
180 Arab J. Pl. Prot. Vol. 34, No. 3 (2016) 

 Research Paper (Natural Enemies: Insects)  (حشرات: أعداء طبيعيةبحـوث )
 

 لذبابة ثمار الزيتون مرافقةالالحشرية  والمفترسات الكثافة النسبية ألعداد المتطفالت
 Gmelin)(oleae  Bactrocera  سورية ،القنيطرة، خان أرنبةمنطقة في 

 

 زاقالر النبي بشير، لؤي أصالن وفائق عبد عبد

 basherofecky@yahoo.comلكتروني: البريد اإل، سورية ،جامعة دمشق ،كلّية الزراعة ،مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية
 

 ملخصال
لذبابة ثمار الزيتون  رافقةالمالحشرية  لمفترساتوا الكثافة النسبية ألعداد المتطفالت .2016. الرزاق النبي، لؤي أصالن وفائق عبد عبدبشير، 

Gmelin)(oleae  Bactrocera  186-180(: 3)34، . مجلة وقاية النبات العربيةسورية ،القنيطرة، خان أرنبةمنطقة في. 
في حقل زيتون  Bactrocera oleaeثمار الزيتون والغزارة النسبية لكل نوع من األعداء الحيوية الحشرية المرافقة لذبابة  تحديد نسبة التطفلنفذت هذه الدراسة ل

 هي غشائية األجنحة من رتبة ثالثة أنواع من المتطفالت الحشرية. اظهرت النتائج وجود سورية في يتبع محطة بحوث في محافظة القنيطرة
Psyttalia concolorو ،Pnigalio mediterraneusو ،Eupelmus urozonusرسة ، باإلضافة إلى الذبابة المفتProlasioptera berlesiana 

(Diptera: Cecidomyiidae).  وكان أكثرها وفرًة المتطفل  ،لنسبية لهذه المتطفالت خالل الموسمانسبة التطفل والغزارة اختالف الدراسة بينتP. concolor 
متوسط بلغ  ، كماعلى التواليالعدد الكلي للمتطفالت  من %17.53و %31وشكال نسبة  P. mediterraneusثم  E. urozonusتاله المتطفالن  ،%51.47بنسبة 
 .ثمرة 50ذبابة/ 11.71خالل الموسم  P. berlesiana لمفترسأعداد ا

 ذباب ثمار، زيتون، متطفالت، سورية، القنيطرة.كلمات مفتاحية: 
 

 1مةمقدال
 

  Bactrocera oleae (Gmelin)تعد ذبابة ثمار الزيتون 
(Diptera: Tephritidaeم ) ن اآلفات الخطيرة في العديد من مناطق

في العالم، وتهدد زراعة الزيتون وإنتاجه في دول  المحصولزراعة 
 نأينتج الضرر عن تغذية اليرقات كما  .(6) حوض البحر المتوسط

 من قيمة الثمار تخفض الثقوب الناجمة عن قيام اإلناث بوضع البيض
(3). 

المتكاملة لآلفات التي  تعتمد زراعة الزيتون العضوية واإلدارة
تصيبه على استخدام األصناف المقاومة واألعداء الحيوية، وترتكز 
إدارة ذبابة ثمار الزيتون بصورة رئيسة على هاتين النقطتين 

 .(6، 5)باإلضافة إلى استخدام المواد الطاردة والمصائد الجاذبة 
تتضمن األعداء الطبيعية لذبابة ثمار الزيتون المتطفالت 

ريا يباإلضافة إلى بعض الكائنات الدقيقة كالبكت الحشرية مفترساتوال
 ، Bacillus thuringiensis (9) الممرضة للحشرات مثل

 ر الممرضة للحشراتووالفط ،Pseudomonas aeruginosa (11) و
Beauveria bassiana وBeauveria brongniartii (10)، 

 .Metarhizium anisopliae (14)و
                                                           

1 1 http://dx.doi.org/10.22268/AJPP-034.3.180186 

 Arab Society for Plant Protectionية لوقاية النبات الجمعية العرب 2016© 

 

بيوض ذبابة ثمار  Prolasioptera berlesianaة الذبابتفترس 
 ًاعددأن الزيتون أو يرقاتها الفتّية داخل ثمرة الزيتون باإلضافة إلى 

من المفترسات كالخنافس األرضية من فصائل خنافس األرض 
Carabidae  والخنافس الرّواغةStaphylinidae وجلدّية األجنحة ،

Dermaptera ،األرجل  وعديدةMyriapoda، تفترس العمر  يمكن أن
وجد و .التربة داخلاليرقي الثالث وطور العذراء لذبابة ثمار الزيتون 

العديد من أنواع النمل التي تفترس هذين الطورين ضمن التربة أو 
وعمومًا فإن نشاط  .طة فكوكها ما يسبب موتهااتقرض العذراء بوس

 تسهمقد ها النمل في نهاية الخريف وفصل الشتاء يكون محدودًا ولكن
في ضبط أعداد ذبابة ثمار الزيتون في الربيع، كما يوجد  مهٍم دوٍرب

عدٌد من الطيور التي تفترس عددًا كبيرًا من األطوار غير الكاملة 
لذبابة ثمار الزيتون عند تغذيتها على ثمار الزيتون كما تفترس 

إّن  .(12) ح التربة أثناء بحثها عن الغذاءالعذارى قرب سط
الت الحشرية المترافقة مع ذبابة ثمار الزيتون في منطقة تطفالم

حوض المتوسط معروفة منذ بداية القرن الماضي وتتضمن أربعة 
 غشائية األجنحة تتبع فوق فصيلة من متطفالت حشرية

Chalcidoidea وهي Pnigalio mediterraneus،Eupelmus 

urozonus ،Euritoma martellii وCyrtoptex latipes ضافة باإل
، Psyttalia concolor (4 وهو Braconidaeإلى متطفل يتبع فصيلة 

 P. mediterraneusو E. urozonusأن أكثرها شيوعًا هو و ،(12
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تسعة  في مصر سجل .(4) ولكنهما غير كافيين لضبط أعداد الحشرة
، وكان أكثرها (2)أنواع من المتطفالت على ذبابة ثمار الزيتون 

 .P. concolorكثافة النوع 
 معرفة االعداء الحياتية ومتابعة جلأمن هذه الدراسة  نفذت

ذبابة ثمار الزيتون خالل فترة  لها على النسبية كثافةال اتتغّير
 اإلصابة.

 

 وطرائقه البحثمواد 
 

ُنّفذ العمل الحقلي في حقل الزيتون التابع لمحطة خان أرنبة لبحوث 
 بسورية ة في القنيطرةالري التابعة لمركز البحوث العلمية الزراعي

بأصناف مختلفة من الزيتون  1987عام الحقل ُزِرع . 2012 عام
شجرة غير  500شجرة بالغة مصنفة باإلضافة إلى  512)عدد 

العمليات الزراعية الالزمة ألشجار إجراء الحقل تم في  مصنفة(.
الزيتون. أما بالنسبة لعمليات المكافحة فلم يتم رش أي مبيد كيميائي 

جمعت عينات من ثمار الزيتون مرة كل  ل فترة الدراسة.خال
، حيث 13/11/2012وحتى  10/7/2012أسبوعين اعتبارًا من 

شجرة من الحقل من ستة أصناف  60جمعت في كل مرة عينات من 
 50أشجار من كل صنف( وتكونت كل عينة من  10محلية ومدخلة )
تم وزن العينة ث حي ،برتالمخنقلت عينات الثمار إلى  ثمرة /شجرة(.

ووضعت كل عينة ضمن علبة بالستيكية ، طة ميزان حساسابوس
سم وغطيت بقطعة من قماش مثقب مع اطار  20×15×5قياس 

بالستيكي بحيث تسمح بالتهوية وتمنع خروج الحشرات. وضعت 
وفترة  %5±65 ورطوبة نسبية سº 1±25العينات في حاضنة عند 

وميًا لحين تمت مراقبتها يو (،ضوء : ظالمساعة ) 16:8إضاءة 
نقلت اليرقات والعذارى التي وجدت في  .خروج الحشرات الكاملة

علب التربية بشكل يومي إلى أطباق بتري وتركت في الحاضنة 
 لتكمل تطورها، وفي الحالتين تم تسجيل نوع وجنس وعدد الحشرات

ي لحين تعريفها فس ˚ 2±4في البراد عند حشرات ال تحفظحيث 
ث ودراسات المكافحة الحيوية بكلية الزراعة في جامعة مركز بحو

لكل عينة باالعتماد على  (w) تم حساب متوسط وزن الثمرة دمشق.
 50عدد الثمار في العينة ) bوزن العينة،  aحيث:  = w المعادلة:
 ثمرة(.

تم تتبع تطور مجتمع المتطفالت الحشرية المرافقة لذبابة ثمار 
 Neuenschwander سب تطفلها وفقًا للطريقة التي اتبعهاالزيتون ون

ر الزيتون والتي في حساب نسبة التطفل على ذبابة ثما (12) وآخرون
قد ال تستطيع البيوض واليرقات الفتية لذبابة ثمار شرحها كما يلي: 

الزيتون أن تبلغ طور الحشرة الكاملة بسبب تدهور نوعية ثمار 
، وهذه الناحية قليلة فترة بقائها في الحاضنة ة بزيادةالزيتون في العين

االهمية كون البيوض ال يتم التطفل عليها وأما اليرقات من العمر 
األول فإن التطفل عليها نادر الحدوث، ولهذا السبب يتم تضمين 
يرقات الذباب من العمرين الثاني والثالث والعذارى فقط في حساب 

أيام لبلوغ  7لعمر الثاني تحتاج وبما أن اليرقات من ا .نسبة التطفل
، سº 25يومًا عند  13طور العذراء ويستغرق طور العذراء حوالي 

ات التي بالنسبة لليرقن ما يلي فقط لحساب نسبة التطفل: تم تضمي
يتم تسجيل عدد اليرقات التي غادرت ثمار  تتعذر خارج ثمار الزيتون

 وأعطتفي الحاضنة  الزيتون في األيام السبعة التالية لوضع العّينة
يتم  لليرقات التي تتعذر داخل الثمار بالنسبةحشرات كاملة حّية، و

التالية تسجيل عدد الحشرات الكاملة الناتجة خالل العشرين يومًا 
عتماد على هذه األعداد يتم حساب وبااللوضع العّينة في الحاضنة، 

 :ليةالمعادلة التا الكثافة النسبية لكل من المتطفالت من خالل
 

 الكثافة النسبية للمتطفل )%( =
 عدد أفراد المتطفل

 ×100 
 العدد الكلي للمتطفالت

 

حساب نسبة التطفل لكل نوع من المتطفالت الحشرية من و
 خالل عدد الحشرات الكاملة كما يلي: 

 

 نسبة تطفّل النوع )%( =

العدد الكلّي ألفراد المتطفل المنبثقة 

 من العينة
 ×100 

لحشرات الكلي المنبثقة من عدد ا

 العينة

 حيث:
+ عدد  عدد الحشرات الكلي المنبثقة من العينة = عدد أفراد المتطفل

 أفراد الذبابة.
عدد أفراد الذبابة = عدد الذبابات الحّية المنبثق من داخل ثمار 

يومًا من التحضين + عدد الذبابات الحّية المنبثقة  20الزيتون خالل 
كما تم أيام من التحضين.  7تعذرة خارج الثمار خالل من اليرقات الم

ّية جمع للعينات وفقًا في كل عملحساب النسبة الجنسية لكل متطفل 
 التالية: للمعادلة

 النسبة الجنسية =
 متوسط عدد الذكور

 متوسط عدد الذكور+ متوسط عدد اإلناث
 

في  (18) وآخرون Yokoyama وتشبه هذه الطريقة طريقة
لتعذر خالل ل اليرقات المنبثقة تحيث اعتبر ،بة التطفلحساب نس

 األيام األربعة التالية للتحضين هي يرقات من العمر الثالث للحشرة.
 ONE-WAY ANOVAتم اجراء التحليل االحصائي باختبار 

الختبار معنوية الفروق بين  SPSS 17طة البرنامج اإلحصائي ابوس
طات أوزان عينات الثمار لكل كل من قابلية األصناف لإلصابة ومتوس

عند  (LSD)من األصناف المدروسة، وتم تحديد أقل فرق معنوي 
ية ، وتحديد قوة االرتباط بين متوسطات قابل%5مستوى معنوية 

 األصناف لإلصابة ووزن الثمار.
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 والمناقشة النتائج
 

  Prolasioptera berlesiana الذبابة المفترسة

بمتوسط  10/7/2012اية اإلصابة في مع بد مفترسال ابدأ نشاط هذ
 24منها  ،حشرة 35حيث انبثقت  ،ثمرة زيتون 50حشرة/ 0.58

حشرة انبثقت من ثمار الصنفين صوراني وقيسي، وهذا يتفق مع ما 
أشارت إليه الدراسات السابقة من كون النشاط الفصلي لهذه الحشرة 

النضج  على ثمار الزيتون يبدأ في تموز وذلك على األصناف مبكرة
كما  .(15، 14) والتي تكون مناسبة لإلصابة بذبابة ثمار الزيتون

أن هذه الذبابة تبدأ  إلى (12) وآخرون Neuenschwanderأشار 
 بوضع البيض بعد أسبوع من اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون.

بالتزايد مع تطور اإلصابة بذبابة ثمار  المفترساستمرت أعداد 
بلغ  مستوى لها في نهاية الموسم والذيالزيتون لتصل إلى أعلى 

لم تتناقص عند تناقص أعداد ذبابة ه إال أن أعدادثمرة  50ذبابة/ 24.9
 هذا المفترس ويمكن تفسير ذلك بأن(، 1 ثمار الزيتون المنبثقة )شكل

في ثقوب وضع البيض الحديثة لذبابة  فّضل وضع بيضهيوإن كان 
ضع ي أن اإلصابة يمكن له، إال أنه ومع تقدم (12) ثمار الزيتون

في أي ثقب أو حفرة أو نفق موجود على ثمار الزيتون حيث  بيوضه
هذا ، كما أن (16) ر و/أو األنسجة النباتية المتحللةوتوجد الفط

تغذى على المشيجة الفطرية النامية يعّد من آكالت الفطور وي المفترس
األخيرة نقاط  في ثمار الزيتون المصابة بذبابة ثمار الزيتون إذ تؤمن

تغذى على يدخول تمّكن أبواغ الفطر من دخول ثمار الزيتون، وقد 
 .(4) رونواتج تحلل ثمرة الزيتون عند إصابتها بالفط

أعداد عام أن متوسط  1ن النتائج الموضحة في جدول تبي
ثمرة، وانبثق العدد  50/فردًا 11.71بلغ  قد خالل الموسم المفترس

ثمرة خالل  50/فرد 14.5سي بمتوسط بلغ األكبر منها من الصنف قي
الموسم بفارق معنوي عن الصنف ماوي الذي انبثق عنه أقل عدد 

فروقات ظاهرية عن بقية بثمرة، و 50/فرد 8.59منها بمتوسط بلغ 
وأعداد ذبابة ثمار  ُوجد ارتباط موجب بين أعداده كما. األصناف

تباط بيرسون الزيتون المنبثقة عن العينات وبلغت قيمة معامل ار
R=0.88ضمن ثمرة  . شوهد مع تطور اإلصابة عّدة يرقات منه

 Neuenschwander وقد أشار. الزيتون الواحدة مع المشيجة الفطرية
إلى حدوث ذلك في المراحل المتقدمة من اإلصابة.  (12) وآخرون

تتعّذر خارج ثمار الزيتون وتميل  هذا المفترسكما تبّين بأن يرقات 
مار الزيتون عندما توجد صقًة على غالف عذراء ذبابة ثللتعّذر ملت
طباق بتري، كما يمكن أن تتعذر في حاالت نادرة داخل أمعها في 

 الثمار ضمن كتلة المشائج الفطرية.
 

 حقلالالمتطفالت الحشرية المسّجلة على ذبابة ثمار الزيتون في 
لى عّرفت ثالثة أنواع من المتطفالت الحشرية غشائية األجنحة ع

 Pnigalioو Psyttalia concolorهي  B. oleaeذبابة ثمار الزيتون 

mediterraneus وEupelmus urozonus. الغزارة النسبية  تاختلف
 وكان أكثرها وفرًة المتطفل ،للمتطفالت الثالثة خالل فترة الدراسة

P. concolor  1345المنبثقة من ثمار الزيتون  هبلغ عدد أفرادحيث 
من العدد الكلي للمتطفالت( تاله المتطفالن  %51.47بنسبة حشرة )

E. urozonus  ثمP. mediterraneus  458و 810وبلغت أعدادهما 
 (.2)جدول  على التوالي ،%17.53و %31وشكال نسبة 
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 .2012المنبثقة من ثمار الزيتون خالل موسم  P. berlesiana والمفترس B. oleaeعداد كل من ذبابة ثمار الزيتون الوجود الموسمي أل .1شكل 
Figure 1. Seasonal abundance of the olive fruit fly B. oleae and the predatory fly P. berlesiana emerging from olives during 

the 2012 season. 
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 =50Nالمنبثقة من عينات ثمار الزيتون ) Prolasioptera berlesianaوالمفترس  Bactrocera oleaeمتوسطات أعداد كل من الذبابة . 1جدول 

 .2012خالل موسم  لألصناف المختلفةثمرة( 
Table 1. Average number of Bactrocera oleae and Prolasioptera berlesiana emerging from the olive fruit samples (N =50 

fruits) of different varieties during 2012 season. 

 

 Olive variety صنف الزيتون

 )*(SEالخطأ المعياري  ±ثمرة زيتون  50أعداد الذبابة/
Number of flies/50 olive fruits ± standard error 

 رتباط بيرسونإمعامل 
Pearson 

correlation 

coefficient 
Bactrocera oleae Prolasioptera berlesiana 

 Mawi c 2.12±14.15 e 0.85±08.59 0.72  ماوي

 Frontoio bc 2.26±17.72 de 0.66±11.21 0.85  فرونتويو

 Istanbuli ab 2.48±20.97 de 0.92±12.92 0.88  اسطنبولي

 Trilia ab 2.16±21.04 de 0.86±12.65 0.92  تريليا

 Sourani c 2.07±16.48 de 0.78±10.37 0.95  صوراني

 Kaisi a 2.08±24.01 d 1.02±14.50 0.93  قيسي

 Average 2.56±19.06 0.81±11.71 0.93 المتوسط 

  LSD 4.31 4.55  أقل فرق معنوي
 ONE-WAY ANOVAحسب اختبار  0.05القيم التي تحمل أحرفاً متشابهة ضمن العمود الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنوية بينها عند مستوى احتمال 

Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to ONE-WAY ANOVA test 

 

 

 2012على أصناف الزيتون المدروسة خالل موسم  Bactrocera oleaeمتطفالت ذبابة ثمار الزيتون أنواع  ونسب تعداد. 2جدول 

Table 2. Numbers and occurrence (%) of the parasitoid species of the olive fruit fly Bactrocera oleae in the studied olive 

varieties during 2012. 

 

 

 Variety  الصنف

 Parasitoidsالمتطفالت 
 Total Psyttalia concolor Pnigalio mediterraneus Eupelmus urozonus   المجموع

 % .No دالعد % .No العدد % .No العدد % .No العدد

 Mawi 267 19.85 66 14.41 101 12.47 434 16.61  ماوي

 Frontoio 257 19.11 81 17.69 120 14.81 458 17.53  فرونتويو

 Istanbuli 180 13.38 73 15.94 136 16.79 389 14.89  اسطنبولي

 Trilia 251 18.66 92 20.09 124 15.31 467 17.87  تريليا

 Sourani 223 16.58 69 15.07 161 19.88 453 17.34  صوراني

 Kaisi 167 12.42 77 16.81 168 20.74 412 15.77  قيسي

 Total 1345 100 458 100 810 100 2613 100  المجموع

 Rate % 51.47 17.53 31 100  المعدل

 
بتباين غزارته النسبية على  P. concolorتمّيز المتطفل 

على الصنف  %19.85ت من أصناف الزيتون المدروسة إذ تراوح
وعلى الرغم من أن  .على الصنف قيسي %12.42ماوي إلى 

لإلصابة بذبابة  الصنف قيسي كان أكثر األصناف المدروسة قابليًة
 فقط من أعداد المتطفل %12.42، إال أن (2)جدول ثمار الزيتون 
P. concolor ويمكن تفسير هذه  .انبثقت من عينات هذا الصنف

المتطفل يفّضل التطفل على يرقات ذبابة ثمار الزيتون أن النتائج ب
مع دراسات التي تصيب الثمار صغيرة الحجم بشكل أكبر، ويتفق ذلك 

بأنه تختلف نسبة تطفل هذا المتطفل على ذبابة ثمار  (17، 7سابقة )
الزيتون تبعًا لحجم الثمار، حيث أنه يفضل التطفل على حشرات 

ون صغيرة الحجم أكثر من متوسطة الذباب التي تصيب ثمار الزيت
عداد المتطفل مع قابلية موجب أل معنوي وجد ارتباط وكبيرة الحجم.

 .0.75بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون  ،اإلصابة

 .mediterraneus P الكثافة النسبية ألعداد المتطفل تراوحت
على الصنف ماوي  %14.41على األصناف المدروسة بين 

ولم يوجد ارتباط معنوي ألعداده مع  ،تريلياعلى الصنف  %20.09و
 (.R=-0.4إلصابة )لقابلية ال( أو مع R=-0.37وزن الثمار )

بين  E. urozonusتراوحت الكثافة النسبية ألعداد المتطفل 
ولم  ،على الصنف قيسي %20.74على الصنف ماوي و 12.47%

( أو مع R=-0.048يوجد ارتباط معنوي ألعداده مع وزن الثمار )
 (.R=-0.2قابلية اإلصابة )ال

 P. concolorللمتطفل  األكبر أن الوفرة الدراسة نتائج بينت
بدأ بالظهور في بداية حيث  ،/أكتوبرتشرين األولكانت في شهر 

تشرين شهر في نهاية  اقمته ت(، وبلغ7/8/2012) /أغسطسشهر آب
من عينات ثمار  ًافرد 315( بانبثاق 30/10/2012) /أكتوبراألول

  P. mediterraneus نالمتطفاللوحظ كما زيتون لجميع األصناف، ال
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طوال فترة الدراسة بأعداد متفاوتة، وكان أكثر وفرة  .urozonus E و
بانبثاق  7/8/2012قمته في األول بلغ حيث  /أغسطسفي شهر آب

 أفراد 206بانبثاق  4/9/2012في ، بينما بلغ الثاني قمته  أفراد 209
تراجع  .ثمار الزيتونلمتطفالت التي وجدت على امن مجموع عينات 

 قمة سجلت مع بداية ظهور المتطفل األول، كما أعداد المتطفلين
ألعداد  قمتينوجود مقابل واحدة ألعداد كل من المتطفلين األخيرين 

 (.2)شكل  P. concolorالمتطفل 
ففي دراسة  ،تتفق هذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة

األنواع Mifsud (7 ) و Haberسجل زيرة مالطا أجريت في ج
معًا  E. urozonusو P. concolor ،P. mediterraneusالثالثة 

كمتطفالت على ذبابة ثمار الزيتون في الحقل نفسه، وكان المتطفل 
متقدمة من اإلصابة بأعداد المراحل الفي  ًاروأكثرها عددًا وظه األول

المتطفالن اآلخران في المراحل كبيرة خالل فترة قصيرة، بينما ظهر 
المبكرة من اإلصابة عندما كانت نسبة اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون 
منخفضة، وظهرا بأعداد قليلة وأصبح ظهورهما محدودًا عند ظهور 

 P. concolorالمتطفل األول وهذا عائد إلى منافستهما من قبل الطفيل 
. تتفق هذه (1) ونما نشره سابقًا كعكة وآخريتفق ذلك مع و، (8)

بأن أهمية المتطفل  (13)وآخرون  Ramos النتائج أيضًا مع ما بينه
P. concolor  تتزايد تدريجيًا خالل الموسم ويبدأ بالظهور من

يوجد خالل  E. urozonus، وبأن المتطفل /أغسطسمنتصف شهر آب

الصيف وتتراجع أعداده كثيرًا خالل الخريف، حيث وجد هذا المتطفل 
يرقات ذبابة ثمار الزيتون من العمرين الثاني والثالث ل امصاحب

والعذراء ضمن غالف العذراء، وتختلف معه من حيث أنه وجد أن 
يستمر وجوده بكثافة جيدة حتى بعد  P. mediterraneusالطفيل 

 .P. concolorظهور المتطفل 
 

 نسبة التطّفل على ذبابة ثمار الزيتون
ماد على عدد حشرات الذباب وعدد عند حساب نسبة التطفل باالعت

المتطفالت المنبثقة عند تحضين عينات الثمار حسب طريقة 
Neuenschwander   بينت نتائج أعداد حشرات ذبابة  (12)وآخرون

ثمار الزيتون تناقص أعداد الحشرات الكاملة التي تتعذر داخل الثمار 
تي تتعذر مع اقتراب موعد النضج في مقابل ازدياد أعداد الحشرات ال

خارج الثمار، وقد اعتمدت هذه األعداد في حساب نسب التطفل كما 
 هو موضح آنفًا.

أن نسبة  3 بينت نتائج نسب التطّفل الموّضحة في جدول
تراوحت من ، و%19.73ة خالل فترة الدراسة بلغت تطفل الكّليال

 وبلغت. 21/8/2012في  %37.53إلى  13/11/2012في  9.67%
 المتطفلب و، P. concolor 11.23%المتطفل ب ليةالك تطفلالنسبة 

P. mediterraneus 4.13%، المتطفل بوE. urozonus 7.08%. 
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 .2012خالل موسم  Bactrocera oleae الحشرية على ذبابة ثمار الزيتون تغيرات الغزارة العددية للمتطفالت. 2شكل 
Figure 2. Variation in the abundance of parasites of olive fruit fly Bactrocera oleae during 2012 
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ال تتضمن التطفل على طور البيضة والطور ) 2012خالل موسم  القنيطرةفي  Bactrocera oleae نسب التطفل على ذبابة ثمار الزيتون .3جدول 

 .(اليرقي األول

Table 3. Parasitism ratios on the olive fruit fly Bactrocera oleae in Al-Quneitra during 2012 (Doesn't include parasitism on 

eggs and first larval stage). 

 

 

 المتطفل
Parasitoid 

 Date   التاريخ

 الكلي
Total 

10 

 تموز/

 يوليو

Jul. 

24 

 تموز/

 يوليو

Jul. 

7 

 /أب

 أغسطس

Aug. 

21 

 /أب

 أغسطس

Aug. 

4 

 /أيلول

 سبتمبر

Sept. 

18 

 /أيلول

 سبتمبر

Sept. 

2 

تشرين 

 /األول

 أكتوبر

Oct. 

16 

تشرين 

 /األول

 أكتوبر

Oct. 

30 

تشرين 

 /األول

 أكتوبر

Oct. 

13 

تشرين 

 /الثاني

 نوفمبر

Nov. 

P. concolor 0.00 0.00 2.56 11.98 9.93 0.86 12.78 18.66 14.82 7.84 11.23 

P. mediterraneus 5.36 20.09 25.52 10.26 1.65 1.76 1.15 0.68 0.77 0.37 4.13 

E. urozonus 7.02 11.39 18.12 25.94 16.86 8.41 1.83 0.98 0.22 1.78 7.08 

 Total 11.67 27.54 37.11 37.53 24.80 10.58 15.03 19.75 15.53 9.67 19.73  مجموعال

 

عند  (1) مما وجدته دراسة سابقة إن نسبة التطفل الكلية أقل
فالت الحشرية لذبابة ثمار الزيتون في عدة مواقع في المتطمتابعة 

 كانت في حدودمحافظة الالذقية حيث بّينت بأن نسبة التطفل الكّلية 
بحسب الموقع، وقد يعود هذا االختالف إلى وجود  28.2%-22.6%

متطفالت أخرى في ذلك البحث حيث سّجلت وجود ستة متطفالت 
 على الحشرة.

 Prolasioptera الذبابة المفترسة يلتسج إلىهذه الدراسة  أدت

berlesiana ترافق مع ذبابة ثمار الزيتون طوال الموسم، التي ت
ثالثة أنواع من المتطفالت الحشرية تعاقبت على إصابة باإلضافة إلى 

 ذبابة ثمار الزيتون في موقع الدراسة، حيث سيطر المتطفل
P. mediterraneus  غسطس/أوبداية آب /يوليوشهر تموزخالل، 

 ،/سبتمبروأيلول /أغسطسخالل آب E. urozonusوالمتطفل 
في نهاية الموسم حيث كان أكثر المتطفالت  P. concolorوالمتطفل 
بثمار  تتميزعلى أصناف الزيتون التي فعاليته انخفضت فعالّية، و

تجنب زراعة كامل البستان بأصناف ب . وبناء عليه ينصحكبيرة الحجم
 كما تجدر لحفاظ على فعالية هذا المتطفل.زيتون كبيرة الحجم ل

االشارة الى أنه يجب اجراء عمليات الحماية والصيانة لهذه 
 المتطفالت لالستفادة منها عمليًا في المكافحة الطبيعية لآلفة.

 

Abstract 
Bashir, A.N., L. Aslan and F. Abdel-Razzak. 2016. Relative densities of the parasitoids and predators associated with 

the olive fruit fly Bactrocera oleae (Gmelin) at Khan-Arnaba, El-Qunitera, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 

34(3): 180-186. 
Field studies were carried out to determine the relative abundance of natural enemies associated with the olive fruit fly Bactrocera 

oleae in an olive field at the research station in Quneitra, Syria. Three species of hymenopteran parasitoids were identified on olive fruit fly 

including Psyttalia concolor, Pnigalio mediterraneus and Eupelmus urozonus, in addition to the predator fly Prolasioptera berlesiana 

(Diptera: Cecidomyiidae). The study also showed variability in the parasitism rate and relative abundance between the species during the 

season. The most abundant parasitoid was P. concolor (51.47%), followed by E. urozonus (31%) and P. mediterraneus (17.53%). The 

average numbers of the predatory fly P. berlesiana reached 11.71 fly/50 fruits during the season. 
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