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 Dasineura oleae F. loewنشاط ذبابة أوراق الزيتون  فيتأثير درجة الحرارة ومدة الحفظ 

(Diptera: Cecidomyiidae) الداخلي  والمتطفلWalker Platygaster demades 
((Hymenoptera: Platygasteridae 
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 الملخص
توقف إنهاء ظاهرة دراسة تأثير بعض العوامل البيئية من درجات الحرارة ومدة الحفظ على  إلىالعمل  هذاهدف 
 المتطفلو  ، Dasineura oleae F.loew (Diptera : Cecidomyiidae) لدى ذبابة أوراق الزيتون  رالتطو  

ذت سلسلة من نف  .  Walker Platygaster demades ((Hymenoptera: Platygasteridaeالداخلي 
 مع (مo 1 ± 20)بتعريضها لتناوب حراري بين درجة حرارة مالئمة للنشاط  ،التجارب إلنهاِء هذه الظاهرة لليرقات

 1 ±7فترة برودة  ثم ًا،يوم (60، 30، 15) فترات مختلفةل %5± 75ة ورطوبة نسبي L : 8 D 16 إضاءة طويلة
o  90، 60، 30وذلك بدًء من توقف التطور وبعد ) ًا،يوم 15لمدة   %5± 75ورطوبة نسبية  وظالم كاملم 
نشاطه لوحظ فقد  ،يرتبط بعائله بشكل واضح P. demades المتطفل أن  . أظهرت التجارب المنفذة اً يوم (120و

ل فيها نشاط للعائلفي ك حقيقي أن ذبابة أوراق الزيتون تدخل في سكون كما بينت النتائج  ،ل المراحل التي سج 
كون الحرارة هي العامل المحدد للس  ن أن درجة وتبي   يومًا، 15يمكن انهاؤه بتعريض اليرقات للبرودة لمدة ال تقل عن 

  .P. demades والمتطفل عند يرقات ذبابة أوراق الزيتون 
 ،Platygaster demadesالمتطفل الداخلي،  ، Dasineura oleae،الزيتون ذبابة أوراق مفتاحية: الكلمات ال

 .، درجة الحرارةالسكون 
 لمقدمة:ا

أو  ،غير كافيةأو فترة إضاءة  ،أو ارتفاع لدرجة الحرارة)انخفاض غير مناسبة  بيئية يتأثر نشاط الحشرات عند تعرضها لظروف
،  Hibernationفي حالة البيات غير المالئمة الظروفنشاطها وتطورها بمجرد زوال تستعيد عض أنواع الحشرات ب ،معًا( كليهما

يرتبط و  ،Diapause زوال الظروف غير المناسبة في حالة السكون  بعد مباشرة استعادة نشاطها وتطورها أخرى  وال تستطيع أنواع
 العائل.بانتهاء فترة بيات أو سكون  Endoparasitiodsالداخلية  المتطفالتعديد من النشاط 

وجد أنه لم تنته حالة السكون فقد  ومدة السكون )ثبات السكون(، فترة توقف التطورأثبتت الدراسات وجود عالقة وثيقة بين إنهاء 
إال  في  Diptera: Cecidomyiidae Contarinia sorghicola Coquillet)) ذبابة تدرن الذرة البيضاءمخبري ًا لدى يرقات 

ويتأثر تطور أنواع أخرى من الحشرات التي تنتمي  .((Baxendale and Teetes,1983حالة قضائها فترة الشتاء في الحقل 
اإلضاءة والتغذية  يعامل :مثل ،السكون في مرحلة النمو اليرقي بعوامل مختلفة تؤدي لدخولها في طور Cecidomyiidaeلفصيلة 

(Ingvason et al .,2004; Yukawa.2000 .)دورًا أساسيُا في  ،نسبية ورطوبة،حرارة  درجة كما تلعب العوامل البيئية من
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حيث تؤثر على مدة بقائها على قيد الحياة  ،حياة المتطفالت من خالل تأثيرها المباشر في عوائلها وصفاتها الحيوية والفيزيولوجية
((Uckan and Ergi, 2003.  

في الطبيعة في يتوقف تطورها   Dasineura oleae F. Loew (Diptera : Cecidomyiidae)ذبابة أوراق الزيتون ويعرف أن 
 (،يناير) وحتى أواخر شهر كانون الثاني (يوليو)  تمتد من بداية شهر تموز، العمر اليرقي الثاني وتكون هذه الفترة طويلة نسبياً 
يومًا،  2.5±  23.9بلغ مـــــدة العمر اليرقي الثالث بالمتوسط إلى بشكل عام تو  .تعود بعدها للنشاط مع بدء ارتفاع درجات الحرارة

تعيش الحشرة الكامـلة لذبابة أوراق الزيتون مدة قصيرة من أسبوع إلى أسبوعين كما أيام،  حوالي عشرةبينما تبلغ مدة طور العذراء 
تطور مع بذلك متوافقٌا  Walker Platygaster demadesالداخلي  كما سجل توقف تطور المتطفل(، 2010)بيدق،  تقريباً 
 . Baidaq et al., 2015) ) في نفس تلك الفترة D. oleaeعائله 
ونشاط ذبابة أوراق  وتطور هي درجة الحرارة األمثل لنموم  o 1±20 أن درجة الحرارة (2016)رمضان وآخرون، بينت نتائج كما 

نهاء فترة توقف التطور الزيتون، ومن هنا تتضح أهمية تحديد العامل المؤثر على طبيعة هذه الفترة ) بيات صيفي، وتحديد  ،ثبات وا 
 جباري...الخ( عند هذه الحشرة.إبيات شتوي، سكون 

ز وذلك  ،من خالل استخدام المكافحة الحيوية لآلفة ،وضع أحد أهم ركائز اإلدارة المتكاملة لذبابة أوراق الزيتون  على البحث يرك 
  :إلى الدراسةهدف لذا ت .والمتطفل الداخلي المرافق موضوع البحث ،ل المؤثرة على بيولوجيا اآلفةبالتعرف على أبرز العوام

 .D. oleaeذبابة أوراق الزيتون عند  فترة توقف التطورعلى إنهاء  الحرارة تأثير درجةتحديد  -1
 .D. oleaeن عائله ذبابة أوراق الزيتو  ونشاط P.demadesالعالقة بين نشاط المتطفل الداخلي دراسة  -2
هل هي بيات صيفي شتوي يزول مباشرة بزوال العامل المؤثر، أم فترة سكون إجباري  ،توقف التطورطبيعة معرفة  -3

درجة حرارة وفترة إضاءة على حفظ البمدة  توقف التطورإنهاء فترة رتبط ي؟ وهل مرتبط بعوامل داخلية وخارجية
 محددتين؟

 :هطرائقمواد البحث و 
  العينات:  -1    

بساتين  بعض من  D. oleaeالمصابة والتي تحتوي يرقات ذبابة أوراق الزيتون  صنف خضيري(أشجار الزيتون ) جمعت أوراق
من  اً يوم 120و 90، 60، 30 الحقل وبعد في يوليو/بدءًا من شهر تموز فترة توقف التطورالزيتون في محافظة الالذقية خالل 

يدل حيث . كشاهد سابقاً  فترة من الفترات المذكورةكل مدة التحضين للحقل في نهاية بدء توقف التطور، كما جمعت عينات من ا
يتواجد في كل ورم يرقة واحدة فقط، نقلت العينات إلى  .وجود اليرقة في العمر اليرقي الثانيعلى  بحالة سليمة األوراموجود 

عينة  مث لت (يرقة 100)ورم  100 جمع كل مت ء المقطر.تنظيف األفرع الحاملة لألوراق المصابة وغسلها بالماالمختبر حيث تم 
 كل مرحلة.ولمرة لمختلف فترات التحضين  في كل التجربة

 :المعامالت-2
، 60، 30 ،0) بعد توقف التطورتوقف التطور و  لكل مدة من بدء (n=100)في الحاضنة  األورام الحاوية على اليرقاتوضعت 

ضاءة طويلة م o 1±20للنمو  عند درجة حرارة مثلى اً ( يوم120، 90  3وفق وذلك  %5± 75ورطوبة نسبية  L : 8 D 16وا 
وظالم كامل  مo 1±7 منخفضة عند درجة حرارةنقلت العينات بعد انتهاء هذه المدة ووضعت  ًا.يوم (60، 30، 15فترات مختلفة )
 سم 12*  15* 25شفافة أبعادها كية لكل منها. حفظت العينات ضمن عبوات بالستي اً يوم 15لمدة  %5± 75ورطوبة نسبية 
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تم مراقبة العبوات البالستيكية بشكل أجريت التجارب في حاضنات مجهزْة بإضاءة فلوريسنت، . محكمة اإلغالق ذات تهوية جيدة
ن عدد البالغات المنبثقة للذبابة ضمن شروط الحاضنة في مرحلتي   فحصت األورام في العينات وشرحت، و التحضينيومي حيث دو 

بعد انتهاء التحضين  P. demadesوالمتطفل  D. oleae للحشرةاليرقات لتسجيل كافة األعمار واألطوار المختلفة المتواجدة 
خراج العبوات البالستيكية  .وا 

 )اليرقات النشطة(: التطورحساب النسبة المئوية لليرقات الخارجة من مرحلة توقف  -3
؛ فإن تجاوزها لهذا العمر يدل  على توقف التطور فترةدخل في العمر اليرقي الثاني في ت D. oleaeأوراق الزيتون ذبابة  بما أن  

فإن وبالتالي  ،دليل على عودة اليرقات للنشاط أو البالغات خروجها من هذه الفترة، أي أن تواجد العمر اليرقي الثالث أو العذارى 
، وحسبت نسبة اليرقات النشطة انتهاء التحضينمن أيام  5عد فحصت العينات ب .نشطةاليرقات ر عن النسبتها من العينة تعب  

 :( في عينات التجارب وعينة الشاهد المقابلة لها وفق ما يليالتطورتوقف  حالة )الخارجة من
 الذبابةيرقات العمر الثالث وعذارى عدد                                     

ــــــــــــ  =  النشطة( % D. oleaeأفراد ) D. oleaeيرقات العمر الثالث وعذارى  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ     X  100                ـــــــــــــ
 في العينةالسليمة )غير المتطفل عليها( الذبابة ليرقات العدد الكلي                                              

، لتحديد وجود يرقات المتطفل ضمن فترة توقف التطورشر حت يرقات ذبابة أوراق الزيتون في العمر الثاني )طور التطفل( في 
أو  عذراءالئله، ووجود العمر اليرقي األخير أو ألول فقط في فترة توقف تطور عاحيث يتواجد المتطفل في عمره ايرقات العائل، 

العمر األخير وعذارى تم حساب العدد الكلي ألفراد المتطفل الداخلي ومن ثم حساب عدد يرقات ه. المتطفل دليل على نشاطبالغات 
                          .بالنسبة لمجتمع المتطفلثم حساب النسبة المئوية لها  المتطفل

 المتطفل  العمر األخير وعذارى  عدد يرقات                                           
ـــــــــــــــ =   % المتطفل النشطة( )أفرادP.demadesيرقات العمر األخير وعذارى المتطفل ل ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــ     X  100      ـ

 في العينة ألفراد المتطفلالعدد الكلي                                                       
 التحليل اإلحصائي: -4

فروقات ال لتحديد One Way Anovaاعتمد تحليل التباين وفق  يثح Genestat برنامجحللت النتائج احصائيًا باستخدام 
وفق  توقف التطورلكل من الذبابة والمتطفل ضمن المرحلة الواحدة ل توقف التطورمعنوية بين النسب المئوية لليرقات الخارجة من ال

بين النسب المئوية  rحساب معامل االرتباط ل Genestatبرنامج  استخدامكما . اً ( يوم60، 30، 15فترات التحضين المختلفة )
 .P.demadesوالمتطفل  D. oleaeأوراق الزيتون لألفراد النشطة لكل من ذبابة 

 المناقشة:النتائج و 
 :D.oleaeالتناوب الحراري على يرقات ذبابة أوراق الزيتون  تأثير-1

من  توقف التطورالنمو بقيت في هذه المرحلة في جميع مراحل المتوقفة عن  D.oleaeبينت النتائج أن يرقات ذبابة أوراق الزيتون 
 عندأي  ،وذلك في فترة التحضين األولى فقط نوفمبر/في شهر تشرين الثاني اً يوم 120حتى بعد مرور  يوليو/بداية شهر تموز

وجود بالغات منبثقة للذبابة  لم تنشط اليرقات بدليل عدمحيث ، والمفترض أنها مناسبة لنمو وتطور اليرقاتم  o 1±20درجة حرارة 
من التحضين، مما يدل أن اليرقات ضمن فترة التحضين األولى  اً يوم 60وذلك بعد  فقط % 10-4تراوحت بين إال بنسب ضئيلة 

د كانت تمر بفترة ثبات توقف للنمو بعد دخولها مع ارتفاع الحرارة في الصيف بهذه الفترة. بينما لم تنشط اليرقات بوضوح في الشاه
(. يكون العامل الحراري عند بعض أنواع 1الجدول )%  22.54من تواجدها في الظروف الحقلية وبلغت  اً يوم 110إال بعد 
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 ،الحشرات هو العامل الرئيس لدخولها في السكون كما هو الحال عند حشرات المناطق االستوائية التي تتمتع بتغيرات حرارية فصلية
الحرارة كعامل  درجة وبالتالي طول الفترة الضوئية. حيث أن الحشرات تعتمد بشكل رئيس على لكن بتغيرات قليلة لطول النهار

يحــدث السكــون ويثبــت فــي الظـروف  Sarcophaga spilogasterمنظم للسكون على سبيــل المثال في ذبابـة اللحـم االستوائيـة 
خنفساء البطاطا )كولورادو( دراسة على . كما أظهرت (Tauber and Tauber. 1976) الحــرارية البـاردة المعتدلة

Leptinotarsa decemlineata   طول بينما ،الحرارة ال تلعـب دورًا أساسي ًا أو أنها تلعب دورًا صغيـرًا في ثبات السكــون  درجة أن 
 .(Tauber and Tauber. 1976الفتـرة الضوئيـة هـي العامـل الرئيس فــي الحـفاظ علـى استقـرار وثـبات السكــون )

التي حضنت فيها اليرقات  في المراحل الثالث األولى D.oleae ليرقاتنشطة  أفرادعدم تواجد أي  إلى (1نتائج الجدول )تشير 
في مرحلة  اً يوم 60و  30. بينما أدت زيادة مدة التحضين إلى ضت للبرودةثم عر   في فترة التحضين األولى فقط اً يوم 15 نحولـ

±  26.87النشطة للذبابة من  األفراد، حيث تراوحت نسب D.oleae األولى ثم تعريضها لفترة البرودة إلى نشاط يرقات التحضين
 اً يوم 30والتي سجلت أعلى نسبة لها في المرحلة الثانية أي في العينات المأخوذة من الحقل بعد  ،% 0.7±  80.95إلى  4.9

في نسبة ومتفاوتة زيادة ملحوظة . مع تسجيل يوم في فترة التحضين األولى 60مدة من تواجدها في الحقل وذلك بعد تحضينها ل
حيث  ،اً يوم 60عند زيادة مدة التحضين األولى إلى  المرحلتين الثانية والثالثة من بدء توقف التطورالنشطة في  D.oleaeيرقات 

كما المرحلتين ضمن هاتين  اً يوم 60و 30لمدة بين نسب اليرقات النشطة المحضنة خاصة %  1عند تواجدت فروقات معنوية 
 توقف التطورللشاهد المقابلة لليرقات المجلوبة من الحقل في مرحلة بدء  D.oleae(. كما نجد أن يرقات 1يوضح الجدول )

وذلك بسبب ط لم تبد أي نشا فقط اً يوم 30والمحضنة لمدة  اً يوم 30يرقات المجلوبة بعد الوكذلك  اً يوم 60و اً يوم 30والمحضنةـ 
بنسبة من تواجدها في الظروف الحقلية و  اً يوم 110بينما لم تنشط اليرقات بوضوح في الشاهد إال بعد عدم مرورها بفترة برودة. 

  (.1الجدول )في % كما ذكر سابقًا  22.54بلغت 
في الحقل إذ أن  تعريضها طور من بدء وقف التيومًا  120و 90يالحظ أن  يرقات العائل كانت قادرة على النشاط بعد قضائها 

كافية لعودة نشاط  يوم كانت 15لمدة م  o 1±7والبرودة في فترة التحضين األولى  اً يوم 15لمدة م  o 1±20لدرجة حرارة مناسبة 
% بعد  1تم الحصول على نسب نشاط متقاربة لليرقات ولم تسجل فروقات معنوية فيما بينها عند  عام. حيثبشكل  اليرقات
وذلك  ،اً يوم 15لمدة  بعد التحضين في فترة التحضين األولى، في حين كانت الفروق أكثر وضوحاً  اً يوم 60و 30ين لمدة التحض

عنها  اً يوم 60 بعدبينما سجلت نسب أعلى لألفراد النشطة المحضنة من بدء توقف التطور.  اً يوم 90بالنسبة لليرقات المجلوبة بعد 
 (.1) كما يوضح الجدول اً يوم 120وذلك لليرقات المجلوبة بعد  ،رة التحضين األولىفي فت اً يوم 30و 15من المحضنة 

بعـد  % وذلـك  62.7أعالهـا % و 24أدناها نسب بلغت والتي نتائج نشاط يرقات العائل في عينات الشاهد  هذه النتائج مع توافقت
تعرضـها لدرجـة نتيجـة لليرقـات ب تواجـد هـذا النشـاط فـي الحقـل علـى التـوالي، وبـذلك يمكـن أن نؤكـد سـب اً يوم 200و  125قضائها 

 أكتـوبر/بين فترتي النهار والليـل خـالل شـهري تشـرين األول حرارة مناسبة وحدوث تناوب حراري بين درجات حرارة مرتفعة ومنخفضة
الفروقــات وصــلت (، حيــث 2014) مديريــة األرصــاد الجويــة . 2014والمســجلة فــي محافظــة الالذقيــة لعــام  نوفمبر/وتشــرين الثــاني

خـالل شـهر م  o 17.6ومعـدل درجـة الحـرارة الصـغرى م  o 27.2إذ بلغ معدل درجـة الحـرارة العظمـى  ،مo 10الحرارية إلى حوالي 
خـــالل شـــهر م  o 12.5ة الصــغرى الحـــرار  ومعــدل درجـــةم  o 22.8بلـــغ معـــدل درجــة الحـــرارة العظمـــى ، بينمــا أكتـــوبر/تشــرين األول
 .نوفمبر/تشرين الثاني

 ضمن عائله: P. demadesالمتطفل التناوب الحراري على  تأثير -2
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من  اً يوم 60بدليل عدم وجود أي بالغات منبثقة للمتطفل وحتى بعد  فقط لم تنشط يرقات المتطفل ضمن فترة التحضين األولى
 الحرارة في الصيف ارتفاع أنحيث متوافقة بذلك مع عائلها  لتطوراتوقف لالتحضين، مما يدل أن اليرقات كانت تمر بفترة ثبات 

ف الحقلية ن تواجدها في الظرو م اً يوم 110. بينما لم تنشط يرقات المتطفل بوضوح في الشاهد إال بعد بهذه الفترة لدخولهما أدى
 (.1الجدول )% 40بلغت بنسبة و 

 بعدوذلك  قف تطور عائلهامن تو  ( عدم تواجد أي يرقات نشطة للمتطفل في المراحل الثالث األولى1ول )دبينت نتائج الج
 اً يوم 60و 30ت زيادة مدة التحضين إلى . بينما أد  ثم تعريضها للبرودة درجة مئوية 20يومًا على درجة حرارة  15تحضينها لمدة 

 39المتطفل النشطة من  أفرادحيث تراوحت نسب  ،في مرحلة التحضين األولى ثم تعريضها لفترة البرودة إلى نشاط يرقات المتطفل
في  اً يوم 30عنها للمحضنة  اً يوم 60نسب أفراد المتطفل النشطة لليرقات المحضنة  وجود ارتفاع في كما لوحظ ،% 100 – ±1 

سجلت  حيث ،للعائل ورالتطقف ضمن مرحلة تو في الحقل اً يوم 60و 30لليرقات التي قضت  بالنسبة وذلك ،فترة التحضين األولى
 (.1) كما يوضح الجدول اً يوم 60و 30النشطة المحضنة عند  راد المتطفلأفبين نسب  % 1فروقات معنوية عند 

يومًا في  120و 90كانت قادرة على النشاط بعد قضائها  ، وكما هو الحال بالنسبة ليرقات العائل،أن  يرقات المتطفلأيضًا يالحظ 
بعد المعالجة بالبرودة  ،لتحضين األولى كانت كافيةفي فترة ا اً يوم 15لمدة م  o 1±20إذ أن  تعريضها لدرجة حرارة مناسبة  ،الحقل
مع وجود فروقات  ،%100وصلت إلى  بشكل عام للمتطفلنشطة مرتفعة  أفرادعلى نسب للحصول  ،اً يوم 15لمدة م  o 1±7عند 

 (.1الجدول ) %،1عند  المسجلة معنوية بين النسب
أدناها  في المتطفل النشطة أفرادبلغت نسب  حيث ،عينات الشاهد نشاط يرقات العائل ومتطفله في نتائج النتائج مع هذه توافقت
عودة عائله  للمتطفل إلىالنشاط  ويرجع هذافي الحقل،  اً يوم 170و 155وذلك بعد قضائها في أعالها % 78.26و% 37.5

أخيرًا ومن خالل مقارنة نسب األفراد النشطة المسجلة، سواًء في  .نوفمبر/وتشرين الثاني أكتوبر/للنشاط خالل شهري تشرين األول
 .(r=0.84)وعائله  المتطفلالعينات المحضنة أو عينات الشاهد، يمكن القول بأن هناك ترابط طردي قوي بين نشاط 
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المئوية ألفراد  والنسبة( طورتوقف الت)الخارجة من  النشطة D.oleae (L2)النسبة المئوية ليرقات ذبابة أوراق الزيتون  .1 الجدول

لفترات مختلفة  )  Co ،16 L: 8 D،Rh=75% 1±20بعد تعريض اليرقات لتناوب حراري ) n= 100)النشطة ) P.demadesالمتطفل 

 خالل مراحل توقف التطور. فقط يوم 15( لمدة  Co ،0 L: 24 D ،Rh=75% 1±7( يوم ثم )15-30-60)

 يوم فقط. 15: حضنت اليرقات في فترة التحضين األولى لمدة Aالعينة  *
 يوم فقط. 30لمدة : حضنت اليرقات في فترة التحضين األولى Bالعينة  *

 يوم فقط. 60ولى لمدة : حضنت اليرقات في فترة التحضين األ C* العينة 
 .ةليرقات الذبابة والمتطفل كل على حد توقف تطورلكل مرحلة  %1* القيم التي يتبعها نفس الحروف في نفس العامود ال يوجد بينها فرق معنوي عند احتمال 

خرج مباشرة من هي عبارة عن سكون قسري صيفي شتوي، حيث أنها ال ت D.oleaeعند يرقة  فترة توقف التطورنجد أن مما سبق 
وكسر سكونها البد من  D.oleaeيرقات ذبابة أوراق الزيتون  لذلك لتنشيطة. يحتى بعد تحسن الظروف البيئ توقف التطورظاهرة 

، لى درجة الحرارة المناسبة للنشاطاألقل مهما بلغت مدة وجودها ع ىعل اً يوم 15لمدة م  o 1±7حفظها عند درجة حرارة منخفضة 
 .P. demades اطبق على متطفلهواألمر نفسه ين

لمدة شهر على األقل، ويعمل هذا م  o 1±20الساكنة بالعودة للنشاط ال بد من حفظها عند درجة حرارة  D.oleaeولتبدأ يرقات  
أما في أنواع أخرى مشابهة كما هو  في اليرقات المتطفل عليها. P. demadesالنشاط بشكل مؤكد إلى تنشيط المتطفل الداخلي 

باإلضافة ، C° 30إلى  20درجات الحرارة ضمن مجال ِمْن  فإن Co.sorghicola  Coquilletد ذبابة تدرن الذرة البيضاء عن
، تعمل على إنهاِء السكون اليرقي وظهور البالغات إلى ضرورة تعرضها لفترة حرارة باردة أو قضائها فصل الشتاء في الحقل

(Baxendale andTeetes,1983.) القمح البرتقالية اليرقات الساكنة لذبابة أزهار نشط ال ت بينماSitodiplosis mosellana 
Gehin (Diptera: Cecidomyiidae)  وطفيلهاKirby penetrans Macroglenes )(Hymenoptera: Pteromalidae 

 المرحلة

ت  
نا

عي
ال

2
L

 

 نبثقة %البالغات الم

 خالل فترة التحضين األولى
 % لألفراد النشطة في الشاهد % لألفراد النشطة

الفترة 

التي 

قضتها 

 يرقات

الشاهد 

 في الحقل

D.oleae P.demades D.oleae P.demades 
D.oleae P.demades 

SD±M SD±M SD±M SD±M 

بدء توقف 

 التطور

2014/7/7 

A 0.00 0.00          b    0.00      c1    0.00 0.00 0.00 35 

B 0.00 0.00 a1.41± 58.97 a1 0.2±42.8 0.00 0.00 50 

C 0.00 0.00  a 0.7± 55.81    b1      1±39    0.00 0.00 80 

0.01LSD  6.97 3.306  

يوم من  30بعد 

 توقف التطور

2014/8/7 

A 0.00 0.00        c    0.00          b1    0.00 0.00 0.00 65 

B 0.00 0.00 b 3.5± 58.67 a1 1.56±71.43 0.00 0.00 80 

C 7 ± 1 0.00 a 0.7± 80.95 a1 0.77±77.77 22.54 40 110 

0.01LSD  6.139 12.25  

يوم من  60بعد 

 توقف التطور

2014/9/7 

A 0.00 0.00         c    0.00          c1    0.00 0.00 0 95 

B 0.00 0.00 b 4.9± 26.87 b1 2.89±57.89 22.54 40 110 

C 10 ±2 0.00 a  1.4±60.29        a1       100 26.03 54.55 140 

0.01LSD  6.265 6.705  

يوم من  90بعد 

 توقف التطور

2014/10/7 

A 0.00 0.00 a  3.8±84.85       a1    100 24.00 55.56 125 

B 4 ± 1 0.00 b  1.2±63.77       a1    100 26.03 54.55 140 

C 7 ± 1 0.00 b 2.8±60.00 b1 0.5±81.5 33.33 78.26 170 

0.01LSD  9.706 1.253  

يوم من  120بعد 

 توقف التطور

2014/11/7 

A 0.00 0.00 b 1.41±54.05     b1      2±80 34.38 37.50 155 

B 5 ± 1 0.00 b 1.06±49.32 b1    0.3±83.3 33.33 78.26 170 

C 10 ± 1 0.00 a  1.7±60.32        a1     100 62.71 66.67 200 

0.01LSD  12.53 5.269  
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 Wise and Lamb. 2004 Chavalle et,) يوم على األقل 100لمدة م °  2.5ا لفترة حرارة باردة متم تعريضهيإال  بعد أن 
al., 2015.) 

بتغير درجات الحرارة، األمر الذي يؤدي إلى إحداث  D.oleaeوبشكل واضح يرتبط إنهاء فترة السكون ليرقات ذبابة أوراق الزيتون 
وقد وجد ، التغيرات الفيسيولوجية المرتبطة بذلك، خاصة ارتفاع نسبة هرمون االنسالخ في اليرقات مع بداية الخروج من السكون 

وبالتالي يؤدي ذلك ، عند العديد من الحشرات ارتباط الخروج من السكون بتغير العوامل البيئية والهرمونية المسيطرة على السكون 
خراجها من السكون مع عائلها الذي تتزامن في دورة حياتها معه  P. demadesالداخلي إلى تنشيط يرقة المتطفل   Baidaq et)وا 

al.,2015)معامل االرتباط  باستخدام في التجربة عائلهو تأكد من ارتباط كل من المتطفل . وتم الr  0.84الذي بلغت قيمته.  
يأتي متوافقًا مع فترة انبثاق بالغات ذبابة أوراق الزيتون خالل الفترة الممتدة من نهاية  الداخلي أن تواجد بالغات المتطفلكذلك لوحظ 

سجل في دراسات أخرى على عوائل مختلفة أن بالغات كما  .(2010 ،بيدق) حزيران/يونيوشهر شباط/فبراير ولغاية نهاية شهر 
( Tomkins et al., 2000 ضمن Todd, 1959) D.maliأيام بعد عائلها  3-2تبدأ بالُظُهور بعد  P. demadesالمتطفل 

 .) Tomkins et al ., 2000 ضمن D. pyri (Dumbleton, 1935 عائلها  بعد ظهور وثالثة أسابيع
ل للمتطفل  تزامن دورة حياته مع دورة حياة العائل  Shaw et al., (2003) في دراسة  P.demadesومن الجدير ذكره أنه سج 

D.mali. خاصة ما يتعلق منها بالمفرزات الهرمونية  ،مما يشير إلى إمكانية وجود عالقة فيسيولوجية متبادلة بين العائل والمتطفل
ن  المتطفالت الداخلية يمكن أن تتأثر بشكل مباشر بهرمونات أ Riddiford (1975) بين بدوره والتطور. المؤثرة على النمو 

نمو وتطـور ذبابة تجعد  م في° 27لوحظ تأثير درجات الحرارة المرتفعة كذلك  .عائلها أو بشكل غير مباشر من أجل متابعة نموها
أثر كال الشريكين تبعًا لعدد األجيال حيث ظهرت الحشرات البالغة بشكل بحيث يت P.demadesوطفيلها  D. maliأوراق التفاح 

وفي  (.Sandanayaka and Ramankutty.2007أكبر في الجيل الرابع عنه في الجيل الثاني وعلى درجة الحرارة نفسها )
بشكل مترافق في  hinGe S.mosellanaوعائله  .Kirby penetrans M من المتطفل تجارب أخرى سجل انبثاق البالغات لكل

 Wise and,)ة محددة مما يشير إلى ارتباط نشاط المتطفل بنشاط عائله رات حراري  عند تغي  وذلك نفس الفترات بعد مراحل المعالجة 
Lamb. 2004 Chavalle et al., 2015;.)  كما تلعب العوامل الحرارية والهرمونية دورًا مسيطرًا على الدخول والخروج من

   Ostrinia nubilalis Hubnerحفار ساق الذرة األوروبي  عند السكون 
( Bean and Beck, 1980; Beck and Hanec, 1960 , Ramadhane et al., 1987; 1988)  حيث وجدت آثار من

االنسالخ في مرحلة انتهاء بينما ترتفع نسبة هرمون  .(Gelman and Wood, 1983) هرمون االنسالخ خالل فترة السكـون 
( فإن Diptera: Cecidomyiidae)   Aphidoletes aphidimyza(. أم ا عند النوعBean and Beck, 1980) ون السك

 Kostal and Havelka)م° 26.4 -إلـى  19.0 -تصل من جدًا يرقات هذا النوع تدخل السكون عند درجات حرارة منخفضة 
.2000.)  

 :االستنتاجات
 1±7ند ـــــضها لفترة برودة عيشتوي وللخروج من هذا السكون البد من تعر في سكون قسري صيفي  D.oleaeتدخل يرقة  -1

o  حتى بعد تحسن الظروف البيئية. توقف التطوريومًا حيث أنها ال تخرج مباشرة من ظاهرة  15لمدة ال تقل عن  م 
 .P.demadesيؤدي حكمًا إلى تنشيط المتطفل  D.oleaeإن تنشيط العائل  -2
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من  اً يوم 30بعد مرور  D.oleaeمن يرقات  P.demadesعالية من المتطفل الداخلي  يمكن الحصول على أعداد -3
لدرجة ثم تعريضها بعد ذلك م   o 1±20عند درجة حرارة  اً يوم 60وحفظها لمدة  ،سكون عائلها في الظروف الطبيعية

ادية للحصول على أعداد عالية من يومًا وهي المرحلة والفترة األمثل واألكثر اقتص 15لفترة ال تقل عن م   o 1±7حرارة 
مما يفسح المجال أمام إمكانية اإلستفادة من هذا الطفيل في عملية المكافحة  %،70المتطفل الداخلي تصل إلى أكثر من 

طالقه حقليًا في التوقيت المناسب.   مستقباًل من خالل جمعه وتربيته وا 
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Abstract 

This work aimed to study the environmental factors influencing growth stopped of olive 

leaf midge Dasineura oleae F. loew (Dipter: Cecidomyiidae) and its host 

(Hymenoptera: Platygasteridae) Platygaster demades Walker, such as temperature and 

reservation period. A series of experiments had been done to end this phenomena of 

larvae by changing temperatures from suitable temperature at  20±1 °C accompanied 

with different photoperiods 16 L: 8D and relative humidity of 75± 5% during 15, 30, 

and 60 days, to low temperature at 1 ±7  °C accompanied with complete darkness and 

relative humidity of 75± 5%  for 15 days. This had been done after 30, 60, 90 and 120 

days of growth stopped. The experiments showed that there was a strong correlation 

between P. demades and the host. The larval activity of P.demades was synchronized 

with the host at all stages in which an activity was recorded. The results showed that D. 

oleae enters in a real diapause, that can be ended as larvae was exposed to low 

temperature for more than 15 days. It has been shown that temperature is the limiting 

factor of D. oleae diapause and its parasitoid P. demades. 

Keywords: Olive leaf midge, Dasineura oleae, Endoparasitiod, Platygaster demades, 

Diapause, Temperature. 
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