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 ملخصال
 والذبابة المفترسة Bactrocera oleae Rossi  العالقة بين اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون  .2019. ، فائق عبدالرزاق وعالء صالح النبي عبد ،بشير

Prolasioptera berlesiana Paoli  تعفن ثمار الزيتون ومرضCamarosporium dalmaticum سوريةفي بستان زيتون في محافظة القنيطرة ، .
 .239-232(: 3)37مجلة وقاية النبات العربية، 

   Prolasioptera berlesiana Paoliرست تغيرات أعداد الذبابة د  . 2017خالل موسم إثمار  بسورية في محافظة القنيطرة حقل زيتون سة في نفذت الدرا
(Diptera: Cecidomyiidae)  المفترسة لبيوض ذبابة ثمار الزيتونBactrocera oleae Rossi  (Diptera: Tephritidae)،   ى ستة أصناف عل تعدادال رس تباينكما د

 Camarosporium dalmaticum بالفطر وتعفن ثمار الزيتون  B. oleaeوذبابة ثمار الزيتون  P. berlesianaبكل من الذبابة المفترسة من الزيتون 
(Dothideomycetes: Botryosphaeriales)  الصنف ماوي  اتصفو  ،يتون حسب صنف الز  فطرالو كل من الذبابتين  تعدادختالف إالنتائج  أظهرت. مبينهواإلرتباط

الصنف قيسي عن بفارق معنوي و  ،على التوالي ،ثمرة 50في  4.38و 8.59و 14.15 والفطر بمعدل إصابةذبابة ثمار الزيتون الذبابة المفترسة و بكل من  تعداد بأقل
الذبابة  تعداد بين كل من معنوي موجب إرتباطجود كما بينت الدراسة و  .على التوالي ،ثمرة 50في  5.45و 14.49و 24.01بأعلى معدل إصابة  اتصفالذي 

 Y=0.52X+1.83كل من الذبابة المفترسة وذبابة الثمار  تعداد الخطي المقدرة بين رتباطوكانت معادالت اإل، ثمارالتعفن مرض و بابة ثمار الزيتون المفترسة وذ
سجلت الدراسة وجود عدد من  (.0.972R =)معامل التحديد  Y=2.41X-0.42لثمار ترسة وتعفن االذبابة المف كل من تعداد (، وبين0.512R=)معامل التحديد 

  .ذبابة ثمار الزيتون في الحقل المدروسالحشرية على متطفالت ال
 .وريةس ،تعفن ثمار الزيتون  ،Prolasioptera berlesianaالذبابة المفترسة  ،ذبابة ثمار الزيتون  كلمات مفتاحية:

 
 1المقدمة

 

    Bactrocera oleae Rossiون ثمار الزيتتعد ذبابة 
(Diptera: Tephritidae) من أهم اآلفات الحشرية للزيتون المزروع 

Olea europaea ssp. europaea L.)  في مناطق مختلفة من العالم
(Tzanakakis ،2006 .) كبيرة قتصادية إأضرارًا  الذبابةتسبب

 ن في سورية. لف مناطق زراعة الزيتو لمحصول الزيتون في مخت
 خطورة الحشرة في بقاع مختلفة من العالم، ومنها سورية،  تأد

 المتكاملة لهذه اآلفة اإلدارةاستراتيجيات نحو هتمام اإلإلى توجيه 
(Collier & van Steenwyck, 2003).  تعد األعداء الحيوية من و

 عناصرهم أ من  Parasitoidsشرية ومتطفالت ح Predatorsمفترسات 
الكثير من األعداء الحيوية الحشرية هناك ف، اآلفةتكاملة لهذه الم دارةاإل

ومنها الذبابة  اآلفةالمسجلة على الحشرة والتي لها دور في تنظيم أعداد 
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Prolasioptera berlesiana Paoli  (Diptera: Cecidomyiidae) 
  وتسهم ،ويرقاتها الفتية تون بيوض ذبابة ثمار الزيالتي تفترس 

 المجتمع الحشري لآلفة في حاالت اإلصابة  كثافةتخفيض في 
 تفشي اإلصابة حتواء إ، وتكون فّعالة في %30الشديدة بحوالي 

في حين تكون فعالية مفترسات  ،بذبابة ثمار الزيتون في بداية الصيف
 ت سطح التربةالطور اليرقي قليلة السيما إذا ما كانت مدفونة تح

(Blando & Mineo, 2006 ؛Civantos Lopes-Villalta, 2000.) 

 داخل  بيوضها P. berlesianaالذبابة المفترسة  تضع
 ، ضمن ثقوب وضع البيض لذبابة ثمار الزيتون ثمار الزيتون 

 الكيميائية  اإلنبعاثاتمنجذبًة إلى وتفضل الثقوب الحديثة منها، 
  .ر التي تصيب الثمارو العائل والفط التي تفرزها أنسجة النبات

 أسرع تطورًا من بيوض ذبابة ثمار  رسةابة المفتبيوض الذب
 يرقاتها و بيوض ذبابة ثمار الزيتون يرقاتها  تفترسلذا  الزيتون 

 الفطرية  المشيجةعلى  كما تتغذى ،متصاصاإلعبر الفتّية 
 Camarosporium dalmaticumللفطر المسبب لتعفن ثمار الزيتون 
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(Dothideomycetes: Botryosphaeriales) ،على أيضًا ما ورب
موت ذبابة ثمار الزيتون سواء فى تتسبب ف، األنسجة النباتية المتحللة

 فتراس المباشر أو من خالل تغيير وسط نمو من خالل اإل

؛ Skuhrava et al., 2007؛ Budia, 2012) يرقة ذبابة ثمار الزيتون 
Sasso & Viggiani, 2007 ؛Solinas, 1967, 2011.) 

 الذبابة المفترسة( أن 2017) Vincenzo & Kreiter إعتبر
P. berlesiana  ًفي المكافحة الحيوية لذبابة ثمار الزيتون  اً هام عامال 

أنها تكمل أربعة إلى خمسة أجيال في ثمار الزيتون، وكذلك في  اوبين
المتكونة نتيجة  Pistacia lentiscusأورام أوراق شجرة الصمغ المصكي 
ضها في ثقوب وضع البيض التي اإلصابة بالحلم. تضع األنثى بيو 

لزيتون. يكون تطور بيوض الذبابة المفترسة أسرع تحدثها ذبابة ثمار ا
مما هو لدى ذبابة ثمار الزيتون، وتتغذى اليرقات المنبثقة على كل من 

 ته دراسات، وهذا ما أكدبيوض ذبابة ثمار الزيتون والميسيليوم الفطري 
 .(Solinas 1967, 2011؛ Skuhrava et al., 2007قة )ساب

كل من ب صابةنسب اإل بين رتباطإوجود سابقة بينت دراسات 
 كما بينت، C. dalmaticaذبابة ثمار الزيتون والذبابة المفترسة والفطر 

 دور الذبابة المفترسة في القضاء على بيوض ذبابة ثمار الزيتون 
(Ayoutantis, 1954 ؛Silvester, 1945, 1947.) 

على مخبريًا الحشرة  طوار اليرقية لهذهأمكن تربية جميع األ
تربيتها على بيوض  تنجح، ولكن لم C. dalmaticaمستعمرات الفطر 

 حيث ماتت بعد يومين على لب الزيتون  أوذبابة ثمار الزيتون 
(Harpaz & Gerson, 1966).  

قبل بداية  P. berlesianaذبابة المفترسة ال وجود يمكن مالحظة
غالبًا ما ولكنها في بداية الموسم  C. dalmaticaاإلصابة بالفطر 

حيث تؤمن ثقوب وضع بيض ذبابة  ،في المراحل الالحقةها تترافق مع
الفطر أبواغ و  هذه الحشرة ثمار الزيتون نقاط الدخول األساسية لكل من

نتقال إبأساسي بدور  تقوممن الذبابتين ال إال أن أيًا التي تنتقل بالهواء 
  (Neuenschwander et al., 1983)أبواغ الفطر 
صناف أعلى  P. berlesiana تعدادالبحث إلى دراسة  هدف

وربطها بتغيرات أعداد ذبابة  القنيطرة مختلفة من الزيتون في محافظة
المتطفالت مع تحديد أنواع  ثمار الزيتون وفطر تعفن ثمار الزيتون 

 الحشرية المرافقة لذبابة ثمار الزيتون في الحقل المدروس.
 

 وطرائقهبحث مواد ال
 

الفترة الممتدة من  في 2017موسم إثمار الزيتون  خالل الدراسة تنفذ
في حقل زيتون محطة بحوث خان  أكتوبر/إلى تشرين األول يوليوتموز/

 33.10عرض  الواقع على خطبسورية، أرنبة في محافظة القنيطرة 

شرق غرينتش، ويرتفع  35.52درجة شمال خط االستواء وخط طول 
م عن سطح البحر. يصل معدل األمطار في موقع  940حوالي 

دونمًا، ويروى  25مساحة الحقل  .مم/سنة 748 الدراسة إلى نحو
ِرع عام و بالتنقيط،   512بأصناف مختلفة من الزيتون )عدد  1987ز 

ختبرت أ   شجرة غير مصنفة(. 500افة إلى شجرة بالغة مصنفة باإلض
فرونتويو، الزيتون ) ماوي، اف أصنعدد من  قابلية اإلصابة على

ختيرت عشر أشجار من كل أ   .اسطنبولي، تريليا، صوراني، وقيسي(
دوري كل وبشكل  كل منها عينة من ثمار الزيتون  معت منج  صنف و 
 جمعت عشوائياً  ثمرة 50تكونت العينة من خالل فترة الدراسة.  أسبوعين

من كل صنف ختيار األشجار إبحيث تمثل جميع جوانب الشجرة وتم 
 لم يتم تطبيق أية معاملة بالمبيدات خالل فترة الدراسة.و  بشكل عشوائي

بر المتطفالت ت، ونقلت إلى مخورقيوضعت كل عينة في كيس 
في كلية الزراعة بجامعة  في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية

ّجل عدد الثمار التي تبدي و  حصت عينات الثمارف   حيث ،مشقد س 
سبت نسبة الثمار ، وح  C. dalmaticumابة بفطر التعفن أعراض اإلص

ثمار الزيتون ذبابة ل لىالفع التعدادسب كما ح   المصابة به في كل عينة.
 Neuenschwander et قبل وفق الطريقة المتبعة منذبابة المفترسة الو 

al. (1983)  وضع كل عينة في علبة من البالستيك وذلك من خالل
طة إطار امن القماش الشبكي المثبت بإحكام بوسالشفاف مزودة بغطاء 

مطاطي بحيث تسمح بالتهوية وتمنع خروج الحشرات، وذلك في حاضنة 
% وفترة ضوئية 65ورطوبة نسبية  س° 25 عند حرارة ®JSRمناخية 

نبثاق الحشرات الكاملة إن ساعات ظالم لحي 8 ساعة إضاءة: 16
تم  للتعذر خارج الثمار.للذباب أو المتطفالت أو خروج عذارى الذباب 

بر المتطفالت تالحشرات المنبثقة بشكل مستمر وتعريفها في مخ جمع
 Olympus® (SZX16) ماركة مكبرة باستخدام فحصها وتم الحشرية

كز في مر  Olympus camedia c-7070 رقمية ميراابك وتصويرها
وسجل نوعها وعددها في كل عملية  ،بحوث ودراسات المكافحة الحيوية

 .س° 4عند حرارة  جةع ضمن جداول خاصة ثم حفظت في الثالجم
كل  تعداد ختبار معنوية الفروق فيتم تنفيذ التحليل اإلحصائي إل

على كل من ذبابة ثمار الزيتون والذبابة المفترسة وتعفن الثمار الفطري 
من لتأكيد ل، ANOVAختبار إمن خالل  زيتون المدروسةمن أصناف ال
الذبابة المفترسة وكل من نسبة اإلصابة بذبابة  دداتع بينوجود إرتباط 

بيرسون  رتباطسب معامل اإلح  كما  ،ثمار الزيتون وتعفن ثمار الزيتون 
 SPSSباستخدام البرنامج % 95وحددت معنويته عند درجة ثقة 

Statistics17.0. 2حساب معامل التحديد  تمR  لتحديد داللة معامل
من خالل البرنامج  إرتباططية لكل المعادلة الخاستخرجت اإلرتباط و 

 .XLSTAT 2016اإلحصائي 
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 النتائج والمناقشة 
 

 لتحام العروق إمن خالل  P. berlesianaالذبابة تم تمييز 
R1-R5  جناحالنهاية البعيدة لللتصل إلى العرق الضلعي قبل 

(Sasso & Viggiani, 2007) ( بدأ نشاط هذه الحشرة مع 3شكل .)
 0.58بمتوسط  10/7/2017في  ة ثمار الزيتون باببذ بداية اإلصابة

 حشرة  24حشرة منها  35ثمرة زيتون حيث انبثقت  50حشرة/
 من ثمار الصنفين صوراني وقيسي، وهذا يتفق مع  إنبثقت

الحشرة  ن كون النشاط الفصلي لهذهما أشارت إليه الدراسات السابقة م
 ألصناف وذلك على ا يوليو/على ثمار الزيتون يبدأ في تموز

 مبكرة النضج والتي تكون مناسبة لإلصابة بذبابة ثمار الزيتون 
(Budia, 2012 ؛Sasso & Viggiani, 2007 ؛Solinas, 1967) ومع ،

تبدأ ( من أن هذه الذبابة 1983) .Neuenschwander et alما بينه 
 .(1)جدول  بوضع البيض بعد أسبوع من اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون 

اختالف أعداد الذبابة المفترسة على األصناف  1 يبين جدول
بأعلى نوفمبر ، واتصف شهر تشرين الثاني/التوقيتالمختلفة باختالف 

 األشهرثمرة( بفارق معنوي عن بقية  50ذبابة/ 24.32د للذبابة )اعدت
كما  ،ثمرة( 50ذبابة/ 17.62) أكتوبرتشرين األول/ هرش باستثناء

رة بالنسبة وق معنوية في أعداد الحشهذا الشهر بعدم وجود فر  تصفإ

خالل  تعداد اتصف بأقلالذى  لجميع األصناف باستثناء الصنف ماوي 
ثمرة( وبفارق معنوي عن بقية األصناف  50ذبابة/ 8.6فترة الدراسة )

واتصف الصنف  .ثمرة( 50ذبابة/ 10.37باستثناء الصنف صوراني )
ثمرة( بفارق  50ابة/بذ 14.49خالل فترة الدراسة ) تعداد قيسي بأعلى

 50ذبابة/ 12.65و 12.93عن الصنفين اسطنبولي وتريليا ) معنوى 
 .%95على التوالي( وذلك عند درجة معنوية  ،ثمرة

ن اختالف متوسط اإلصابة بذبابة ثمار الزيتو  أيضاً بينت النتائج 
خالل فترة الدراسة باختالف الصنف المدروس، واتصف الصنف قيسي 

ثمرة(، بفارق  50ذبابة/ 24.01خالل فترة الدراسة ) بأعلى معدل إصابة
عن الصنفين اسطنبولي وتريليا، في حين اتصف الصنف ماوي  معنوى 

عن الصنفين  معنوى ثمرة( وبفارق  50ذبابة/14.15بأقل معدل إصابة )
 نسبة احتمالاني ومعنوي عن بقية األصناف وذلك عند فرونتويو وصور 

 .(2% )جدول 95
 بين بأعلى متوسط إصابة أكتوبراألول/ شهر تشرين تصفإ

ثمرة(، بفارق معنوي عن شهري  50ذبابة/ 30.81جميع اإلصناف )
 10.35) ذين تميزا بأقل متوسط إصابةلال يوليو/وتموز سبتمبر/أيلول

 .(2جدول )الي( على التو  ،ثمرة 50ذبابة/ 4و
 

 

 

 .2017( لألصناف المدروسة خالل موسم =50Nثقة من عينات ثمار الزيتون )منبال Prolasioptera berlesianaمتوسطات أعداد الذبابة . 1جدول 
Table 1. Average number of the fly Prolasioptera berlesiana emerged from the olive fruit samples (N = 50) of the studied 

olive varieties in 2017 season. 

 

 صنف الزيتون
Olive variety 

 ليويو/تموز
 July 

 أغسطس/آب
 August 

 سبتمبر /أيلول
 September 

 /تشرين األول

 أكتوبر
 October 

 /تشرين الثاني

 نوفمبر
 November 

 متوسط
Mean 

أقل فرق 

 معنوي
LSD 

 Mawi 0.65 c 1.25 c 7.15 ce 17.70 b 16.25 b 8.60 c 8.07 ماوي

 Fruntoyo 1.00 c 3.15 b 6.30 e 18.45 ab 27.20 a 11.22 b 11.20 فرونتويو

 Istanbouli 1.90 b 5.70 a 12.60 b 17.15 b 27.30 a 12.93 ab 9.98 اسطنبولي

 Trilia 1.30 bc 5.55 ab 13.75 b 17.50 b 25.15 a 12.65 ab 9.49 تريليا

 Sourani 2.45 a 3.00 b 10.50 bc 13.20 c 22.70 a 10.37 bc 8.32 صوراني

 Kaysi 2.75 a 4.45 ab 16.25 a 21.75 a 27.25 a 14.49 a 10.69 قيسي

 Mean 1.68 E 3.84 CE 11.09 BC 17.62 AB 24.32 A 11.71 9.44 متوسط

   LSD 0.83 1.71 3.87 2.74 4.34 2.09 أقل فرق معنوي

حسب اختبار  0.05سة عند مستوى احتمال تشير إلى عدم وجود فروق معنوية بينها خالل أشهر الدراالواحد متشابهة ضمن السطر القيم التي تحمل أحرف صغيرة 
One-way ANOVA 

ً كبيرة متشابهة ضمن العمود سب اختبار ح 0.05دروسة عند مستوى احتمال متدل على عدم وجود فروقات معنوية بين األصناف ال الواحد القيم التي تحمل أحرفا
One-way ANOVA 

Values followed by the same lowercase letters in the same row are not significantly different at P=0.05 according to one-way ANOVA test. 

Values followed by same capital letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to one-way ANOVA test. 
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 .2017( لألصناف المدروسة خالل موسم =50Nالمنبثقة من عينات ثمار الزيتون ) Bactrocera oleaeمتوسطات أعداد الذبابة . 2جدول 

Table 2. Average number of the fly Bactrocera oleae emerged from the fruit samples (N = 50) of the studied olive varieties in 

2017 season. 
 

 صنف الزيتون
Olive variety 

 ليوتموز/يو
 July 

 آب/أغسطس
 August 

 أيلول/ سبتمبر
 September 

تشرين األول/ 

 أكتوبر
 October 

تشرين الثاني/ 

 نوفمبر
 November 

 متوسط
Mean 

أقل فرق 

 معنوي
LSD 

 Mawi 2.05 e 20.45 bc 3.50 c 20.88 c 23.85 c 14.15 c 10.47 ماوي

 Fruntoyo 2.58 ce 19.73 bc 7.43 bc 34.48 a 24.38 c 17.72 bc 12.89 فرونتويو

 Istanbouli 5.88 ab 24.40 b 13.93 a 34.13 a 26.50 bc 20.97 ab 11.10 اسطنبولي

 Trilia 3.25 ce 23.85 bc 15.80 a 31.90 ab 30.40 ab 21.04 a 11.80 تريليا

 Sourani 4.15 bc 18.78 c 8.30 b 28.73 b 22.45 c 16.48 c 10.12 صوراني

 Kaysi 6.08 a 32.85 a 13.18 a 34.75 a 33.18 a 24.01 a 13.38 قيسي

 Mean 4.00 B 23.34 A 10.35 B 30.81 A 26.79 A 19.06 11.39 متوسط

  LSD 1.69 5.18 4.69 5.37 4.18 3.60 أقل فرق معنوي

ب اختبار حس 0.05تشير إلى عدم وجود فروق معنوية بينها خالل أشهر الدراسة عند مستوى احتمال الواحد أحرف صغيرة متشابهة ضمن السطر  القيم التي تحمل

One-way ANOVA. 

 One-way ANOVAحسب اختبار  0.05القيم التي تحمل أحرفاً كبيرة متشابهة ضمن العمود الواحد تدل على عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
Values followed by the same lowercase letters in the same row are not significantly different at P=0.05 according to one-way ANOVA test. 

Values followed by the same capital letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to one-way ANOVA test.  

 

عند تناقص أعداد ذبابة ثمار المفترسة لم تتناقص أعداد الذبابة 
بابة وإن كانت تفّضل وضع الزيتون المنبثقة، ويمكن تفسير ذلك بأن الذ

بيضها في ثقوب وضع البيض الحديثة لذبابة ثمار الزيتون 
(Neuenschwander et al., 1983)  إال أنه ومع تقدم اإلصابة 

في أي ثقب أو حفرة أو نفق موجود على  يمكن لها أن تضع بيوضها
ر و/أو األنسجة النباتية المتحللة و ثمار الزيتون حيث توجد الفط

(Skuhrava et al., 2007)كما تعّد هذه الذبابة من آكالت الفطور ، 
تتغذى على المشيجة الفطرية النامية في ثمار الزيتون المصابة حيث 

نقاط دخول تمّكن أبواغ الفطر من بذبابة ثمار الزيتون إذ تؤمن األخيرة 
دخول ثمار الزيتون، وقد تتغذى على نواتج تحلل ثمرة الزيتون عند 

  (.Budia ،2012ر )و لفطإصابتها با
كما بينت النتائج تزايد معدل اإلصابة بتعفن ثمار الزيتون لجميع 

بلغت أقصاها حيث األصناف من شهر إلى آخر خالل فترة الدراسة، 
ثمرة( بفارق معنوي عن  8.17/50) نوفمبرن الثاني/خالل شهر تشري

ق و فر بثمرة( و  50/ 2.29و 0.84) أغسطسوآب/ يوليوشهري تموز/
  .(3عن بقية الشهور )جدول  عنوى م

ثمرة لجميع  5.05/50بلغ معدل اإلصابة بتعفن الثمار 
رق معنوي في نسبة اإلصابة ال فترة الدراسة مع وجود فااألصناف طو 

اوي وصوراني من جهة وبقية األصناف من جهة أخرى، بين الصنفين م
 ثمرة(  4.38/50إذ اتصف الصنف ماوي بأقل معدل إصابة )

معنوي عن بقية األصناف باستثناء الصنف صوراني، واتصف  بفارق 
ثمرة( بفارق معنوي عن  5.45/50الصنف قيسي بأعلى معدل إصابة )
ائج مع ما بينه (. تتفق هذه النت3الصنفين ماوي وصوراني )جدول 

Iannotta et al. (2012، 2006 بأن أصناف الزيتون تتباين من )
 مار.لإلصابة بتعفن الث قابليتهاحيث 

ين معدل ب P=0.05))ايجابي معنوي  إرتباطبينت النتائج وجود 
الذبابة المفترسة وتعفن  تعداد اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون وكل من

على التوالي، في  0.57و  0.65باط الثمار، بلغت قيمة معامل اإلرت
معدل معنوي موجب قوي بين أعداد الذبابة المفترسة و  إرتباطحين وجد 

. تؤكد هذه 0.897 رتباطوبلغت قيمة معامل اإل ،اإلصابة بتعفن الثمار
( من وجود 2006؛ 2012) .Iannotta et alالنتائج ما توصل إليه 

ثمار الزيتون والذبابة  كل من ذبابة تعداد معنوي موجب بين إرتباط
حليل المفترسة والفطر المسبب لتعفن ثمار الزيتون. بينت نتائج ت

الخطي المقدرة  رتباطاإلنحدار معنوية هذا اإلرتباط وكانت معادلة اإل
 Y=0.52X+1.83كل من الذبابة المفترسة وذبابة الثمار  تعداد بين

ترسة وتعفن الثمار الذبابة المف تعداد(، وبين 0.512R=)معامل التحديد 
0.42-Y=2.41X  معامل التحديد(= 0.972R كما في الشكل )1. 

 شوهد مع تطور اإلصابة عّدة يرقات من الذبابة المفترسة
P. berlesiana  للفطر ضمن ثمرة الزيتون الواحدة مع المشيجة الفطرية

C. dalmaticum ، وقد أشارNeuenschwander et al. (1983 إلى )
المراحل المتقدمة من اإلصابة. كما تبّين بأن يرقات  حدوث ذلك في

ثمار الزيتون وتميل للتعّذر ملتصقًة على غالف  هذه الذبابة تعّذر خارج
عذراء ذبابة ثمار الزيتون عندما توجد معها في اطباق بتري، كما يمكن 
أن تعذر في حاالت نادرة داخل الثمار ضمن كتلة المشائج الفطرية 

 (. 2)شكل 
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أثناء تنفيذ الدراسة وجود عدد من المتطفالت الحشرية سجل 
 Psyttalia concolorوهي الزيتون  المسجلة على ذبابة ثمار

(Himenoptera: Braconidaeو ،)Cyrtoptyx latipes 
(Himenoptera: Pterolamidae ،)Eupelmus urozonus ،
 Eurytoma martelli و، Pnigalio mediterraneusو
(Himenoptera: Eupelmidae 3( )شكل). 

 

  شكر وتقدير
لمي في الجمهورية العربية يشكر الباحثون الهيئة العليا للبحث الع

 السورية لدعم وتمويل هذا البحث.
 

 

 

( لألصناف =50Nمن عينات ثمار الزيتون ) Camarosporium dalmaticum الثمار تعفنفطر ثمار الزيتون المصابة بمتوسطات أعداد . 3جدول 

 .2017مدروسة خالل موسم ال
Table 3. Average number of the olive fruits infected with the fungus Camarosporium dalmaticum (N = 50) of the studied olive 

varieties during 2017 season. 

 

 صنف الزيتون
Olive variety 

 تموز/يوليو
 July 

 آب/أغسطس
 August 

 أيلول/ سبتمبر
 September 

تشرين األول/ 

 أكتوبر
 October 

تشرين الثاني/ 

 نوفمبر
 November 

 متوسط
Mean 

أقل فرق 

 معنوي
LSD 

 Mawi 0.66 b 1.11 b 5.10 cd 8.26 b 6.79 c 4.38 b 3.39 ماوي

 Fruntoyo 0.67 b 1.74 b 4.74 d 9.31 a 9.59 a 5.21 a 1.67 فرونتويو

 Istanbouli 1.01 a 3.10 a 5.65 cd 6.71 c 9.64 a 5.22 a 2.52 اسطنبولي

 Trilia 0.78 b 3.33 a 6.99 ab 7.61 bc 7.35 bc 5.21 a 3.03 تريليا

 Sourani 0.82 b 1.75 b 6.07 bc 6.75 c 8.02 b 4.68 b 3.20 صوراني

 Kaysi 1.08 a 2.70 a 8.10 a 7.73 b 7.66 bc 5.45 a 3.30 قيسي

 Mean 0.84 B 2.29 B 6.11 A 7.73 A 8.17 A 5.03 3.30 متوسط

  LSD 0.18 0.88 1.25 0.98 1.19 0.41 أقل فرق معنوي

 One-.way ANOVAحسب اختبار  0.05تشير إلى عدم وجود فروق معنوية عند مستوى احتمال الواحد القيم التي تحمل أحرف صغيرة متشابهة ضمن السطر 

 One-.way ANOVAحسب اختبار  0.05تدل على عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال احد الوالقيم التي تحمل أحرفاً كبيرة متشابهة ضمن العمود 
Values followed by the same lowercase letters in the same row are not significantly different at P=0.05 according to one-way ANOVA test. 

Values followed by the same capital letters in the same column indicate are not significantly different at P=0.05 according to one-way 

ANOVA test. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

   
 

 بالمقارنة مع كل من معدل اإلصابة بذبابة ثمار الزيتون Prolasioptera berlesianaأعداد الذبابة المفترسة بين  معادلة اإلرتباط الخطي. 1شكل 
Bactrocera oleae ثمار الزيتون وعفن Camarosporium dalmaticum. 

Figure 1. The linear correlation equation of the numbers of the predatory fly Prolasioptera berlesiana, the olive fruit fly 

Bactrocera oleae and the rot fungus Camarosporium dalmaticum. 
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( اليرقات أثناء تغذيتها Bعذراء الذبابة المفترسة ملتصقة بعذراء ذبابة ثمار الزيتون، ) Prolasioptera berlesiana :(A) المفترسة الذبابة .2شكل 

 .(BCSRC© ،2017)( الحشرة الكاملة. Eالف العذراء، )ثقب اإلنبثاق على غ Camarosporium dalmaticum ،(C)على مشيجة الفطر 
Figure 2. Predator fly Prolasioptera berlesiana: (A) pupa attached with Bactrocera oleae pupa, (B) Larvae during feeding on 

Camarosporium dalmaticum mycelium, (C) Emergence hall on pupal cover, (E) Adult insect. BCSRC©, 2017. 

 
 

 
 

 .(BCSRC© ،2017)تون. ذبابة ثمار الزييرقات المتطفالت الحشرية المسجلة على  .3شكل 
Figure 3. Insect parasitoid species recorded on the larvae of Bactrocera oleae. BCSRC©, 2017. (A) Eupelmus urozonus, (B) 

Eurytoma martelli, (C) Psyttalia concolor, (D) Cyrtoptyx latipes, (C) Pnigalio mediterraneus 
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Abstract 
Basher, A., F. Abdelrazak and A. Saleh. 2019. The relationship between the olive fruit fly Bactrocera oleae Rossi and 

the predatory fly Prolasioptera berlesiana Paoli at an olive orchard in Quneitra governorate, Syria. Arab Journal of 

Plant Protection, 37(3): 232-239. 
The study was carried out in an olive orchard in Quneitra governorate, Syria during the fruiting season 2017. The population of the 

predatory fly Prolaioptera berlesiana Paoli (Diptera: Cecidomyiidae), the eggs predator of olive fruit fly Bactrocera oleae Rossi (Diptera: 

Tephritidae) was monitored. Correlation among the populations of the olive fruit fly B. oleae, predatory fly P. berlesiana and olive fruit rot 

fungus Camarosporium dalmaticum (Dothideomycetes: Botryosphaeriales) on six olive varieties were investigated. The results showed a 

difference in the olive variety susceptibility to both flies and the rot fungus. The Mawi variety was characterized by the lowest population of 

the predatory fly, olive fruit fly and the fungus (14.15, 8.59 and 4.38/50 fruits, respectively), with a significant difference with Kaysi variety, 

which showed the highest infestation rate of 24.01, 14.49 and 5.45/50 fruits, respectively. The results showed also that there was a significant 

positive correlation among the predatory fly, olive fruit fly and fruit rot infection rates. The estimated linear correlation between infection 

rate and both predatory flies and fruit flies were: Y = 0.52X + 1.83 (R2 = 0.51) and for predatory fly and fruit rot fungi Y = 2.41X-0.42 (R2 

= 0.97). A number of insect parasitoids was recorded on the olive fruit fly in the studied field. 

Keywords: Olive fruit fly, Prolaioptera berlesiana Paoli, Olive fruits rot fungus, Olive varieties, Syria.  

Corresponding author: A. Basher, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Damascus University, Syria,  
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