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حشرة   إناث اختبار فاعلية بعض المبيدات الحشرية المدعمة بالزيت الصيفي على
 محافظة السويداء  في  Dactylopius opuntiaeقشرية الصبار القرمزية  

  (1)وعد غانمو  (1)رامي بو حمدانو  (2)ومحمد العالن (2)بهاء الرهبانو  *(1)مازن بوفاعور 

 . الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، سوريةمركز البحوث العلمية الزراعية بالسويداء،  (1)
   .ةالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سوري  (2)
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 الملخص 

على  نفذ حقلية  تجربة  القرمزيإناث  ت  الصبار  قشرية   Dactylopius opuntiae ةحشرة 

Cockerell  (Dactylopiidae; Hemiptera)    ،سورية في  الصبار  على  حديثا  المسجلة 
الكيميائية المبيدات  بعض  الصيفي  باستخدام  بالزيت  المواد    المدعمة  استخدمت  فاعليتها،  الختبار 

، زيت غ/ل100%، دلتا ميثرين  40دايمثوات  %،  48كلوربيرفوس إيثيل    %،20أسيتاميبرايد  الفعالة  
تسجيل أظهرت النتائج  إضافة إلى الشاهد،    ريقة الرش كمحلول على المجموع الخضري بط،  صيفي

التالية:   الفعالة  للمواد  ايثيل ودايمثوات بعد أسبوع وأسبوعين  أعلى كفاءة  أسيتاميبرايد ، كلوربيرفوس 
والزيت الصيفي وانخفاض كفاءة الكلوربيرفوس ايثيل    دلتاميثرينوبفرق معنوي عن مادتي   من الرش

ن استخدام مادة . إفي األسبوع الثالث من الرش وبفرق معنوي مقارنة بمادتي أستاميبرايد ودايمثوات
 خالل الفترات الثالث بعد الرش. على اإلناث ه قد أعطى فاعلية محسوبةالزيت الصيفي لوحد
المفتاحية: القرمزية  الكلمات  الصبار  قشرية    أسيتاميبرايد،   ،Dactylopius opuntiae،  حشرة 
     . زيت صيفيدلتا ميثرين و دايمثوات، كلوربيرفوس إيثيل، 

 لمقدمة: ا
وقد   بقشرية الصبار القرمزية  Dactylopius opuntiae Cockerell (Dactylopiidae; Hemiptera) يعرف النوع الحشري  

فت من قبل  (. De Lotto, 1974)لها  في المكسيك، تعد المكسيك ووسط أمريكا الموطن األصلي  1896عام  Cockerell                وص 
في أستراليا والهند وجنوب   (.Cactaceae: Opuntia spp)أدخلت هذه الحشرة لعدة مناطق كعامل مكافحة حيوية لنباتات الصبار

نباتات  .(Hosking et al., 1994; Foxcroft and Hoffmann, 2000; Vanegas-Rico et al.,2010)أفريقيا تعد 
 Ben-Dov et)للنوع الحشري السابق  األكثر شيوعا  المضيف  Opuntia (Cactaceae: Opuntioideae)للجنس  الصبار التابعة

al.,2013)   .  فلسطين عام الحشري ألول مرة في شمال  النوع  في  أيضا  سجل  و   ( Spodek et al., 2014)  2014سجل هذا 
   .((Bouharroud et al., 2016وقد أحدث ضررا اقتصاديا على الصبار  2016المغرب عام 

في الريف الغربي  2018في خريف العام  ألول مرة في سورية   D. opuntiae Cockerellة سجلت حشرة قشرية الصبار القرمزي
الحشري   . (Bufaur and Bohamdan, 2019)السويداء  لمحافظة النوع  إنتاجا    D.cocus  يعد  الحشرية  األنواع  أفضل  من 

القرمزي  تم تسجيله في سورية عام    للصباغ  إنتاج األصبغة   (Basheer et al., 2016)  2016وقد  المنتجون على  يعمد  حيث 
إلى     D. Opuntiaeبكميات عالية في ظل كثافة مرتفعة للحشرة القشرية ويحتاج ذلك األمر إلى سبع سنوات بينما يحتاج النوع  



 -2022 451-446للبحوث العلمية الزراعية  13الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – وآخرون بوفاعور

 

Bufaur  et al–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 446-451- 2022 

447 

بالكامل النبات  على  للقضاء  أشهر  يتوا  ستة  أن  يمكن  األخرى،  األنواع  بين  القرمزي  للصباغ  انتاجا  األقل  بأنه  كال ويصنف  جد 
النبات نفس  وعلى  المنطقة   نفس  في  السابقين  اإلناث    (.Lopez-Rodríguez et al., 2018)  النوعين   والحوريات تتغذى 

الحشرات الكاملة  التغذية في ظروف الكثافة العالية إلى اصفرار وتماوت ألواح وساق الصبار أما  دي  ؤ وت  النبات  بامتصاص عصارة
قشرية الصبار القرمزية  تعد حشرة. (Ingles et al., 2017; Palafox-Luna et al., 2018)فهي أقل عددا وغير ضارة المذكرة 

D. opuntiae  لتغطيتها بغطاء شمعي المكافحة نظرا   الحيوية   أبيض                                                   من اآلفات صعبة  المبيدات واألعداء  والذي يعيق وصول 
حتى الوقت الراهن ال و   مقاومة األعداء الحيوية                           والذي يلعب دورا  هاما  في    في أجسامها  يكحمض الكارمن إلى تواجد  إليها إضافة  

 ,.Lopez-Rodríguez et al., 2018; Idris et al., 2019; Mazzeo et al)ة  يوجد برنامج مكافحة متكامل إلدارة هذه اآلف

في     D. coccusفي مكافحة الحشرة القرمزية    Dimethoateيمثوات  ا( باختبار المبيد د2016وزمالؤه )   Fitiwyقام  .  (2019
يوم من الرشة األولى وأخذ    15د  % بعد ثالثة أيام من الرش وعند إجراء رشة ثانية بع 70الحقل حيث أعطى كفاءة وصلت إلى  

باختبار مجموعة مركبات   (2019) وزمالؤه    El Aalaouiفي المغرب قام    %.84  القراءة بعد ثالث أيام أعطى نسبة فعالية بلغت
المركب األساس لزيت قشور البرتقال(   د, ويع16H10Cي  )وهو مركب تربين  limonene-dونين  في الظروف شبه الحقلية هي الليم

)بيرثرويدي( في   alpha-cypermethrin)فوسفوري عضوي( والمبيد إلفا سايبر مثرين    malathionوالزيت المعدني والمالثيون  
أعلى فعالية على اإلناث الناضجة قد أعطى  الليمونين والزيت المعدني  فوجد أن    D. opuntiaeمكافحة قشرية الصبار القرمزية  

 الختبارفي تجربة حقلية  Al naser and  Ezz Al-dden  (2017  ) ش ، وجد كال منمن الر خمسة أيام  % بعد  99بفعالية بلغت  
القرمزية الصبار  قشرية  إناث  على  الحشرية  المبيدات  بعض  أن   D. coccus  كفاءة  سورية  من    هفي  الخالئط  استخدام  يمكن 

مع الزيت الصيفي في مكافحة الحشرة القشرية القرمزية في الحقل وأن   (dimethoate أو  Chlorpyrifos)  المبيدات الفوسفورية
التالمسي   الفوسفوريان  المبيدان  خالئط  من   dimethoateوالجهازي    Chlorpyrifosكفاءة  أعلى  قيما  سجلت  في   % 80قد 

 مكافحة الحشرة.
والمسجل    D.opuntiaeللنوع الجديد  الكاملة  اختبار فاعلية بعض المبيدات الكيميائية على إناث الحشرات  يهدف هذا البحث إلى  

 .  من أجل خفض كثافة اآلفة ومنع تدهور نباتات الصبار في مناطق تواجدهافي المكافحة كفاءتها تحديد  و ي ظروف الحقل فحديثا 
 : مواد وطرق البحث

 9قراصة التابع لريف السويداء الغربي وهو حقل يحوي على نباتات صبار بعمر واحد  صبار في قرية  في حقل    ت تجربة حقليةنفذ
بالحشرة  بكثافة مرتفعة  مصابة    Opuntia (Cactaceae: Opuntioideae)م وهي بحجم متوسط تتبع جنس الصبار الشوكي  واعأ 

قبل تنفيذ التجربة تمت إزالة كافة ألواح الصبار  ، وهو حقل يعتمد الزراعة البعلية 2019 في صيف  D. opuntiaeالقشرية القرمزية 
هي:   أخذت قراءة قيل الرش وتم تنفيذ التجربة بتصميم القطاعات كاملة العشوائية لخمسة معامالت  المتساقطة المصابة وإتالفها ثم

ريقة الرش كمحلول على  بط، زيت صيفي،  ل/غ100، دلتا ميثرين  %40دايمثوات  %،  48كلوربيرفوس إيثيل    ،%20أسيتاميبرايد  
الشاهد إلى  الخضري إضافة  الجدول  المجموع  أربعة مكررات ويبين  التجربة  ( 1)في  المستخدمة في  الفعالة وتراكيزها  حيث    المواد 

، أخذت قراءات لوحده والشاهداستخدمت جميع المعامالت بعد إصافة مادة الزيت الصيفي إليها إضافة إلى معاملة الزيت الصيفي  
   .، أسبوعين وثالثة أسابيع من الرشالتجربة بعد أسبوع
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 2019عام  D. opuntiaeالمستخدمة الختبار فاعليتها على حشرة  : يبين المواد الفعالة وتراكيزها(1) الجدول
  20أسيتاميبرايد  المعامالت 

% 

كلوربيرفوس إيثيل  

48% 

 زيت صيفي نباتي  غ/ل 100دلتاميثرين % 40دايمثوات 

 ل 1 مل 12.5 مل 100 مل 150 غ 50 ل ماء100ز/التركي

في كل نبات يمثل قطعة تجريبية واحدة لكل معاملة  افة اإلناث المختبرة في التجربة من خالل قطع لوح كامل من كل  حسبت كث
إلى  مكرر   الواحدة مباشرة  القراءة  الزراعية ثم نقلت جميع األلواح في  العلمية  البحوث  الوقاية في مركز  دائرة  الحشرات في  مخبر 

وعد اإلناث الحية   (Vanegas-Rico et al., 2017)م  س  2.5دائرة    بالسويداء حيث تم حساب كثافة اإلناث في المستعمرة بقطر
ناعمة بفرشاة  تحريكها  بعد  مخبرية  م تحت    والميتة  تكبيرNikon كبرة  التحليل ثم     X21-10بقوة  برنامج  وفق  النتائج  حللت 

كفاءة وقدرت    0.05على مستوى    LSDثم حسبت الفروق المعنوية بين المعامالت بطريقة أقل فرق معنوي    (Amstat   )  اإلحصائي  
   :(Henderson and Tilton, 1955) المعامالت وفق معادلة هندرسون وتيلتون 

Mortality % = (1-( Ta/Tb) * (Cb/Ca))*100  حيث Ta :  ،هي عدد الحشرات في المعاملة بعد الرش:Tb  عدد الحشرات
   .عدد الحشرات في الشاهد بعد الرش Ca:عدد الحشرات في الشاهد قبل الرش،   Cb:في المعاملة قبل الرش،  

 النتائج والمناقشة:
تسجيل أعلى   2019عام  الفي    D. opuntiae  القرمزيةلقشرية الصبار  الحشرات الكاملة  إناث  أظهرت نتائج التجربة الكيميائية على 

  دون   بعد أسبوع وأسبوعين من الرش   %  40  ودايمثوات  %   48  كلوربيرفوس ايثيل،  %20  أسيتاميبرايدكفاءة للمواد الفعالة التالية:  
بينها  فيما  معنوية  فروق  المواد  تسجيل  هذه  تفوقت  ع بينما  معنوي  الصيفي  غ/ل100ن  دلتاميثريمادتي    لىوبفرق   %80  والزيت 

اللتان تتبعان   الصنعية الحديثة مقارنة بمادتي الكلوربيرفوس ايثيل والدايمثواتوهنا تعد مادة األسبتاميبرايد من المواد    (2)الجدول  
مقارنة  وبفرق معنوي    في األسبوع الثالث من الرش الكلوربيرفوس ايثيل  انخفاض كفاءة  سجل    ،مجموعة الفوسفور العضوية التقليدية

وهذا عائد للمجموعة الكيميائية للمادة والتي تعد من المبيدات الفوسفورية العضوية ذات   (2)الجدول    بمادتي أستاميبرايد ودايمثوات
الزمن  التالمسي    األثر القدرة  ب  مقارنةالبخاري والتي تنخفض كفاءتها بمرور  السابقتين ذات  المادتين  الجهازية   االختراقيةمجموعة 

-Fitiwy et al., 2016:  Al naser and  Ezz Al)وهذه النتائج تتوافق مع نتائج األبحاث المتوصل إليها من قيل   طويلة األمد

dden, 2017; El Aalaoui et al., 2019) ،بعد ثالثة %  55.39 أسبوع إلىبعد %   75.55 انخفضت كفاءة الدلتا ميثرين من
ف وهذا خاصة في فترة الصي  عا بمرور الزمنيلتبعية المادة إلى مجموعة البيروثرويدات التي تتفكك سر   عائدأسابيع من الرش وهذا  

الباحثين   نتائج  مع  يتوافق  تراوحت من   .(Al naser and  Ezz Al-dden, 2017) ما  كفاءة  الصيفي  الزيت  معاملة  أعطت 
 Al naser and) ع% خالل فترة تنفيذ التجربة وهي كفاءة مهمة في خفض كثافة اآلفة وهذه النتيجة تتوافق م3364.إلى    49.51

Ezz Al-dden, 2017; El Aalaoui et al., 2019)  إلى وصلت  كفاءة  لوحدها  الزيت  لمعاملة  أن  وجد  بعد    % 61 حيث 
 . وشبه الحقلية أسبوعين من الرش في تجاربهم الحقلية

 .بعد الرش وقيم التحليل اإلحصائي بين المعامالت D. opuntiae إناث حشرة على(: يبين كفاءة المواد الفعالة 2الجدول )

 بعد ثالثة أسابيع  بعد أسبوعين  بعد أسبوع  المعاملة

                      A 86.08 %A                     89.26 %A                   % 89.94 %  20 أستاميبرايد

                       A                   84.34 %A                      69.9 %B% 86.98 %  48 كلوربيرفوس ايثيل

                        A                      84.43 %A                      86.4 %A% 89.88 %  40 دايمثوات

                      B                    69.73 %B                     55.39 %C% 75.55 غ/ل 100دلتا ميثرين 

                      C                    64.33 %C                     49.51 %D% 62.22 %  80زيت صيفي 



 -2022 451-446للبحوث العلمية الزراعية  13الـالمجلة السورية للبحوث الزراعية أبحاث المؤتمر – وآخرون بوفاعور

 

Bufaur  et al–SJAR Research of the 13th Conference for GCSAR: 446-451- 2022 

449 

 LSD 3.35 3.15 3.2أقل فرق معنوي 

LSD = 4.12 at alpha 0.05     ال توجد بينها فروق معنوية)بين المبيدات( نفسه  للعموداألحرف الصغيرة المتشابهة 

 :الخالصة
 .D  قشرية الصبار القرمزيةذات الكفاءة العالية على إناث  بالتراكيز المستخدمة في هذا البحث  إن استخدام المواد الفعالة السابقة  

opuntiae  في خفض كثافة    وجديد على هذا النوع الحشري المسجل حديثا ويساهم  فعال   مدعمة بالزيت الصيفي هو تطبيق عملي
 األعداء الحيوية. برامج المكافحة المتكاملة و في ظل غياب  اآلفة ومنعها من إحداث الضرر الكلي على الصبار في مناطق تواجدها
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Abstract: 

A Feld chemical experiment was executed to test the efficacy of some 

pesticides Supplied  with summer oil on Females of Dactylopius opuntiae 

(Dactylopiidae; Hemiptera) which was recently recorded in Syria.  

Acetamiprid 20%, Chlorine- perphos ethyl 48%, Dimethoate 40%,   Delta- 

permethrin 100q/l and summer oil were used as a foliar spray and control, 

Results showed that the efficacy of Acetamiprid, Chlorine- perphos ethyl 

and Dimethoate treatments were the best after the first and second week 

after spraying with Significant differences in comparative of Delta- 

permethrin and summer oil treatments, the efficacy of Chlorine- perphos 

ethyl was reduced with Significant differences with Acetamiprid and 

Dimethoate treatments in the third week after spraying.  Using summer oil 

alone has made a recorded efficacy on females along period of three weeks 

after spraying. 

Keywords: Dactylopius opuntiae, Acetamiprid, Chlorine-perphos ethyl, 

Dimethoate, Delta-permethrin, and Summer oil.  
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