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 وأعدائها الحيوية في بيئة التفاحيات  نباتية التغذيةحصر وتعريف األكاروسات  
 في محافظة الالذقية 

 (1) يوسف  روعةو  (2)مفلحماجدة و  *(1) زيتي مهران
 ، الالذقية، سورية مركز البحوث العلمية الزراعية بالالذقية (1)

 دمشق، سورية راعية، الهيئة العامة للبحوث العلمية الز  (2)

 (  mzma2009@gmail.comالبريد اإللكتروني: مهران زيتي د.  )* للمراسلة:
                                                                                                         الملخص

خالل موسمي   ساسية التابعة لمحافظة الالذقيةأجريت الدراسة في مناطق انتشار زراعة التفاحيات األ
المت2017-2018 األكاروسية  األنواع  عن  التحري  بهدف  واألنواع،  التفاحيات  على  المفترسة    غذية 

أجناس وثالث عائالت أكاروسية   ستةفلة تتبع  المرافقة. تم تسجيل ستة أنواع من األكاروسات المتط
األ  هي األحمر  ذ    Panonychus ulmiوروبي  األكاروس  األحمر  األكاروس  البقعتين    يو 

Tetranychus urticae  األحمر الزعرور  و    Amphitetranychus viennensisوأكاروس 
البني   التفاح  ل  Bryobia rubrioculusأكاروس  األكاروس األكاروسات    ة عائلالتابعة  و  الحمراء 

الكاذبة    Cenopalpus pulcherلمسطح  ا الحمراء  لألكاروسات  التفاح و   ،التابع  أوراق  حلم صدأ 
Aculus schlechtendali    الدوديلالتابع النوع   .لحلم  لتسجيل  الدراسة اإلشارة األولى  كانت هذه 

A. viennensis   .اندرجت األكاروسات                                                       على التفاح حيث تم تسجيله سابقا  على الخوخ من سورية
ضمن   جرى Anystidae  و  Stigmatidae  و   Phytoseiidaeهي    عائالت  ثالثالمفترسة   .

 Zetzellia   والنوع  Typhlodromus pyri  تعريف بعض األنواع حتى مستوى النوع كما في النوع

mali   ( النوع  لهذا  االولى  األشارة  سورية، Z. maliوهذه  من  ل  (  يتثنى  لم  بعضها  أن  حين  نا في 
لل  .Anystis spالوصول سوى إلى مستوى الجنس كما في   ارة شاالوهو    Anystidae  عائلةالتابع 

 .  sp.   Typhlodromusو .Phytoseius sp، والنوعين من سورية عائلة لهذه ال االولى

 .، التفاحPhytoseiidae: األكاروسات الحمراء، األكاروسات الحمراء الكاذبة، الكلمات المفتاحية
 مقدمة ال

هذه االشجار حول العالم. تأتي في المرتبة   تتعرض أشجار التفاحيات للعديد من العوامل الحيوية وغير الحيوية التي تهدد زراعة
في حين تتعرض هذه   ، ريا المسببة للتدهور السريعيباألمراض الفطرية ومنها مرض جرب التفاح والبكت                 الحيوية ممثلة   العواملاألولى  

بلغ .  امل الحيويةثالثة للعو المرتبة الالحشرات ومنها حفار ساق التفاح ودودة ثمار التفاح وتأتي األكاروسات في  االشجار لألصابة ب
يعتبر األكاروس األحمر ذي البقعتين واألكاروس األحمر األوروبي من             نوعا  حيث  51لة على التفاح فقط                       عدد األكاروسات الم سج

سية األنواع األكارو العديد من         س جلت     .( Dorkeld, andMigeon 2220)  المرافقة للتفاح    األنواع األكاروسية العالمية االنتشار
ال  Tetranychus urticaeو     Bryobia rubrioculusو   Panonychus ulmi الحمراء األكاروسي  مسطح  والنوع 

Cenopalpus pulcher  لبنان  على في  مختلفة  مناطق  في  دراسة    (.Dosse and Musa, 1967)  التفاحيات  حظيت 
من   المفترسة  باهتم  Phytoseiidae  عائلة االكاروسات  للتفاحيات  الباحثينالمرافقة  من  العديد  عدة  ام  محافظات  سورية    في  في 

: 2001العبد هللا  من حيث ديناميكية والمتطلبات البيئية وانتشارها وتأثير المبيدات االكاروسية عليها )  )السويداء والالذقية وحمص(

mailto:mzma2009@gmail.com
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هللا وآخرون،  العبد  قرحيلي،  2020  وآخرون،  2009:  ضحية  البدأت    (.2011:  العقد  ا  سابقخالل  التصنيفية لدراسبعض  ات 
من    عبربالظهور   الحمضياتالالعديد  لبيئة  المرافقة  األكاروسية  األنواع  لحصر   ,.Barbar, 2016; Kerhili et al)   دراسات 

 ;Zriki et al., 2015للمحاصيل الحقلية واألشجار والعوائل النباتية البرية )باألضافة لدراسة األنواع األكاروسية المرافقة  (  2015

Zeity, 2017; Zeity and Srinivasa, 2019 .)  المتغذية على                                                 أولى الدراسات التصنيفية التي ع نيت باألكاروسات    من  كانت
سوريالنبات   في  خاص  بشكل  التفاحيات  وعلى  عام  تلك  بشكل  أجراها  ة،  التي  بيوضالكعدي  الدراسة  ألكاروس ل  التشتيه  على 

التسجيل األول  حيث  (،  Kady,1964إلى مصر)  ة لة من سوريتفاح مرسرسالية  إلكانت مرافقة    P. ulmiاألحمر األوروبي   كان 
ا سوريلهذا  من  ذلك    ةألكاروس  في  تبعه  الدراسة  تلك  األكاروسات  ((Soliman,1975خالل  من  نوعين  بتوصيف  قام  حيث 

التاب لعائلة  المفترسة  الالذقية.  Stigmatidaeعة  محافظة  تسجيل    من  الحمراءتم  األكاروسية    Amphitetranychus  األنواع 

viennensis  وEotetranychus carpini    وBryobia rubrioculus    أخرى غير لنباتات  الالذقية كمرافقات  من محافظة 
                     ومتقاربة تصنيفيا  مع   بالطابق البيومناخي  ات هي نباتات متوافقة( والجدير بالذكر أن تلك النباتZeity, 2017أشجار التفاحيات )

إذا    تالتفاحيا لهذه التفاحيات  تعتبر          ،  والمراقبة  العمل  من  للمزيد  يحتاج  الذي  واألمر  األكاروسية  األنواع  لهذه  محتملة  عوائل 
تفاحيات في محافظة الالذقية وأمكانية األستفادة من  هدفت هذه الدراسة إلى توثيق األنواع المرافقة لل األكاروسات في البيئة السورية.

 ة المستقبلية. امج المكافحواعدة في بر األعداء الحيوية ال
    :مواد وطرائق البحث

 :المواد النباتيةمناطق الدراسة و 
الل دورية خ  ياراتتم اجراء ز شمل البحث العديد من المناطق التي تشتهر بزراعة التفاحيات وهي )كسب، الحفة، القرداحة، جبلة(  

النمو المناطق  ل  فصل  بعضبعض  أن  حين  لمرةاألخر    هافي  زيارتها  المناطق    .  فقط  واحدة  تمت  من  النباتية  العينات  جمع  تم 
النباتية المواد  على  للحفاظ  مرطبة  ورقية  مناديل  مع  بالستيكية  أكياس  في  بالدراسة  )األكاروسات(  المستهدفة  الحيوانية   وبالتالي 

له خالل  االمرافقة  النباتية  العينات  األكاروسات من  واستخراج  فحص  مراعاه  تم  ا   24.  جمع  ح  ساعة من  حين  في  فظت                   لعينات، 
أيام. تم إدراج كافة   4-3درجة مئوية وفحصها خالل  4في البراد على درجة حرارة  التي لم تسمح الظروف بدراستها مباشرةالعينات 

العينة  التفاصيل الخاصة بعملية الجمع في سجل خاص النباتي الشائع والعلمي  و  والتي تتضمن: رقم  العائل  مكان جمع   و  اسم 
الجمع  و  العينة باإل   و  تاريخ  العينات  جمع  عملية  على  قبيل  القائم  من  متفرقة  معلومات  تضمن  الذي  المالحظات  لحقل  ضافة 

ها للمختبر بأرقام ثابتة تسهل عملية الوصول                                                                            عمليات المكافحة، شدة األصابة ...الخ. تم ترقيم العينات تباعا  حسب تاريخ ورود
 سابقة.السريع ألي عينة مع كافة المعلومات ال

 تحضير األكاروسات: 
 Hoyer’s                                                                                ستخرجة من العينات النباتية بواسطة حمض الالكيتك ثم ن قلت إلى قطرة من وسط التثبيت                          تم تظهير األكاروسات الم    

medium  )    لعربي، غليسيرين، ماء مقطر( على شريحة زجاجية حيث تم توجية األكاروس كلورال هيدريت، صمغ االمكون من
األ الخلفي باالتجاه  الزجاجية  مامي  بالساترة  تكوين    .وتغطيتها  الزجاجية عبر  الشريحة  األكاروس تحت  لمكان تواجد  اإلشارة  جرت 

تم تثبت ذكور                          ية الفحص المجهري الحقا .دائرة على السطح السفلي للشريحة الزجاجية حول مكان تواجد األكاروس لتسهيل عمل
                                                            في الوضع الجانبي الذي ي ظهر عضو التسافد بالوضع الجانبي الذي   Panonychusو     Tetranychusالنواع التابعة للجنسين  

تم وضع الشرائح الزجاجية بما تحمل من أكاروسات ضمن وسط التثبيت وسواتر زجاجية على                               سوف يستخدم في التصنيف الحقا .
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حرارة   مئوية    50-45درجة  العيناتدرجة  من  الزائد  الماء  لنزع  اسبوع  لمدة  جاف  فرن  هضم   في  في  والمساهمة  التثبيت  ووسط 
                                                   األكاروس وتظهيرها تمهيدا  لبدأ الدراسة التصنيفية.  جسم مكونات 

 الدراسة التصنيفية:
وا المفاتيح  من  العديد  على  باالعتماد  جمعها  تم  التي  األنواع  تعريف  )تم  منها  المرجعية   ;Bolland et al., 1998لدراسات 

Khanjani and Ueckermann 2008; Fan et al., 2016; Arabuli et al., 2019; Negm et al., 2020;)  

 النتائج: 
 : األكاروسات نباتية التغذية

 أكاروسية: التعائجناس وثالث أتتبع ستة   ،على التفاحيات ستة أنواع تغذيةبلغ عدد أنواع األكاروسات الم
 Tetranychidae: عائلة االكاروسات الحمراء .1

  Panonychus ulmi األكاروس األحمر االوروبي •

 Tetranychus urticaeاألكاروس األحمر ذو البقعتين  •

  Amphitetranychus viennensis أكاروس الزعرور األحمر •
 Bryobia rubrioculusأكاروس التفاح البني  •

 Tenuipalpidae: أو الكاذبة راء المسطحةعائلة االكاروسات الحم .2

 Cenopalpus pulcherاألكاروس القرمزي المسطح  •
  Eriophyidaeعائلة الحلم الدودي  .3

 Aculus schlechtendaliحلم صدأ أوراق التفاح  •

 األكاروسات المفترسة:  

تحت  إندرجت   المفترسة  جرى ،    Anystidae  و  Stigmatidae  و  Phytoseiidaeهي    عائالت  ثالثاألنواع  األنواع  بعض 
النوع في  كما  النوع  مستوى  حتى  لنا   Zetzellia mali  و  Typhlodromus pyriين  تعريفها  يتثنى  لم  بعضها  أن  حين  في 

الجنس   مستوى  إلى  سوى  في  الوصول  لل  .Anystis spكما  والنوعين  Anystidae  عائلةالتابع   ،Phytoseius sp.  وsp.     

Typhlodromus  ل )  .Phytoseiidaeال    عائلةالتابعين  الجدول  في  الدراسة  1تتلخص  خالل  ج معت  التي  العينات  تفاصيل   )                                         
 يف لألكاروسات المرافقة. لحالية يتضمن مكان وتاريخ جمع العينات النباتية المختلفة والتعر ا

 افظة الالذقية:ة للتفاحيات في مح ألكاروسات المرافقل( يبين أماكن، تاريخ جمع العينات النباتية والتعريف  1جدول )ال
العائل  مكان جمع   المنطقة  تاريخ الجمع األنواع    العائالت

 تيالنبا
Tetranychidae 
Tenuipalpidae  

Phytoseiidae 

Tetranychus urticae  

Cenopalpus pulcher  

Phytoseius sp.  

 كفرية الحفة  04/06/2017

  

 التفاح 

Tenuipalpidae  
Phytoseiidae  

Anystidae 

Cenopalpus pulcher 

Typhlodromus sp.  

Anystis sp.  

 كفرية الحفة  04/06/2017

  

   زعرور

Phytoseiidae  Phytoseius sp.  07/06/2017  التفاح  جوبة برغال القرداحة 
Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Stigmatidae 

Cenopalpus pulcher  

Phytoseius sp.  

Zetzellia mali  

 كفرية الحفة  10/06/2017

  

 سفرجل 

Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Cenopalpus pulcher 
Typhlodromus pyri  

 التفاح  قلعة المهالبة   القرداحة  10/06/2017
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Tetranychidae 
  

Eriophyidae 

Phytoseiidae 

Tetranychus urticae  

Panonychus ulmi  

Aculus schlechtendali   

Typhlodromus sp.  

 التفاح  صرنة  الحفة  12/06/2017

Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Stigmatidae 

Cenopalpus pulcher  

Typhlodromus pyri 

Zetzellia mali  

 السفرجل  صرنة  الحفة  12/06/2017

Anystidae Anystis sp.  12/06/2017  التفاح مجدل صالح  الحفة 
Tenuipalpidae 

Phytoseiidae 

 

Stigmatidae 

Cenopalpus pulcher  

Phytoseius sp.  

Typhlodromus pyri  

Zetzellia mali  

ب سك كسب   21/06/2017  التفاح  

Tetranychidae  
Phytoseiidae 

Tetranychus urticae  

Typhlodromus pyri  
 التفاح خربة سوالس   الحفة  11/07/2017

Tetranychidae 
Eriophyidae 
Phytoseiidae 

Bryobia rubrioculus 
Aculus schlechtendali 

Phytoseius sp.  
Typhlodromus sp.  

 التفاح  عصرة كرم الم الحفة  27/09/2017

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Panonychus ulmi  
Typhlodromus pyri 

 التفاح  صرنة   لحفة ا 27/09/2017

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Tetranychus urticae  
Typhlodromus sp.  

 التفاح مجدل صالح   لحفة ا 27/09/2017

Tetranychidae 
 
Tenuipalpidae 

Amphitetranychus 

viennensis  
Cenopalpus pulcher  

 التفاح قشبة لحفة ا 27/09/2017

Tetranychidae 
 
Phytoseiidae 

Amphitetranychus 

viennensis 
Typhlodromus sp. 

 التفاح  عين جندل   القرداحة  28/09/2017

Tetranychidae 
 
Phytoseiidae  

 

Tetranychus urticae  
Panonychus ulmi  
Phytoseius sp.  
Typhlodromus sp.   

 التفاح  محطة البحوث كسب   05/10/2017

Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Cenopalpus pulcher 
Typhlodromus sp.  

  محطةفي محيط  سب  ك 05/10/2017

 البحوث

 التفاح 

Tetranychidae 
Phytoseiidae  

Tetranychus urticae 
Typhlodromus sp.  

 االجاص  بحوثلامحطة  كسب   05/10/2017

Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Cenopalpus pulcher  
Phytoseius sp.  

 التفاح  محطة البحوث  كسب   15/07/2018

  
Phytoseiidae Typhlodromus sp.  15/07/2018   محطة  في محيط  كسب

 بحوثال

 التفاح 

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Panonychus ulmi 
Typhlodromus pyri   

 التفاح  قلعة المهالبة   القرداحة  23/07/2018

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Tetranychus urticae  
Phytoseius sp.  

 التفاح  بشراغي جبلة  12/08/2018

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Tetrancyhus urticae  
Phytoseius sp.  

 التفاح عرامو لحفة ا 30/09/2018

Tenuipalpidae 
Phytoseiidae 

Cenopalpus pulcher  
Phytoseius sp. 

 السفرجل  عرامو  لحفة ا 30/09/2018

 المناقشة: 
 Tetranychidaeعائلة األكاروسات الحمراء 

  Panonychus ulmi  األكاروس األحمر االوروبي
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ال هذا  الحمراء  يتبع  األكاروسات  األ  ،Tetranychidaeنوع  األكاروس  جانب  إلى  البويعتبر  ذي  أ حمر  من  اآلفات قعتين  هم 
يمكن تميز   ضافة إلى مقدرته على مهاجمة عوائل نباتية اقتصادية هي الدراق، الخوخ، الكرز...الخ.  باإل  االكاروسية على التفاح

من خالل الدرينات الظهرية التي تنشأ من قواعدها الشعيرات   ضوئيةاليدوية أو ال  كاروس ذي البقعتين تحت مكبرةهذا النوع عن األ
تقضي أفراد هذا األكاروس فترة الشتاء على شكل بيوض بيضاوية   (.A & B، 1لظهرية حيث تظهر بلون أبيض كما في الشكل )ا

البيوض على شكل مجموعات تحت اللحاء  ه  هذ       ت وضع    مزودة بشعيرة قصيرة تنشأ من قمة البيوض.    الشكل ذات لون أحمر فاتح 
ضي هذا النوع التشتية على شكل مجموعة من البيوض الحمراء عند قواعد الدوابر والبراعم قيأو عند قواعد الدوابر والبراعم الزهرية.  

   الزهرية، والتخلص من بقايا التقليم عن طريق الحرق ورش الزيوت الشتوية أهم عوامل المكافحة المنصوح بها.

 Tetranychus urticaeاألكاروس األحمر ذي البقعتين  

النوع لألكاروسا العوائل حيث بلغ عدد  A،  2الشكل )  Tetranychidaeت الحمراء  ينتمي هذا  (. يعتبر من األكاروسات متعددة 
ا النوع بقدرته العالية  يتميز هذ   (. 22Dorkeld, 20 andMigeon                  بلدا  حول العالم )  124          نوعا  من    1151العوائل النباتية حوالي  

البالغات والتي تصل إلى   البيوض خالل فترة حياة    14على التكيف مع الظروف المناخية والمقدرة على وضع كميات كبيرة من 
للون ذى أفراد هذا األكاروس على السطح السفلي لألوراق. تسبب التغذية على مكونات الخاليا األوراق فقدان ا                    يوما . تتواجد و تتغ

ا إلى اللون األبيض في حيز التغذية ال تلبث أن تتحول إلى اللون الرمادي وتسبب التغذية الكاملة على األوراق ضر وتحولهاألخ
 تساقطها. 

  Amphitetranychus viennensisأكاروس الزعرور األحمر
الحمراء   االكاروسات  النوع  هذا  األكار Tetranychidaeيتبع  الجنس  هذا  أفراد  تشبه  التي،  تح  وسات  الجنس تنضوي  ت 

Tetranychus    إال أن هناك فروقات تتعلق بالحجم  واللون باالضافة للعديد من المواصفات المورفولوجية األخرى ( 1الشكل،C) .
ة إال أن الموقع التصنيفي لهذا النوع واالفراد المشابه  .   Tetranychusتحت الجنس    النوعخالل التوصيف األول لهذا  إدراج  جرى  

حيث تم األعتماد على المواصفات المورفولوجية   1997                                                                 ثة بقي غير ثابتا  لعدة أعمال قام بها العديد من الباحثين حتى عام  وهي ثال
باالضافة إلى استخدام التقانات الحيوية والبصمة الوراثية إلثبات أن هذه األنواع التي تتشارك العديد من المواصفات المورفولوجية  

إلى نقلها  ال  يجب  النوع .  Amphitetranychusجديد  الجنس  في  كما  لألوراق  السفلي  السطح  على  تتغذى  االكاروس  هذا  أفراد 
  ،                  نوعا  حول العالم   60سجلة لهذا األكاروس                                بلغ عدد العوائل النباتية الم  .  على مكونات الخاليا وتسبب تلونها باللون األبيضالسابق  

(.  Dorkeld, andMigeon 2220ع التفاحيات واللوزيات معظم العوائل المسجلة )منها أنوا الوردية و   فصيلةتمثل األنواع التابعة لل
لبنان ومنها  الجوار  دول  من  النوع  هذا  تسجيل  الخوخ  (.Dosse and Musa, 1967)  جرى  على  سورية  من  النوع  هذا                                    س جل 

 من سورية.  على التفاحاالكاروس ول لهذا  األتسجيل الهو ( وهذا Zeity, 2017الباذنجاني صنف ستانلي االمريكي )
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أنثى  Cاألعراض الناتجة عن األكاروس األحمر االوروبي،  Panonychus ulmi ،Bأنثى األكاروس األحمر االوروبي  A  (1الشكل )
 Cenopalpus pulcherأنثى األكاروس  Amphitetranychus viennensis ، Dاألكاروس 

  Bryobia rubrioculusأكاروس التفاح البني 
تعتبر من أكبر    .  Tetranychidae  وعائلة االكاروسات الحمراء     Bryobinaeهذا النوع من األكاروسات تحت العائلة    تبعي

                                                             تتغذى أفراد هذا األكاروس على السطح العلوي للورقة مسببا  فقدان (.  B، 2المرافقة للتفاحيات الشكل )  بالحجم الحمراء  اتاألكاروس
التغ مكان  في  ااألوراق  للون  العلوي ذية  السطح  على  بيضاء  لنقاط  وتحولها  )العبد الخضر  السويداء  من  التفاح  على  سجل   ،

 (. 2001هللا،

 Cenopalpus pulcherاألكاروس المسطح 
أو األكاروسات المسطحة، تتميز أفراد هذه العائلة  بالجسم المسطح    Tenuipalpidaeيتبع هذا النوع األكاروسات الحمراء الكاذبة 

فهي انعكاس راسة،  عينات نباتية فأحتل المرتبة األولى من حيث التردد في هذه الد  10                          ظهر هذا النوع مرافقا  لـ    .(D،  1شكل )ال
لها قدرة على التأقلم مع الظروف البيئية المختلفة وطبيعة الجسم التي تحقق  مال  وهي  عائلةيزات التي تتمتع بها هذه الحدى الممأل

يعتبر هذا      حيث ال يخلو أي نبات عائل في الطبيعة من هذه المجموعة من االكاروسات.الحيوية  ن األعداء القدرة على األختباء م
                                                                                               التي س جلت في سورية حيث أشار إليه الحريري في قائمة لالنواع الحشرية واألكاروسية المسجلة من سورية  النوع من أول األنواع  

(Hariri, 1968-El.)  
   Aculus schlechtendaliحلم صدأ أوراق التفاح 
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( مقارنة 0.22mm                           ، وهي أكاروسات صغيرة جدا  )Eriophyidae  أو رباعية األرجل  تنتمي هذه األكاروسات لعائلة الحلم الدودي
تتغذى على السطح السفلي لألوراق، يسبب وجودها بأعداد  (.  C،2الشكل )باألنواع األخرى حيث تمتلك زوجين فقط من األرجل  

تلون األوراق باللون الفضي لتتحول فيما بعد إلى اللون الرمادي عراض الناتجة عن هذا النوع بتتمثل األ  ى األوراق.               كبيرة ضررا  عل
سجل هذا النوع على                                                                                    ج معت أفراد هذا النوع من منطقين فقط تابعتين لمنطقة الحفة هما صرنة و كرم المعصرة.  وإلتفاف األوراق.

 (. 2001التفاح في السويداء )العبد هللا، 

 

أفراد حلم   Bryobia rubrioculus ،Cانثى االكاروس  Tetranychus urticae ،Bانثى األكاروس األحمر ذوالبقعتين   A( 2لشكل )ا
 Aculus schlechtendaliصدأ أوراق التفاح  

 : عراض لألكاروسات نباتية التغذية على التفاحاألضرار واأل
على شكل نقط بيضاء صغيرة    بشكل خاص  على التفاحياتو بشكل عام    تغذيةنباتية ال   تتمثل االعراض الناتجة عن االكاروسات

وتترافق األعراض الناتجة    متباعدة ناتجة عن تخريب الكلورفيل والبرتوبالست في الخلية النباتية التي جرت التغذية عليها. قد تتشابة
الناتجة عن تغذية الثاقبة ا  عن األكاروسات مع األعراض  نمر اإلجاص ونطاطات األوراق إال أن أعراض    لماصة مثلالحشرات 

إلجزاء الفم الثاقبة الماصة، وقد تتصل هذه النقط مع بعضها القطر األكبر  النقاط البيضاء الناتجة عن الحشرات تكون أوسع نتيجة  
المخصصة   يل المساحة (. تتمثل األضرار بشكل غير مباشر من خالل تقلA & B،  3البعض لتكون مناطق بيضاء أوسع الشكل )
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لى تكوين وتمايز البراعم الذي تتركه ع                                                                                    لتركيب السكريات والمكونات األخرى التي سوف يتم نقلها تباعا  إلى الثمار باإلضافة للضرر
 لموسم التالي. خالل ا التي سوف تتفح

 

تمثل السطح العلوي  Amphitetranychus viennensis ،Bالوجه السفلي ألوراق التفاح تحمل أفراد األكاروس القرمزي  A( 3الشكل )
 ألوراق التفاح تظهر عليها األعراض الناتجة عن األكاروسات ونمر األجاص 

 : األعداء الحيوية
جمعها خالل هذه الدراسة وهي   تم  في معظم العينات النباتية التي   Phytoseiidaeالمفترسات    لعائلة لوحظ تواجد األنواع التابعة  

التابعة ل  لنوع  ظهر ا   .                    معا  في بعض العينات  الجنسين. ظهر كال  Phytoseiusو الجنس   Typhlodromusلجنسين  األنواع 

Typhlodromus pyriالمدروسة النباتية  العينات  من  العديد  النوعان   في  ظهر  حين  في   ،Typhlodromus sp.   و 
Phytoseius sp.    النوع   م تسجيل  ت  التغذية.  معظم العينات التي تم جمعها مترافقة مع األكاروسات نباتيةZetzellia mali     من

العائلة   تتبع  التي  المفترسات  من  النوع  وهذا  التفاحيات  من  عينات  األكاروس   Stigmatidaeثالث  مكافحة  على  بقدرته  يعرف 
رسة  روسات المفتاألكا  عائلةالذي يتبع     .Anystis spوه  واحد   في حين أنه تم تسجيل نوع    .وحلم أوراق التفاح  األحمر األوروبي

 من عينتين فقط في هذه الدراسة.   Anystidaeغير المتخصصة 

 االستنتاجات: 
لك األعداء الحيوية المرافقة  جرى خالل هذا البحث التعرف على أهم االكاروسات الضارة بالتفاحيات وقد بلغ عددها ستة أنواع وكذ

 و  Phytoseiidaeالجنس وهي تتبع العائالت التالية:  النوع و   توى في حين أن األكاروسات المفترسة جرى تعريف بعضها لمس   لها.  
 Stigmatidaeو Anystida  . 

 كلمة شكر: 
 مكانيات المادية الالزمة للقيام بهذا النوع من الدراسات.  بالشكر للهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية لتوفير األالباحثون  يتوجه 
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Abstract 

This study was carried out in the main areas of apple cultivation in Latakia 

Governorate during seasons 2017-2018, with the aim of investigating the 

phytophagous and predatory mites species associated with apple ecosystem. 

Six species of phytophagous mites belonging to three genera and three 

families were recorded, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 

Amphitetranychus viennensis, Bryobia rubrioculus (family:Tetranychidae), 

Cenopalpus pulcher (family: Tenuipalpidae) and rust apple eriophyid mites, 

Aculus schlechtendali (family: Eriophyidae). This study was the first record 

of A. viennensis on apples, as it was previously recorded on peaches from 

Syria. Predatory mites were belong to three families, Phytoseiidae, 

Stigmatidae and Anystidae. Some species have been identified up to the 

level of the species as in the Typhlodromus pyri and Zetzellia mali and this 

is new record of this species Z. mali from Syria, while some species, Anystis 

sp. belong to the family, Anystidae (first record of this family from Syria), 

Phytoseius sp. and Typhlodromus sp. (family, Phytoseiidae) have only been 

able to reach the genus level and further studies are needed . 

Key words: Tetranychidae, Tenuipalpidae, Phytoseiidae, Apple.  
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