضمن الحرارة العادية هي المتبعة في الحصول على المستخلصات، حيث سحقت وهرست األجزاء 

غ مادة نباتية، ثم رشحت للحصول على   100/مل ماء مقطر 100اون، ثم نقعت لساعتين في الماء المقطر بمعدل النباتية بمساعدة ه
 Khan et al., 2015; Akyazi et)، وهي طريقة أشارت إليها أبحاث عديدة منها:فاعليتهت الذي قيم مستخلص المحلول األساسي

al., 2015) . 
( كشاهد قياسي في التجارب wp)مسحوق قابل للبلل  Simar 20%المعاملة بالمبيد الكيميائي  إضافة  إلى المستخلصات النباتية تمت

ليٍة سريعة وطويلة األمد على أنواع اع، يعمل بالمالمسة وهو ذو فPyridabenالمنفذة، وهو مبيد أكاروسي متخصص مادته الفعالة هي 
 كثيرة من األكاروسات.
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 . 2017على الباذنجان في بيت محمي خالل موسم   T. urticaeمكافحة األكاروس األحمر ذو البقعتين رة في المختبالنباتات   أنواع .2جدول ال

 النبات 
االسم  

 العربي 
 المرجع  دالئل النضج 

الجزء  

 المستخدم 

موعد أخذ  

الجزء  

 النباتي 

مكان  

 الجمع 

Melia Azedarach 

Linnaeus  1753 (Rosidae: 

Meliaceae) 

  زدرختاأل

 الشائع

ر بلون أصفر شاحب ،  الثماتصبح 

ومضلعة عند  ذات ثقوب منقرة قليلا 

 النضج.

(Garland and Barr,  

1998) 

 بذور

 بحوارة  تشرين أول 
 أوراق 

Cupressus sempervirens 

Linnaeus  1753 (Pinidae: 

Cupressaceae) 

السرو دائم  

 الخضرة 

مرحلة النضج الكامل في  يصل 

إلخصاب  خريف السنة الثانية بعد ا

وفيه يتحول مخروط األنثى إلى 

 .اللون البني

(Jain et al., 2000) 

 بذور

 بحوارة  تشرين أول 
 أوراق 

Eucalyptus camaldulensis 

Dehnhardt 1832 (Rosidae: 

Myrtaceae) 

ليبتوس اأوك

 كمالي
 النضج.انشقاق كبسولة الثمار عند 

(Clarke and Lee 

,2003) 

 ثمار

 نةاللدي  تشرين أول 
 أوراق 

Nerium oleander Linnaeus  

1753 (Asteridae: 

Apocynaceae) 

 انشقاق الثمار الجرابية عند النضج.  الدفلة 
(Bhattacharyya, 

2015) 

 بحوارة  أذار  -شباط  أوراق 

 بحوارة  تشرين أول  أزهار

Arum maculatum 

Linnaeus  1753 (Arecidae: 

Araceae) 

 اللوف األبقع 

)الورقة الحامية(    spatheل ذبو

وسقوطها على االرض مع تلون  

الثمار الناضجة باللون االحمر  

 . spadixاللمع على 

(Lindley and 

Moore, 1866) 

 بحوارة  نيسان أوراق 

 بحوارة  آب  كورمات 

 :طريقة العمل
  :طريقة حلقات الفازلين

 ,.Khalequzzaman et al., 2007; Gatarayiha et al)أسابيع  8 - 7إلى بدأ تنفيذ التجارب عندما وصل عمر النباتات 
،  وكل نبات يمثل مكرر نباتات 5معاملة في كل منها  12 الذي يتضمنالعشوائية الكاملة  تصميمفي االختبار  ، حيث اعتمد(2011

تجارب التي استمرت المراقبة كل ال( في Simar 20%معاملة للشاهد العادي )ماء مقطر( ومعاملة للشاهد القياسي )مبيد  وذلك بوجود
  ، مع وجود نباتات فاصلة بينها وبطاقات كتب عليها اسم المعامالت وتاريخ التجربة وبطاقات أخرى كتب عليها رقم أيام 7فيها مدة 

السطح العلوي سم على    2.5وسهولة المراقبة وأخذ القراءات صنعت حلقات الفازلين بوضع حلقة بقطر    فراد ولضمان احتجاز األ  ،المكرر
الباذنجان وإحاطتها بمادة الفازلين من الخارج، ولمعرفة حجم سائل الرش الالزم لكل معاملة تم رش معياري بالماء فقط، بينما  وراقأل

مواد  وقت الغروب للتخفيف من التغير السريع في بنية ال وذلك  المعامالت برش النباتات بالمستخلص األم أو الماء المقطر أو المبيد  طبقت  
، كما استخدمت الفرشاة الناعمة  (Cheng et al., 1972; Bernardi et al., 2013)بفعل التحلل الضوئي  الفعالة في المستخلصات  

 خل حلقات الفازلين. داإلى  كاروساتلنقل األ
 : المراقبات ومعايير التقييم والحسابو  االطوار المعاملةمعاملة 

ومعايير التقييم لكل تجربة من تجارب البيت المحمي عداد المكررات أ ولة الى حلقات الفازلين و منقال فراد ( أعداد األ3)يظهر الجدول 
 . الفاعليةخذ القراءات وطريقة حساب أومواعيد 
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في بيت  على الباذنجان   T. urticaeطريقة تطبيق بعض المستخلصات النباتية وتقييم كفاءتها ضد األكاروس األحمر ذو البقعتين   .3جدول ال

 . 2017ل موسم محمي خال

 التجربة
الى  T. urticae أفرادنقل 

 حلقات الفازلين

عدد 

 المكررات

معيار 

 التقييم
 الفاعليةطريقة حساب 

مواعيد 

 أخذ القراءات

 فاعلية

المستخلصات على 

البالغات  ناثطور اإل

وطور الحوريات 

 .Tاألولى لألكاروس 

urticae    

 لكل مكرر من أفرادنقل عشرة 

على  الموضوعةزلين حلقات الفا

 أوراق معاملة بالمستخلصات.

خمس 

 مكررات

نسبة 

 القتل

   1925لعام  Abbottمعادلة  
𝐶−𝑇

𝐶
×100  =WG% 

WG الفاعلية%: درجة  ،%C :

الحية على مكررات  فرادعدد األ

الحية على  فراد:عدد األTالشاهد، 

 مكررات المعاملة

، 3، 1بعد 

أيام من  7، 5

تطبيق 

 لمعاملتا

 ناثخصوبة اإل

البالغات لألكاروس 

T. urticae. 

أنثى  30نقلت من حوض التربية 

إلى حلقات الفازلين، وتركت للتغذية 

ساعات، ثم  4ووضع البيض مدة 

استبعدت وأحصيت أعداد البيوض 

 20المكررات )ووحدت في جميع 

بيضة/ مكرر(، ثم تمت عملية الرش 

لص من بالمستخلصات النباتية مع التخ

القطرات الزائدة باستخدام ورق نشاف 

 .بالسرعة الممكنة

خمس 

 مكررات

أعداد 

البيوض 

 الموضوعة

بعد اعتبار عدد البيوض 

الموضوعة على مكررات الشاهد 

%، حسبت نسبة 100العادي معادالا لـ 

 ضوعةالبيوض المو

ا لمدة  يوميا

أيام من  7

تطبيق 

 المعاملت

 فاعلية

المستخلصات على 

ض األكاروس فقس بي

T. urticae 

أنثى حديثة واحدة لكل مكرر من  

على  الموضوعةحلقات الفازلين 

 .أوراق معاملة بالمستخلصات

10  

مكررات 

لكل 

معاملة 

 3وأعيدت 

 مرات

أعداد 

البيوض 

الميتة 

والمحطمة 

والمنكمشة 

وأعداد 

اليرقات 

 الفاقسة

فقس لتم حساب النسبة المئوية ل

 :(2002كما يلي )طويل وصقر، 

الفقس % = )عدد البيض الفاقس 

 100عدد البيض الموضوع( × /

-Schneiderثم استخدامت معادلة 

Orelli  1947لعام   : 
𝐶−𝑇

𝐶
×100    =  WG% 

WG الفاعلية%: درجة ،% 

K فرادالمئوية لعدد األ: النسبة 

 الميتة على مكررات الشاهد،

B فراد: النسبة المئوية لعدد األ 

 ات المعاملة.الميتة على مكرر

 LSDوحسبت قيمة    Split Plotالنوع    ANOVAفي التحليل االحصائي باستخدام اختبار    CoStatاستخدم برنامج    :التحليل االحصائي
 .المتوسطاتلمقارنة  5%

 :النتائج
 : ضو البي المستخلصات على طور فاعليةتقييم -1

وقد أظهر التحليل   ،الدفلة أوراق دناها مع مستخلص وأالتجربة  في جميع قراءاتالكينا  أوراقستخلص كانت أعلى نسبة للفقس مع م
نسب الفقس   اليومين السادس والسابع وتفوقهما علىخالل اليومين  فقس  الاليومية لنسب    القراءاتاإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين  

التجربة وجود فروق معنوية بين جميع المستخلصات  أيام المستخلصات خالل  ءاترالق، كما أثبت التحليل اإلحصائي يامباقي األ في
الكينا على باقي  أوراقمستخلص عند المعاملة بض السرو، وأظهر تفوق نسب فقس البي وبذور زدرختستثناء مستخلص بذور األبا

%( 87.4)   أعلى نسبة قتل  الدفلة  أوراقمستخلص  عطى  ، وقد أ الدفلة  أوراقالتي تفوقت جميعها معنويا  على قيم مستخلص  و المستخلصات،  
 زدرخت%( وبذور األ45.3متوسطة مع مستخلصات بذور السرو )  نسبة القتل%( وكانت  85.3الدفلة )  أزهارتاله مستخلص مستخلص  

 (. 4)الجدول   %(4.21الكينا ) أوراقمستخلص  عند استخدام األدنى  نسبتهاكانت و %( 35.8)
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 . 2017على الباذنجان في بيت محمي خالل موسم  الحديثة T. urticaeبيوض األكاروس فقس  علىباتية تخلصات النتأثير المس .4الجدول 

 م

 اليوم                              

 النوع والجزء النباتي

 فقس البيض %

 المتوسط
المقارنة بين 

 المتوسطات

LSD 

5% 
 الفاعلية

 يوم 7 يوم 6 يوم 5 يوم 4 يوم 3 يوم 2 يوم 1

1  M. azad. (seed) 25.3 61 61 39 16 0 0 0 زدرختبذور األ f 

0.58 

35.8 

2 M. azad. (leaf)  34.9 85 85 53 21 0 0 0 زدرختاأل أوراق e 10.5 

3 C. semp. (seed)   24.9 52 52 52 18 0 0 0 بذور السرو f 45.3 

4 C. semp.  (leaf)  36.3 76 76 76 26 0 0 0 السرو أوراق d 20 

5  E. cama. (fruit) 39.6 72 72 72 61 0 0 0 ثمار الكينا c 24.2 

6 E. cama.  (leaf)   50.4 91 91 91 80 0 0 0 الكينا أوراق b 4.21 

7 N. olea. (leaf)   6.43 12 12 12 9 0 0 0 أوراقالدفلة i 87.4 

8 N. olea. (flower)    7.57 14 14 14 11 0 0 0 أزهارالدفلة h 85.3 

9 A. mucu.  (leaf)     35.1 74 74 74 24 0 0 0 أوراقاللوف e 22.1 

10 A. mucu. (corms)  23.6 50 50 50 15 0 0 0 اللوف كورمات g 47.4 

 pyridaben 20% 0 0 0 7 9 9 9 4.86 j 90.5د قياسي شاه

  a 53.3 95 95 95 88 0 0 0 الشاهد

 57.6 57.6 53.1 31.3 0 0 0 المتوسط
  

 

  d d d c b a a نة بين المتوسطاتالمقار

LSD 5% 1.10  

 : البالغة ناثاإل طورعلى المستخلصات  فاعليةتقييم -2
أدنى نسبة قتل خالل القراءات اليومية للمعامالت، اللوف    أوراقمستخلص    أعلى نسبة قتل في حين أبدى  زدرختمستخلص بذور األ  أعطى

على عكس تفوقت جميعها على قيم نسب قتل اليوم األول، فحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين نسب القتل اليومية، الت أظهر وقد
كما يعطينا التحليل اإلحصائي مقارنة بين متوسطات نسب القتل المصححة لكل مستخلص، والتي تفوق فيها مستخلص   اليوم السابع،

 اللوف  أوراقالدفلة، بينما تفوقت جميع المستخلصات على مستخلص  أوراقه مستخلص تال لصاتعلى باقي المستخ زدرختبذور األ
 . (5)الجدول  

 . 2017خالل موسم  محميفي بيت على الباذنجان  T. urticae لألكاروس البالغة ناثتأثير المستخلصات النباتية على طور اإل .5الجدول 

 م
 اليوم                            

 باتيلجزء النالنوع وا  

 Abbott 1925نسبة القتل % وفقاً لمعادلة 
 المتوسط

المقارنة بين 

 المتوسطات

LSD 

 يوم 7  يوم 5 يوم3  يوم 1 5%

1 M. azad. (seed)    65.4 85 77.5 71.1 28 زدرختبذور األ b 

1.9 

2  M. azad.  (leaf)  43.1 57.5 55 37.8 22 زدرختاأل أوراق d 

3 C. semp. (seed)   22.1 27.5 25 20 16 بذور السرو g 

4 C. semp.  (leaf)  15.2 20 17.5 13.3 10 السرو أوراق i 

5 E. cama. (fruit)  24.4 30 27.5 22.2 18 ثمار الكينا f 

6 E. cama.  (leaf)  17.5 22.5 20 15.6 12 الكينا أوراق h 

7  N. olea. (leaf)  50.5 62.5 60 55.6 24 أوراقالدفلة c 

8  N. olea. (flower)  32.8 42.5 40 28.9 20 أزهارالدفلة e 

9 A. mucu.  (leaf)   7.79 12.5 10 6.67 2 أوراقاللوف k 

10 A. mucu. (corms)  12.5 17.5 15 13.3 4 اللوف كورمات j 

 pyridaben 20% 68 73.3 85 90 79.1 aشاهد قياسي 

    42.5 39.3 32.5 20.4 المتوسط

    d c b a المقارنة بين المتوسطات

LSD 5% 1.47 

  :ولىاألعلى طور الحوريات المستخلصات  فاعليةتقييم -3
وجود فروق معنوية بين نسب القتل المصححة لجميع  سجلأظهر التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين نسب القتل اليومية، كما 

مستخلصي بذور السرو وثمار الكينا ، ويمكن  وكذلكالكينا  أوراقالسرو و  أوراقمستخلصي  استثناءبالتجربة  أيامالمستخلصات خالل 
كالتالي: بذور   -تنازليا   T. urticaeاألولى لألكاروس في التأثير على طور الحوريات  فاعليتهاحسب ب -رة المختبترتيب المستخلصات 
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 أوراق و كورمات اللوف، و ، الكينا أوراقالسرو و  أوراقو ثمار الكينا، لدفلة، بذور السرو و ا أزهار، زدرختاأل أوراقالدفلة،  أوراق، زدرختاأل
 (. 6)الجدول  فاللو 

 . 2017خالل موسم  محميفي بيت على الباذنجان   T. urticae لألكاروس  ولىتأثير المستخلصات النباتية على طور الحوريات األ .6الجدول 

 م
       اليوم                             

 النوع والجزء النباتي  

 Abbott 1925نسبة القتل % وفقاً لمعادلة 
 المتوسط

المقارنة بين 

 المتوسطات

LSD 

 يوم 7 يوم 5 يوم 3 يوم 1 5%

1  M. azad. (seed)  69.3 87.5 80 75.6 34 زدرختبذور األ b 

2.12 

2  M. azad.  (leaf)  47 62.5 55 44.4 26 زدرختاأل أوراق d 

3  C. semp. (seed)  28.6 32.5 37.5 24.4 20 بذور السرو f 

4  C. semp.  (leaf) 19.3 25 22.5 17.8 12 السرو أوراق g 

5  E. cama. (fruit) 28.4 35 30 26.7 22 اثمار الكين f 

6  E. cama.  (leaf)  20.2 25 20 20 16 الكينا أوراق g 

7 N. olea. (leaf)   55.1 67.5 65 57.8 30 اقأورالدفلة c 

8  N. olea. (flower)   37.5 47.5 45 33.3 24 أزهارالدفلة e 

9 A. mucu.  (leaf)     10.7 15 15 8.89 4 أوراقاللوف i 

10  A. mucu. (corms) 16.6 22.5 22.5 15.6 6 اللوف كورمات h 

 pyridaben 20% 74 80 82.5 95 82.9 aشاهد قياسي 

 46.82 43.18 36.8 24.36 وسطالمت 
 d c b a المتوسطاتالمقارنة بين   

LSD 5% 1.44 

  :اإلناث خصوبةة المستخلصات على تقييم فاعلي-4
، التجربة أيامجميع  خاللالسرو  أوراقمستخلص كانت أدنى قيم ألعداد البيض الموضوعة مع مستخلص أوراق الدفلة وأعالها مع 

والتي تفوقت بها   ،التجربة السبعة  أيامبين    لمعدالت وضع البيضليل اإلحصائي وجود فروق معنوية بين القيم اليومية  التح  ت نتائجأظهر و 
السرو   أوراقتفوق مستخلص على التحليل اإلحصائي  كما دل   ،اليوم السابع على عكسخرى، األ يامقيم اليوم األول على باقي قيم األ

الكينا، بينما تفوقت جميع المستخلصات   أوراقتاله مستخلص  عند استخدامه    اد البيض الموضوعةأعدمن حيث    على باقي المستخلصات
بشكل  ناثواضح للمستخلصات المستعملة على خصوبة اإلتأثير . إذا  يمكن القول بأنه يوجد (7الجدول ) الدفلة  أوراقعلى مستخلص 

 لشرائح النباتية للمعامالت مقارنة مع الشاهد. عداد البيوض الموضوعة على األ كبير تراجعب وتمثل ذلكعام، 
على   اتية متنوعة مقارنة بالشاهدالمعاملة بمستخلصات أجزاء نبعند الحديثة البلوغ  T. urticae إناثوضع البيض لدى   تمعدال .7جدول ال

 . 2017خالل موسم  محميفي بيت  الباذنجان

 م
 اليوم                    

 النوع والجزء النباتي

 خصوبةال

 المتوسط

المقارنة 

بين  

 المتوسطات

LSD 

 يوم 7 يوم 6 يوم 5 يوم 4 يوم 3 يوم 2 يوم 1 50%

1  M. azad. (seed)  14.4 8.778 9.778 10.78 12.7 14.56 16.44 27.67 زدرختبذور األ i 

1.65 

2 M. azad.  (leaf)   21.3 13.11 12.89 17.11 16.9 23.11 25.89 40.22 زدرختاأل أوراق h 

3  C. semp. (seed)  45.4 35.11 40.22 42 44.7 47.22 50 58.67 بذور السرو e 

4 C. semp.  (leaf)  72.3 72.56 66.33 74.33 70.2 70.56 75.11 77.33 السرو أوراق b 

5 E. cama. (fruit)  38.9 24.11 29.33 38.67 42.7 42.22 48.89 46.33 ثمار الكينا f 

6 E. cama.  (leaf)   60.8 47.22 45.56 58 67 63.33 74.11 70.11 الكينا أوراق c 

7 N. olea. (leaf)   8.17 6.556 6.444 5.222 5.11 8.333 7.111 18.44 أوراقالدفلة k 

8  N. olea. (flower)   11.3 7.667 7.556 6.333 6.22 12.56 12.44 26.67 أزهارالدفلة j 

9 A. mucu.  (leaf)    53.5 38.44 43.56 48.33 47.8 58.89 68.67 69 أوراقاللوف d 

10 A. mucu. (corms)  32.8 19.78 26 29 28.7 38.89 45.78 41.33 اللوف كورمات g 

 pyridaben 20% 3 3 3 4 4.111 5.333 6.556 4.14 lشاهد قياسي 

 a 100 100 100 100 100 100 100 100 الشاهد

 31.66 32.75 36.16 37.2 40.22 43.95 48.23 المتوسط
 a b c d e f g المقارنة بين المتوسطات  

LSD 50% 0.82 
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 :المناقشة
ي مذيبات مكلفة أأجريت الدراسة الحالية باستخدام الماء البارد في االستخالص وهي طريقة مالئمة للمزارعين حيث أنها ال تنطوي على 

سمحت هذه الطريقة   ،(Abou-Fakhr Hammad et al., 2017)على نطاق واسع  لمستخلصات النباتية  ا  لتطبيق  وسيلةفضل  أوهي  
حيث أظهرت نتائج  ، (2001 ;2005سليمان، ) األكاروس المختبر تجاهأثبتت كفاءتها  بالحصول على مستخلصات فعالة بيولوجيا  

  باألطوار ، وكان التأثير على فقس البيض أقل مقارنة  ت بالمستخلصات النباتية المدروسةتأثر   T. urticae  أطوارالدراسة الحالية أن جميع  
 ناثعلى مما هو لدى اإلأ ولى كان التأثير على الحوريات األو ، ,.Almansour et al (2016) ليهإتوافق مع ما توصل ياألخرى وهذا 

 (. 2005البالغة متوافقا  ذلك مع نتائج سليمان )
  وهذا جزاء المختلفة لنفس النوع النباتي األ  مع تباين فاعلية  ، الفاعليةجات متفاوتة من ات النباتية لألنواع المدروسة در أظهرت المستخلص

يمكن  الفاعلية التفاوتهذا ، (Kumral et al., 2009; Abou Fakhr Hammad et al., 2014) العديد من الدراسات مع وافقيت
حد وهو ما او ألجزاء النوع النباتي الو أألنواع النباتية ا لمستخلصات سواء الكيميائية لمركباتلي ى الى االختالف النوعي والكمأن يعز 

 ,.Yanar et al., 2011; Rizvi et al., 2012; Abou-Fakhr Hammad et al)األبحاث السابقة ليه العديد من إأشارت 
2017) . 
وهذا يخالف نتائج   ،ساعة على التوالي  72و  24% بعد  71.1و  28اسة الحالية  في الدر   البالغة  ناثتجاه اإل  زدرختبذور األ  فاعليةبلغت  

Mwandila  (2009 )ـ ـ البالغة ل فرادتجاه األ يةالميتانول في دراسة تأثير المستخلصاتTetranychus spp.  التراكيز  فاعليةكانت و
 ;Kithusi, 2005) لدى  في البيت المحميT. urticae العليا للمبيدات التجارية التي أساسها النيم تجاه اإلناث البالغة لـ ـ 

Duchovskiene et al., 2008)  ـوراق األزدرخت في تأثيرها على اإلناث البالغة لأمستخلص مع نتائج متوافقة T. urticae   في
 الدراسة الحالية. 

وفقس  ناثالبالغة وخصوبة اإل ناثولى واإلألتجاه الحوريات ا زدرختالعالية لمستخلص األ فاعليةفادت أهناك العديد من الدراسات التي 
انخفاض يؤدي النيم إلى حيث ، (Castiglioni et al., 2002)اشر بلى جانب القتل المإف ،البيض منسجمة مع نتائج الدراسة الحالية

 . ((Mwandila et al., 2013 نسبة البيض الفاقس ، وانخفاض( (Dimetry et al., 1993الخصوبة
كاروسات الحمراء النيم تجاه مجتمع األ  ساسهاأو المبيدات التي  أالعضوي    زدرختاأل  فاعليةن الدراسات التي درست  ن هناك العديد مأكما  

 Soto et al., 2010; Deka et al., 2011; Marques-Francovig et) البيوت المحميةيام مختلفة داخل بتراكيز مختلفة و أل
al., 2014  )  ،  شار  أوقد Alves et al., (2011)  وراق  لى تأثير المستخلصات الميتانولية ألإMomordica charantia  وPlantago 

lanceolate  تجاه خصوبةLeucoptera coffeella  المحمية.داخل الزراعة 
 Bashir et al., 2013; Abou-Fakhr)  خرى ألى استخدام مذيبات  إقد تعود اختالف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة  

Hammad et al., 2017)  ، فقد تؤثر طريقة االستخالص على مكونات   ،الظروف التجريبية  فروقات فيد يكون االختالف ناجم عن  وق
يؤثر تركيز المستخلص المستخدم في   كما ،(Furmanowa et al., 2002)المستخلص وبالتالي على خصائصه النشطة بيولوجي ا 

اشتراك  كما قد أكد  ، (Anonymous, 1992)الص المواد النشطة جم الماء المستخدم في استختالف حخالتي يحدثها وذلك إل الفاعلية 
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 T. urticae تجاه زدرختساسها مستخلص بذور األأالتي سببتها المبيدات التجارية التي  الفاعليةخرى في ضافات األالمذيبات واإل
(Dimetry et al., 1993) . 

 :اجاتتاالستن
طور  لدى  أعلى  المستخلصات النباتية  فاعلية  كانت  ، حيث  T. urticaeجية تجاه  و لو بيلفاعلية  سة  و لمدر ا  نواعامتالك عصارة األ .1

مقارنة مع  T. urticaeتجاه بيض  أقلالمستخلصات النباتية فاعلية كانت و ، T. urticae لـ البالغة ناثاإلمنها لدى  ولىالحوريات األ
 طوار.بقية األ
مستخلصات الثمار والبذور والكورمات فاعلية  كانت  ، حيث  T. urticaeحد تجاه  النوع النباتي الو جزاء النباتية لاألفاعلية  اختالف   .2

 .زهاراألفاعلية التي بدورها كانت أعلى من  وراقاألفاعلية أعلى من 
   :المراجع

، دمشق،  ، وزارة الزراعة واإلصالح الزراعيالتخطيطو   اإلحصاء  مديريةصاء،  إلحاقسم    (.2016و  2011)   وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي
 .سورية

. المركز الثقافي العربي، الطبعة األولىموسوعتي المجربة للطب النباتي. –(. النباتات صيدلية الطبيعة1998) خليفة، انطوان بشارة
 صفحة.   663 .، لبنانبيروت

 :Tetranychus evansi (Acari(. التسجيل األول لألكاروس الغازي 2014) ، غيث وابراهيم صقر وأنغام بوبوزريقي
Tetranychidae)  101-96(:  1)32 .. مجلة النبات العربيةسوريةفي . 

من األكاروسات والحشرات. النموذج المستخدم: األكاروس (. تقييم فعالية بعض المستخلصات النباتية في إدارة أنواع  2005)  رندة  ،سليمان
  194. سوريةاألحمر ذو البقعتين ومن الفول. رسالة ماجستير، قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، 

 .  فحةص
(. تأثير موعد الزراعة وتغطية 2016)  مدناسكه ابراهيم محعبد الجبار مجيد أحمد و حي الدين عبد الرحمن و أكرم مو سليمان، سالم محمود،  

( داخل البيوت البالستيكية. مجلة JAWAHER-F1التربة بالبالستيك األسود في النمو الزهري والحاصل لهجين الباذنجان )
 .  48- 39 :(4)7  .جامعة كركوك للعلوم الزراعية
 Tetranychusت األكاروس األحمر ذي البقعتين (. دراسة مورفولوجية لمجتمعا2013) صقر، ابراهيم عزيز وغيث سعيد زريقي 
urticae Koch 1836  واالكاروس القرمزيTetranychus cinabarinus Boisduval 1867 (Acari: 

Tetranychidae) سلسلة   ،امعة تشرين للبحوث والدراسات العلميةعلى عوائل نباتية مختلفة في محافظة الالذقية. مجلة ج
 . 2013/ 30/6/ص. م. ج. تاريخ 654ة نشر رقم العلوم البيولوجية. موافق

 . صفحة 387كلية الزراعة.   ،منشورات جامعة تشرين .(. السموم واختباراتها الحيوية2002) طويل، محمد زكريا وابراهيم عزيز صقر
ذو البقعتين بوتي (. الفاعلية االحيائية لبعض المستخلصات النباتية في الحلم العنك2001) قدسيةلبابيدي، محمود صبري وسمير 

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)  91- 86  (:2) 19 .مختبريا . مجلة وقاية النبات العربية . 
Abbott, W.S. (1925). A method of computing the effectiveness of an insecticide. Journal Economic 

Entomology. 18: 265-267 . 
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Abstract 

Within the efforts to control the harmful mites using environmentally safe 

methods, a study was carried out at a greenhouse planted with eggplant in Al-

Bassa area , in Latakia governorate during the agricultural season 2016/2017 to 

evaluate the effectiveness of a number of plant extracts on Tetranychus urticae 

Koch 1836 (Acari: Tetranychidae) worldwide and very harmful to many hosts in 

greenhouse and field. The study included the seeds and leaves of Chinaberry, 

seeds and leaves of Cypress Lemon, seeds and fruits of River Red Gum, flowers 

and leaves of Oleander, and corms and leaves of Wild Arum. The Vaseline rings 

method was adopted and criteria: the average of mortality for the treated stage 

and fertility were calculated. The results showed that the highest efficacy was 

found when using the extract of the seeds of Chinaberry on adult females and on 

the first nymphs (65.4 and 69.3%, respectively). The lowest fertility was recorded 

with the extract of Oleander leaves (8.17%), which had the most effect on egg 

hatching (87.4%). It is worth to mention that the extracts of seeds, fruits and 

corams gave higher efficiency than the leaves extracts, and leaves extracts were 

higher than the efficiency of floral extracts against T. urticae phases. 

Key words: Two-spotted red spider mite, Tetranychus urticae, Eggplant, 

Vaseline rings, Plant extracts. 

 


