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 البقعتين واألحمر ذ لحلمأصناف من الفاصولياء المتسلقة كعائل نباتي ل ثالثةمقارنة 
 (Tetranychus urticae Koch)  ومفترسهPhytoseiulus persimilis Athias-Henroit 

 

 3شعبو سار أليو  2رياض زيدان 1محمد أحمد

 ؛ سورية ،الالذقية ،جامعة تشرين، ةكلية الزراعالنبات،  وقايةقسم ( 1)
 ؛dr-zidan@mail.ru: لكترونياإل البريد ،سورية ،الالذقية ،جامعة تشرين، كلية الزراعة ،البساتينقسم  (2)

 alisar.nadeem@yahoo.comلكتروني: البريد اإل، سورية ،الالذقية مركز بحوثالعامة للبحوث العلمية الزراعية، الهيئة  (3) 

 

 الملخص
 البقعتين يذاألحمر  لحلممقارنة ثالثة أصناف من الفاصولياء المتسلقة كعائل نباتي ل. 2020. أليسار شعبوو رياض زيدان ، محمدأحمد، 

(Tetranychus urticae Koch) ومفترسه  Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit 129-122(: 2)38 ت العربية،. مجلة وقاية النبا. 
في برامج  اا لدى تربيته كمي Phytoseiulus persimilis Athias-Henroitمفترس حلم اللل مهماا  عائالا  (Tetranychus urticae)األحمر ذو البقعتين  الحلميعد 

 لتطورها وتزايد أعدادها. هدفت  مواءمةاألكثر نباتي الها على العائل خالل فترة قصيرة، البد من تربيت T. urticae المكافحة الحيوية. وللحصول على أعداد كبيرة من
 ، Kentucky wonder white ، Fatima : الفاصولياء المتسلقةأصناف من  ثالثةعلى  P. persimilisوالمفترس  T. urticaeهذه الدراسة إلى رصد تغيرات أعداد 

هذه األصناف  من ستفادةواال P. persimilisلإلنتاج الكمي للمفترس  مواءمةوالصنف األكثر  T. urticae ـبإلصابة با تأثراا . لتحديد الصنف األكثر  Purple Queenو
الصنف هو    بالتاليو   T. urticae  بـإلصابة  با  تأثراا هو الصنف األكثر    Kentucky wonder white  الصنف  أن. أظهرت نتائج البحث  المكافحة الحيويةو   تربيةالفي برامج  
 مفترسحلم اللإلنتاج الكمي لل واءمةاألكثر م هو الصنف Fatimaالصنف أن و ، في برامج المكافحة الحيوية كعائل نباتي لهذه اآلفةلالستخدام  ةءموااألكثر م

P. persimilis . 
 ية، فاصولياء.المكافحة الحيو  . Phytoseiulus persimilisالمفترس  ، Tetranychus urticae ، األحمر ذو البقعتين الحلمكلمات مفتاحية: 

 
 

 1المقدمة 
 

اآلفات   من أهم   (Tetranychus urticae)  األحمر ذو البقعتين  الحلميعد  
 المحاصيل الحقلية ومحاصيل البيوت المحميةاالقتصادية التي تصيب 

 Puspitarini et؛ Gatarayiha, 2009) ونباتات الزينة وأشجار الفاكهة

al.,, 2011).  هوآفة خطيرة الحلمهذا  العوامل التي جعلت أهم منو ، 
 Brandenburg) نسل جديد دون أن يتم تلقيحها نتاجقدرة اإلناث على إ

& Kennedy, 1987) ،يكون األذى الذي  حلموتبعاا لكثافة اإلصابة بال
يلحق بالنباتات ويترافق عادة مع الحد من العمليات الفيسيولوجية )نتح 

؛ Ay et al., 2005) هوتمثيل ضوئي( وتناقص المحصول وتدني نوعيت 
Gorman et al., 2002 ؛Malais & Ravensberg, 1992).  وللتخلص

من هذه اآلفة غالباا ما يعتمد على المبيدات الكيميائية المتخصصة 
، والتي يؤدي استخدامها المتكرر والكثيف إلى ظهور الحلمبمكافحة 

؛ Tirello et al., 2012؛ Nicastro et al., 2013) سالالت مقاومة لها
Van Leeuwen et al., 2010) . حياة الويعود السبب في ذلك إلى دورة
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جيال خالل موسم النمو إضافة إلى خصوبته  وكثرة عدد األللحلم  القصيرة  
 ,.Ramasubramanian et al؛ Meyer & Craemer, 1999) العالية

على السطح    وجودهمن جهة أخرى فإن  .  (Stumpf et al., 2001؛  2005
انخفاض كفاءة المبيد نظراا أساسي يؤدي إلى ي لألوراق بشكل السفل

ة، وعدم تغطيته  لصعوبة إيصال المبيد إلى كافة أجزاء النبات المصاب 
 دفوبما أن اله .(Helle & Sabelis, 1985) النبات بشكل كامل

األساسي هو التخلص من استخدام المبيدات وأثرها المتبقي الضار 
أهمية اللجوء إلى المكافحة الحيوية للسيطرة على باإلنسان والبيئة جاءت 

T. urticae الحلم ومنهامفترسات عتماد على باإل Phytoseiulus 

persimilis  والذي أعطى استخدامه نتائج جيدة لدى اطالقه على
 McMurtry؛ Fawzy, 2006؛ Bostanian et al., 2003) الخضروات

et al., 2013 ؛Zhang, 2003).  ه يتغذى على المفترس بأن ويتميز هذا
، كما يتميز بقصر دورة حياته وتكاثره T. urticae ـ كافة األطوار الحياتية ل

السريع )ضعف سرعة تكاثر اآلفة( وكفاءته في السيطرة على الفريسة 
 (. Helle & Sabelis, 1985) قصيرةخالل فترة 
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د دور مؤثر في تزاي ب النوع النباتي والصنف والمرحلة العمرية    يسهم
 Karlec et؛ East et al., 1992) وتطوره ومدة بقائه T. urticaeأعداد 

al., 2017 ؛Puspitarini et al., 2011)، المركبات الكيميائية  حيث أن
  لحلمدرجة حساسية النباتات لإلصابة با تحددالتي تفرز من قبل النبات 

 ووجودقة إضافة إلى البنية التشريحية للور  ومدى تقبل األخيرة لها كعائل 
 De Moraes؛ van den Boom et al., 2003) األعداء الحيوية عليها

et al., 1998  ؛Zhang, 2003)  ،  وقد ذكرSabelis  (1985)   أن التركيب
، وهذا ما يجعل الحلم ألحمرالكيميائي للعائل النباتي يؤثر في خصوبة 

خالل  قادرة على تحديد النبات العائل قبل البدء بوضع البيض من  أفراده
  لتكاثرها.عملية البحث األولي الختيار العائل األكثر مالءمة 

وتطور أعداده   T. urticae    الدراسة الحالية إلى متابعة نشاطهدف  ت 
إضافة إلى متابعة نشاط  ،مع الزمن على أصناف الفاصولياء المدروسة

وتطور أعداده والزمن الالزم للسيطرة على اآلفة    P. persimilisالمفترس  
كل من  نف في نشاطبالتالي تقدير كفاءته االفتراسية ومدى تأثير الصو 

 .الفريسة والمفترس
 

 مواد البحث وطرائقه 
 

 لمديرية  التابعالالذقية لتربية وتطبيقات األعداء    مركز  فيأجريت التجربة  
 400 مساحته محمي بيت ضمن بالالذقية، الزراعي صالحواإل الزراعة

 تمت الزراعة في. 2018 الزراعي الموسم في للتهوية بمراوح مجهز ،2م
رض البيت المحمي بحراثتها، أوقد تم تجهيز ، فبراير/منتصف شباط

 2غ/م50كغ للمتر المربع، و  4المتخمرة بمعدل    وإضافة األسمدة العضوية
سماد حبيبي مركب )يارا ميال(، بطيء الذوبان، يحتوي على العناصر 

  4.7 إضافة إلى بوتاسيوم،  :فوروسف :نتروجين( 12: 11: 18المعدنية )
مع التربة وتسوية سطحها وتخطيطها  تم خلطها جيداا قد . و مغتيسيوم غ
 سم، تفصل بينها ممرات 85ربعة مساطب زراعية عرض كل منها ألى إ

م بدون زراعة على جانبي  1مع ترك مسافة  ،سم 85خدمة بعرض 
عد عن بعضها ب ت طبة  صالمالبيت، وزرعت البذور في خطوط ثنائية ضمن  

،  هنفس خر على الخطسم بين النبات واآل 40سم، وعلى مسافة  60
 . جرى ري النباتات بالتنقيط  2نبات/م 2.95وبلغت الكثافة النباتية 

أصناف من  ثالثةفي الدراسة  توقد استخدم .أسبوعياا ( مرات 2-3)
 ة:الفاصولياء المتسلق

 Bakker Brothersإنتاج شركة    ،Kentucky wonder whiteصنف    (1
صنف متسلق، مبكر بالنضج، يصلح للزراعة الحقلية  : الهولندية

سم خضراء  30-24والمحمية، القرون مستقيمة طولها يتراوح بين 
لياف بنسبة متوسطة، قابل للتخزين ويستخدم على األاللون، تحتوي 

 الطازج والتعليب. لالستهالك

صنف متسلق،  :الروسية Gavrishنتاج شركة إ ،Fatimaصنف  (2
بالنضج، يصلح للزراعة الحقلية والمحمية، القرن التبكير  متوسط

سم  40سم وقد يصل حتى  30-26عريض، شكله سيفي، طوله 
 لالستهالكلياف، قابل للتخزين ويستخدم  من األأخضر اللون، خالي  

  الطازج والتعليب.
صنف متسلق،  :الروسية NKنتاج شركة إ، Purple Queenصنف  (3

وراق  ح للزراعة الحقلية والمحمية، لون الساق واألكر النضج، يصلمب 
والقرون بنفسجي، النمو الخضري متوسط،  واألزهار وعروق األوراق

  الطازج. لالستهالكاأللياف، ويستخدم  القرون مستقيمة خالية من
 

 توزعت كما يلي: معامالتست استخدم في التجربة 
 T. urticae بقت عليها العدوى باآلفةالمعاملة األولى )شاهد(: نباتات ط

 أصناف لكل صنف معاملة شاهد(. )ثالثة اصطناعياا فقط 
 T. urticaeالمعاملة الثانية )مفترس(: نباتات طبقت عليها العدوى باآلفة  

: 1في مرحلة الحقة بمعدل    P. persimilis  مع نشر المفترس  اصطناعياا 
لكل صنف   أصناف ةالث )ث  أفراد من اآلفة( 10)مفترس واحد لكل  10

مفترس المستخدم تم إدخاله إلى مع اإلشارة إلى أن ال (.معاملة مفترس
وهو متأقلم مع ظروف  2005رية مصر العربية عام سورية من جمهو 

ونشره ضمن البيوت المحمية  الحرارة المرتفعة وتمت متابعة إكثاره محلياا 
 (.2006)حلوم وشعبو، 

 

 تاكلفي  فرد/نبات 10وبمعدل  T. urticae لحلمباأجريت العدوى 
مرور )بعد  تشكل ثالث أوراق حقيقية على النبات، وذلك بعد المعاملتين

على نباتات  P. persimilis، وتم نشر المفترسات يوماا من الزراعة( 20
المعامالت عن   توعزل،  باآلفةمن العدوى    عشرة أيامبعد    نيةالمعاملة الثا

 T. urticaeفة  اآلانتشار    وروقبسيات(.  بعضها بشبك قماشي ناعم )نامو 
على بوعياا إذ تم إجراء عد للحيوانات البالغة المنتشرة على النباتات أس

 .10X  أوراق النبات الواحد وعلى وجهي الورقة باستخدام مكبرة يدويةكافة  
الطريقة ب في المعاملة الثانية  P. persimilisكما توبعت أعداد المفترس 

الهواء سجلت تغيرات درجات الحرارة الجوية ورطوبة قد و  .نفسها السابقة
طة مقياس حرارة ورطوبة ُوضع ضمن البيت  االنسبية بشكل يومي بوس

لتقدير  Henderson & Tilton (1955)المحمي. استخدمت معادلة 
وتغيرها مع  فة كفاءة المفترس. كما تم حساب النسبة بين المفترس واآل

 فيضبط  آلفةحكم فيها المفترس بتطور االزمن لتحديد اللحظة التي يت 
والمفترس على النبات على  فةكما تمت دراسة توزع اآل .أعدادها
 آلفةلتحديد مكان انتشار ا ات الثالثة )علوي، وسطي، سفلي(المستوي 

 عشر( والمفترس فةوذلك بأخذ قراءة )عد األفراد البالغة من اآل والمفترس
تصميم  تم اتباعوقد  .دروسةأوراق من كل مستوى من النباتات الم

أصناف من   ثالثةحيث استخدم في الدراسة    ،العشوائية  ةكاملالقطاعات ال
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  10كل مكرر يضم  كل صنف يضم أربعة مكررات، و  ،الفاصولياء
بشكل عشوائي  معاملة من كل لكل صنف نباتات  أربعة ت، اختير نباتات

. نباتاا  24 تات الكليةوبلغ عدد النباوالمفترس  آلفةأعداد ا لمتابعة تغيرات
عند مستوى  (LSD)معنوية الفروق بحساب أقل فرق معنوي  تدحد وقد

 Genestateوذلك باستخدام برنامج التحليل االحصائي  0.05المعنوية 

والمفترس على األصناف  آلفةا بين االرتباط عالقة درست كما .12
 .المدروسة

 
 النتائج والمناقشة 

 
  آلفةوا P. persimilis تطور أعداد المفترس توبعت عالقة االرتباط بين

T. urticae بالنسبة 1في الجدول  ودونت نتائج القراءات األسبوعية .
للمعاملة األولى التي طبقت عليها عدوى باآلفة فقط، فقد تمت متابعة 

سبوعية حيث سجل ودونت نتائج المراقبة األ  T. urticae أعدادتطور 
)األسبوع   16/5/2018بتاريخ    إلى الذروة  فة حتى وصلتتزايد ألعداد اآل

في   فةأعداد اآلمتوسط    د كانالتاسع بعد نشر العدوى( لكافة األصناف وق
 Kentucky ألصناففرداا/وريقة على ا 0.6 و 0.2، 0.2أول قراءة 

wonder white ،Fatima،  وPurple Queen، بتاريخ  ،لى التواليع
ع من نقلها إلى مرور أسبو   بالتضاعف معاألعداد  بدأت  و   ،27/3/2018

، ومع تأقلم فرداا/وريقة 2 و 0.6، 0.4األعداد متوسط  النباتات فقد بلغ
 إلى حدود الضرر االقتصادي اآلفة في األسبوع التالي وصلت األعداد 

  ، (Batalova et al, 1988)  أفراد/وريقة  3-2وهو الحد االقتصادي الحرج  
 Kentucky ى األصنافلعوريقة /فرداا  5.8 و 3.2، 2.4حيث سجلت 

wonder white  ،Fatima  وPurple Queen،  مع استمرار    ،على التوالي
ومع ارتفاع درجات الحرارة وتناقض فرق المدى  تزايد عدد األوراق، 

  50أي بعد مرور حوالي وفي األسبوع السابع  الحراري بين النهار والليل
قسم كبير من  تراجع المسطح الورقي وتلف بدأ على نشر العدوى  يوماا 

على   فرداا/وريقة  340.4و،  292.6،  333.2  فةت أعداد اآلل األوراق ووص
، Purple Queenو Kentucky wonder white ،Fatimaألصناف ا

 44و  16 ، وقد تزامن هذا مع درجات حرارة تراوحت بينعلى التوالي
وهي ظروف  ،%65-22في حدود ورطوبة هواء نسبية درجة سلزيوس 

حيث يغدو النبات مغذياا أكثر لآلفة   T. urticaeيد أعداد اآلفة  مالئمة لتزا
 ,Malais & Ravensberg) وتضعف مقاومة أوراق العائل النباتي لها

 ،(Ximénez-Embún et al., 2017؛ Riahi et al., 2013؛ 1992
تدهورت المساحة الورقية وكان من شأن هذا   ،وبحلول األسبوع التاسع

للغذاء ووسطاا حيوياا لنشاط اآلفة    ت بوصفه مصدراا التضرر أن جعل النبا
اآلفة عليه والتي بدأت بالبحث عن    وجود غير صالح الستمرار    ،وتكاثرها

سجلت آخر روتها و إلى ذة وقد وصلت أعداد اآلف  .مصدر غذاء جديد

 Kentucky على األصناف ،فرداا/وريقة 830 و 1635، 2180قراءة 

wonder white  ،Fatima    وPurple Queen،  ،وهذا يتوافق   على التوالي
أن تزايد التي أشارت إلى  (  Krips et al., 1998)نتائج ألبحاث سابقة  مع  

% يومياا، ويتوقف هذا التزايد لدى استهالك 40قد يصل إلى    الحلمأعداد  
 فيوبقراءة النتائج لتوضيح أثر اآلفة . النبات العائل بشكل كامل

 أن النباتات استمرت في النمو األصناف المدروسة يمكن مالحظة
وحتى  Purple Queen والتطور حتى األسبوع الخامس في الصنف

 ،Fatima و Kentucky wonder white الصنفيناألسبوع السادس في 
ثم بدأ نمو النبات وتطوره بالتراجع، وتمثل التراجع بفقدان النبات أوراقه، 

 العديد من  ق معوهذا يتواف نتيجة الضرر وعدم تشكل أوراق جديدة
  على الفاصولياء الباحثين حول األضرار التي تحدثها هذه اآلفة

(El-Laithy, 1992  ؛Ebrahim, 2000  ؛Heikal & Mowafi, 1998)، 
 وجودهعلى النباتات بعد مرور تسعة أسابيع من  T. urticae وقد قضى

وثمانية أسابيع  ،Fatima و Kentucky wonder white على الصنفين
 Purple Queen. وقد لوحظ أن الصنف  Purple Queenلصنف ا على

ى البنية التشريحية للورقة التي يعود إلهو األسرع تضرراا بهذه اآلفة وهذا  
درجة التضرر  ، حيث أنFatima ، تاله الصنفبشكل كبير تتضرر 

 باإلصابة بهذه اآلفة تتعلق بسماكة الورقة النباتية وبنيتها التشريحية
(Park & Lee, 2002 .) 

ولدى إجراء التحليل اإلحصائي للمقارنة بين األصناف المدروسة  
 وقد بلغ ،لوحظ وجود فرق معنوي بين األصناف ،الشاهدضمن معاملة 

  ، 28.46قيمة % 5إحتمال عند مستوى  (LSD)الفرق المعنوي األدنى 
 Kentucky wonder whiteمرتفعة في الصنف  آلفةوقد كانت أعداد ا

   . Purple Queenومن ثم الصنف Fatima تاله الصنف
والمفترس   آلفة النسبة بين اتغير    ( 3  و  2  ينجدولال)أظهرت النتائج  

في القراءة  آلفةحصة المفترس من ا لمصلحة األخير، فقد بلغ متوسط
 Kentucky ألصنافعلى ا ،وريقة/فرداا  50 و 64، 103األولى 

wonder white  ،Fatima  وPurple Queen،  مقابل كفاءة   ،تواليعلى ال
 ،المدروسة ألصنافعلى ا ،%25 و  8، 14افتراسية منخفضة بلغت 

ومع حيث كانت أعداد المفترسات منخفضة،  ،(3)جدول  على التوالي
ورطوبة هواء  (س° 44-16)ارتفاع درجات الحرارة في األسبوع التالي 

، 252% تزايدت أعداد اآلفة ووصلت إلى 65-22في حدود نسبية 
 Kentucky wonder ألصنافعلى اوريقة /فرداا  109.6 و 210.6

white ،Fatima وPurple Queen،  ،وقد ترافق هذا مع على التوالي
بالتالي و  ،الكفاءة االفتراسية تزايد أعداد المفترسات وبالتالي ارتفاع

الواحد إلى   وصلت حصة المفترسحيث  آلفةمن احصة الفرد تناقصت 
 31 ،44 فتراسيةاالكفاءة بلغت الو  ،فةاآلفرداا من  3 و 18، 38
  Kentucky wonder white ،Fatima ألصناف على ا ،%33 و
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حيث أن ارتفاع درجات الحرارة إلى ما ،  على التوالي  ،Purple Queenو  
 آلفةل P. persimilisرفع من استهالك المفترس ي  س° 30فوق 

T. urticae (Malais & Ravensberg, 1992 ؛Skirvin & Fenlon, 

بالتزايد في كال  آلفةوفي األسبوعين التاليين استمرت أعداد ا، (2003
مع تراجع في ، Purple Queenو Kentucky wonder whiteالصنفين 

 Kentucky ورقة للصنف 2الواحد بمعدل عدد األوراق على النبات 

wonder white  أوراق للصنف  5و  Purple Queen،  آلفة وبلغت أعداد ا 
 على ،فرداا/نبات 316و 504.6شر المفترس الخامس بعد ن في األسبوع 

 . على التوالي، Purple Queenو Kentucky wonder white الصنفين

 
 معاملة الشاهد( )  الفاصولياء المدروسة أصناف علىعند تكاثرها مع الزمن  T. urticaeتغير أعداد . 1جدول 

Table 1. Changes of T. urticae numbers with time reared on each of bean cultivars tested (control treatment). 

 

 تاريخ القراءة
Inspection 

date 

المتوسط الحراري 

 س(°)
Temperature 

average (C) 

رطوبة 

الهواء 

 النسبية

% 
RH % 

Kentucky wonder white Fatima Purple Queen 

متوسط عدد 

 نبات األوراق/
Mean 

leaves no./ 

plant 

 متوسط عدد

T. urticae 

 وريقة/
Mean no. of 

T. urticae/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 نبات األوراق/
Mean 

leaves no./ 

plant 

 متوسط عدد

T. urticae 

 وريقة/
Mean no. of 

T. urticae/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 األوراق/

 نبات
Mean 

leaves no./ 

plant 

 متوسط عدد

T. urticae 

 وريقة/
Mean no.  

of  T. 

urticae/ 

leaflet 
20/3/2018 11-38 22-78 3 0.7±0.2 3 0.1±0.2 3 0.15±0.6 

27/3/2018 13-35 26-77 5 0.4±0.14 8 0.16±0.06 5 2.3±2.0 

3/4/2018 14-37 33-71 7 0.17±2.4 12 0.18±3.2 10 3.2±5.8 

10/4/2018 23-42 33-64 13 25.0±53.6 17 25.0±30.0 15 19.2±20.8 

17/4/2018 15-48 25-72 15 41.7±62.6 21 26.2±36.6 20 13.1±32.8 

24/4/2018 23-38 29-53 20 49.0±102.2 27 14.0±42.2 17 9.4±63.6 

2/5/2018 16-44 22-65 19 96.0±333.2 25 3.5±292.6 15 5.6±340.4 

9/5/2018 21-39 25-68 15 3.5±774.0 20 3.6±796.0 6 2.4±830.0 

16/5/2018 23-38 29-53 5 3.1±2180.0 7 6.3±1635   

 T.urticae  =28.46 . LSD at 5% for T. urticae = 28.46% لـ 5أقل فرق معنوي عند مستوى معنوية 

 

 

 . )معاملة المفترس( المدروسة على أصناف الفاصولياء عند تكاثرها  P. persimilisوالمفترس  T. urticaeتغير أعداد الفريسة . 2جدول 
Table 2. Changes in numbers of T. urticae and P. persimilis when reared on bean cultivars tested (predator treatment). 

  

تاريخ 

 القراءة
Inspection 

date 

Kentucky wonder white Fatima Purple Queen 

متوسط 

عدد 

 األوراق/

 نبات
Mean 

no. of 

leaves/ 

plant 

 متوسط عدد

 الفريسة/
 وريقة

Mean no. 

of T. 

urticae/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 المفترس/

 وريقة
Mean no. 

of P. 

persimilis/ 

leaflet 

متوسط 

عدد 

 األوراق/

 نبات
Mean 

no. of 

leaves/ 

plant 

 متوسط عدد

 الفريسة/
 وريقة

Mean no. 

of T. 

urticae/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 المفترس/

 وريقة
Mean no. of 

P. persimilis/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 األوراق/

 نبات
Mean no. 

. of 

leaves/ 

plant 

 متوسط عدد

 الفريسة/
 وريقة

Mean no. 

of T. 

urticae/ 

leaflet 

متوسط عدد 

 المفترس/

 وريقة
Mean no. 

of P.   no.  
persimilis/ 

leaflet 

20/3/2018 3 0.0  3 0.0  3 0.4±0.4  

27/3/2018 5 0.5±0.6  8 0.57±0.2  6 1.0±1.4  

3/4/2018 7 0.1±2.0  12 1.2±3.0  10 2.0±4.0  

10/4/2018 13 30.5±38.6 - 18 16.6±20.8 - 15 15.3±18.0 - 

17/4/2018 15 9.1±39.0 0 24 15.0±27.4 0 20 26.3±30.0 0.3±0.4 

24/4/2018 20 9.3±41.0 0.08±0.4 30 6.7±38.2 0.1±0.6 22 19.2±31.2 1.2±1.4 

2/5/2018 19 8.5±252.0 2.0±6.6 33 3.7±210.6 2.5±12.0 23 16.7±109.6 1.5±4.0 

9/5/2018 19 2.0±310.4 2.5±11.2 31 3.3±149.8 8.3±48.8 19 17.5±267.8 11.1±18.0 

16/5/2018 18 3.0±504.6 17.3±47.0 30 9.1±110.1 6.4±84.4 18 9.1±316.0 16.7±30.0 

23/5/2018 20 2.5±412.4 2.3±172.4 27 14.5±85.0 2.5±219.8 20 6.7±63.0 16.6±31.2 

30/5/2018 23 0 2.5±200.0 29 0.0 1.4±350.0 21 0.0 4.6±109.6 

 . P. persimilis  =13.59، ولـ T.urticae  =58.75% لـ 5احتمال أقل فرق معنوي عند مستوى 
 LSD at P=0.05 for T. urticae = 58.75 and for P. persimilis= 13.59. 
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 . )معاملة المفترس( المدروسةالثالثة صناف الفاصولياء من أ كلعلى  T. urticaeفي ضبط أعداد الفريسة  P. persimilisكفاءة المفترس . 3 ولجد
Table 3. The efficacy of P. persimilis in controlling T. urticae for each of three bean cultivars tested (predator treatment). 

  

 ريخ القراءة ات
Inspection 

date 

Kentucky wonder white Fatima Purple Queen 

كفاءة  

 االفتراس% 
Efficacy % 

نسبة مفترس:  

 فريسة 
Predator:prey 

ratio 

كفاءة  

 االفتراس% 
Efficacy % 

نسبة مفترس:  

 فريسة 
Predator:prey 

ratio 

كفاءة  

 االفتراس% 
Efficacy % 

نسبة مفترس:  

 فريسة 
Predator:prey 

ratio 

10/4/2018       

17/4/2018       

24/4/2018 14 1:103 8 1:64 25 1:50 

2/5/2018 44 1:38 31 1:18 33 1:3 

9/5/2018 50 1:28 38 1:3 29 1:2 

16/5/2018 44 1:11 73 1:1 53 1:3 

23/5/2018 68 1:11 90 1:0.38 53 1:2 

30/5/2018 100 1:0 100 1:0 100 1:1 

6/6/2018     100 1:0 

 
 لصنفينل%، 53 و  44وفي هذه المرحلة بلغت الكفاءة االفتراسية 

فرداا من  3 و 11، على التوالي، ووصلت حصة المفترس الواحد نفسهما
، Purple Queenو Kentucky wonder whiteاآلفة على الصنفين 

 Fatima على التوالي، في حين بدأت أعداد اآلفة بالتراجع على الصنف
مفترس على نباتاته، مع تضرر جزء ع الرابع من نشر الاعتباراا من األسبو 

ورقة  2من مسطحه الورقي، حيث تراجع متوسط عدد أوراقه بمقدار 
في األسبوع السابع بعد نشر  سبوعياا، حتى تمام السيطرة على اآلفةأ

تدريجياا  Fatimaالمفترس، وقد تزايدت الكفاءة االفتراسية على الصنف 
%، في األسبوعين الرابع والخامس، 73، 38 ةوسجلت القراءات التالي 

%، وقد بلغت حصة 90سبوع السادس وصلت الكفاءة إلى وبحلول األ
المفترس أقل من نصف فردمن اآلفة، وقد حقق السيطرة التامة بحلول 
األسبوع السابع. وكذلك تمكن المفترس من السيطرة على اآلفة بحلول 

، واألسبوع  Kentucky wonder whiteاألسبوع السابع على الصنف 
وقد ترافق هذا مع تزايد متوسط   ،Purple Queen الثامن على الصنف

أعداد األوراق على النبات الواحد في كافة األصناف المدروسة. مما سبق  
يالحظ أن المفترس احتاج إلى خمسة أسابيع للسيطرة على اآلفة وبحلول 

 %.  100األسبوع السادس وصلت الكفاءة االفتراسية إلى 
اف المدروسة  ن ولدى إجراء التحليل اإلحصائي للمقارنة بين األص

لوحظ وجود فرق معنوي  فة من حيث أعداد اآل ،ضمن معاملة المفترس
 Fatima،Purpleوالصنفين  Kentucky wonder white الصنف بين

Queen تبلغ حيث LSD  وقد  ،58.65قيمة  %5حتمال اعند مستوى
في  ،Kentucky wonder whiteمرتفعة في الصنف  فةكانت أعداد اآل

 Purple Queenو    Fatimaفروقاا معنوية بين الصنفين  حين لم يكن هناك  
ولدى إجراء التحليل   ،. أما من حيث أعداد المفترساتفةاآلبالنسبة ألعداد  

تاله   ،معنوياا على بقية األصناف  Fatima  اإلحصائي تبين تفوق الصنف

 الصنفعدد للمفترسات على  قل  في حين كان أ  ،Purple Queenالصنف  
Kentucky wonder whiteت قيمة، وقد بلغ  LSD    إحتمال عند مستوى

الدور الذي     عدد من الباحثين حولنتائج  مع  هذا    ، ويتوافق%13.59  5
 يره على كل من اآلفةيلعبه العائل النباتي في المكافحة الحيوية بتأث 

 (. Skirvin & Williams, 1999؛ Sabelis, 1985) والمفترس
تفوق  ،(2و 1 ينجدوللا)التحليل اإلحصائي  ت نتائجأظهر  كما

من حيث المفترس لكافة األصناف معنوياا على معاملة الشاهد  معاملة
 %. 5إحتمال عند مستوى  أعداد اآلفة

والمفترس في معاملة   دراسة عالقة االرتباط بين اآلفة ولدى
عالقة االرتباط بينهما كانت: تبين أن  ،ةلألصناف المدروس المفترس 

، Kentucky wonder white  (R= 0.023)إيجابية ضعيفة في الصنف  
مع تزايد أعداد المفترس، في حين كانت   تعبر عن زيادة أعداد اآلفةوهي  

 وبلغت قيمتها Fatimaهذه العالقة سلبية متوسطة في الصنف 
R= -0.42،  شكل )فترسات  مع تزايد أعداد الم  حيث انخفضت أعداد اآلفة

والمفترس في الصنف   فةاط بين اآلعالقة االرتب ، بالمقابل كانت (1
Purple Queen سلبية ضعيفة (R= -0.20) ،ألعداد  اا وأظهرت تناقص

 مع تزايد أعداد المفترس. اآلفة
وقد أظهرت دراسة توزع اآلفة والمفترس على النباتات المدروسة  

وجود اآلفة بشكل أساسي على  في معاملتي الشاهد والمفترس، تركز 
املة الشاهد، حيث كان متوسط أعدادها المستوى العلوي لألوراق في مع

 Kentucky wonder على األصناف،فرداا/وريقة 64 و 147، 125

white ،Fatima  وPurple Queen،  105، 133على التوالي، مقابل 
فرداا/وريقة، على التوالي على المستوى الوسطي لألوراق، في حين    57  و

لى أوراق المستوى كانت أعداد األطوار البالغة من اآلفة منخفضة ع
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 Kentucky فرداا/وريقة، على األصناف 42 و 64، 110السفلي 

wonder white ،Fatima  وPurple Queen ، (.2على التوالي )شكل 
 

  
 والمفترس T. urticaeعالقة االرتباط بين الفريسة . 1 شكل

P. persimilis  في الصنفFatima في معاملة المفترس . 
Figure 1. The correlation between the numbers of T. urticae 

and P. persimilis in the predator treatment (bean cv. Fatima). 

 

 
 

لنبات االرتفاع  على المستويات الثالثة    T. urticaeتوزع الفريسة  .  2شكل  

 . في معاملة الشاهد
Figure 2. The distribution of T. urticae on the three plant 

height levels (control treatment). 

 
فقد تركزت   ،(3)شكل    أما عن توزع المفترسات في معاملة المفترس

المفترسات في المستوى السفلي والوسطي للنبات بشكل أساسي، وقد بلغ 
 23،  9متوسط عدد المفترسات على الوريقة على المستوى العلوي للنبات  

 Kentucky wonder white  ،Fatima  على األصناففرداا/وريقة،    35  و
وى على التوالي، في حين كانت األعداد على المست  ،Purple Queenو 

على التوالي، وكان متوسط عدد  ،وريقة/فرداا  40 و 43، 25الوسطي 
فرداا /وريقة،  38 و 36 ،43األفراد على الوريقة على المستوى السفلي 

 Purpleو  Kentucky wonder white ،Fatima على األصناف

Queen، وجود اإلحصائي لمقارنة  على التوالي. ولدى إجراء التحليل 
المفترسات على المستويات الثالثة في األصناف المدروسة، أظهرت 

 Kentuckyمعنوياا على الصنفين  Fatimaالنتائج تفوق الصنف 

wonder white و Purple Queen،  من حيث عدد المفترسات على
، تاله 9.51  %5حتمال  اعند مستوى    LSDمة  قي   تالمستوى العلوي وبلغ

 Kentuckyق معنوياا على الصنف الذي تفو  Purple Queenالصنف 

wonder white أما على المستوى الوسطي لم يكن هناك فرقاا معنوياا ،
اللذين تفوقا معنوياا على  ،Purple Queenو  Fatimaبين الصنفين 

عند مستوى  LSDمة قي  توقد بلغ Kentucky wonder whiteالصنف 
، كذلك األمر بالنسبة للمستوى السفلي فقد تفوق 3.46%، 5حتمال ا

 Kentucky wonder whiteمعنوياا على الصنفين  Fatimaالصنف 
Purple Queen، .اآلفة فقد اتجهت  اللذين لم يكن بينهما فرق معنوي 

T. urticae  ذاء حو البراعم واألوراق الفتية الغنية بالعصارة وهي الغن
في  إضافة إلى تفضيلها للضوء وأشعة الشمس المباشرة. ،المثالي للحلم

  وتوجد حين تفضل المفترسات االبتعاد عن األثر المباشر ألشعة الشمس 
  (.Helle & Sabelis, 1985) على المستوى السفلي للنبات العائل

 
 

على  P. persimilisوالمفترس  T. urticaeتوزع الفريسة . 3شكل 

 . للنبات في معاملة المفترس الرتفاع ويات الثالثةالمست 
Figure 3. The distribution of T. urticae and P. persimilis on 

the three plant height levels (predator treatment). 

 
 :الدراسة يمكننا أن نستخلص ما يليهذه من خالل نتائج 

إلى أضرار بالغة  T. urticae بالحلمأدت إصابة نباتات الفاصولياء  (1
 .تمثلت في خفض المجموع الخضري من خالل خفض عدد األوراق

بعد مرور    إلى السيطرة على اآلفة  P. persimilisأدى نشر المفترس   (2
حيث انخفضت   ،األصناف المدروسة علىخمسة أسابيع على نشره 

y = -0.7722x + 170.68
R² = 0.1847
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، فرد/وريقة( 3أعداد اآلفة إلى ما دون عتبة الضرر االقتصادي )
مع نهاية األسبوع السادس،  طاع القضاء على اآلفة نهائياا واست 

 وتابعت النباتات نموها الخضري.
المدروسة من الفاصولياء المتسلقة، األصناف  في فةتفاوت تأثير اآل (3

، فةهو الصنف األشد تأثراا باآل  Purple Queenقد وجد أن الصنف  ف
 Kentucky تاله الصنفحيث تأثر مجموعه الخضري بشكل كبير 

wonder white، الصنف  ثمFatima . 
 ،تبعاا لألصناف المدروسة  P. persimilisتفاوت تزايد أعداد المفترس   (4

، تاله Fatima وقد كان أعلى تزايد لألعداد على نباتات الصنف
، في حين كان أقل تزايد ألعداد المفترس Purple Queenالصنف 

 .Kentucky wonder white على نباتات الصنف

 والوسطي  على المستوى السفلي   P. persimilisد المفترس  وجو تركز   (5
بشكل أساسي  اآلفة تركزت في حين  ،صناف المدروسةلنباتات األ

 المدروسة.على المستوى العلوي لألصناف 
 

 P. persimilisعلى ما سبق يمكن أن نوصي بنشر المفترس    بناءا و 
كطريقة من  ،T. urticaeبهدف السيطرة على  ،على نباتات الفاصولياء

 بديالا   ،ضارة بصحة اإلنسان والحيوانالوغير    ق الحيوية اآلمنة بيئياا ائ الطر 
كما يمكن أن نوصي باستخدام الصنف ية.  عن استخدام المبيدات الكيمائ

Fatima للمفترس مالئم للتربية واإلنتاج الكميي عائل نبات ك 
P. persimilis الصنففإن ، بالمقابل  Kentucky wonder white هو

في  وبالتالي يمكن اعتماده T. urticae مة لتطور أعدادءاألكثر موا
عائل نباتي ك P. persimilisعمليات التربية واإلنتاج الكمي للمفترس 

  وفير لهذه المفترسات.غذائي لتأمين مصدر 
 

Abstract 
Ahmad, M., R. Zidan and A. Shaabow. 2020. Comparison of three cultivars of climbing bean as host of Tetranychus 

urticae Koch and its predator mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit. Arab Journal of Plant Protection, 38(2): 122-

129. 
Tetranychus urticae Koch is considered an important host for the predatory mite Phytoseiulus persimilis Athias-Henroit, in biological 

control programs. It is necessary for rearing T. urticae on a suitable host plant in order to obtain considerable numbers of T. urticae in a short 

period of time. This study aimed to investigate the change in numbers of both T. urticae and P. persimilis, on three cultivars of climbing bean: 

Kentucky wonder white, Fatima, and Purple Queen to determine the most suitable cultivar for rearing P. persimilis, and the most suitable host 

for T. urticae, and employ those cultivars for predator rearing in biological control programs. Results obtained showed that Kentucky wonder 

white was the most suitable host plant for T. urticae in biological control programs, and Fatima was the most suitable for rearing the predator 

mite P. persimilis. 

Keywords: Tetranychus urticae, Phytoseiulus persimilis, Biological control, Bean.  
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