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 الملخص 
ا  مقارنةت  تم المبيدات  بعض  تجاهفعالية  حقليا   الصبار  إناث                       لحشرية  قشرية  حشرة 

المسجلة    DactylopiusopuntiaeCockerell(Dactylopiidae;Hemiptera)ةالقرمزي
سورية،   في  الصبار  على  الصيفيو حديثا  بالزيت  استخدمت   المدعمة  فاعليتها،  الختبار 

التجارية إيثيل  ،%20أسيتاميبرايد  المستحضرات  دلتا  ،  %40دايمثوات  %،48كلوربيرفوس 
صيفي،  ل/غ100نميثري الخضبط،  زيت  المجموع  الرش كمحلول على  عدل  معند    ري ريقة 

الحقلي الشاهد،    التطبيق  إلى  النتائج  إضافة  كفاءة  أظهرت  أعلى  التالية: للمبيدات  تسجيل 
من وأسبوعين  أسبوع  بعد  ودايمثوات  ايثيل  كلوربيرفوس   ، معنوي   الرش  أسيتاميبرايد  وبفرق 

األسبوع    يثريندلتام  مبيديعن   في  ايثيل  الكلوربيرفوس  كفاءة  وانخفاض  الصيفي  والزيت 
من  الث مقارنة  االث  معنوي  وبفرق  إودايمثوات  أستاميبرايد  بمبيديلرش  مادة  .  استخدام  ن 

  خالل الفترات الثالث بعد   على اإلناث   وبفرق معنوي الزيت الصيفي لوحده قد أعطى فاعلية  
 . مقارنة بالشاهد الرش

ال القرمزية  مفتاحية:الكلمات  الصبار  قشرية   ، Dactylopius opuntiae،  حشرة 
 .  زيت صيفيدلتا ميثرين و دايمثوات،   ،يرفوس إيثيلورب لك ،رايدأسيتاميب

 : لمقدمةا
وذلك  يا ومحليا  لمعامن أشهر األنواع أهمية    Cactaceaeالتابع لفصيلة    Opuntia ficus indicaيعد الصبار من النوع  

ألواحه   للحيواناالستخدام  كعلف  والصباغالورقية  للثمار  التسويقية  القيمة  إلى  إضافة  ( Carminic acid)  قرمزي لا  ت 
عليه  القشرية  الحشرات  تربية  للصبار  المستخرج من  العالجية  الطبية  للفوائد  الحشري   . إضافة  النوع  من   D.coccus  يعد 

الحشرية   األنواع  القرمزي   إنتاجاأفضل  تم تسجيله في س  للصباغ  حيث    (Basheer et al., 2016)2016ورية عام  وقد 
ويحتاج    D.cocusمن النوع    مرتفعة للحشرة القشرية  ت عالية في ظل كثافةبكميا  هاجعلى إنت  اغ القرمزي الصب  يعمد منتجو

 ء على النبات بالكامل شهر للقضاإلى ستة أ  D. Opuntiae  موضوع البحث  ذلك األمر إلى سبع سنوات بينما يحتاج النوع

mailto:mazenaudy@yahoo.com
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 Bufaur and Bohamdan, 2019; Vanegas-Rico)  للصباغ القرمزي بين األنواع األخرى   إنتاجابأنه األقل  نف  ويص

et al.,2010) .  
الحشري   النوع  الصبار    Dactylopius opuntiae Cockerell (Dactylopiidae; Hemiptera)يعرف  بقشرية 

فت من القرمزية  De) لها سيك ووسط أمريكا الموطن األصلي، تعد المكفي المكسيك  1896عام Cockerell قبل              وقد وص 

Lotto, 1974.)    للجنس  ات الصبار التابعةنباتتعدOpuntia (Cactaceae: Opuntioideae)  األكثر شيوعا  فالمضي 
السابق الحشري  ا سجل  .  (Ben-Dovet al.,2013)  للنوع  مرة  هذا  ألول  الحشري  شلنوع    2014عام  فلسطين  مال  في 

(Spodeket al., 2014)   عام  أيضا  سجل  و المغرب  ال  2016في  على  اقتصاديا  ضررا  أحدث  صبار  وقد 
Bouharroudet al., 2016) ). 

في الريف    2018في خريف العام    ألول مرة  في سورية  D. opuntiae Cockerellة  سجلت حشرة قشرية الصبار القرمزي
لمحافظةا أ  . (Bufaur and Bohamdan, 2019)ءالسويدا  لغربي  يتواجيمكن  نفس  ن  في  السابقين  النوعين  كال  د 

 تنباال  بامتصاص عصارة  والحورياتتتغذى اإلناث   .((Lopez-Rodríguez et al., 2018  وعلى نفس النباتالمنطقة  
فهي أقل  المذكرة  الكاملة  الحشرات  وساق الصبار أما    التغذية في ظروف الكثافة العالية إلى اصفرار وتماوت ألواحدي  ؤ وت

 .D  ية الصبار القرمزيةشر ق  تعد حشرة.  (Ingles et al., 2017; Palafox-Luna et al., 2018)ضارة    عددا وغير

opuntiae     المبيدات   ناعمسميك و   أبيض  ها بغطاء شمعيطيت لتغ                              من اآلفات صعبة المكافحة نظرا والذي يعيق وصول 
  مقاومة األعداء الحيوية                       ي يلعب دورا  هاما  في  لذوا  في أجسامها  يكحمض الكارمنتواجد    إلىالحيوية إليها إضافة    واألعداء

(Lopez-Rodríguez et al., 2018; Idris et al., 2019;Mazzeoet al., 2019)  .قامFitiwy  ( 2016)  ؤهوزمال  
متوسط إلى اءة يث أعطى كففي الحقل ح D.coccus رمزيةالحشرة القفي مكافحة  Dimethoate يمثواتاالمبيد د باختبار
باختبار مجموعة   (2019)وزمالؤهEl    Aalaoui في المغرب قام  .على الترتيبمن الرش  وأسبوعين  ثة أيام  ثال  بعد  عالية

المركب األساس لزيت    دويع,  16H10Cيوهو مركب تربين)  limonene-dيمونينمركبات في الظروف شبه الحقلية هي الل
البرتقالقشو  المع(  ر  والمالثوالزيت  سايبرمثرين  عضوي(  )فوسفوري   malathion  يون دني  إلفا  -alphaوالمبيد 

cypermethrin   ار القرمزيةكافحة قشرية الصب)بيرثرويدي( في م  D.opuntiae    قد  معدني  الليمونين والزيت الفوجد أن
  Al naser andال منش ، وجد كمن الر سة أيام  خمبعد    % 99أعلى فعالية على اإلناث الناضجة بفعالية بلغت  أعطى  

Ezz Al-dden(2017  )  ية الصبار القرمزيةكفاءة بعض المبيدات الحشرية على إناث قشر   الختبارفي تجربة حقلية  D. 

coccus  المبيدات الفوسفوريةيمكن استخدام الخالئط من    هفي سورية أن  (Chlorpyrifos  أو dimethoate)    مع الزيت
في   االصيفي  القشرية  الحشرة  الحقلمكافحة  في  خالئط    لقرمزية  كفاءة  الفوسفوريان  الوأن  و   Chlorpyrifosمبيدان 
dimethoate في مكافحة الحشرة.  %80نقد سجلت قيما أعلى م 

  لحشرة قشرية الصبار القرمزيةإناث الحشرات الكاملة  ات الكيميائية على  فاعلية بعض المبيد  مقارنةيهدف هذا البحث إلى  
D.opuntiae  من أجل خفض كثافة اآلفة ومنع تدهور كافحة  المفي  ءتها  كفاتحديد  و ي ظروف الحقل  ف  والمسجل حديثا

 . تواجدهانباتات الصبار في مناطق 
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 : مواد وطرق البحث
التابع لريف  اصقر صبار في قرية  في حقل    ت تجربة حقليةنفذ نباتات   محافظةة  الغربي وهو حقل يحوي على  السويداء 

مواعأ   9بعمر  صبار   بحجم  وهي  جنم  تتبع  الشوكي  توسط  الصبار    Opuntia (Cactaceae:  opuntioideae)س 
ذ تنفيقبل  ،  وهو حقل يعتمد الزراعة البعلية  2019في صيف  D.opuntiaeالقرمزية  بالحشرة القشرية  بكثافة مرتفعة  مصابة  

المصابة وإتالفها المتساقطة  الصبار  ألواح  كافة  إزالة  التجربة بتصم  التجربة تمت  تنفيذ  العشوتم  القطاعات كاملة  وائية  يم 
إيثيل  ،%20أسيتاميبرايدهي:    معامالت  لخمسة مدلت،  %40دايمثوات%،48كلوربيرفوس  صيفيو    ل/غ100نيثريا    زيت 

الخضر بط،  80% المجموع  على  كمحلول  الرش  الشاهد ي  ريقة  إلى  الجد  إضافة  ويبين  مكررات  أربعة  المواد    ( 1)ولفي 
مادة الزيت الصيفي إليها إضافة    إضافةالت بعد  حيث استخدمت جميع المعام  ي التجربةوتراكيزها المستخدمة ف  الكيميائية

 يع من الرش،  ، أسبوعين وثالثة أساب، أخذت قراءات التجربة بعد أسبوعي لوحده والشاهد إلى معاملة الزيت الصيف
االستخدام  و مبيدات حشرية كيميائية  أربعةفعالية    تبارتم اخ  :المختبرة  الكيميائية  المبيدات زيت صيفي حسب معدالت 

 1 باإلضافة إلى شاهد بدون معاملة بالمبيدات جدول حددة،الم
 2019عام  D. opuntiaeة لكيميائية المختبرة في مكافحة حشرة قشرية الصبار القرمزيين المبيدات ا(: يب1الجدول)

     يدأسيتاميبرا الفعالة  المادة

20 % 

كلوربيرفوس  

 % 48إيثيل 

40دايمثوات

% 

دلتاميثرين 

 غ/ل100

زيت صيفي  

80% 

  المستحضر اسم

 التجاري 

أغريثوات  EC48 دبكوفوس SP 20زينيت 

EC40 

ديسيس  

 اكسبرت 

 البستان

 أو مل االستخدام معدل

 ماء لتر 100 /غ

 ل 1 مل 12.5 مل 100 مل 150 غ 50

 تغطية  مسةمال جهازي بخاري جهازي التأثير  طريقة

مبيد حشري   المبيد خواص

neonicotinoid 

مبيد حشري  

فوسفوري 

 عضوي 

  حشري يدمب

 فوسقوري 

مبيد حشري  

 بايريثرويدي 

 زيت رش زراعي

في  ملة يبية واحدة لكل معانبات يمثل قطعة تجر المختبرة في التجربة من خالل قطع لوح كامل من كل  إلناثافة احسبت كث
لبحوث العلمية كز ابر الحشرات في دائرة الوقاية في مر لواح في القراءة الواحدة مباشرة إلى مخثم نقلت جميع األكل مكرر  

  (Vanegas-Rico et al., 2017)م  س  2.5دائرة    لمستعمرة بقطرالزراعية بالسويداء حيث تم حساب كثافة اإلناث في ا
التحليل حللت النتائج وفق برنامج  ثم  X40-10رة بقوة تكبيكبرة مخبريم تحت    كها بفرشاة ناعمةبعد تحري   وعد اإلناث الحية

  0.05وى  على مست  05LSDوق المعنوية بين المعامالت بطريقة أقل فرق معنوي  ت الفر ثم حسب   (Amstat   )  اإلحصائي  
النسبية  تقدير  تمحيث   )Abbott, w.sأبوت  معادلة    باستخدام  للمبيدات  الفعالية    غير   الشاهد  معاملة  بوجود  (1925. 

 وفق المعادلة التالية:   المعامل

للموت المصححة النسبة المئوية  % = (1 - 
المعاملة ات فيعدد الحشر  

 

 عدد الحشرات في الشاهد 
 

) x 100 

 :اقشةالنتائج والمن
  2019عام  الفي    D. Opuntiaeلقشرية الصبار القرمزيةلة  الحشرات الكامإناث  على    فاعلية المواد المختبرةنتائج  أظهرت  

التالية:   الفعالة  للمواد  كفاءة  أعلى  ايثيل،  %20يبرايدتامأسيتسجيل  أسبوع    %  40ودايمثوات  %  48كلوربيرفوس  بعد 
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الرش بينهاتسجيل فروق معنوية    دون   وأسبوعين من  المواد  فيما  تفوقت هذه   نريدلتاميثمادتي    لىوبفرق معنوي ع  بينما 
الصيفي  غ/ل100 م  (2)الجدول    % 80والزيت  تعد  المواد    تاميبرايدياألسادة  وهنا  بمادتي من  مقارنة  الحديثة  الصنعية 

الكلوربيرفوس ايثيل اض كفاءة انخف سجل،اللتان تتبعان مجموعة الفوسفور العضوية التقليدية وربيرفوس ايثيل والدايمثواتالكل
الرش  من  الثالث  األسبوع  معنوي    في  أستاميبرايدوبفرق  بمادتي  للمجموعة   (2) الجدول    ودايمثوات  مقارنة  عائد  وهذا 

البخاري والتي تنخفض كفاءتها بمرور    التالمسي  لفوسفورية العضوية ذات األثرئية للمادة والتي تعد من المبيدات االكيميا
القدرة  ب  ارنةمقالزمن   ذات  السابقتين  المادتين  األمدالجه  االختراقيةمجموعة  طويلة  نتائج   ازية  مع  تتوافق  النتائج  وهذه 

 Fitiwyet al., 2016:Al naser and  Ezz Al-dden, 2017; El Aalaouiet)توصل إليها من قيل  األبحاث الم

al., 2019)  ،الدلتا بعد ثالثة أسابيع من الرش وهذا  %    55.39  ع إلىبعد أسبو %    75.55  ميثرين منانخفضت كفاءة 
يتوافق مع   ف وهذا ماخاصة في فترة الصي  ن عا بمرور الزميمادة إلى مجموعة البيروثرويدات التي تتفكك سر لتبعية ال  عائد

  ى إل  49.51أعطت معاملة الزيت الصيفي كفاءة تراوحت من  .(Al naser and  Ezz Al-dden, 2017)نتائج الباحثين  
 Al naserand  Ezz)ع آلفة وهذه النتيجة تتوافق م% خالل فترة تنفيذ التجربة وهي كفاءة مهمة في خفض كثافة ا64.33

Al-dden, 2017; El Aalaouiet al., 2019)  كفاح لوحدها  الزيت  لمعاملة  أن  وجد  إلىيث  وصلت  بعد    %61 ءة 
 . وشبه الحقلية أسبوعين من الرش في تجاربهم الحقلية

 . رش وقيم التحليل اإلحصائي بين المعامالتبعد ال D. Opuntiae إناث حشرة على  المبيداتيبين كفاءة (: 2ل )الجدو 
 (%) أسابيعبعد ثالثة  بعد أسبوعين )%(  بعد أسبوع )%(  المعاملة

 a89.94                    a86.08 a89.26 % 20 أستاميبرايد

 a86.98 a84.34% b69.9  %  48كلوربيرفوس ايثيل 

 a89.88 a84.43% a86.4 % 40دايمثوات 

 b5.557 b69.73% c55.39 ل /غ100دلتا ميثرين

 .c62.22 c64.33% d5149 %  80زيت صيفي 

 LSD 3.35 3.15 3.2أقل فرق معنوي 

LSD = 4.12 at alpha 0.05 روق معنوية وجد بينها في ال تبين أنه حرف الصغيرة المتشابهة للعمود نفسه )بين المبيدات( ال   

 :االستنتاجات

ذات هذا البحث    في  بالتراكيز المستخدمة  ودايمثوات  اميبرايد، كلوربيرفوس ايثيلأسيتوأهمها    السابقة  المبيداتإن استخدام  
على هذا    فعال  مدعمة بالزيت الصيفي هو تطبيق عملي  D. opuntiae  قشرية الصبار القرمزيةلية على إناث  الكفاءة العا

الحشري   ال  المسجل حديثا ويساهمالنوع  الضرر  كلي على الصبار في مناطق في خفض كثافة اآلفة ومنعها من إحداث 
 األعداء الحيوية.ة المتكاملة و برامج المكافحتواجدها في ظل غياب 
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Abstract: 
A field experiment was executed to compare the efficacy of some 

insecticides 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-permethrin100q/l and summer oil were used as a foliar 

spray and control, The results were showed that the efficacy of 

Acetamiprid, Chlorine-perphos ethyland Dimethoate treatments were 

the best after one and two weeks of spraying with significant different 

Deltamethrin and summer oil treatments.The efficacy of Chlorpyrifos 

was reduced with Significant different with Acetamiprid and 

Dimethoate treatments in the third week after treatment. Using 

summer oil only has made a recorded efficacy on females during of 

three weeks after treatment. 

Key words: Dactylopius opuntiae, Acetamiprid, Chlorine-perphos 

ethyl, Dimethoate, Delta-permethrin, and Summer oil. 
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