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 Tetranychus urticae Koch كاروساتبال حساسية بعض أصناف التفاح لإلصابة 
 في الشجرة الغذائيةالعناصر بالمفترسات و وعالقتها  Panonychus ulmi Kochو
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 ملخصال

هللا،   مفلح جهان،  العبد  أصالن.    ماجدة  حافظ  لإلصابة  .  2022ولؤي  التفاح  أصناف  بعض    Tetranychus urticae Koch  كاروسات بال حساسية 
و وعالقتها    Panonychus ulmi Koch  و العربية، بالمفترسات  النبات  وقاية  مجلة  الشجرة.  في  الغذائية   . 126-119(:  2) 40  العناصر 
 9126.1140.2-22268/AJPPhttps://doi.org/10. 

التفا  يةثمان  على  P. ulmiو    T. urticae  نوعي األكاروساتإلصابة بـ ا  درست )  : هي   ح أصناف من    (، ستاركنغ ريد ديليشسGranny Smithغراني سميث 
 (Starking Red Deliciousغولد أوزارك   ،)   (Ozark Gold( ريد  رويال   ،)Royal Red ( ريد  توب   ،)Top Red  غولدن  ،)972  (Golden 972  إلى باإلضافة   ،)

  بين  ماخالل الفترة الواقعة    جنوب سوريةالسويداء،    محافظة  في  ( Starking Deliciousديليشس )  ( وستاركنغGolden Deliciousالنوعين السائدين غولدن ديليشس )
من العناصر    هاكما ظهرت فروق معنوية بين محتوى أوراق  ، بنوعي األكاروسات ها لإلصابة  تسي ا. ظهرت فروق معنوية بين األصناف من حيث حس2020و    2018

المكونأظهر  .  على نوعي األكاروسات وبشكل مختلفهذا المحتوى  وقد أثر    ، (يوموالفوسفور والبوتاس  )النتروجين  األساسية   ارتباط وجود    (PCA)  ة الرئيسي  اتتحليل 
لـ إ محتوى    P. ulmi  يجابي  بينما مع  التفاح،  أوراق  في  النتروجين   البوتاسيوم  من  األوراق  محتوى  إلى  بالنسبة  سلبيًا  االرتباط   النوعارتبط    . كان 

T. urticae  مع وكانوالنتروجين   الفوسفور  من  كل     ايجابيًا  ضعيف  ،  البوتاسمع    اً ارتباطه  من  األوراق  موسم    وممحتوى  توزع    . 2019في  العنقودي  التحليل  أظهر 
لـاألصناف ال  مجموعاتمع  التوزع  هذا    توافقوقد    ، 2020قًا للعوامل المدروسة في موسم  وف  ة عناقيدثالث األصناف في     مجموعةالت  حيث ضم    ، P. ulmi  حساسة 

ً من األصناف   ً من  ت الثانية وضم    ، P. ulmi  لـ  وهي األكثر حساسية  ، وستاركنغ وستاركنغ ريد ديليشس   ريدتوب  األولى كال    ، وغراني سميث  972وغولدن    غولدن  كال 
مجموعة    ، حساسية   األقل  وهي   ريد  غولد  أوزارك    ينالصنفوأتت  المجموعتينورويال  هاتين  الحساسية  بين  متوسطة  المدروسة    ولذلك   ،أي  العوامل  تأثير  أكثر  كان 

 .خالل فترة الدراسة  T. urticae مقارنًة بـالنوععلى هذا النوع وضوحًا 
 .ةتحليل المكونات الرئيسي ،  T. urticae ، P. ulmi ،Phytoseiidae ، تفاح  كلمات مفتاحية:

 

 1المقدمة 
 

التفاح   شجرة  الجنستتبع  الفصيلة    ، Malusإلى   Pomoideaeتحت 
الوردية    سورية في المثمرة األشجار أهم   أحد تعدو   ،Rosasaeوالفصيلة 

بين    حيث اإلنتاج  حيث  من  األولى  المرتبة  الشجرة  هذه  تصدرت 
األوراق متساقطة  الشجرة  أصنافتتباين    . األشجار  بخصائصها   هذه 

علىينعكس  و   ائية،ي والكيم  شكليةوال  حيويةوال  الوراثية مقاومتها   هذا 
ت   لآلفات التي  البيئية  فيهاوالظروف  لبنةً   د  يعلذا    ،عيش  الصنف    انتقاء 

ونجاح هذه   د البعد االقتصاديحد  ي   الذي هو  و إنشاء البستان    أساسية في
هي    الزراعة، المضيف  النبات  اآلفات فمقاومة  إلدارة  فعالة  استراتيجية 

واحدةً  كانت  المتكاملة  وقد  اإلدارة  برامج  عناصر  أهم  لآلفات   من 
(Zehnder et al., 2007 .) 
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طر  إليجاد  متزايدة  الحاجة  ومتكاملة ائ أصبحت  حيوية  زراعية  ق 
المبيدات،   استخدام  التخفيف من  أجل  الطر من  في  ائ وتعتمد  الحديثة  ق 

األصنا على  اآلفات  كمدخل  إدارة  لآلفات  المقاومة  على   ف  للحصول 
 في ألمانيا مجموعة من أصناف التفاح وجدت  قد  فإنتاج بيئي وصحي،  

بين اإلنتاجية والنوعية ومقاومة اآلفات، ومنها األكاروساتالتي    تجمع 
(Fischer & Fischer, 2004) . 

التفاح شجرة  أنواع  بعد     تصاب  أهم    ة  األكاروسات    ان النوعها  من 
Tetranychus urticae Koch    وPanonychus ulmi Koch   التي

فصيلة   اقتصاديةً   Tetranychidaeتتبع  أضرارًا   ة هم  م  وتسبب 
(Warabieda, 2015).    الفروق في أعداد أفراد   بعض  وجود  لوحظوقد

مختلفة    على  Tetranychidae  فصيلة نباتات  أصناف  ما  و أنواع  بين 
النباتي  النوع  من  ت نفسه  مختلفة  وربما  الغذاء   ترافق،  مع  الفروق  هذه 

عليه الحصول  وسهولة  النبات  قبل  من  التركيب    .المنتج  يؤثر  فقد 
البيض  لوضع  وقابليته  األكاروس  خصوبة  على  للعائل  الكيميائي 
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تطورها  ونسبة  الكاملة  غير  األفراد  موت  على  تأثيره  إلى   باإلضافة 
(Van de vrie et al., 1972).  سابقة دراسات  فو وج  أثبتت   روق  د 

اإلصابة الفريز   ما  T. urticae  ـبـ  في  أصناف  بعض    بين 
(2017Karlec et al., )  ، الدراق أصناف  و 

(Riahi et al., 2011)،  القطف  ( Golizadeh et al., 2017)  وورد 
 (Ahmadi et al., 2007). أصناف من الفاصولياء فضاًل عن
ي ( في دراسة أجريت في بولندا  1993)  Skorupska  وجد   لتقص 

أصناف ح ب   التفاح  ساسية  األصناف    أن  ،  P. ulmi  ـلإلصابة  أكثر 
 ديليشس  وستاركنغ  ديليشس  وغولدن  بيفيرست  هي:  حساسيةً 

أن  Skorupska  (1994  بي نكما    وكرونزالسكا. ماكنتوش   نصنفي ال  ( 
حس    وغولدن بـ  نااسديليشس  و T. viennensis  لإلصابة  الصنفين ، 

 غولدنالصنف  و   ، T. urticaeـبـصابة  لإل  انكورتالند وماكنتوش حساس
بـ لإلصابة  حساس  جيمس  يملك  بينما    ،P. ulmi  ديليشس  الصنف 

للصنف  و   ،P. ulmiو    T. viennensisغرايف مقاومة عالية لإلصابة بـ  
لـ    غولدن الصنف أظهر    في حين،  T. urticaeديليشس مقاومة عالية 

Straub  (2003 )  وجد  مقاومة لألنواع الثالثة السابقة.سباراتان بعض ال
بيناً تباين  ما  األحمر      باألكاروس  اإلصابة  حيث  من  التفاح  أصناف 

البقعتين  ،P. ulmi  األوروبي ذو  العنكبوتي   ، T. urticae  واألكاروس 
تطو  و  أن  الحمراء  ر  تبين  األكاروسات  فصيلة  على   تهاوخصوب أفراد 

العالي من   النباتات ذات البشرة الرقيقة، وذات المحتوى ب   عالقة  تفضيلية
البوتاس   من  واألقل  ن بي  كذلك  و   ، (Hanna et al., 1982)النتروجين 

Taj et al.   (2011)  أن فترة تطور  T. urticae  ونسبة   ،كانت أقصر
أعلى أقل  والخص  ،الموت  هونغرو  وبة  التفاح  صنف   (Hongro)  على 

 خرين. آمع صنفين  مقارنةً 
الدراسة   منطقة  في  ل  الحيو وجود  ُسج  األكاروسية األعداء  ية 

التفاح  التالية أكاروسات   ، Typhlodromus pyri Scheuten:  على 
Typhlodromus. cotoneastri Wainstein   فصيلة من 

Phytoseiidae دور تلعب  والتي  التخفي   اً مهم    اً ،  هذه في  أعداد  من  ف 
التفاح على  الختالفاآلفة  التنويه  مع  التفاح،   ،  أصناف  على  كثافتها 

أن  حيث المدروسة  أعد  وجد  المفترسات  الصنف   فيأعلى  كانت  اد 
و   )العبد  ستاركنغ حساسية   .(2020،  آخرون هللا  سورية  في  درست 

الشائعة باألكاروسات  لإلصابة  المنتشرة  التفاح    T. urticae  أصناف 
(، 2001دراسة أولية على األصناف الشائعة )العبد هللا،  ك  P. ulmiو  

 عناصر الغذائية فيها.عالقتها بال دراسةتجر  لم إال  أن ه 
أصناف أكثر  معرفة  إلى  الدراسة  هذه    مقاومة   التفاح  هدفت 

بأهم   سورية  كاروساتاأل  لإلصابة  جنوب  في  التفاح  تصيب  ، التي 
العناصر  وعالق من  األوراق  محتوى  مع  و األساسيةتها  المفترسات  مع  ، 

  األكاروسية.

   هوطرائق البحث مواد 
 

في   التجربة  هذه  السويداء تفاح    نابست نفذت  بحوث  لمركز    تابع 

البحر(،فوق  م    1550)  غراني  :اآلتيةاألصناف  ب   مزروع  سطح 
( ديليشس(Granny Smithسميث  ريد  ستاركنغ   ،  (Starking Red 

Delicious غولد أوزارك   ،)  (Ozark Gold ريد رويال   ،) 
(Royal Red( توب ريد ،)Top Red  غولدن ،)972  (Golden 972 ،)

( Golden Deliciousين السائدين غولدن ديليشس )باإلضافة إلى النوع
)  ستاركنغو   البستان   معاملة  تتم    (.Starking Deliciousديليشس 
الزراعية ب   كاف ةً   أصنافهب  ومكافحة  من  نفسها  المعامالت  وحراثة   تقليم 

األشجار جميع  متجانس  على  للت   بشكل  السابقة  المواسم   جربةخالل 
 .التجربة تنفيذفترة  وخالل

ب   عيناتأخذت   أشجار  المدروسة من  لألصناف    15عمر  ورقية 
حتى   يونيو/من بداية حزيرانأسبوعين    مرة كل    بمعدلعام لكل صنف،  

 2019في موسم  عينتان  وأخذت    ،2018في موسم    أغسطس/نهاية آب
، أما في يوليو/تموز  أواخرالثانية في  و   يونيو/حزيران  رواخأفي    األولى
وأواخر   يوليو/أواخر شهر تموز  ن أيضاً انت عي أخذت    ، فقد2020موسم  

التجربة  .أغسطس/آب القط  نفذت  العشوائية، كاملة  عات  ابتصميم 
واحدة  مكررات  ةوبثالث  شجرة  مكرر  كل  يمثل  كل   تذ خأُ   .حيث  من 
عشوائي   30  شجرة كل   اً ورقة  من  والقاعدية  القمية  األوراق  استبعاد  مع 

العينات منه  أخذت  تاج  ،طرد  كامل  يمثل  وضعت    .الشجرة  وبشكل 
ونقلت  األوراق مبردة  حافظة  ضمن  بالستيكية  أكياس  المخ  في  بر إلى 

األكاروسات،    ،فحصهال كانس  بجهاز  متوسط  بعدها  و ُكنست  حسب 
نباتية األكاروسات  فصيلة   هاومفترسات   التغذية  أعداد  من 

Phytoseiidae.    في أوراق   حسبت نسبة العناصر الغذائية األساسية كما
 . نفسها النبات

 

 حساب نسبة العناصر الغذائية الساسية في كل صنف 
بعد    أخذت نفسها  السابقة  حساألوراق  ثم  العناصر    تب كنسها،   نسبة 

الغرفة  :كاآلتي  فيها هواء  في  جففت  ثم  المقطر  بالماء    ،غسلت 
ع جاف  فرن  إلى  نقلت   حتى س  º  65-60حرارة  درجة    ندوبعدها 

تماماً جف     الفوسفور و وجين  النتر تقدير  وجرى  ،  نتح  سُ   ثم  ،  ت 
الرطب  فيها  البوتاسيومو  الهضم  استخدمبطريقة  حيث   كلداهلجهاز    ، 
)Kjeldahl(  النتروجين الكليتقدير    تم  و   ،لتقدير   الفوسفور 
اللونية  جهازو   ،بالطريقة  باستخدام   Flamephotometer  البوتاسيوم 

(Van Schouwenberg & Walinge, 1973).    نسبة    تم حساب 
 فقط. 2020و  2019 موسمياألوراق في  في العناصر الغذائية

برنامج   تم   باستخدام  البيانات  تحليل   GenStat  تحليل  وباختبار 
، وتمت مقارنة %5  معنويةعند مستوى    One way ANOVA  التباين 
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متوسطات أعداد األكاروسات النباتية والمفترسة على األصناف الثمانية، 
المعدن  العناصر  أقل باستخدام    ية األساسيةومقارنة محتوى األوراق من 

 . (LSD)فرق معنوي 
البرمجة   نسخة  تاستخدم   Factoextra  ةوالحزم  3.5.2R  لغة 

 Principle Component Analysis (PCA)ة  الرئيسي   اتتحليل المكون ل
االتجاه   ثنائية  المخططات  الذاتية   Biplotواستخراج  القيم  وتقدير 

والمفت   المدروسة  للمكونات الغذائية  تم  رسات()العناصر  حيث  اعتماد   ، 
قيم أظهرت  التي  الواحد  اً المكونات  من  أكبر  بينما  ذاتية   ت ستخدما، 

العنقودي  Factominer  الحزمة المخطط   Hierarchical  لرسم 

Clustering Principle Component  (HCPC)   األصناف لتوزع 
 . PCAباالعتماد على نتائج 

 

 النتائج والمناقشة 
 

المدروسة األصناف  الغذائية   تباينت  العناصر  من  محتواها  حيث  من 
الموسم في  معنوية  الفروق  وكانت  من نفسه  األساسية  اختلفت  كما   ،

ل (، حيث  1جدول  )خر  موسم آل موسم  لأعلى محتوى من النتروجين    ُسج 
ريد،    2019 رويال  الصنف  ديليشس  ويليهفي  ريد  ستاركنغ   ، الصنف 

أوزارك غولد الصنف  نتروجين في  نسبة  بينما كانت وبلغت أخفض  ن، 
بوتاسيوم  نسبة  وأعلى  سميث،  غراني  الصنف  في  فوسفور  نسبة  أعلى 

الصنف غولدن   أعلى معنويًا على    .972في  المفترسات  أعداد  وكانت 
 .الصنف أوزارك غولد

في الصنف غراني    2020وجدت أعلى نسبة نتروجين في موسم  
ف بوتاسيوم  نسبة  أعلى  وكانت  ريد،  رويال  الصنف  يليه  ي سميث، 

 فيالصنفين ستاركنغ ديليشس وتوب ريد، بينما لم تظهر فروق معنوية  
محتوى األوراق من الفوسفور، بالرغم من امتالك الصنف غراني سميث 

مع باقي األصناف، وكانت أعداد المفترسات أعلى   على نسبة مقارنةً أل
 (.1جدول )معنويًا على الصنف رويال ريد والصنف ستاركنغ ديليشس 

أب  إلى  أشارت  سابقة  الغذائية حاث  العناصر  تركيز   تباين 
وظروف  البيئية  الظروف  توفر  حال  في  حتى  الصنف   باختالف 

نفسه تحد    ،(Kucukyumuk & Erdal, 2011)  ا التغذية   د كما 
الثانوية   االستقالب  تع-نواتج  ألنسجة   د  والتي  الرئيسة   المكونات 

الت   -الورقة لآلفات  بالنسبة  للعائل  الغذائية  عليه  القيمة  تتغذى  ي 
(Eigenbrode & Pimentel, 1988) . 

فروق  نتائجظهرت  أ معنويةً الدراسة  حيث   ًا  من  األصناف  بين 
  P. ulmiـ  لل  حساسيتها لإلصابة، وقد اختلفت األصناف الحساسة نسبياً 

 .T. urticae ـلل عن األصناف الحساسة نسبيا
 

ب اإلصابة  تجاه  الصناف  الوربحساسية  الحمر   يالكاروس 
Panonychus ulmi Koch 

بين األصناف من حيث حساسيها لإلصابة    ظهرت فروق   بهذا  معنوية 
حيث كان الصنف   ،الثالثالنوع من األكاروسات خالل سنوات الدراسة  

، بينما 2020و  2018توب ريد أكثر األصناف حساسية خالل عامي  
عام   األصناف  بين  حساسية  األكثر  أوزارك  الصنف  وقد 2019كان   .  

وغولدنين  الصنف  أن    هرظ أقل  هما    ،972  غولدن  األصناف   من 
النوع   لهذا  األكاروساتحساسية  غراني   من  الصنف  إلى  باإلضافة 

 (. 2 جدول) سميث
 

 

ل.  1  جدول المئوية  األساسية النسبة  العناصر  من  التفاح  أصناف  أوراق  فصيلة  عليها    المفترساتأعداد  و  (NPK)  محتوى  خالل    Phytoseiidaeمن 

 . 2020و  2019مي موس
Table 1. Leaf apple nutrient contents (NPK) and mean number of Phytoseiids predators on apple varieties during 2019 and 

2020 growing seasons. 
 

 العناصر األساسية
Nutrient 

contents 

 Apple varietiesأصناف التفاح 

 ستاركنغ 
Starking 

 ستاركنغ ريد 
Starking 

red 

972غولدن   
Golden 972 

 غولدن 
Golden 

 توب ريد 
Top red 

 أوزارك 
Ozark 

 رويال ريد 
Royal 

red 

ي سميث نغرا  
Grany 

smith 

2019 

N (%) 1.29 ab 1.96 c 1.36 ab 1.89 c 1.85 c 1.22 a 2.49 d 1.66 bc 

P (%) 0.18 a 0.19 a 0.19 ab 0.20 ab 0.18 a 0.22 ab 0.24 ab 0.25 b 

K (%) 0.89 c 0.65 a 0.90 c 0.76 abc 0.73 ab 0.87 bc 0.77abc 0.77abc 

Predators/leaf 0.29 a 0.15 a 0.06 a 0.05 a 0.25 a 0.11 a 0.21 a 0.02 b 

2020 

N (%) 2.34 cd 1.89 b 2.13 bc 2.21 cd 0.65 a 2.15 c 2.44 d 3.99 e 

P (%) 0.16 a 0.73 a 0.16 a 0.16 a 0.19 a 0.17 a 0.21 a 0.32 a 

K (%) 1.41 c 1.38 bc 1.39 bc 1.25 b 1.54 c 1.24 b 0.99 a 1.39 bc 

Predators/leaf 1.01 cd 0.77 bcd 0.41 ab 0.51 abc 0.85 bcd 0.99 cd 1.07 d 0.24 a 

 %.  5 معنوية مستوى  عند (LSD) معنوي فرق أقل اختبار حسب معنويا   مختلفة غيرالواحد  السطر ضمن  متشابهة بأحرف المتبوعة األرقام
Values followed by the same letter in the same row are not significantly different based on LSD at P = 0.05. 
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 . 2020 -2018 على أصناف التفاح خالل سنوات الدراسة T. urticaeو   P. ulmi متوسط أعداد . 2جدول 
 Table 2. Mean numbers of P. ulmi and T. urticae on apple varieties during 2018-2020. 

 

 متوسط األعداد 
Mean 

numbers 

 Apple varietiesأصناف التفاح 

 ستاركنغ 
Starking 

 ستاركنغ ريد 
Starking 

red 

972غولدن   
Golden 972 

 غولدن 
Golden 

 توب ريد 
Top red 

 أوزارك 
Ozark 

 رويال ريد 
Royal 

red 

ي سميث نغرا  
Grany 

smith 

2019 

T. urticae/leaf 0.13 a 0.13 a 0.15 a 0.16 a 0.18 a 0.19 a 0.19 a 0.66 b 

P. ulmi/leaf 0.07ab 0.00 a 0.00 a 0.00 a 0.03 a 0.12 b 0.03 a 0.02 a 

2020 

T. urticae/leaf 1.60 c 0.29 a 1.36 bc 0.69 ab 0.16 a 0.11 a 0.45 a 2.59 d 

P.ulmi/leaf 3.60 d 2.80 cd 0.32 a 0.37 ab 3.89 d 1.20 ab 1.60 bc 0.32 a  

 %.  5 معنويةد مستوى عن (LSD) حسب اختبار أقل فرق معنوي غير مختلفة معنويا   الواحد األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن السطر
Values followed by the same letter in the same row are not significantly different based on LSD at P = 0.05. 

 

نتائج   باإلعتماد على    (PCA)  ةالرئيسي   اتتحليل المكون أظهرت 
على االعتماد    ، تم  ستة مكونات أساسية  ،2020 و 2019  بيانات عامي

منها  ا ا  (PC2و  PC1)فقط  ثنين  لهما  لتباين  لتحليل  الذاتية  القيمة  ألن 
الواحد من  أكبر  المكون مث    .كانت  هذان  محورينال  التباينات ا  شرح  ن 

المتغيرات المدروسةبناًء    الكلية في أعداد األكاروسات في عام ف  ،على 
تفسير   2019 األول  المكون  بنسبة  اً أعطى  والمكون   %38.5  للتباينات 

أعطى المكون األول   2020في عام  و   ،(1  شكل)  %33.2ني بنسبة  الثا
 . (3 شكل) %25والمكون الثاني بنسبة % 46.3بنسبة  للتبايات اً تفسير 

 

 
 

المكون   .1  شكل العناصر   ةالرئيسي   اتتحليل  من  التفاح  ورقة    لمحتوى 

فصيلة(  NPK)  األساسية  الغذائية من   Phytoseiidae  والمفترسات 

أصناف  T. urticaeو    P. ulmi  عدادأب   مقارنة   لموسم    على  التفاح 

2019 . 
Figure 1. Principle component analysis of mean mineral 

apple leaf continents and Phytoseiids comparing to the 

number of T. urticae and P. ulmi on apple varieties in 2019.  

 

مكونات الرئيسية قدرة هذه المتغيرات عكس طول المحاور في تحليل ال 
المدروسةع األصناف  بين  التمييز  معنوية    بسبب  لى  فروق   فيظهور 

 .أعداد المفترساتفي سية، و محتوى األوراق من العناصر الغذائية األسا

 

 
 

علىتوز  .  2  شكل باالعتماد  األصناف  المكون   ع    ة الرئيسي   اتتحليل 

العناصر من  التفاح  ورقة  ( NPK)  األساسية  ئية الغذا  لمحتوى 

 .P  األكاروسات أعدادب   مقارنة    Phytoseiidae  والمفترسات من فصيلة 

ulmi  وT. urticae  2019لموسم . 
Figure 2. Distribution of apple varieties according to mean 

apple leaf nutrients contents (NPK) and Phytoseiids 

predators compared to the number of T. urticae and P. ulmi 

in 2019. 
 

لـارتباطالنتائج  أظهرت   ايجابيًا  نسبة  P. ulmi  ًا  البوتاسيوم    مع 
بينما كان االرتباط سلبيًا بالنسبة    ،)الزاوية بينهما حادة(  أوراق التفاحفي  

في عامي   محتوى األوراق من النتروجين  لهذا النوع من األكاروسات مع
منفرجة  )الزاوية   الدراسة هذا وكان  ،  (3  و  1  ينشكلال)  (بينهما  ارتباط 
)الزاوية بينهما قريبة    2019  وخصوصًا في عام  اً ضعيف  الفوسفورالنوع ب 

عام   مع الفوسفور في  اً (، بينما كان ارتباطه موجب 1  شكل)  من القائمة(
ارتباط  (،3  شكل)  2020 نجد  فصيلةلل  اً لم  من   مفترسات 

Phytoseiidae  األكاروس المدروسة  بهذا  األصناف  وخصوصًا   على 
)شكل   2020في موسم    اً وكان ارتباطها ضعيف  (،1شكل  )  2019  عام
3).  
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المكون   .3  شكل العناصر  ةالرئيسي   اتتحليل  التفاح من   لمحتوى ورقة 

فصيلة  والمفترسات  (NPK)  األساسية  الغذائية  Phytoseiidae من 

 . 2020أصناف التفاح لموسم  على T. urticaو  P. ulmi أعدادب  مقارنة  

Figure 3. Principle component analysis of mean apple leaf 

nutrients content (NPK) and Phytoseiids predators 

compared to the number of T. urtica and P. ulmi on apple 

varieties in 2020.  
 

حساسي  األصناف  أكثر  من  غولدن  أوزارك  الصنف     ةً كان 
، فنجد أنه وقع في االتجاه الموجب مع المحور 2019عام    P. ulmiلـ  

وق باقيد  األفقي  على  م  ب   تقد  في   البوتاسيوم  لتركيز نسبةالاألصناف 
موسم(2  شكل)األوراق   في  بينما  ريد اصن األ  تكان   2020  ،  توب   ف 

ستاركنغ ريد ديليشس وستاركنغ من أكثر األصناف حساسية لهذا النوع  و 
وارتبطت   ،P. ulmiمع    موديللمحور الع  نفسهت في االتجاه  حيث وقع

نتائج  .  (4  شكل)ايجابيًا    يومالبوتاس  تركيز  مع الدراسة  توافقت   معهذه 
إليه بين  Walde  (1995)  ما توصل  العالقة  أن   P. ulmi  حيث وجد 

البوتاسيوم   من  األوراق  ولكن  يجابيةإومحتوى   مع    اختلفت  ها، 
ار  وجدت  التي  المراجع  بينبعض  ايجابيًا    أوراق محتوى    تباطًا 

النوع  النتروجينمن    التفاح هذا  أعداد  ؛  Papp et al., 2001)   وبين 
Rodriguez, 1958)،  زيادة أدت  النيتروجيني   كما    ةاألسمدة 

النوع 25  بحدود هذا  أعداد  زيادة  إلى  بها  المنصوح  النسبة  عن   % 
 , 2010)Bhardwaj &(Sharma  ،    وجد    Walde  (1995 )بينما 

تركيز   في  االختالف  اختالف في  النتروجين  أن  إلى  يؤدي  ال  األوراق 
أعداد وتختلف   ،P. ulmi  في  ومعقدة  خطية  غير  بينهما   فالعالقة 
الزمن حين .مع  نتائج   في  الدراسة  اتفقت  سابقة  مع  هذه   دراسة 

(Dormond & Hunter, 1989)   النوع هذا  أعداد  ارتباط  حيث  من 
 فوسفور في النبات.ايجابيًا بزيادة عنصر ال

 

 
 

على  .4شكل   باالعتماد  األصناف  المكون   توزع   ةالرئيسي   اتتحليل 

العناصر من  التفاح  ورقة   (NPK)األساسية الغذائية    لمحتوى 

فصيلة من  أعداد  مقارنة    Phytoseiidae  والمفترسات     P. ulmi  مع 
 . 2020لموسم  T. urticae و

Figure 4. Distribution of apple varieties according to mean 

apple leaf nutrients content (NPK) and Phytoseiids 

predators compared with the number of T. urticae and P. 

ulmi in 2020. 

  
في موسم   من األكاروسات  اختلفت حساسية األصناف لهذا النوع

بًا كان اإلثمار معدومًا تقري  ، حيث2020و  2018عن موسمي    2019
الصفراء األصناف   ضعيفاً و   (أوزارك غولد  ،972)غولدن، غولدن    في 

في   الحمراءجدًا  ديليشس،  األصناف  ستاركنغ  ريد،  رويال  ريد،   )توب 
ديليشس( ريد  العناصر أدى  و   ،ستاركنغ  تركيز  في  اختالف  إلى  هذا 

في الثمار، وفي  يتراكم  وم  يمعظم البوتاسف  ،الغذائية الموجودة في األوراق
الثمار  حال   األوراق  فإن ه  غياب  في  و (Faust, 1989)يتراكم  بسبب ، 

أعداد البوتاسيوم  P. ulmi  ارتباط  من  األوراق  ظهر   ،بمحتوى    فقد 
الحساسية في اإلصابة الصنف 2019بموسم    اختالف  أن  لذا وجدنا   .

النوع ، حيث ترافق 2019في عام    أوزارك غولدن قد كان حساسًا لهذا 
 ذلك مع زيادة محتواه من البوتاسيوم. 

 
 Tetranychus urticae Kochحساسية الصناف تجاه اإلصابة بـ  

معنوية    فروق  وجود  بهذا ما  لوحظ  لإلصابة  بالنسبة  األصناف  بين 
آخرو األكاروس،   إلى  موسم  حيث  اختلفت من  غراني الصنف    أظهر، 

حساسية   مع  معنوياً عالية  سميث  األصناف    مقارنًة  المدروسة باقي 
الثالث  المواسم  كان    ،ةخالل  أوزاركبينما  هو  الصنف  األقل   غولدن 

أما في   .2020في موسم    باقي األصناف  عن ة  معنوي   وبفروق   حساسية
وباقي  هذا الصنف األخير    بينمعنوي    فرق  يكن هناك  لم    ،2019موسم  

النوع بهذا    لإلصابةحساس  ال  الصنف غراني سميث  باستثناءاألصناف  
 .(2 )جدول اتمن األكاروس

الرئيسبة  جةنتي   أظهرت المكونات    T. urticae  النوع  أن  تحليل 
ن منطبقان  ا)المحور   2019عام    مع الفوسفورقويًا  ايجابيًا    ارتباطاً   ارتبط
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 (، 3  شكل)  2020موسم  في    اً ضعيفاالرتباط  وكان    ،(1  شكل)  تقريبًا(
بينهما حادة(   2020عام  في    النتروجينكما ارتبط ايجابيًا مع    )الزاوية 

ا  موقد أثرت المفترسات على أعداد هذا النوع وكان ارتباطه  .(3  شكل)
 لاشكاأل)  مستقيمة(  المحورين  )الزاوية بين  قويًا في عامي الدراسة  سلبياً 

 .(5و 4
سميث   غراني  الصنف  لإلصابة  هو  كان  حساسية   األكثر 

معحيث    ،T. urticae  ـب  من   واحدةة  جه في    T. urticae  تموضع 
والعمودي  األفقي  قويًا  وارتبط    ،المحورين  عام ارتباطًا  في  بالفوسفور 

حدة من المحورين عام جهة واالصنف في    ، ووقع هذا(2  شكل)  2019
 . (4 شكل) بشكل موجب  النتروجينمع  وارتبط 2020

  حيث   ،العديد من الدراسات السابقة  معة  دراسنتائج هذه ال  تتوافق
عند أضعاف  عشرة  ألكاروس العنكبوتي ذو البقعتين  اتكاثر    معدل  ازداد

بالمستوى المنخفض   مستويات النتروجين العالية في أوراق التفاح مقارنةً 
ة الجيل في المستويات العالية من لنتروجين، مع مالحظة انخفاض مد  ل

Storms  (1969 )  وجد  كما(.  Wermelinger et al., 1991النتروجين )
محتوى  أن   تطور إيرتبط    النتروجينمن    التفاح  أوراقزيادة  مع     يجابيًا 

T. urticae ، زادت النتروجينية باألسمدةالفاصولياء عاملة مكما تبين أن 
أدى إلى تحفيز أعداد   ، مماT. urticaeكثافة أعداد إناث وحوريات    من

 (.Najafabadi et al., 2011)  عليها المجتمع األكاروسي
مفصليات   فيأثير الفوسفور  ت حول  سابقة    عدة دراساتوجد في  

لم يكن له تأثير، بينما أعطت   من الحاالت  %50-44ه في  األرجل أن  
مفصليات   فييجابيًا لهذا العنصر  إمن الحاالت المدروسة تأثيرًا    34%

أعداد   رلفوسفو ا  تأثيرف  ،(Waring & Cobb, 1992)  األرجل  على 
إل نبات  من  ذلك  ويختلف  ينقص،  أو  يزيد  قد  آخراألكاروسات   ى 

(Cannon & Connell, 1965)  ،اللبالبفي  ف الراعي(  نبات   )إبرة 
  ه والفوسفور في أوراق   النتروجينايجابيًا بنسبة    T. urticae  ارتبطت أعداد

(Chen et al., 2007) بخصوص الصنف   ، وقد توافق ذلك مع دراستنا
   .2019موسم  غراني سميث

العناصر تأثير  االغذائية    اختلف  بين   لنوعين األساسية 
T. urticae    وP. ulmi،    قد يعود ذلك    حيث أشارت الدراسات إلى أن 

أكاروسي نوع  لكل  التغذية  متطلبات  في  االختالف   إلى 
(Sangita et al., 2010). 

والمفترسات من   األكاروسات  نوعي  بين  اختلفت عالقة االرتباط 
ف Phytoseiidaeفصيلة المفترسات  ارتباط  وجود  يالحظ  لم،   بين 

(، 2020)  اً ضعيف  اً يجابي إ  كان  أن ه  أو  ،P. ulmi  (2019)كاروس  واأل
قويًا   الدراسة.  T. urticaeألكاروس  لوسلبيًا  موسمي     إن    في 

فصيلة من  المفترسات  معقدة  Phytoseiidae  عالقة     ، بالفريسة 
وتختلف االستجابة الوظيفية والعددية باختالف نوع المفترس وباختالف 

عند   وكذلك  الفريسة،  معاً   وجودنوع  فريسة  من  أن أكثر  وجد  فقد   ، 
Typhlodromus pyri Scheuten   تفضيله من    P. ulmi  بالرغم 

فإن T. urticae  على التغذي   ه،  نسبة  كانت  معًا  وجودهما   عند 
بيض  و   T. urticae  على  أعداده  تخفضعالية   من 

(Lester & Harmsen, 2002). 
بناًء على  ثالث مجموعات    إلىقسم التحليل العنقودي األصناف  

 األساسية،الغذائية    العوامل المدروسة وهي محتوى األوراق من العناصر 
 2020  عام  ناتاحيت اعتمدنا على بي   باإلضافة إلى أعداد المفترسات،

كانت   األكاروسات  أعداد  موسم  قليلة  ألن  في  عام  ، 2019بشكل 
باإلضافة إلى أنها كانت سنة استثنائية بسبب عدم حمل أشجار التفاح: 

تضم ديليش  األصناف  مجموعة  ريد  وستاركنغ  وستاركنغ  ريد   ؛ ستوب 
تضم ثانية  سميث  972وغولدن    غولدناألصناف    ومجموعة    ؛ وغراني 

تضم  ومجموعة   ريد    غولد  أوزارك  الصنفينثالثة  . (5  شكل)ورويال 
لـ  و  األصناف  حساسية  مع  التوزيع  هذا  موسم   P. ulmiتطابق  في 

موسم    ،2020 المجموعةو   ،(2جدول  )  2018وشابه   األولى  كانت 
بـ لإلصابة  الحمراء   P. ulmi  حساسة  األصناف  مجموعة  وهي 

مجموعة  وهي  النوع  بهذا  لإلصابة  حساسية  األقل  الثانية  والمجموعة 
بينما   متوسطة الحساسية،الثالثة    المجموعة  وكانتاألصناف الصفراء،  

تأثير ن  أ  لذا يمكن القول  ،T. urticaeاختلف مع حساسية األصناف لـ  
المدروسة   النوع  فيالعوامل  تأثيرها    كان  هذا  من  وضوحًا   في أكثر 

T. urticae  .خالل فترة الدراسة 
 

 
 

 حسب العوامل المدروسةاألصناف التحليل العنقودي لمجموعة    . 5  شكل

 أعداد نوعي األكاروسات والمفترسات(. و NPK)محتوى األوراق من 
Figure 5. Cluster analysis of apple varieties based on mean 

nutrional apple leaf contents (NPK), and numbers of T. 

uticae P. ulmi, and the Phytoseiid predators. 
  

ا  رأث   )النتروجين  لعناصرل  لغذائي المحتوى  والفوسفور    األساسية 
التفاح  في    ( يوموالبوتاس مختلفأوراق  وبشكل  األكاروسات  نوعي    على 

ا هذه  األنواع وقد  لدراسة،  في  من  نوع  كل  متطلبات  إلى  ذلك  يعزى 



125 Arab J. Pl. Prot. Vol. 40, No. 2 (2022) 

فروق   ظهرت  لذا  المدروسة،  حيث ما  األكاروسية  من  األصناف  بين 
فس   األكاروسات.  بنوعي  لإلصابة  من حساسيتها  نسبة  نتائجنا  رت 

 مؤثرة قد تكون هناك عوامل أخرى  لكن  و   ،بين األصنافما  االختالف  
 . دراستها في المستقبل يمكنوالتي  ،على الحساسيةأيضًا 

كبير في   بعض المعامالت السمادية دور  لهذه الدراسة أن   نت  بي  
التفاح،    تخفيضأو    زيادة على  األكاروسات  يجب أعداد  الذي  األمر 

فق مع درجة حساسية اعند تسميد أصناف التفاح بما يتو أخذه بالحسبان  
 لألكاروسات. منها صنف كل  

 
Abstract 

El-Abdallah, J., M. Muflih and L.H. Aslan. 2022. Susceptibility of Apple Varieties to Tetranychus urticae Koch and 

Panonychus ulmi Koch and its Relation to the Nutrient Contents and Spider Mite Predators in Apple Trees. Arab 

Journal of Plant Protection, 40(2): 119-126. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.2.119126 
The susceptibility to T. urticae and P. ulmi of eight apple varaietis were studied in southern Syria (Sweida) from 2018 to 2020. 

Significant differences of susceptibility to the two species between apple varieties, in addition to significant differences of apple-leaf 

nutrients content (NPK) were found. Results obtained showed that apple-leaf nutrients content affect the susceptibility to the two spider mite 

species differently. Principal component analysis (PCA) showed positive correlation to P. ulmi with apple-leaf contents of potassium and 

negative correlation with apple-leaf contents of nitrogen and showed positive correlation between T. urticae numbers and nitrogen and 

phosphorous content. T. urticae had a weak correlation with potassium apple-leaf content in 2019. Cluster analysis showed that apple 

varieties were distributed in three clusters based on the studied factors in 2020. The first cluster included the varieties Top Red, Starking 

Delicious and Starking Red Delicious which were the most sensitive to P. ulmi. The second cluster included Golden Delicious, Golden 972 

and Granny Smith, and those were less sensitive to P. ulmi and the third cluster included Ozark Gold and Royal Red and these varieties were 

moderately sensitive to P. ulmi. The effects of studied factors were clearer on P. ulmi than on T. urticae. 

Keywords: Apple, T. urticae, P. ulmi, Phytoseiidae, Principal component analysis, PCA. 
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