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  Research Paper (Biological Control: Weeds)   )أعشاب ضارة :مكافحة حيوية( ـوثــحب 
  

  لهالوك المتفرعاعلى  (.Phytomyza orobanchia Kalt)ذبابة الهالوك وفعالية انتشار مدى 
(Orobanche ramosa L.) الطماطم على الساحل السوري/في حقول البندورة  
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  bahaarahban@gmail.com: ، سورية، البريد االلكترونيدمشق ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية) 3( ، سورية؛الالذقية
  

  الملخص
على الهالوك المتفرع  (.Phytomyza orobanchia Kalt)انتشار وفعالية ذبابة الهالوك مدى . 2012. حبق، حنان، محمد أحمد وبهاء الرهبان

(Orobanche ramosa L.) 260-255 :30مجلة وقاية النبات العربية، . الطماطم على الساحل السوري/في حقول البندورة.   
 في السـاحل السـوري، (.Orobanche ramosa L)المصابة بالهالوك المتفرع  ).Lycopersicum esculentum Mill( الطماطم/قلي لحقول البندورةحأجري مسح 

مـن الحقـول  جمعـت عينـات عشـوائية مـن نباتـات الهـالوك المتفـرع .هـذا العشـب الطفيلـي فـيوتأثيرهـا  (.Phytomyza orobanchia Kalt)ذبابـة الهـالوك نتشـار ادراسـة ل
. الثمــار العلبيــة/عــدد البــذور ووزن الكبســوالت فــيلدراســة نســب إصــابتها بيرقــات الذبابــة وتــأثير هــذه اإلصــابة  بــرتفــي المخ، وفحصــت فــي ســتة مواقــع مختلفــة المصــابة

 لإلصـابةاختلفـت النسـب المئويـة . لوك ضـمن الكبسـوالتبفعاليـة علـى بـذور الهـا يرقاتهـا تتغـذىحيـث هـذه الحقـول، فـي ذبابـة الهـالوك طبيعيـًا  أشارت النتـائج إلـى انتشـار
ــًا فــيتغذيــة يرقــات الذبابــة  ســببت .%79.5 حتــىوصــلت و  ،مــن حقــل آلخــر بذبابــة الهــالوك  كمــا .للكبســوالت المصــابة مقارنــًة مــع الســليمة الــوزن الرطــب خفضــًا معنوي

   .إلى إمكانية استخدامها في المكافحة الحيوية للهالوك المتفرع هذا يشيرو  ،%86عدد البذور ضمن الكبسوالت المصابة بنسبة وصلت حتى انخفض
  .، مكافحة حيويةكبسوالت، (.Phytomyza orobanchia Kalt) ذبابة الهالوك ،(.Orobanche ramosa L) الهالوك المتفرع: مفتاحيةكلمات 

  
  المقدمة

  

للعائلة الهالوكية  (.Orobanche spp)يتبع الهالوك 
(Orobanchaceae) ورتبة ،Tubiflorales وهي نباتات إجبارية ،

 140نحو  Orobanche يشمل الجنس .Holoparasiteوكاملة التطفل 
الهالوك  يعد .)14(النباتية  الفصائل نوعًا، تتطفل على مدى واسع من

يتطفل على عدد كبير  وهومن أهم األنواع  (.O. ramosa L) المتفرع
ات الزينة، التابعة لعدة فصائل من المحاصيل واألعشاب البرية ونبات

في إنتاجية المحصول على  النقصيعتمد  ).26، 19، 13، 8( نباتية
لمكافحة الهالوك عديدة طرائق  استخدمت. )14(توقيت اإلصابة وشدتها 

إنبات وحيوية بذور  خفضأثبتت فعاليتها في  التيالتشميس  من بينها
كما ، )22، 21، 14( العديد من األعشاب ومن بينها الهالوك

الكلوروسلفورون  منهااستخدمت العديد من المبيدات الكيميائية 
(chlorsulfuron) الجليفوسات ،(glyphosate)  ايمازاكوينو 

(imazaquin) )12(محرضات إنبات البذور استخدام  ، وكذلك)9(، 
 .)18، 17، 16( تربية وانتخاب أصناف مقاومة لإلصابة بالهالوكو

دة كطريقة من طرائق مكافحة الهالوك وأثبتت كما استخدمت األسم
فعاليتها في هذا المجال حيث أنها تزيد من قوة نمو المحصول وتخفض 

يعتبر استخدام المحاصيل الصائدة . )25، 5، 3، 2، 1( من اإلصابة

، 4( ق المتاحة لمكافحة متطفالت الجذورائالطر  مثل الكتان إحدى
لعائل بالعشب الطفيلي بشكل كما ترتبط درجة إصابة النبات ا .)14

مثل أنواع  رو درست إمكانية استخدام الفط ).20( وثيق بموعد الزراعة
مجال في  F. culmorumو  Fusarium spp.،F. oxysporum من

أن هناك حشرة  بينت الدراسات. )27، 7( المكافحة الحيوية للهالوك
 واحدة متخصصة، تصيب فقط أنواع الهالوك وهي ذبابة الهالوك

(Phytomyza orobanchia Kalt.)  التي تصيب عدة أنواع من
تحت ظروف اإلصابة  يرقاتهاتتغذى  ،O. ramosaالهالوك من بينها 

البذور غير الناضجة ضمن الكبسوالت الثمرية  بفاعلية على الطبيعية
 إنتاجوقد تراوح االنخفاض الطبيعي في  .للبذور وضمن أفرع الهالوك

لوحظ انتشارها في ). 13% (80- 30 ة بينالبذور كنتيجة لإلصاب
من حقول الفول المصابة % 95في مناطق الشمال الغربي، في  ةسوري

نسب اإلصابة الطبيعية  بلغت ،في المغربو ). O. crenata )15بالنوع 
وأدت عملية اإلطالق إلى زيادة الفعالية الطبيعية لهذه الذبابة % 48.9

  ب اإلصابة على النوعوفي مصر تراوحت نس). 11( بشكل كبير
O. crenata تجربة إطالق  أدت، كما )10( %100 و 24.2 بين

على محصول الفول المصاب  ،الذبابة في تجارب نصف حقلية لبالغات
وصلت ألكثر إلى زيادة اإلصابة بذبابة الهالوك بنسبة  بهالوك البقوليات

   .)23( %71 من
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هالوك ونسب انتشار ذبابة ال دراسة مدى إلىالبحث هذا هدف 
لكبسوالت بذور الهالوك المتفرع في حقول  إصابتها طبيعياً 

، وتأثير تغذية يرقاتها على الساحل السوري ةالمصاب الطماطم/البندورة
وزن هذه الكبسوالت وعدد البذور الناتجة عنها  فيضمن الكبسوالت 

 دورهاض مؤشرات فعالية ذبابة الهالوك و وبالتالي إلقاء الضوء على بع
  .المكافحة الحيوية لهذا العشب الطفيلي الخطير في

  

  مـواد البحث وطرائـقه
  

  الطماطم/دراسة االنتشار الطبيعي لذبابة الهالوك في حقول البندورة
مرة (مختلفة مواقع  حقول فيلستة مسح تم إجراء  -جمع العينات 

على و ) الالذقية وطرطوس( من الساحل السوري) واحدة لكل موقع
، من م 1300تلفة عن سطح البحر وصلت حتى أكثر من ارتفاعات مخ

 الطماطم/الطبيعي لذبابة الهالوك في حقول البندورة رأجل دراسة االنتشا
عينات من نباتات الهالوك المتفرع  تجمع .المصابة بالهالوك المتفرع

من المواقع المصابة بشكل عشوائي بحيث مثلت كامل المساحة 
 .لموسمين متتاليينو  ل فصل الصيفخال وذلك )دونم 1( المزروعة

وأعطيت كل عينة بطاقة سجل فيها  وضعت العينات في أكياس نايلون
بر الحشرات في تومن ثم تم نقلها إلى مخ. مكان وتاريخ جمع العينة

من أجل فحصها  )ذقيةالال( في بوقا مركز البحوث العلمية الزراعية
  .المجسامودراستها تحت 

   
فحصت العينات التي جمعت في كل مرة  -  فحص العينات ودراستها

تم خالل هذه الفترة فقس  ، حيثبعد يومين من تاريخ جمع العينة
في  المتبعةلطريقة لوفقًا  البيوض الموضوعة ضمن الكبسوالت وذلك

قسمت نباتات  .)O. crenata )24 دراسة على هالوك البقوليات
رع ومن كل فرع الهالوك التي جمعت بشكل عشوائي في كل عينة إلى أف

، حيث )مثلت الشمراخ الزهري للفرع( تم أخذ عدد من الكبسوالت الثمرية
مزدوج  مجسام( المجسامتم تشريح األفرع والكبسوالت وفحصت تحت 

الكبسوالت المفحوصة من موقع  عدد اختلف). مرة 60ة قوة تكبير يالعين
والت تم حساب مجموع اليرقات ومجموع العذارى ضمن الكبس. إلى آخر

الثمرية ضمن كل عينة وبعد فحص العينات ودراستها تم حساب عدد 
الكبسوالت المصابة، النسب المئوية للكبسوالت المصابة، مجموع 
 اليرقات ومجموع العذارى داخل الكبسوالت كما حسبت شدة اإلصابة

الذي يمثل ( على الشمراخ الزهري) متوسط عدد اليرقات والعذارى(
   :على الشكل التالي )لمفحوصة من كل فرعمجموع الكبسوالت ا

  

مجموع اليرقات والعذارى التي تم = شدة اإلصابة على الشمراخ الزهري 
   .عدد الشماريخ المصابة/ الحصول عليها من الشماريخ المصابة من كل العينة

  

  دراسة بعض مؤشرات فعالية ذبابة الهالوك
 -الت الثمريةالكبسو دراسة تأثير تغذية اليرقات في عدد البذور ضمن 

كبسوالت سليمة، من الكبسوالت الثمرية  10عدد البذور في  حسب
بيرقات العمر كبسوالت مصابة  10وعدد البذور في . للهالوك المتفرع
مصابة بيرقة العمر الثالث كبسوالت  10ذبابة الهالوك، واألول والثاني ل

متوسط ( ثم حسبت المتوسطات في كل منها ،التي تطورت إلى عذراء
عدد البذور في الكبسولة السليمة، متوسط عدد البذور في الكبسولة 

وفقًا للطريقة المتبعة في دراسة عن ذبابة  ،)يرقة، عذراء( المصابة
وتم حساب معدل  ).15( الهالوك وتأثيرها على هالوك البقوليات

 االنخفاض في عدد البذور في الكبسوالت المصابة من المعادلة التالية
)6(:  
  

متوسط عدد ([ %=معدل االنخفاض في عدد البذور الناتج عن تغذية اليرقات 
متوسط عدد البذور في الكبسوالت  –البذور في الكبسوالت السليمة 

  ]100×)متوسط عدد البذور في الكبسوالت السليمة/المصابة
  

 فيتأثير تغذية يرقات ذبابة الهالوك بأعمار يرقية مختلفة على البذور 
كبسولة  50أوزان  أخذت - الرطبة لكبسوالت الهالوك المتفرعاألوزان 

التبغ  ،سليمة من نباتات الهالوك المتفرع على كل من البندورة
كبسولة  50كما أخذت أوزان . الحقول المصابة في جبلةمن والباذنجان 

 50، )الثاني+ في العمر اليرقي األول ( مصابة بـيرقة ذبابة الهالوك
يرقة الذبابة في العمر اليرقي الثالث، لكل كبسولة كبسولة مصابة بـ 

  ).أخذت األوزان الرطبة فقط( طة ميزان حساساعلى حده بوس
  

  التحليل اإلحصائي
  برنـــــــــامج التحليـــــــــل اإلحصـــــــــائي باســـــــــتخدامحللـــــــــت النتـــــــــائج إحصـــــــــائيًا 

Stat View ،بطريقــة تحليــل التبــاين مــن الدرجــة األولــىANOVA وتــم ،
عنــــد مســــتوى ) LSD(وأقــــل فــــرق معنــــوي حســــاب االنحــــراف المعيــــاري 

  %.5إحتمال 
  

  النتائج والمناقشة
  

 في حقولعلى الهالوك المتفرع  النتشار الطبيعي لذبابة الهالوكا
   الطماطم/البندورة

بينت عملية المسح الحقلي انتشار الهالوك المتفرع في الحقول 
بة الممسوحة، وبينت نتائج فحص العينات المأخوذة منها، انتشار ذبا

وتغذية يرقاتها بفعالية عالية  طبيعياً  نباتات الهالوك المتفرععلى الهالوك 
  . على البذور غير الناضجة ضمن الكبسوالت
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في النسب  فاختال إلى 1 الجدولالنتائج الموضحة في تشير 
من حقل آلخر خالل بيرقات الذبابة  كبسوالت المصابةللالمئوية 

   .2005/2006و  2004/2005الموسمين 
في عين الوادي أعلى نسبة إصابة  بلغتاألول الموسم في 

/ يرقة 7.1 هنفسشدة اإلصابة في الحقل  متوسط وبلغ%  79.5
في كانت أعلى نسبة إصابة وفي الموسم الثاني . الشمراخ الزهري

/ اتيرق 4شدة اإلصابة  متوسط وبلغ% 44.5) بيت ياشوط( الحصنان
  .الشمراخ الزهري

  
الكبسوالت  وأوزانعدد البذور  فيت ذبابة الهالوك تأثير تغذية يرقا

  المصابة على الهالوك المتفرع على ثالثة أنواع من العائلة الباذنجانية
سببت تغذية اليرقات على البذور ضمن الكبسوالت، خفضًا في عدد 

بلغ متوسط البذور في الكبسوالت المصابة مقارنًة مع السليمة، حيث 
و في الكبسولة المصابة  بذرة 1722السليمة  عدد البذور في الكبسولة

معدل االنخفاض  بلغ ، حيثبذرة 580 بيرقات العمرين األول والثاني
التي أما في الكبسولة المصابة %. 66.32في عدد البذور الناتج 

 كانفقد أكملت فيها اليرقة تطورها إلى العمر الثالث ومن ثم إلى عذراء 
بلغ معدل االنخفاض في عدد  ثحيبذرة،  238متوسط عدد البذور 

التي تكمل تطورها إلى أن اليرقة  ويشير هذا إلى%. 86.18البذور
أكبر من البذور مقارنة مع  اً عذراء داخل الكبسولة الواحدة تستهلك عدد

وهذا يتفق مع اليرقات التي ال تكمل تطورها ضمن الكبسولة المصابة، 
 (O. crenata) البقوليات على هالوكسابقًا الدراسة التي أجريت نتائج 

 4255كان التي بينت أن متوسط عدد البذور في الكبسولة السليمة و 
بيرقات أكملت تطورها  بذرة في الكبسولة المصابة 378بذرة، مقارنة مع 

أن هناك  وال بد من اإلشارة إلى. )15(إلى عذراء داخل الكبسولة 
  . O. ramosa و O. crenata في حجم الكبسولة بين النوعينختالف ا

وجــود فروقــات معنويــة  إلــى 2 الموضــحة فــي الجــدول النتــائج تشــير
 المحتويــة الكبســوالت المصــابةو بــين متوســطات أوزان الكبســوالت الســليمة 

ــــــى يرقــــــات  ــــــاني األول العمــــــرعل ــــــين الكبســــــوالت و  ،)L2و  L1( و الث ب
ـــث ) L3( الســـليمة والمصـــابة التـــي وصـــلت فيهـــا اليرقـــة إلـــى عمرهـــا الثال

  . على العوائل النباتية الثالثة ت إلى عذراءتطور و 
  

ــدورةعلــى محصــول  كانــت الفــروق معنويــة بــين أوزان الكبســوالت  - البن
ــــــاني  الســــــليمة والكبســــــوالت المصــــــابة ــــــي األول والث ــــــالعمرين اليرق    L1(ب

   بــــــالعمر اليرقــــــي الثالــــــث الكبســــــوالت الســــــليمة والمصــــــابةأوزان  ،)L2و 
)L3  (باألعمـــــار اليرقيـــــة  لمصـــــابةالكبســـــوالت اأوزان  وبـــــينL1  وL2 

حيـــث بلـــغ . 0.006 حتمـــالامســـتوى  عنـــد L3 بـــالعمر اليرقـــيوالمصـــابة 
متوســـط وزن الكبســـولة الســـليمة حـــوالي ضـــعف وزن الكبســـولة المصـــابة 

   .L3 بالعمر اليرقي
  

كانـــت الفـــروق معنويـــة أيضـــًا بـــين أوزان  -الباذنجـــان علـــى محصـــول 
، أوزان )L1( مر اليرقـــــــــي األولبـــــــــالع الكبســـــــــوالت الســـــــــليمة والمصـــــــــابة
ــــــث الكبســــــوالت الســــــليمة والمصــــــابة ــــــي الثال ــــــالعمر اليرق ــــــين )  L3( ب وب

بــالعمر  والمصــابة )L2و  L1(ول والثــاني بــالعمرين اليرقــي األالمصــابة 
  . 0.007حتمال امستوى عند ) L3( اليرقي الثالث

  
ـــة بـــين أوزان الكبســـوالت  - التبـــغعلـــى محصـــول  كانـــت الفـــروق معنوي

 ،)L3(، الكبســــوالت الســــليمة والمصــــابة )L2و  L1(ليمة والمصــــابة الســــ
 عنــد) L3( والكبســوالت المصــابة )L2و  L1( وبــين الكبســوالت المصــابة

حيث بلغ متوسط وزن الكبسولة السـليمة ضـعف . 0.006 حتمالامستوى 
  ). L3( وزن الكبسولة المصابة

  
  

  خل الكبسوالت الثمرية للھالوك المتفرع في حقول البندورةالنسب المئوية لإلصابة بذبابة الھالوك دا. 1جدول 
Table1. Infestation rates of P. orobanchia on O. ramosa capsules in tomato fields. 
 

 Site and date  الموقع والتاريخ

  عدد الكبسوالت المفحوصة
No. of inspected 

capsules 

النسبة المئوية 
للكبسوالت 
 المصابة

infestation 
rate (%) 

متوسط شدة 
  اإلصابة

Infestation 
severity 

  الكلي
 Total 

  المصاب
 Infested 

  Mneizleh (Jable) 22/7/2005 384  144  37.5  2.4 )جبلة(المنيزلة
  Ain El-wadi(Slinfe)  22/8/2005  711  558  79.5  7.1  )صلنفة(عين الوادي 
  Ain El-Dahab(Tartous)  7/9/2005  347  93 27 2.2  )طرطوس(عين الدھب 

  Ras El-Wata (Tartous)  19/7/2006  266  42  15.9  1.6  )طرطوس(راس الوطى 
  El-Hasnan (Beit Yashout)  16/8/2006  458  204  44.5  4  )بيت ياشوط(الحصنان 

  Bismalekh (Jable)  16/8/2006  391  128  32  2.7  )جبلة(بسمالخ 
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   ).يمة والمصابة بيرقات ذبابة الھالوك على الھالوك المتفرع المتطفل على البندورة والتبغ والباذنجانمتوسط وزن الكبسوالت السل. 2جدول 
Table 2. Mean weight of uninfested and infested capsules by P. orobanchia on O. ramosa which parasitizes tomato, tobacco 
and eggplant hosts. 
 

 
  Host  العائل 

وزن الكبسولة السليمة 
   )غ(
 االنحراف±المتوسط

  المعياري
Weight of 

uninfested capsule 
(g) Mean±SD 

  وزن الكبسولة المصابة
 )L1 ،L2) (غ (  
 معيارياالنحراف ال±المتوسط

Weight of infested 
capsule(L1,L2) (g) 

Mean±SD 

وزن الكبسولة المصابة 
)L3) (غ (  

 االنحراف±المتوسط
  يالمعيار

Weight of infested 
capsule (L3) (g) 

Mean±SD 

أقل فرق 
معنوي عند 

مستوى 
%5احتمال 

LSD at 
5%  

  Tomato 0.013 a±0.056   0.007 a±0.032  0.012 a±0.025   0.006  البندورة
  Tobacco 0.014 a±0.054 0.009 a±0.033   0.014 a±0.027   0.006  التبغ

  Eggplant 0.015 a±0.056   0.013 b±0.046   0.015 b±0.036   0.007  الباذنجان
LSD 5%  0.0360.004 0.005    

  %5القيم المتبوعة بأحرف متشابھة في نفس العامود ال يوجد بينھا فروقات معنوية عند مستوى داللة 
  L3=العمر اليرقي الثالث، L2=، العمر اليرقي الثانيL1=العمر اليرقي األول

Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P= 0.05 
L1, L2 and L3 are the first, second and third larval stages. 
 

  
ن اســتمرار تطــور اليرقــة وتغــذيتها ضــمن الكبســولة الواحــدة حتــى إ

بلوغهــا طــور العــذراء يســبب خفضــًا أكبــر فــي أوزان الكبســوالت المصــابة 
بالتغذيــة  اتاليرقــ شــراهةنــة مــع الكبســوالت الســليمة بســبب اخــتالف مقار 

بــاختالف العمــر اليرقــي حيــث تــزداد الشــراهة للغــذاء فــي األعمــار اليرقيــة 
اليرقة كلمـا تطـورت مـن عمـر آلخـر زيادة حجم ويعزى ذلك إلى األخيرة، 

وقد تكفي يرقـة واحـدة إلـى اإلضـرار  .الذي يتطلب كمية أكبر من الغذاءو 
وهـذا . البذور عندما تهاجم هـذه البـذور فـي المراحـل األولـى لتكوينهـابكل 

علـى ) 24( وآخـرون  Tawfikنتـائج دراسـة أجريـت مـن قبـل يتوافـق مـع 
أن يرقـــة واحـــدة قـــد تكفـــي  أشـــارت إلـــى O. crenataهـــالوك البقوليـــات 

لإلضــرار بجميــع البــذور ضــمن الكبســـولة، عنــدما تهاجمهــا فــي المراحـــل 
أنــه ال يحــدث ضــرر كبيــر للكبســوالت فــي كمــا أشــارت . األولــى لتكوينهــا

كمـــا ال تظهـــر أعـــراض إصـــابة ) األول والثـــاني(األعمـــار اليرقيـــة األولـــى 
خارجيــة، بينمــا يصــبح الضــرر واضــحًا عنــدما تصــبح اليرقــة فــي العمــر 

  .اليرقي الثالث
 L1( وعنــد إجــراء مقارنــة بــين أوزان الكبســوالت الســليمة والمصــابة

علــــى العوائــــل النباتيــــة، تبــــين عــــدم  (L3)ت المصــــابة والكبســــوال )L2و 
وجـــــود فروقـــــات معنويـــــة بـــــين أوزان الكبســـــوالت الســـــليمة علـــــى العوائـــــل 

أما بالنسبة ألوزان الكبسوالت المصابة بيرقات ذبابة الهالوك فقـد . الثالثة
 والباذنجــانكانــت الفروقــات معنويــة بــين البنــدورة والباذنجــان وبــين التبــغ 

ســـطات أوزان الكبســـوالت المـــأخوذة مـــن نباتـــات الهـــالوك حيـــث كانـــت متو 
وكـذلك بالنسـبة ألوزان . على البندورة والتبغ أقـل ممـا هـي علـى الباذنجـان

كانـــــــت الفروقـــــــات معنويـــــــة بـــــــين البنـــــــدورة ) L3(الكبســـــــوالت المصـــــــابة 

حيـث كانـت متوسـطات األوزان علـى  ،التبـغ والباذنجـانبين و  ،والباذنجان
أن  ويشــبر هــذا إلــى. أقــل ممــا هــي علــى الباذنجــان البنــدورة والتبــغ أيضــاً 

نشـــاط الحشـــرة وكفاءتهـــا فـــي التغذيـــة علـــى البـــذور ضـــمن الكبســـوالت قـــد 
اختلف بين العوائل النباتية الثالثـة التـي يصـيبها الهـالوك المتفـرع، العائـل 

  .الرئيسي لذبابة الهالوك
فــي حقــول  (O. ramosa) النتــائج انتشــار الهــالوك المتفــرع بينــت
  الهـــــــــالوكانتشـــــــــار ذبابـــــــــة كـــــــــذلك و  ،الســـــــــاحل الســـــــــوري فـــــــــي البنـــــــــدورة

(P. orabanchia)  طبيعيـــــًا فـــــي هـــــذه الحقـــــول بنســـــب إصـــــابة علـــــى
 .الكبسوالت، اختلفت من موسم آلخر ومن حقل آلخر في الموسم الواحـد

تتغــــذى اليرقــــات بفاعليــــة جيــــدة علــــى البــــذور ضــــمن الكبســــوالت الثمريــــة 
ضـمن الكبسـوالت المصـابة مقارنـة  البـذورعـدد  للبذور محدثًة خفضًا فـي

ـــى  التـــي فـــي الكبســـوالت  ، وذلـــك%86.2مـــع الســـليمة بنســـبة وصـــلت إل
خفضًا فـي هذه التغذية سببت كما . وصلت فيها اليرقة إلى عمرها الثالث

نـــــا ومـــــن ه .المصـــــابة مقارنـــــة مـــــع الســـــليمة للكبســـــوالت األوزان الرطبـــــة
كــــون لهــــا دورًا واعــــدًا فــــي يمكــــن أن ي كنســــتطيع القــــول أن ذبابــــة الهــــالو 

فــي الســاحل  الباذنجانيــاتالمكافحــة الحيويــة للهــالوك المتفــرع فــي حقــول 
البـــد مـــن إجـــراء دراســـات وأبحـــاث أخـــرى حـــول إمكانيـــة تربيتهـــا . الســـوري

حقـــــول الالمناســـــبة إلطالقهـــــا فـــــي مواعيـــــد البريـــــًا، ودراســـــة توٕاكثارهـــــا مخ
أو فـــي  ،لذبابـــة طبيعيـــاً فيهـــا ا توجـــدالمصـــابة بالهـــالوك المتفـــرع التـــي ال 

 فيهـــا طبيعيـــًا ولكـــن بنســـب إصـــابة منخفضـــة بهـــدف توجـــدالحقـــول التـــي 
علــى بــذور الهــالوك وضــمن األفــرع وبالتــالي التغذيــة فــي تعزيــز فاعليتهــا 

   .تعزيز دورها في السيطرة على هذا العشب الطفيلي الخطير
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Abstract 
Habak, H., M. Ahmad and B. El-Rahban. 2012. Distribution and Effectiveness of Phytomyza orobanchia Kalt. in 
Tomato Fields Infested with Orobanche ramosa L. along the Coastal Region of Syria. Arab Journal of Plant Protection, 
30: 255-260. 

A field survey was carried out in tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) fields infested with branched broomrape (Orobanche 
ramosa L.) along the Syrian coast to study the distribution and the effect of the agromyzid fly Phytomyza orobanchia Kalt. on this parasitic 
weed. Branched broomrape samples were randomly collected from infested fields, and inspected in the laboratory to determine the rate of 
infestation with P. orobanchia and evaluate the effect of this infestation on seeds number and capsules weight. Results showed that P. 
orobanchia was distributed naturally in these fields, and the larvae fed efficiently on the seeds inside capsules. Broomrape infestation with P. 
orobanchia varied from one field to another and reached up to 79.5%. Larvae feeding caused significant reduction in the fresh weight of 
infested capsules compared with un-infested ones. Seeds number in infested capsules was reduced by 86.2%. These results suggest the high 
potential of using P. orobanchia in the biological control of O. ramosa.  
Keywords: Orobanche ramosa L., Phytomyza orobanchia Kalt., capsules, biological control 
Corresponding author. Hanan Habak, Agricultural Research Center, Lattakia, Syria. Hanan.habak@yahoo.com 
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