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. 2018ُنفذ البحث في حقؿ الزيتوف بمحطة بحوث المختارية التابعة لمركز بحوث حمػص خػ ؿ الموسػـ 
                                                              مصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائد ااذبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي إدارة ذبابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار الزيتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوفتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتخداـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة 

Bactrocera oleae G. (Diptera: Tephritidae)  : ،ااكسػوف فرمونيػة، قصػقة صػفرام فرمونيػة(
فرمونيػػػػػة وذائيػػػػػة %(، قصػػػػػقة صػػػػػفرام 2قصػػػػػقة صػػػػػفرام فرمونيػػػػػة وذائيػػػػػة ) نػػػػػائي فوسػػػػػفات ا مونيػػػػػـو

%(، 2%(، ماكفيؿ)ىيػػدروليزات البػػروتيف2%(، ماكفيػػؿ ) نػػائي فوسػػفات ا مونيػػـو2)ىيػػدروليزات البػػروتيف
%(. أظيػػرت 2%(، قنػػاني ب سػػتيكية )ىيػػدروليزات البػػروتيف2قنػػاني ب سػػتيكية ) نػػائي فوسػػفات ا مونيػػـو

ى اذب لذبابة  مار الزيتوف بمتوسػط %( أعطت أعم2النتائج أف مصائد ماكفيؿ ) نائي فوسفات ا مونيـو
%( بمتوسػػػط 2)حشػػػرة/ المصػػيدة/ أسػػػبوعياا(، تمتيػػا مصػػػائد ماكفيػػؿ )ىيػػػدروليزات البػػروتيف 97.95تعػػداد 
%( 2)حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(،  ـ مصائد القناني الب ستيكية ) نػائي فوسػفات ا مونيػـو 48.59تعداد 

عياا(، بينمػػػا تػػػراوح متوسػػػط اػػػذب المصػػػائد ا خػػػر  مػػػف )حشػػػرة/ المصػػػيدة/ أسػػػبو  20.59بمتوسػػػط تعػػػداد 
)حشػػػػرة/ المصػػػػيدة/ أسػػػػبوعياا(. وكػػػػاف أعمػػػػى متوسػػػػط اػػػػذب لمصػػػػائد ماكفيؿ) نػػػػائي  20.14إلػػػػى  8.22

( 110.33، 185.0%( فػػػػي بدايػػػػة شػػػػير أيمػػػػوؿ بمػػػػ  )2%، ىيػػػػدروليزات البػػػػروتيف2فوسػػػػفات ا مونيػػػػـو
%( بمتوسػػط 2ني الب سػػتيكية ) نػػائي فوسػػفات ا مونيػػـو)حشػػرة/ المصػػيدة/ أسػػبوعياا( عمػػى التػػوالي، ولمقنػػا

( )حشرة/ المصيدة/ أسػبوعياا(. كػاف لمعوامػؿ المناخيػة )متوسػط دراػة الحػرارة العظمػى والصػ ر  45.67)
والرطوبػػة النسػػبية%( ليػػا تػػي يراا اياابيػػاا فػػي زيػػادة تعػػداد ماتمػػا حشػػرة ذبابػػة  مػػار الزيتػػوف، فبمػػ  معامػػؿ 

( عمى التػوالي، ممػا أد  إلػى اقنفاػار العػددف المفػاايم ل فػة، 0.23، 0.25، 0.46اقرتباط البسيط )
أايػاؿ متتاليػة كػاف أخطرىػا الايػؿ ال الػث. تبػيةف نتياػة التحميػؿ اإلحصػائي أف ىنػاؾ  4فبم  عدد ا اياؿ 

 %،(2%، ىيػػػدروليزات البػػػروتيف2فػػروؽ معنويػػػة وايػػحة بػػػيف مصػػػائد ماكفيػػؿ ) نػػػائي فوسػػػفات ا مونيػػـو
%( وااكسػوف الفرمونيػة عنػد 2، وكذلؾ بيف القناني الب ستيكية ) نائي فوسفات ا مونيػـوقية المعام توب

% 2%. ينصح باستخداـ مصائد )ماكفيؿ، القناني الب ستيكية(  نائي فوسػفات ا مونيػـو5مستو  معنوية 
 في خفض تعداد ذبابة  مار الزيتوف كونيا آمنة وصديقة لمبيئة.  

 ذبابة  مار الزيتوف، ك افة عددية، مصائد ااذبة، مكافحة. :مفتاحيةالكممات ال

mailto:B_oudeh@hotmail.com


 

Oudeh  et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 112-170 February 2021 
 

 2021ر فبراي/ شباط 170-162(:1)8السورية للبحوث الزراعية المجلة  –وآخرون  عودة 163

 :المقدمة
تحتؿ شارة الزيتوف مكانة ىامة بيف أشاار الفاكية لما تنتاو مف  مار وزيت يستعم ف في ت ذية اإلنساف وا وراض الطبية، حيث ُيعد 

لى الزيتوف مف المصادر الرئيسية لمك ير مف العناصر ال ذائية كا حماض الدىنية وا م ح المعدنية والكاروتيف والفيتامينات، باإليافة إ
شاار المعمرة الذف ُيعد مف أاود أنواع الخشب، كما ُتساىـ في است مار ا رايي الوعرة والمنحدرات و توفر فرصاا ك يرة خشب ا 

 (. 1993لمعمؿ )الديرف، 
تتوزع زراعة الزيتوف بشكؿ رئيسي في مناطؽ شماؿ وورب سورية في محافظات إدلب، حمب، طرطوس وال ذقية تمييا المناطؽ 

 ىكتار واإلنتاج 691769سطى وبشكؿ نادر في المحافظات الشرقية مف سورية، حيث بم ت المساحة المزروعة بو الانوبية والو 
 .    (2016، وزارة الزراعة واإلص ح الزراعي)في محافظة حمص طف  67478طف منيا  668441

دية كبيرة، تؤ ر عمى س مة المحصوؿ، وتؤدف تتعرض شارة الزيتوف لإلصابة بالعديد مف اآلفات الحشرية، التي تسبب أيراراا اقتصا
، Prays olea  Bern، ع ة الزيتوف  Gmelin  Bactrocera oleae ومف أىميا: ذبابة  مار الزيتوف      إلى تدىوره كماا ونوعاا 

)نمور وزياد شيخ خميس   .Zeuzera pyrina L التفاحساؽ حفار و    Euphyllura straminea  Loginovaبسي  الزيتوف 
،2005.) 

ُتعد ذبابة  مار الزيتوف مف أخطر اآلفات التي تيااـ شارة الزيتوف سوام كانت أشاار مزروعة أو برية وتسبب تساقط  مارىا قبؿ 
مييا % في بعض المناطؽ وخاصةا التي لـ يطبؽ ع100النيج، وتدىور قيمتيا التسويقية، وقد تصؿ نسبة اإلصابة بيذه اآلفة إلى 

 5(، وقد يصؿ إلى 2008أاياؿ/ العاـ )إدريس،  5-3. وتبيف أف الحشرة ليا مف (Girolami et al,1981)برامج إدارة متكاممة 
 (.2005أاياؿ/ العاـ )نمور وزياد شيخ خميس ،

أك ر ا حياف عشوائية  أومب المواسـ في سورية ُتصاب بذبابة  مار الزيتوف، مما دفا بمزارعي الزيتوف إلى تطبيؽ مكافحة تكوف في
(. اىتـ الباح وف بالكشؼ عف وسائؿ بديمة لممبيدات 2008ووير منتظمة، و أحياناا باقعتماد عمى مبيدات مايولة المصدر )إدريس، 

)فرمونية الحشرية التي تعطي كفامة عالية في إدارة ذبابة  مار الزيتوف وبنفس الوقت آمنة بيئياا ومف أىميا استعماؿ المصائد الااذبة 
 .(Haniotakis et al., 1990)ووذائية( 

 ُأاريت العديد مف الدراسات حوؿ كفامة المصائد والمواد الااذبة المستخدمة معيا والتراكيز المختمفة ليذه المواد في إدارة ذبابة  مار
 1,7تشؼ الفيرموف الانسي )الزيتوف، فقد استخدمت في البداية مصائد قصقة صفرام الموف في دراسة حركة ماتمعاتيا  ـ اك

dioxaspiro(5,5) undecane  الااذب لذكور ذبابة  مار الزيتوف،  ـ تطورت المصائد الفرمونية واستخدمت في مراقبة واذب )
 ، كما تـ استخداـ مصيدة ماكفيؿ ال ذائية التي تحتوف عمى مواد ااذبة مختمفة في مكافحة ذبابة (Haniotakis et al., 1990)الذبابة

 مار الزيتوف، وُتعد مف أك ر أنواع المصائد استخداماا، فقد أشارت العديد مف الدراسات إلى فعالية ىذه المصيدة في مكافحة اآلفة 
(Kapatos and Fletcher, 1983) وأىـ المواد الااذبة المستعممة ما ىذه المصيدة مادة أم ح ا مونيـو ،(Rice et al.,2003) 

. (Kapatos and Fletcher,1983) ات البروتيف حيث استخدمت لسنوات عديدة في الك ير مف دوؿ العالـ وكذلؾ مادة ىيدروليز 
وأىـ مواد أم ح ا مونيـو المستخدمة ىي  نائي فوسفات ا مونيـو فكانت فعالية ىذه المادة عالية في اذب ك  الانسيف لذبابة  مار 
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يف التقاط المصائد الااذبة لذبابة  مار الزيتوف ونسبة اإلصابة ل مار الزيتوف )طرابمسي الزيتوف )ذكر وأن ى(، وواد ت زماا و يقاا ب
 (. 1999وخاطر، 
أنواع عديدة مف مصائد ذبابة  مار الزيتوف الااذبة منيا مصائد )ااكسوف الفرمونية، ماكفيؿ ال ذائية بيشكاؿ  Rice (2000)استخدـ 

 OLIPE (Olivareraوألوانيا المختمفة، مصائد صفرام قصقة فرمونية ووذائية بيشكاليا المختمفة( باإليافة إلى القناني الب ستيكية 
los Pedroches) كفامة عالية في إدارة اآلفة مقارنةا ما المصائد ا خر .ب ستيكية القناني ال، فيعطت 

في فيينا بالتعاوف ما منظمة الزراعة   IAEA (International Atomic Energy Agency)استخدمت وكالة الطاقة الذرية  
 ة الفرمونية ال ذائية أعمى كفامة في اذبوا وذية أنواع عديدة مف مصائد ذبابة  مار الزيتوف الااذبة فيعطت المصائد الصفرام ال صق

، وواد أف المصائد ال ذائية ىي ا ك ر اذب ل فة مف المصائد الفرمونية مقارنةا ما المصائد المستخدمة ا خر  ذبابة  مار الزيتوف
ف مرتبطة بفترة وساعات التزاوج.  ف اآلفة تكوف مستعدة لبدأ الت ذية ومياامة ال مار معظـ أياـ الموسـ، بينما المصائد الفرمونية تكو 
 مار الزيتوف وحفاظاا عمى البيئة  ةنظراا  ىمية شارة الزيتوف في المنطقة الوسطى ولأليرار اققتصادية الكبيرة المرتبطة بانتشار ذباب

دارتيا باستخ ةمف التموث بالمبيدات الحشرية، كاف ق بد مف دراسة الك افة العددية لذباب داـ بعض المصائد الااذبة  مار الزيتوف وا 
 الانسية وال ذائية مف أاؿ معرفة أفيؿ تمؾ المصائد التي تخفض نسبة اإلصابة إلى حدودىا الدنيا وبنفس الوقت آمنة بيئياا.

 مواد البحث وطرائقه:
 البحث: موقع -1
كـ في حقؿ زيتوف  15حمص عمى بعد نفذت الدراسة في محطة بحوث المختارية التي تقا في الاية الشمالية الشرقية مف مدينة  

ـ و بيف  7عاـ، معظـ ىذه ا شاار مف الصنؼ خييرف، تبم  المسافة بيف الصفوؼ  15ىكتار، عمر ا شاار 1.5مساحتو 
شماقا.  34.75شرقاا و خط عرض  36.74ـ، عمى خط طوؿ  503ـ. يرتفا الحقؿ عف سطح البحر 6ا شاار في الصؼ الواحد

تستخدـ مبيدات حشرية خ ؿ فترة تنفيذ الدراسة في حيف استخدمت مبيدات أعشاب عند اليرورة. يسود  لـنقيط و ترو  ا شاار بالت
، ويبم  شير أيار بداية شير تشريف أوؿ ويستمر حتىالمنطقة مناخ حار وااؼ صيفاا وبارد شتاما، يبدأ سقوط ا مطار في بداية 

 مـ وفؽ معطيات محطة ا رصاد المواودة في موقا البحث. م 342المعدؿ السنوف لكميات ا مطار الياطمة 
 المصائد المستخدمة في الدراسة:– 2

  جاكسون الفرمونية: تتكون المصيدة من األجزاء التالية: مصيدة . 2-1
 سـ.10×12×18أبعاد المصيدة الموف ا بيض  وذأ ػ ىيكؿ خاراي لممصيدة عمى شكؿ دلتا 

 ب ػ الصفيحة الكرتونية ال صقة في الداخؿ. 
 ج ػ كبسولة الفرموف مواودة في منتصؼ الصفيحة الكرتونية ال صقة. 

مصػنوعة مػف الكرتػوف المقػو    انسػية )فرمونيػة( لونيػا أصػفر تاػذب الػذكور فقػط : ىػي مصػائد. مصيدة الصققة صقفراء فرمونيقة2-2
 سـ، وتويا كبسولة الفروموف في منتصؼ المصيدة.02× 02م طاة بك  الاانبيف بطبقة ب ستيكية رقيقة قصقة أبعادىا 

نػػاث ذبابػػة : 1. مصققيدة الصقققة صققفراء فرمونيققة  ذائيققة2-3 ىػػي مصػػيدة فرمونيػػة وذائيػػة قصػػقة تاػػذب بال ػػات كػػ  الانسػػيف ذكػػور وا 
%( بكمية 2سـ، يويا الفرموف في منتصؼ المصيدة وتويا المادة ال ذائية ) نائي فوسفات ا مونيـو 30×  20أبعادىا  مار الزيتوف 

 سـ م قب لمسماح لألمونيا باقنتشار مف خ لو وذلؾ في الحافة العموية لممصيدة.  6×19غ يمف كيس ب ستيكي شفاؼ أبعاده 50
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 %.0تشبو المصيدة السابقة إنما يتـ استبداؿ المادة ال ذائية بييدروليزات البروتيف :2مصيدة الصقة صفراء فرمونية  ذائية. 2-4
%( تاذب بال ات ك  0: وىي مصائد ب ستيكية وذائية تحتوف عمى طعـو ااذبة ) نائي فوسفات ا مونيـو1مصيدة ماكفيل. 2-5

ناث ذبابة  مار الزيتوف، قسميا العموف شفاؼ الموف و  سـ وقطرىا الخاراي 13السفمي أبيض أو أصفر الموف، ارتفاعيا الانسيف ذكور وا 
 مؿ مف محموؿ المادة ال ذائية. 022سـ، سعة المصيدة حوالي  4سـ، قطر الفتحة الداخمية السفمى  1151

 %.0تشبو المصيدة السابقة إنما يتـ استبداؿ المادة ال ذائية بييدروليزات البروتيف :2مصيدة ماكفيل. 2-6
%(، يػتـ 0بمحموؿ وػذائي ) نػائي فوسػفات ا مونيػـو 0/0لتر تعبي بمقدار  0-1مصائد ب ستيكية سعتيا مف  :1بالستيكية أوعية. 2-7

ناث ذبابة  مار الزيتوف. 2-1 قبيا في ال مث العموف بعدد مف ال قوب    قوب مف أاؿ اذب ك  الانسيف ذكور وا 
 %.2إنما يتـ استبداؿ المادة ال ذائية بييدروليزات البروتيفتشبو المصيدة السابقة  :2بالستيكية أوعية. 2-8
 

 القراءات:طريقة أخذ  -3
( قبؿ نشاط الحشرة في بداية شير حزيراف عمى ارتفاع مف 2008ُتعمؽ المصائد في الاية الانوبية الشرقية  شاار الزيتوف )إدريس، 

في شير  نشاطيا يا مف ذباب  مار الزيتوف حتى فترة توقؼيتـ فحص المصائد أسبوعياا وعدة محتويات ـ فوؽ سطح ا رض، 2إلى  1.5
 مرة. أسابيا 3 – 2 الفرموف والمادة ال ذائية الااذبة والمادة ال صقة كؿ كبسولةتشريف  اني، يتـ ت يير 

 

 :تعداد ذبابة ثمار الزيتونتأثير العوامل المناخية في  -4
عمى العوامؿ المناخية مف محطة ا رصاد الاوية المواودة في موقا البحث كمتوسطات أسبوعية لكؿ مف متوسط تـ الحصوؿ  •

  .دراة الحرارة العظمى والص ر  ْ)ـ( ومتوسط الرطوبة النسبية )%(
مقارنة النتائج تمت ، و (r)حسب معامؿ اقرتباط البسيط ذبابة  مار الزيتوف ُحددت ع قة اقرتباط ما بيف العوامؿ المناخية وأعداد  •

  %.5عند مستو  معنوية  (r)ما اداوؿ 
 

 :تصميم التجربة والتحميل اإلحصائي -5
لمقارنة متوسطات ا عداد المناذبة مف ذبابة  مار الزيتوف إلى المصائد  (R.C.B.D)اسُتخدـ تصميـ القطاعات العشوائية الكاممة 

×  8=  فيكوف عدد القطا التاريبية مكررات )أشاار(، 4معام ت )مصائد(، تتكوف كؿ معاممة مف  8المختبرة. المعام ت الرئيسية 
 قطعة تاريبية. 32=  4

%، وذلؾ 5عند مستو  معنوية  L.S.Dوأقؿ فرؽ معنوف  Fلحساب قيمة  ANOVAحممت النتائج إحصائياا باستخداـ تحميؿ التبايف 
 .SPSS 17 البرنامج اإلحصائيباستخداـ 

 النتائج والمناقشة:
 :المنجذبة إلى المصائد المختبرة  B. oleaeدراسة الكثافة العددية لذبابة ثمار الزيتون -1

%( أعطت أعمى اذب لذبابة  مار الزيتوف بمتوسط 2( أف مصائد ماكفيؿ ) نائي فوسفات ا مونيـو1أظيرت النتائج في الادوؿ رقـ )
( أف المادة الااذبة  نائي فوسفات ا مونيوـ ذو 1999)حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(، وىذا يتوافؽ ما )طرابمسي وخاطر،  97.65تعداد 

 48.59%( بمتوسط تعداد 2ك  الانسيف لذبابة  مار الزيتوف، تمتيا مصائد ماكفيؿ )ىيدروليزات البروتيففعالية عالية في اذب 
)حشرة/ المصيدة/  20.59%( بمتوسط تعداد 2)حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(،  ـ مصائد القناني الب ستيكية ) نائي فوسفات ا مونيـو
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)حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(. ق تتوافؽ النتائج السابقة ما  20.14إلى  8.22خر  مف أسبوعياا(، بينما تراوح متوسط اذب المصائد ا 
أف المصائد الصفرام ال صقة الفرمونية ال ذائية كانت ا عمى في اذب ذبابة  مار الزيتوف ، بينما  (IAEAنتائج وكالة الطاقة الذرية )

ة أعطت كفامة عالية في إدارة اآلفة مقارنةا ما المصائد ا خر   وأف ىذه أف القناني الب ستيكي (Rice, 2000تتوافؽ النتائج ما )
( أف أعمى تعداد لذبابة  مار الزيتوف كاف 1( والشكؿ رقـ )1المصيدة واسعة اقستخداـ في الزراعة العيوية، وواد في الادوؿ رقـ )
، 59.54، 46.75، 24.5الرابا مف أيموؿ( بمتوسط تعداد )في ا سابيا التالية )الرابا مف تموز، ال اني مف آب، ا وؿ مف أيموؿ، 

( )حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا( عمى التوالي. فيناؾ أربا قمـ عددية لممصائد الااذبة المختبرة خ ؿ موسـ النمو وكؿ قمة تعبر 48.42
( أف 2008ة. ويتوافؽ ذلؾ ما )إدريس، عف ايؿ، وبالتالي ناد أف لحشرة ذبابة  مار الزيتوف أربعة أاياؿ متتالية في منطقة الدراس

أاياؿ/ العاـ )نمور وزياد شيخ خميس  5أاياؿ/ العاـ، ويصؿ عدد أاياليا إلى  5-3الحشرة لمحشرة في محافظة حمص ليا مف 
ط %( في بداية شير أيموؿ بمتوس2%، ىيدروليزات البروتيف2( . وكاف أعمى اذب لمصائد ماكفيؿ ) نائي فوسفات ا مونيـو2005،

%( بمتوسط 2( )حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا( عمى التوالي، ولمقناني الب ستيكية ) نائي فوسفات ا مونيـو110.33، 185.0تعداد )
أف المصائد ال ذائية ىي ا ك ر اذب ل فة مف  (Rice, 2000( )حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(، وتتوافؽ النتائج ما )45.67تعداد )

اآلفة تكوف مستعدة لبدأ الت ذية ومياامة ال مار معظـ أياـ الموسـ، بينما المصائد الفرمونية تكوف مرتبطة بفترة المصائد الفرمونية  ف 
 وساعات التزاوج.

 2112(: الكثافة العددية األسبوعية لذبابة ثمار الزيتون المنجذبة إلى المصائد المختبرة خالل موسم 1جدول )

 التاريخ
 ماكفيل تحوي أوعية بالستيكية تحوي

جاكسون 
 الفرمونية

الصقة صفراء 
 فرمونية

الصقة صفراء فرمونية 
  ذائية

ثنائي فوسفات 
 األمونيوم

هيدروليزات 
 البروتين

ثنائي فوسفات 
 األمونيوم

هيدروليزات 
 البروتين

ثنائي فوسفات 
 األمونيوم

هيدروليزات 
 البروتين

21/23/0214 2500±2514 2500±2514 0.582523± 2500±2514 2500±2514 2500±2514 2523±2514 2500±2514 

24/23/0214 0522±1 1500±2514 25522± 0522±0521 2500±2514 2523±1511 1522±1 252±2514 

11/23/0214 2522±1 0522±1 27.5400500± 1522±152 2523±2514 1522±1 1523±2514 1500±2514 

00/23/0214 00523±0520 15522±0 41522±03540 03522±0514 3522±1 4522±1 10500±1510 11522±0 

05/23/0214 13523±0511 10522±0 00522±00510 2523±0510 0500±2514 1500±0510 5500±1510 2522±0 

21/24/0214 00523±0530 11500±0522 53500±11551 22522±0252 0500±2514 3523±1510 10500±1510 3522±0 

10/24/0214 00522±021 00523±0512 101522±1452 51523±451 10500±0511 13522±0521 1.5305500± 02522±0521 

15/24/0214 02500±0550 10523±0501 110500±0255 41522±10531 12500±1510 10522±0521 01500±0524 14500±0522 

02/24/0214 01500±1542 02500±0522 110522±1551 04522±3511 2522±0 11523±0510 00522±0521 05522±0521 

20/25/0214 01523±2541 04522±0521 141522±1452 112500±1051 10523±1510 14523±0535 01522±0 00522±1505 

25/25/0214 00522±0514 15522±1 14252202522 120500±0252 3522±0521 10522±0521 02500±0512 01500±0510 

12/25/0214 10500±0512 10522±0 35522±00510 02523±12523 11522±1 10523±0535 00500±1542 01523±0512 
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00/25/0214 14500±0511 10522±0521 102500±1350 12500±10521 12500±0511 11500±0520 00500±1510 15500±0510 

02/25/0214 02523±0511 00500±0511 103522±0053 30500±11512 14500±0520 00523±0522 02522±0521 00522±4 

23/12/0214 02500±0524 10523±0530 112522±1250 12500±10500 10522±0502 12523±1510 04523±0524 04500±0530 

10/12/0214 11500±0501 10522±0 42500±0530 01500±4520 5523±0501 11500±0510 00522±0 15522±0514 

01/12/0214 5500±1.53 3500±1510 30523±12553 00523±3503 2522±0 5500±0501 12523±0510 12522±0521 

 16.67 20.14 11.14 8.22 48.59 97.65 14.35 20.59 المتوسط

%، 2( أف ىناؾ فروؽ معنوية وايحة بيف مصائد ماكفيؿ ) نائي فوسفات ا مونيوـ2تبيةف نتياة التحميؿ اإلحصائي في الادوؿ رقـ )
%( وااكسوف الفرمونية، بينما ق 2%( وبقية المعام ت، وكذلؾ بيف قناني ب ستيكية ) نائي فوسفات ا مونيـو2البروتيفىيدروليزات 

 %.5يواد فروؽ معنوية بيف بقية المعام ت فيما بينيا عند مستو  معنوية 
 2112موسم  تعداد ذبابة ثمار الزيتون المنجذبة إلى المصائد المختبرة (: التحميل اإلحصائي لمتوسط2جدول )

 المتوسط المصيدة 

 c  20.59 ( ) نائي فوسفات ا مونيـوقناني ب ستيكية 
 cd 14.35 ( )ىيدروليزات البروتيفقناني ب ستيكية 

 a 97.65 (  نائي فوسفات ا مونيـوماكفيؿ )
 b 48.59 ( )ىيدروليزات البروتيفماكفيؿ 

 d 8.22 ااكسوف الفرمونية 

 cd 11.14 قصقة صفرام فرمونية 

 c 20.14 ( ) نائي فوسفات ا مونيـوقصقة صفرام فرمونية وذائية 

 cd 16.67 ( )ىيدروليزات البروتيفقصقة صفرام فرمونية وذائية 

L.S.D  0.05  11.62 
 %.5يواد بينيا فروؽ معنوية عمى احتمالية  الحرؼ نفسو يمف العمود الواحد ق المتوسطات التي ليا                   

 :تعداد ذبابة ثمار الزيتونتأثير العوامل المناخية في  -2
( أف العوامؿ المناخية متوسط )دراة الحرارة الص ر ، العظمى، الرطوبة النسبية%( كاف ليا تي ير اياابي في نمو 1يشير الشكؿ رقـ )

( عمى التوالي، فكانت العوامؿ المناخية 0.23، 0.46، 0.25ماتما حشرة ذبابة  مار الزيتوف، فبم  معامؿ اقرتباط البسيط )وتطور 
المدروسة يمف المااؿ الحرارف والرطوبي الم الي ل فة خ ؿ موسـ النمو، وكاف المااؿ الحرارف الم الي ل فة المترافؽ ما أعمى 

%. أد  المااؿ الحرارف والرطوبي 63.07إلى  60.43، والرطوبة النسبية مف ـْ  32.0إلى  22.21وح مف ك افة عددية لمذبابة يترا
الم الي إلى اقنفاار العددف المفاايم لذبابة  مار الزيتوف في ىذا الموسـ. وواد أف الحشرة ليا أربا قمـ عددية خ ؿ موسـ النمو كؿ 
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درجة ال  ارة ال      درجة ال  ارة ال   ا  ال    ة/ م  س     اد ال   ة    ال   بة ال    ة

r= 0.23

r= 0.46

r= 0.25

( 2008)حشرة/ المصيدة/ أسبوعياا(، ويتوافؽ ذلؾ ما )إدريس،  59.54بمتوسط تعداد  قمة تعبر عف ايؿ، كاف أخطرىا الايؿ ال الث
 أاياؿ/ العاـ. 5-3أف الحشرة ليا مف 

تأثير العوامل المناخية )درجة الحرارة العظمى، درجة الحرارة الصغرى، الرطوبة النسبية%( عمى أعداد حشرة ذبابة ثمار  :(1شكل )

 8112خالل موسم  الزيتون
 االستنتاجات: -4
%( ا ك ر اذب لذبابة  مار الزيتوف،  ـ تمتيا مصائد ماكفيؿ)ىيدروليزات 2كانت مصائد ماكفيؿ ) نائي فوسفات ا مونيـوق 

%(، بينما كانت مصائد ااكسوف الفرمونية ا قؿ اذب مقارنةا ما 2%(،  ـ مصائد قناني ب ستيكية ) نائي فوسفات ا مونيـو2البروتيف
  ائد المختبرة.بقية المص

%( في اميا 2%( ا ك ر اذباا لذبابة  مار الزيتوف مف )ىيدروليزات البروتيف2كانت المادة الااذبة ) نائي فوسفات ا مونيـو - 
  المصائد المختبرة.

  واد أف حشرة ذبابة  مار الزيتوف ليا أربعة أاياؿ، أخطرىا الايؿ ال الث. -
 .الموسـالظروؼ المناخية الم الية )دراة الحرارة، الرطوبة النسبية%( ل نفاار العددف المفاائ ليذه اآلفة في ىذا  أدت -
 التوصيات: -5
% في خفض تعداد ذبابة  مار الزيتوف كونيا آمنة 2ػ ينصح باستخداـ مصائد )ماكفيؿ، قناني ب ستيكية(  نائي فوسفات ا مونيـو 

 وصديقة لمبيئة. 
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Abstract 

The research was conducted at olive orchard in Mokhtaria Research Station, 

Agricultural Research Center in Homs governorate during season 2018. Many 

attraction traps were used in management of Bactrocera oleae G. (Diptera: 

Tephritidae) named: pheromone Jackson, pheromone sticky yellow, food sticky 

yellow (di-ammonium phosphate 2%), food Sticky yellow (hydrolyzed 

protein2%), Mc Phail (di-ammonium phosphate 2%), Mc Phail (hydrolyzed 

protein2%), plastic bottles (di-ammonium phosphate 2%) and plastic bottles 

(hydrolyzed protein 2%). The results showed that Mc Phail traps (di-

ammonium phosphate 2%) attracted the highest number of B. oleae in an 

average of 97.95 (fly/ trap/ week), then Mc Phail traps (hydrolyzed protein 2%) 

with an average of 48.59 (fly/ trap/ week), then plastic bottles traps (di-

ammonium phosphate 2%) in an average of 20.59 (fly/ trap/ week), while the 

average of attraction of the other  traps ranged from 8.22 to 20.14 fly/ trap/ 

week), and the highest attraction of traps was at the beginning of September 

with an average of (Mc Phail traps di-ammonium phosphate 2%, hydrolyzed 

protein2%) (185.0, 110.33 fly/ trap/ week) respectively, while the  plastic 

bottles (di-ammonium phosphate 2%) averaged (45.67 fly/ trap/ week). The 

climatic factors averages (maximum and minimum temperatures and RH%) had 

a positive impact on B. oleae  where the simple correlation values were (0.46, 

0.25, 0.23) respectively,  which led to a sudden numerical explosive of B. oleae. 

There were four generations per year, the third generation was the most 

dangerous. The results of statistical analysis appeared that there were  

significant effects between Mc Phail traps (di-ammonium phosphate 2%, 

hydrolyzed protein2%) and other treatments, and also between plastic bottles 

traps (di-ammonium phosphate 2%) and pheromone Jackson at level 5%. It 

might be possible to use the traps Mc Phail and plastic bottles of di-ammonium 

phosphate 2% in reducing numerical density of B. oleae as an environmentally 

friendly techniques.  

Keyword: Bactrocera oleae G., Numerical Density, Attraction traps, Control. 
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