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Research Papers (Losses : Entomology)بحـوث (تقـدیر خسائر: حشرات)

Euphyllura stramineaتقویم ضرر بسیال الزیتون  Loginova
(Homoptera:Aphalaridae)في سوریة

2وعمر حمودي1نبیل  أبو كف
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الملخص
ودي. ر حم ل وعم ف، نبی و ك Euphyllura stramineaبسـیال الزیتـونتقـویم ضـرر . 1999أب Loginova(Homoptera:Aphalaridae) فـي

.76-71): 2(17.مجلة وقایة النبات العربیة.سوریة
ویم أجـري هــذا البحــث فــي عــدة منــاطق مــن ســوریة  إدلــب وطرطــوس والالذقیــة (جبلــة)، وعلــى ثالثــة أصــناف مــن الزیتــون هــي: صــوراني وخلخــالي وخضــیري لتقــ

Euphyllura stramineaیال الزیتــون ضــرر بســ Loginova وجــد أن للبســیال تــأثیرًا واضــحًا علــى النســبة المئویــة لألزهــار المخصــبة وعلــى متوســط عــدد األزهــار فــي
عنقـود متبقـي 100رة لكـل ثمـ16وبعـدد %33.25العنقود، ونتج معظم الضرر عن حوریات العمرین الرابع والخامس. وصلت الخسارة الفعلیـة فـي العناقیـد الزهریـة إلـى 

وُوِجـَد اخـتالف واضـح عنـد حسـاب معـامالت االرتبـاط بـین النسـبة المئویـة للخسـارة بالعناقیـد الزهریـة ومتوسـط تعـداد الحوریـات لكافـة .حوریة / عنقود6.61عند متوسط 
عنقـود متبقـي وتعـداد 100ب معـامالت االرتبـاط بـین عـدد الثمـار لكـل المواقع وكل األصناف، كذلك ُوِجَد اختالف واضح أیضـًا لكافـة المواقـع وكـل األصـناف عنـد حسـا

.الحوریات
Euphylluraالزیتون، بسیال الزیتون، تقویم الضرر، كلمات مفتاحیة: straminea Loginova ،Olea europeaسوریة ،.

المقدمة
تتغذى حوریات وبالغات بسیال الزیتـون علـى العصـارة النباتیـة 

لعناقید والبراعم الزهریة والثمار الصـغیرة، ویترتـب مما یسبب سقوط ا
تســاقط Rolli). أعتبــر 8، 2علــى ذلــك خســارة كبیــرة فــي اإلنتــاج (

)، 9من العناقید الزهریة المصابة بمثابة عتبـة ضـرر (%15حوالي 
وتــؤثر كثافـــة وتوقیـــت اإلصـــابة ببســیال الزیتـــون علـــى معـــدل تســـاقط 

یصــبح الضــرر أكبــر عنــدما العناقیــد الزهریــة والثمــار الغضــة حیــث
فوجـــــــــــود بالغـــــــــــات تقتـــــــــــرب الحوریـــــــــــات مـــــــــــن نهایـــــــــــة تطورهـــــــــــا. 

ــأثیرًا مــن وجــود  أو بیــوض بســیال الزیتــون خــالل فتــرة اإلزهــار أقـــل ت
الحوریــــــات، كمــــــا أن التـــــــوافق بــــــین الطــــــور الفینولـوجـــــــي للشـــــــجرة 

). وجـود 3وطور بسـیال الزیتون یمثل عنصرًا هامًا لتحــدید الضــرر (
حوریــة / متــر كحــد أعلــى مــع 264ت  بســیال الزیتــون بكثافــة حوریــا

من %31.8على الفروع المثمرة یسبب خسارة %100نسبة إصابة 
)7ومشــــاركوه (Jardak). وقــــدر 5إنتاجیــــة الشــــجرة فــــي الخریــــف (

ـــــة هـــــي  ـــــة للعناقیـــــد الزهری عنـــــد %13و%1.4أن الخســــــارة الفعلی
ــ8-6و5-1كثافـــة  ود، علــى التــوالي، أفــراد (حوریــات وبیوض)/عنق

10عنـــــــد كثافـــــــة أكــــــــثر مـــــــن %33.3وبلغـــــــت الخســــــــارة الفعلیـــــــة 

40أفراد/عنقود وهي عتبة الضرر، وارتفعت الخسـارة إلـى اكثـر مـن 

ــــــر مــــــن % ــــــة أكث ــــــد كثاف ــــــود. لكـــــــن أخـــــــذ 30عن Jardakفرد/عنق

) بالحسـبان مرحلة البیضة التي ترفع أرقام الكثافة دون 7ومشاركوه (
ة العناقید الزهریة وعقد الثمار.تأثیر على خسار 

ونظــــرًا لعـــــدم تـــــوفر دراســـــات ســــابقة فـــــي ســـــوریة حـــــول هـــــذا 
الموضــوع فقــد اســتهدف البحــث الحــالي تقــویم ضــرر بســیال الزیتــون 

على العناقید الزهریة والثمار الصغیرة في بعض مناطق سوریة.

مواد البحث وطرائقه
قیــة أجــري هــذا البحــث فــي محافظــات ادلــب وطرطــوس والالذ

. 1998لعـام /مـایوروحتى نهایة أیانتصف نیسان/أبریلمن م(جبلة)
ـــاطق زراعـــة الزیتـــون، حیـــث تـــم  واختیـــرت مواقـــع البحـــث ضـــمن من

800شجرة في إدلـب (صـنف صـوراني وخلخـالي)، و1000اختیار 

ــــة ــــي الالذقی ــــة (صــــنف خضــــري)، و-شــــجرة ف ــــي 200جبل شــــجرة ف
تقاربـــة، ســــنة ذات أحجـــام م25طرطـــوس (صـــنف خضـــري) بعمـــر 

ـــى مســـافة قـــدرها  أمتـــار مـــن كـــل اتجـــاه. وأجریـــت 10ومزروعـــة عل
العملیات الزراعیة المعتادة في موقعي إدلب وطرطوس، بینما كانـت 

جبلة غیر معتنى بها.-أشجار موقع الالذقیة
ــــم اختیــــار عشــــرة أشــــجار عشــــوائیًا مــــن كــــل موقــــع وأربعــــة  ت

د الفـــروع ســم، واعتبـــر أحــ15فــروع مــن كـــل شــجرة عشـــوائیًا بطــول 
المختــارة مــن كـــل شـــجرة كشــاهد وعومـــل بالمبیــد الحشــري دیمثویـــت 

40%(Dimthoate 40%) لتـر مـاء 3سـم1.5وبمعـدل اسـتخدام /
یوم بین الرشة واألخرى بواسطة 15من بدایة التجربة بفاصل زمني 

مرش یدوي. فحصت الفروع أسبوعیًا وسجلت البیانات التالیة: 
حســــــــب العمــــــــر باالعتمــــــــاد علــــــــىعــــــــدد حوریــــــــات البســــــــیال .1

Arambourg)1.(
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ــــي للعناقیــــد الزهریــــة .2 عنــــد أول وجــــود لحوریــــات (I)العـــــدد األول
البسیال.

عند نهایة وجود الحوریات.(f)العدد النهائي للعناقید .3
.(F)عدد الثمار على العناقید المتبقیة .4
طول الفرع بالسم..5

ومن ذلك حسب ما یلي:
سم/فرع10حوریات لكل متوسط عدد ال.1
متوسط عدد الحوریات / عنقود زهري.2
ــــق .3 ــــك بتطبی ــــد الزهریــــة المتســــاقطة وذل النســــبة المئویــــة للعناقی

المعادلة:

عنقود متبقي بتطبیق المعادلة:100عدد الثمار / .4

ـــد الســـاقطة بســـبب اإلصـــابة بحوریـــات .5 ـــة للعناقی النســـبة المئوی
ئویة للعناقید المتساقطة البسیال (الخسارة الفعلیة) = النسبة الم

النســبة المئویــة للعناقیــد المتســاقطة لفــروع -للفــروع المصــابة 
.)Chermiti)3الشاهد باالعتماد على 

وتم تمییز األطوار الفینولوجیة لشجرة الزیتون اعتمادًا على 
Colbrant & Fabre)6(.

) بین متوسط تعداد الحوریات rتم حساب معامل االرتباط (
لفرع والنسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزهریة و كذلك بین على ا

عنقود 100متوسط تعداد الحوریات على الفرع وعدد الثمار لكل 
كما أجري نفس الحساب بالنسبة لتعداد حوریات العمرین .متبقي

الرابع والخامس.

النتائج والمناقشة
تأثیر بسیال الزیتون على تساقط األزهار

فـــروع الشـــاهد والمصـــابة ببســـیال الزیتـــون فـــي تـــم مراقبـــة 
ـــــة ـــــب وطرطـــــوس والالذقی ـــــویم تســـــاقط األزهـــــار. -ادل جبلـــــة لتق

تـأثیر بسـیال الزیتـون علـى تسـاقط األزهـار بـین 1یبین الجـدول 
منتصـــف نیســـان/أبریل و نهایـــة أیار/مـــایو مـــن خـــالل مقارنـــة 
النســـــبة المئویـــــة لألزهـــــار المخصـــــبة علـــــى الفـــــروع المصـــــابة 

لـــوحظ أن النســـبة المئویـــة لألزهـــار المخصـــبة علـــى والشـــاهد. و 
فروع الشاهد أعلى منها على الفروع المصابة في كافة المواقع 
حیــــث بلــــغ أعلــــى فــــرق بــــین فــــروع الشــــاهد والفــــروع المصــــابة 

) وللصــــــــنف خضــــــــیري %2.95للصــــــــنف خلخــــــــالي بإدلــــــــب (
) وبلـغ %2.84) والصنف صوراني بإدلـب (%2.9بطرطوس (

ـــى الصـــنف خضـــیري ـــه عل ـــة (-بالالذقیـــةاقل ). مـــن %1.2جبل
الواضــــح أن الفــــروق بــــین هــــذه النســــب صــــغیرة مــــا عــــدا عنــــد 

ـــــة جبلـــــة الناتجـــــة عـــــن قلـــــة عـــــدد -الصـــــنف خضـــــیري بالالذقی
الحوریات وٕاهمال البستان مقارنة مع المواقع األخرى.

بلـــــــــغ معامـــــــــل االرتبـــــــــاط بـــــــــین متوســـــــــط عـــــــــدد الحوریـــــــــات 
، 0.978المخصـــبة ســـم/ فــرع وفـــرق النســبة المئویـــة لألزهــار 10لـــ 

ممــا یشـــیر إلــى االرتبــاط القــوي بــین تعــداد حوریــات البســیال وكمیــة 
الضـــرر. كـــذلك بلـــغ معامـــل االرتبـــاط بـــین متوســـط عـــدد الحوریـــات

، 0.795ســم / فــرع وفــرق متوســط عــدد األزهــار فــي العنقــود 10لـــ 
ممــا یؤكــد تــأثیر حوریــات البســیال فــي عــدد األزهــار بــالعنقود. ویؤیــد 

) أن لوجود حوریـات البسـیال أثـر 7ومشاركوه (Jardakره ذلك ما ذك
مــن البــراعم %50واضــح فــي عــدم تشــكل األزهــار وعقــم أكثــر مــن 

الزهریة.

تأثیر بسیال الزیتون على تساقط العناقید الزهریة والثمار الصغیرة
ـــة الناتجـــة عـــن حوریـــات البســـیال مـــن  اختلفـــت الخســـارة الفعلی

وبلغــــــت النســـــــبة المئویـــــــة منطقــــــة ألخــــــرى، ومــــــن صــــــنف آلخــــــر. 
للصــنف صــوراني فــي إدلــب %33.25للعناقیــد الزهریــة المتســـاقطة 

ـــى العنقـــود الزهـــري  6.61عنـــدما كـــان متوســـط تعـــداد الحــــوریات عل

ــــــة (جــــــدول  ــــــات أقصــــــاه فــــــي 2حوری 13)، ووصــــــل تعــــــداد الحوری

ســــم مــــن الفــــرع) خــــالل الطــــور 10حوریــــة/24.28نیســــان/أبریل (
12.7أیار/مــــایو (18لعناقیــــد الزهریــــة) و(تشــــكل اCالفینولــــوجي  

ــــة/ ــــرع) الطورالفینولــــوجي  10حوری (حصــــول العقــــد Hســــم مــــن الف
وبلغت النسبة المئویة للعناقیـد ). 3وظهور الثمار الصغیرة) (جدول 

للصنف خلخالي في ادلب عندما كـان %24.55الزهریة المتساقطة 
ریــة (جــدول حو 6.06متوسـط تعــداد الحوریـات علــى العنقــود الزهـري 

نیســان/أبریل 20)، وســجل  أعلــى متوســط لتعــداد الحوریــات فــي 2
ســـــم مـــــن الفــــــرع) خـــــالل الطــــــور الفینــــــولوجي10حـــــوریة/15.63(

D (انتفــاخ األزرار الزهریــة واســتدارتها)، كمــا كــان متوســـط عـــدد
ســم مــن الفــرع) 10حوریــة/13.8نیســان/أبریل (13الحـــوریات فــي 

).3(جدول Cي خالل الطور الفینولوج
%17.34وبلغــت النســبة المئویــة للعناقیــد الزهریــة المتســاقطة 

للصنف خضیـري في طرطوس وكان المتوسط العام لعدد الحوریـات 
)، ووصــــــــــل  2حوریــــــــــة (جــــــــــدول 4.73علــــــــــى العنقــــــــــود الزهــــــــــري 

حوریـــة /23.26نیســـان/أبریل (15تعــداد الحوریـــات أقصــاه فـــي 
22و 8، وفـــي Dفینولـــوجي  ســـم مـــن الفـــرع) خـــالل الطـــور ال10

ســم مــن الفــرع ) خــالل 10حوریــة/11.76و 10.33نیســان/أبریل (
(انتفـــــاخ معظـــــم األزرار الزهریـــــة Cونـــــادرًا Dالطـــــور الفینولـــــوجي 

ــــادرًا Eواســــتدارتها)،   ــــتح أزهــــار Fون ــــة تف ــــاخ التویجــــات وبدای (انتف
).3قلیلة)، على التوالي (جدول 

100

I

fI

100
f

F
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1998على تساقط أزھار الزیتون في بعض مناطق سوریة لعام Euphyllura stramineaون تأثیر بسیال الزیت.1جدول 
Table 1. Effect of Olive Psylla on flowers  drop in some regions of Syria in 1998.

عوامل اإلنتاج
Production parameters

Tartusطرطوس Idlebإدلب 
جبلة-الالذقیة

Lattakia-Jableh

صوراني
Surani

خلخالي
Khalkhalie

خضیري 
Khuderi

خضیري
Khuderi

شاھد 
Control

مصابة
Infested

شاھد 
Control

مصابة
Infested

شاھد
Control

مصابة 
Infested

شاھد
Control

مصابة
Infested

متوسط عدد العناقید الزھریة 
فرع\المفحوصة

Mean No. of flower
Clusters examined /branch

16.814.812.6613.3313.813.6313.112.66

فرع\متوسط عدد األزھار المخصبة
Mean No. of fertile flowers/branch

13.45.212.665.8812.46.337.14.8

فرع\متوسط عدد األزھار الساقطة
Mean No. of dropped flowers/branch

230.6190.73203195.55159.5140.66148.7139.1

النسبة المئویة لألزھار المخصبة
% Flower set

5.492.655.872.927.214.314.563.36

متوسط عدد األزھار بالعنقود
Mean No. of flowers per cluster

14.5213.1517.0215.112.4511.2711.8911.36

متوسط عدد الحوریات
فرع\سم 10على 

Mean No. of nymphs
per 10 cm / branch.

07.8107.2207.2904.05

.1998وعالقتھا بتعداد الحوریات في المناطق المدروسة عام Euphyllura stramineaالخسارة التي تسببھا بسیال الزیتون.2جدول 
Table 2. The loss caused by olive psylla in relation to density of colonies in studied regions in 1998.

عوامل اإلنتاج
Production parameters

Tartusطرطوس Idlebإدلب 
جبلة–الالذقیة 

Lattakia-Jableh

صوراني 
Surani

خلخالي
Khalkhalie

خضیري
Khuderi

خضیري
Khuderi

شاھد 
Control

مصابة
Infested

شاھد 
Control

مصابة 
Infested

اھد ش
Control

مصابة 
Infested

شاھد 
Control

مصابة 
Infested

عدد الفروع 
No. of  branches

5153910301030

فرع\العدد األولي للعناقید الزھریة
Initial no. of flower clusters/

branch

16.814.812.6613.3313.813.6313.112.66

فرع\العدد النھائي للعناقید
Final no. of flower clusters/

branch

10.84.87.334.449.16.3364.4

النسبة المئویة للعناقید المتساقطة
% of flower clusters drop

35.7168.9642.1166.6634.0651.454.1965.45

عنقود متبقي100\عدد الثمارالباقیة
Fruit set/ 100 remaining

flower clusters

124108149133136120119109

الخسارة الفعلیة الناتجة عن حوریات البسیال
Actual loss from psylla

للعناقید الزھریة المتساقطة%
% flower clusters drop

033.25024.55017.34011.26

عنقود متبقي100\الثمارالباقیة
Fruit set / 100 flower clusters

016016016010

العنقود \متوسط عدد الحوریات
الزھري

Mean No. of nymphs  /
flower cluster

06.6106.0604.7303.58
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%11.26المتسـاقطة أقلهـا بلغت النسبة المئویة للعناقیـد الزهریـة
للصــنف خضــیري فــي جبلــة عنــدما كــان متوســط تعــداد الحوریــات علــى 

حوریــــة، ووصــــل تعــــداد الحوریــــات أقصـــــاه فــــي3.58العنقـــود الزهــــري 
ســــم مــــن الفــــرع) خــــالل الطــــور 10حوریــــة/9.44نیســـــان/أبریل (11

، وكـــان منخفضـــًا كثیـــرًا مقارنـــًة مـــع األصـــناف والمواقـــع Dالفینولـــوجي  
).3و 2خرى (الجداول األ

ثمـرة فـي 16عنقـود متبقـي 100بلغ الفرق فـي عـدد الثمـار لكـل 
أغلب المواقـع وكافـة األصـناف، أي فـي ادلـب علـى الصـنفین صـوراني 

)، حیــــث بلــــغ 2وخلخــــالي وفــــي طرطــــوس للصــــنف خضــــیري (جــــدول 
7.285و 7.22، 7.814متوسط تعداد  الحوریات خـالل فتـرة البحـث 

10)، بینمـا بلـغ الفـرق 1لفـرع، علـى التوالــي (جـدول سـم ل10\حوریة 

ثمــار فـي جبلــة للصـنف خضــیري عنـدما كـان متوســط تعـداد الحـــوریات 
).2و1سم للفرع، (الجداول 10\حوریة 4.05

وبحســاب معامــل االرتبــاط بــین النســبة المئویــة للخســارة بالعناقیــد 
صــناف، وجــدالزهریــة ومتوســط تعــداد الحوریــات فــي كافــة المواقــع واأل

ـــب للصـــنفین خلخـــالي  ـــوي فـــي ادل ـــوي جـــدًا إلـــى معن ـــه موجـــب ومعن أن
ـــــــي طرطـــــــوس للصـــــــنف خضـــــــیري 0.681، 0.972وصـــــــوراني ( ) وف

).-0.123)، وسالبًا غیر معنوي في جبلة للصنف خضیري (0.757(
كــذلك كــان األمــر بالنســبة لمعامــل االرتبــاط بــین النســبة المئویــة 

ــــــــة ومتوســــــــ ــــــــد الزهری ـــــــــات العمــــــــرین للخســــــــارة بالعناقی ـط تعـــــــــداد حوری
الرابـــع والخامــــس والـــذي كـــان موجبــــًا ومعنویـــًا إلـــى معنـــوي فـــي ادلــــب 

) وفـــــي طرطـــــوس 0.806) وصــــــوراني (0.9969للصـــــنفین خلخــــــالي (
) وكـــــان ســـــالبًا وغیـــــر معنـــــوي فـــــي جبلـــــة 0.662للصـــــنف خضیــــــري (

) ممـــا یعنـــي أن حوریـــات العمـــرین الرابـــع -0.128للصـــنف خضـــیري (
ــــم  ـــــة والخــــامس ل ـــــد الزهریــــة فــــي جبل ــــى معــــدل تســــاقط العناقی تــــؤثر عل

9نیســــــــــان/أبریل حتــــــــــى 25لوجــــــــــود الحوریـــــــــــات  لفـــــــــــترة قصیـــــــــــرة (

أیار/مــایو) بأعــداد قلیلــة مقارنــًة مــع تعــداد حوریــات األعمــار الفتیــة مــن 
وقـد أشـیر سـابقًا إلـى أن النسـبة المئویـة ).4األول إلـى الثالـث (جـدول 
تــــرتبط إیجابیــــًا بعــــدد الحوریــــات لكــــل عنقــــود لتســــاقط العناقیــــد الزهریــــة 

زهـــري خاصـــة حوریـــات العمـــرین الرابـــع والخامــــس التـــي تســـبب ضـــررًا 
).4، 3اكثـر ألنها أكبر حجمـًا (

عنقـود 100وعنـد حسـاب معامـل االرتبـاط بـین عـدد الثمـار لكـل 
متبقي وكافة األعمـار الحوریـة فقـد كـان االخـتالف واضـحًا أیضـا لكافـة 

صــناف، حیــث كــان التــأثیر ســالبًا ومعنویــًا جــدًا إلــى معنــوي المواقــع واأل
ــــــب للصــــــنفین خلخـــــــالي ( ) -0.518) وصـــــــوراني (-0.9899فــــــي ادل

)، بینمــــــا كــــــان هــــــذا –0.380وفــــــي طرطــــــوس للصــــــنف خضـــــــیري (
) وذلـك 0.164الفرق موجبًا وغیر معنوي فـي جبلـة للصـنف خضـیري (

).5اقع السابقة (جدول لقلة تعداد الحوریات على الفرع مقارنة مع المو 
عنقود متبقـي 100وبحساب معامل االرتباط بین عدد الثمار لكل 

وحوریـــات العمـــر الرابـــع والخـــامس فقـــد كـــان االخـــتالف واضـــحًا أیضـــًا 
حیث كان التأثیر سالبًا معنویًا جدًا إلى لكافة األصناف وأغلب المواقع،

) وصــــــوراني-0.897غیـــــر معنـــــوي فــــــي ادلـــــب للصــــــنفین خلخـــــالي (
)، بینمــا كـــان -0.209) وفــي طرطــوس للصــنف خضــیري (-0.137(

ـــة للصـــنف خضـــیري ( ـــر معنـــوي فـــي جبل ـــًا وغی ـــأثیر موجب )، 0.509الت
).5(جدول 

Euphyllura stramineaتغیر أعداد حوریات بسیال الزیتون .3جدول  Loginova 1998في بعض مناطق سوریة لعام.
Table 3. Population dynamic of olive psylla Euphyllura straminea Loginova in some regions of Syria in 1998.

التاریخ والطور 
الفینولوجي

Date and
Phenological
stage

سم/فرع10متوسط عدد حوریات بسیال الزیتون لـ 
Average no. of olive psyllid nymphs per 10 cm of branch

Idlebادلب  

لطور التاریخ وا
الفینولوجي

Date and
Phenological
stage

طرطوس
Tartus

التاریخ والطور 
الفینولوجي

Date and
Phenological
stage

جبلة-الالذقیة
Lattakia-

Jableh

صوراني
Surani

خلخالي
Khalkhalie

خضیري
Khuderi

خضیري
Khuderi

13/4(C)*24.2813.88/4(D, C)10.3311/4(D)9.44

20/4(D)6.0715.6315/4(D)23.2618/4(E, D)8.36

27/4(E, D)5.317.9422/4(F, E)11.7625/4(F, E)6.08

4/5(F, E)4.925.1529/4(F1)3.452/5(F)2.83

11/5(G, F)1.420.786/5(G)2.19/5(G)1.46

18/5(H)12.77.2113/5(I)5.116/5(I)0.24

25/5(I)0020/5(I1)022/5(I1)0

 *C ،تشكل العناقید الزھریة =D ،تدارتھا أس بشكل واضح، E= انتفاخ األزرار الزھریة واس ویج وانفصالھ عن الك ایز الت ار،F= تم ة اإلزھ = بدای
F1 ،اإلزھار األعظمي =G ،سقوط األوراق التویجیة =Hحصول العقد وظھور الثمار الصغیرة = ،I ة م حب ى حج ث تصل إل = تضخم الثمرة حی

مم.10-8= تصل الثمرة إلى طول I1القمح، 
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.1998جبلة عام -متوسط عدد حوریات بسیال الزیتون على الفرع في منطقة الالذقیة.4جدول 
Table 3. Mean number of Olive psyllid nymphs/ branch in Lattakia-Jableh region in 1998

التاریخ
Date

متوسط عدد حوریات األعمار الفتیة
Mean no. of young nymphs

متوسط عدد حوریات العمرین الرابع 
والخامس

Mean no. of old nymphs
متوسط عدد الحوریات اإلجمالي
Mean no. of total nymphs

11/4/19989.930.110.03
18/4/19988.0670.939
25/4/19984.62.036.63

2/5/19981.631.53.13
9/5/19980.21.431.63

16/5/199800.2670.267

عنقود متبقي (معامالت االرتباط).100\تأثیر كثافة الحوریات على النسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزھریة وعدد الثمار. 5جدول
Table 5. Influence of nymphal densities on the percentage of loss flower clusters and fruit setting / remaining flower clusters
(Coefficients of correlation).

المنطقة والصنف
Region and cultivar

الحوریات
Nymphs production parameters

كافة الحوریات
Total nymphs

حوریات العمر الرابع والخامس
Older nymphs

ي)ادلب (صوران
Idleb ( Surani )

النسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزھریة
Percentage loss of flower clusters

r = 0. 681     p = 0. 204
y = 6. 266 + 0. 384 x

r = 0. 806     p = 0. 098
y = - 3. 3 + 1. 20 x

عنقود متبقي100\عدد الثمار الباقیة
No. of set fruits/100 remaing flower

clusters

r = -0. 518    p = 0. 37
y = 77. 88 + 0. 331 x

r = -0. 137    p = 0. 825
y =106. 579-0. 233 x

ادلب (خلخالي)
Idleb (Khalkhalie)

النسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزھریة
Percentage loss of flower clusters

r = 0. 972 p = 0. 15
y = 0. 597 + 0. 36 x

r = 0. 9969   p = 0. 0499
y = 3. 922 + 0. 625 x

عنقود متبقي100\عدد الثمار الباقیة
No. of set fruit/ 100 remaing flower

cluster

r = -0. 9899    p = 0. 090
y = 237. 906 – 2. 834 x

r = -0. 897    p = 0. 290
y =197. 467-4. 346 x

ي)طرطوس (خضیر
Tartus (Khuderi)

النسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزھریة
Percentage loss of flower clusters

r = 0. 757     p = 0. 011
y =4. 499 + 0. 341 x

r = 0. 662     p = 0. 037
y =-0. 021 + 1. 245 x

عنقود متبقي100\عدد الثمار الباقیة
No. of set fruits/100 remaing flower

clusters

r = -0. 381  p = 0. 277
y = 133. 895-0. 279 x

r = -0. 209     p = 0. 561
y = 132. 027 - 0. 641 x

جبلة (خضیري)
Jableh (Khuderi)

النسبة المئویة للخسارة بالعناقید الزھریة
Percentage loss of flower clusters

r = -0. 123    p = 0. 734
y = 22. 580 – 0. 120 x

r = -0. 128     p = 0. 724
y =22. 216 – 0. 515 x

عنقود متبقي100\عدد الثمار الباقیة
No. of set fruits/100 remaining

flower cluster

r = 0. 164      p = 0. 649
y =106. 727 + 0. 079 x

r = 0. 509      p = 0. 132
y =102. 748 + 1. 014 x

_____________________________________________________________________________________________________

Abstract

Abou-Kaf, N. and O. Hamoudi.  1999. Evaluation of Damage Caused by Olive Psylla Euphyllura straminea Loginova
(Homoptera: Aphalaridae) in Syria. Arab J. Pl. Prot. 17(2): 71-76.

This research was conducted to evaluate the damage caused by olive psylla on the olive varieties “Surani”, “Khalkhalie” and
“Khuderi” in three Syrian provinces: Idleb, Tartus and Lattakia (Jableh). The effects of olive psylla on  flower set and on the average number
of flowers per clusters were significant, and most damage was caused by the 4th and 5th instar nymphs. The actual loss of flower clusters was
33.25% (16 olive fruits, per 100 remained clusters, when the average number of nymphs was 6.61 per cluster). This study showed obvious
differences among the three olive varieties in the three locations studied, based on the correlation coefficient between the percentage loss of
flower clusters and the average number of nymphs per cluster. The correlation coefficient between the number of olive fruits per 100
remained clusters and the number of nymphs per cluster was also determined.
Key words: Olive (Olea europea), Olive psylla (Euphyllura straminea), damage evaluation, Syria.
_________________________________________________________________________________________________________________
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