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ملخصال
Carthamus tinctorius)العصفر أصنافالحساسیة النسبیة لبعض . 2015. الرزاقفائق عبدو لؤي أصالن،عبد النبيبشیر،  L.)صابةلإل

.163- 157): 2(33النبات العربیة، . مجلة وقایةار في دمشق، سوریةبذبابة الثم
من العصفرأصنافعشرة استجابة یمو قتبهدف ،2012ة دمشق خالل الموسم الزراعي كلیة الزراعة بجامعمزرعةأجریت الدراسة في 
(Carthamus tinctorius L.)ذباب الثمار بصابةلإل(Diptera: Tephritidae) ،جمیعاألقراص الزهریة لن أبینت الدراسة .الصیفیة للمحصولة الربیعیة و عند الزراع

مقداره بمتوسط %24- 11عند الزراعة الربیعیة للعصفر بین صابةنسبة اإلتراوح متوسط،والمواعیدصنافبین األما مع وجود تباین صابةقد تعرضت لإلصنافاأل
ما عدا صنافوبقیة األSon11، وكانت الفروق ظاهریة بین الصنف إصابةبأقل نسبة PI301055مدخلوالإصابةبأعلى نسبة Son11، وتمیز الصنف 18.57%
، PI301055المدخلفي %16الزراعة الصیفیة بین فيصابةتراوحت نسبة اإلكما .%5إحتمال فرق معنویًا عند مستوى حیث كان الPI301055المدخل

كما اشارت النتائج الى وجود تفوق ظاهري لنسب المختبرة. صنافبین األغیر معنوّیةمع وجود فروق،%22.9مقداره بمتوسط Son11في الصنف %27.67و
ونسبة الخسارة فیها ووزن ألف بذرة الزهریة وعدد البذوراألقراص حجم كما اختلف .صنافعند الزراعة الصیفیة على مثیالتها عند الزراعة الربیعیة لجمیع األصابةاإل

، ونسبة الخسارة فیها، ص الزهریةاقر وعدد البذور في األ، وكل من حجم البذورصابةارتباط موجب بین نسبة اإلكان هناك و ي الزراعة ومن صنف آلخربین موعد
على التوالي.الصیفیةعند الزراعة الربیعیة و ووزن ألف بذرة 
.بةصا، قابلیة اإلأصناف، عصفر، ذباب الثمار، Tephritidaeكلمات مفتاحیة:

المقدمة

Carthamus tinctorius)یعد العصفر  L.))Asteraceae( من
المحاصیل متعددة األغراض فهو محصول زیتي وتوابلي وعلفي 

، ویستخدم في سوریة ألغراض تلوین األطعمة وٕاعطاء وصناعي
زیت الولیس إلنتاج ات، لحیوانوابذوره لتغذیة الطیور تستعملو النكهات 

جافة في حوض المتوسط في المناطق شبه الاً بریالعصفرینمو .)1(
المزروعة منه، صناف، وتتوافر الكثیر من األ)20(لبنانمثل سوریة و 

وانتشرت مؤخرًا الكثیر من التراكیب الوراثیة ذات الصفات المتفوقة، فقد 
وساعد في ازدادت المساحة المزروعة بالعصفر في إیران بشكل كبیر

).9المستنبطة (صنافوراثي لألذلك التداخل البیئي ال
،Tephritidaeأنواع ذباب الثمارالعدید من بیصاب العصفر

Acanthiophilus helianthiذبابة العصفر أهمها و  Rossi التي 1790
تعد من أكثر آفات العصفر خطورة في آسیا وأوروبا وشمال أفریقیا 

أهمهاChaetorelliaأنواع من الجنسو )، 19، 16، 8، 3(
Ch. carthami Stackelberg آفة على العصفر في غرب التي تعد

. تتغذى یرقات هذین النوعین من الذباب على )6آسیا وشمالي أفریقیا (
خسائر معنویة في وزن وغلة محدثةبذور العصفرو كرسي الزهرة

.)10، 4،6البذور وقابلیتها للتسویق (
ضمن برامج إدارة المقاومة صنافعتماد على األازداد مؤخرًا اإل

عن طرز وراثیة من العصفر حول العالم اآلفات، حیث تركز البحث 
، وكذلك في األنواع البریة مقاومة لذباب الثمارC. tinctoriusالمزروع
بالخصائص الشكلیة للنبات صابةوربط نسبة اإلCarthamusللجنس 

العصفرأصنافبینت األبحاث التي أجریت في الهند بأن ).5، 4(
أكثر قابلیة تكون یوجد زغب على نوراتها الزهریةقلیلة األشواك التي ال

متأخرة صنافألامقارنة بTephritidaeبأنواع ذباب الثمار صابةلإل
تمیزت بعض طرز .النضج التي یوجد زغب على نوراتها الزهریة

،A-300 ،JSF-1مثلصابةبمقاومتها لإلالمزروعة في الهندالعصفر
Tara ،EB-7 ،Giza ،NS-75 ،116-4-5 وJalgaon)14 وفي ،(

بذبابة صابةلإلأقل قابلیةكان P1-304498المدخلباكستان تبین أن 
،P1-304507المدخلهالمدروسة تالصنافالعصفر مقارنة ببقیة األ

.)P1-170274)17و P1-386172والمدخلین ،Thori-78الصنف و 
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بذبابة صابةنتیجة اإلقدرت الخسائر في محصول بذور العصفر
كانتو ، )12صنف (البحسب%70- 30بنحو العصفر في إیران 

للعصفر مشابهةهابعضو صابةأنواع العصفر البري مقاومة لإلبعض 
.Cالمزروع مثل  flavescensوالعصفر البري الفلسطیني

C. palaestinus)4 ،5(، قویة بین اللون ارتباطكما تبین وجود عالقة
Carthamusالنوع سود الذي یغلب على أغلفة بذور البني الم

oxyacanthusمن أصنافومقاومته لذبابة العصفر عند مقارنته ب
یمكن استخدام هذه السمة في بالتاليالعصفر المزروع بیضاء البذور، و 

بذباب الثمارصابةلإلمقاومةأصنافالستنباط برامج تربیة العصفر 
)12.(

أن اب الثمار بموعد الزراعة، حیث العصفر بذبإصابةتتأثر 
مقارنة بشكل أكبر عند الزراعة المتأخرةصابةیتعرض لإلالمحصول

).14، 7(بالزراعة المبكرة 
نفذت القلیل من األبحاث حول آفات العصفر في سوریة، ومؤخرًا 

العدید من الطرز واختبار قامت الهیئة العامة للبحوث الزراعیة بإدخال 
الحالیةنفذت الدراسة مع هذا التوجهاستمراراً .صفرالوراثیة من الع

بأنواع ذباب الثمارصابةالعصفر لإلأصنافیم قابلیة بعض و بهدف تق
في دمشق في موعدي الزراعة صابةذوره بسبب اإلوتقدیر الخسارة في ب

.الربیعیة والصیفیة

واد البحث وطرائقهم

القطع التجریبیة
الزراعة بجامعة دمشق، التي تقع على في مزرعة كلیةت الدراسةفذن

درجة33.537) عن سطح البحر، وعلى خط عرض م743ارتفاع (
، ویزرع فیها نبات العصفر منذ درجة شرقاً 36.319شماًال، وخط طول 

.2009عام 
تختلف مدخلة من نبات العصفرأصنافاختبار عشرة تم

وشكل وطول یهبارتفاع النبات، وعدد األقراص الزهریة المتكونة عل
). زرع 1(جدول الموجودة على األقراص الزهریة للنباتالقنیبات

ابعادهاخطوط تجریبیة على وحدات كل طراز وراثي في خمس 
في وصیفي، )18/3/2012(ربیعي،في موعدین، سم50×20

الخدمات الزراعیة المناسبة من رّي وتعشیب قّدمت. )27/5/2012(
یائیة.باستثناء المكافحة الكیم

جمع العینات
في الزراعة الربیعیة،10/6/2012جمعت العینات أسبوعیًا اعتبارًا من 

واستمر أخذ العینات في الزراعة الصیفیة،12/8/2012واعتبارًا من 

. لمدة ستة أسابیع لحین الحصاد عند اصفرار وجفاف األقراص الزهریة
لكل من ُجمع في كل مرة عینة تتكون من خمسین قرصًا زهریاً 

المدروسة أخذت بشكل عشوائي من القطع التجریبیة للصنف صنافاأل
(مكرر).عشرة أقراص من كل وحدة تجریبیةبعدد

صابةنسبة اإل
نقلت أقراص العصفر إلى المختبر حیث وضعت كل عینة في وعاء 

2º±26ضمن حاضنة مناخیة (عند بالستیكي شفاف مغطى بالشاش،
)، وتمت مراقبتها یومیًا %60ورطوبة ضوء، ظالم: 16:8وٕاضاءة س،

تسجیل عدد األقراص الذباب الكاملة. تم بعد ذلك لحین انبثاق حشرات
أو الزهریة المصابة من خالل مالحظة ثقوب خروج الحشرات علیها

وجود أغلفة العذارى أو الیرقات المیتة بداخلها، ثم حسبت نسبة 
.صابةاإل

المواصفات المدروسة للمحصول
صنافمن كل من األقرصًا زهریة سلیمة عشوائیاً 20جمع تم 

نضج األقراص الزهریة وجفافها، وتم قص المدروسة عند مرحلة
،القنیبات الموجودة علیها وقیاس عرض القرص الزهري من الجانبین

وطولها من قاعدة النورة وحتى قمة القرص الزهري وذلك بواسطة جهاز 
سب حجم القرص الزهریة لكل صنف ، وح®Nipponقیاس إلكتروني 

) المعّدلة من خالل Caleca)11وRizzoباالعتماد على معادلة 
اعتبار القطر مساویًا إلى متوسط طول وعرض القرص الزهري:

= طول l= عرض القرص الزهري، w=حجم القرص الزهري، Vحیث
القرص الزهري

زهریًا مصابًا قرصًا 20قرصًا زهریًا سلیمًا و20تم تشریح كما 
المدروسة لكل من موعدي الزراعة وحسب صنافمن كل صنف من األ

نسبة الخسارة متوسط عدد البذور السلیمة في كل صنف، وقدرت
:التالیةمن خالل المعادلة صابةنتیجة لإلالنهائیة للبذور 

متوسط عدد =b= نسبة خسارة البذور في الصنف (%)، Aحیث
عدد متوسط =c، القرص الزهري السلیم للصنفالبذور السلیمة في 

.في القرص الزهري المصاب للصنفالبذور السلیمة 
بذرة 200بذرة من خالل وزن 1000وتم حساب معدل وزن 

سلیمة وذلك لكل صنف وفي كل من موعدي الزراعة.
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العصفر المدروسةصنافبعض المواصفات الشكلیة أل. 1جدول 
Table 1. Some morphological characteristics of tested safflower cultivars.

/المدخلالصنف
Cultivar/accession

ارتفاع النبات 
(سم)

Plant height
(cm)

عدد األقراص/
النبات

Number of
heads/plantشكل القنیباتBracts shape

طول 
القنیبات 

(سم)
Bracts
length

Son 117419بیضویةOval0.5 -1
Acar 610252سھمیةArrow-like1 -2

PI3010558725سھمیة مع أشواكArrow-like with spines2 -3
PI 25053610514سھمیة مع أشواكArrow-like with spines1 -2

SYRIAN-111813سھمیةArrow-like1 -2
Arrow-like with spines1 -2سھمیة مع أشواكDark orange13630 480برتقالي كثیف480

PI25053714134سھمیة مع أشواكArrow-like with spines1.5 -2.5
GILA12112بیضویة مع أشواكArrow-like with spines2 -3

SONL-51029سھمیةArrow-like2 -3
Arrow-like1 -2سھمیةLocal check12311شاھد محلي

Source: General Authority for Agricultural Scientificسوریة،العلمیة الزراعیةلمصدر: الھیئة العامة للبحوث ا Research, Syria.

حصائيالتحلیل اال
ONE-WAYالتحلیل االحصائي باختبار أجري ANOVA بواسطة

فيالختبار معنویة الفروق ) SPSS)15البرنامج اإلحصائي
ومحتواه من ،ةالزهریحجم القرصأبعاد و و ،صابةمتوسطات نسب اإل

في موعدي الزراعة وتم المذكورة صنافبین األووزن ألف بذرةالبذور، 
درجة، وتحدید %5إحتمالعند مستوى LSDتحدید أقل فرق معنوي 

.والمواصفات المدروسةصابةنسبة اإلاالرتباط بین 

والمناقشةالنتائج 

في موقع المزروعاألقراص الزهریة لنبات العصفرإصابةبینت النتائج
Acanthiophilusالدراسة بنوعین من ذباب الثمار وهما ذبابة العصفر 

helianthi (Rossi) وذبابة العصفر الصفراءChaetorellia

carthami (Stackelberg) التي سجلت على العصفر في سوریة ألول
.)2(مّرة في هذه الدراسة

ار باختالف الصنف بذباب الثمصابةالنسبة المئویة لإلاختلفت
تراوحت الزراعة الربیعیة المختبر واختالف موعد الزراعة، ففي 

، %2.57±11و%5.03±24بین صابةمتوسطات النسب المئویة لإل
بأعلى متوسط Son11، وتمیز الصنف %1.32±18.57بمتوسط

المدخلإصابةبفارق معنوي عن متوسط نسبة صابةلنسبة اإل
PI 301055بقیة إصابةة عن متوسطات نسب ، وفروقات ظاهری

في الزراعة صابةتراوحت متوسطات النسب المئویة لإل. صنافاأل
، %1.34±2.9، بمتوسط %3.31±16و%5.5±27.67الصیفیة بین 

والمدخلصابةبأعلى متوسط لنسبة اإلSon11تمیز الصنف و 

PI301055وكانت الفروقات ظاهریة بین صابةبأقل متوسط لنسبة اإل
).2(جدول صنافجمیع األ

في الزراعة الصیفیة أعلى من صابةمتوسطات نسب اإلكانت 
، صناففي الزراعة الربیعیة في جمیع األصابةمتوسطات نسب اإل

Esfahani) في الهند و14(وآخرون Singhوهذا یتفق مع نتائج 

العصفر إصابة) في إیران الذین أشاروا إلى ارتفاع نسبة 7(وآخرون 
لثمار عند تأخیر موعد الزراعة، كما یعود ذلك إلى نقص بأنواع ذباب ا

فر العوائل األخرى لحشرات الذباب (نباتات الفصیلة النجمیة) في اتو 
منطقة الدراسة مع التقدم خالل فصل الصیف. كما ان ارتفاع نسبة 

، PI 301055المدخلفي وانخفاضهاSon11في الصنف صابةاإل
ذات شكل Son11ص الزهریة للصنف قنیبات األقرایمكن تفسیره بأن

بیضاوي وخالیة من الشویكات على سطحها وال تغطي القرص الزهري 
للمدخلوبشكل خاص األقراص الزهریة صنافللنبات مقارنة ببقیة األ

PI 301055 التي تمتاز بغزارة األشواك وطول القنیبات وشكلها السهمي
صنافقة بینت أن األشویكات علیها، وهذا یتفق مع دراسات سابووجود

وأن وجود القنیبات وزیادة طولها صابةقلیلة األشواك أكثر قابلیة لإل
أصنافإصابةفي الحد من دورٍ بیسهموتوضعها بزاویة مناسبة 

).14، 5العصفر بذباب الثمار (
تراوح متوسط حجم القرص الزهري في الزراعة الربیعیة بین 

الزراعة الصیفیة بین مل، وعند2546مل بمتوسط 3144–1997
بأكبر Son11مل، وتمیز الصنف 1469مل بمتوسط 1822- 1074

بأصغر حجم في كل من PI 301055والمدخلحجم لألقراص الزهریة 
).3موعدي الزراعة (جدول 
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صابةوجد ارتباط موجب بین حجم األقراص الزهریة ونسبة اإل
ة الربیعیة عند الزراعR=0.72حیث كانت قیمة معامل االرتباط 

عند الزراعة الصیفیة ما یشیر إلى تفضیل أنواع ذباب R=0.62و 
ذات األقراص الزهریة األكبر حجمًا، وكان صنافاألإصابةالثمار 

عندصابةاالرتباط موجبًا بین عرض القرص الزهریة ونسبة اإل

وهذا یتفق مع(R=0.58)والصیفیة (R= 0.59)الزراعتین الربیعیة
صابةوجود ارتباط موجب بین نسبة اإلتبین) التي5ة (دراسة سابق

العصفر، كما وجد ارتباط موجب أصنافوعرض القرص الزهریة في 
وطول القرص الزهریة عند الزراعة الربیعیة صابةبین نسبة اإل

(R=0.7) وعند الزراعة الصیفیة(R=0.53).

اعتین الربیعیة والصیفیة للمحصول.نسب إصابة أصناف العصفر بذباب الثمار في الزر. 2جدول 
Table 2. Infestation rate of spring and summer sown safflower cultivars with fruit flies.

Cultivarالصنف

الخطأ المعیاري ± صابةنسب اإل
Infestation rates ±SE

الزراعة الربیعیة
Spring sowing

الزراعة الصیفیة
Summer sowing

Son11a24.00±5.03c27.67±5.5
Acar6ab22.00±4.00c25.33±3.96

PI 301055b11.00±2.57c16.00±3.31
PI 250536ab18.00±4.47c22.00±4.9

SYRIAN-1ab15.00±3.22c19.67±3.28
Dark orangeab18.67±4.97c25.67±5.45 480برتقالي كثیف480

PI250537ab21.00±4.34c25.33±4.25
GILAab15.67±4.01c20.00±3.83

SONL-5ab21.33±4.92c26.67±4.19
Local controlab19.00±3.89c20.67±3.92شاھد محلي

Meand18.57±1.32e22.9±1.34المتوسط
LSD11.9612.28أقل فرق معنوي

ONE-WAY ANOVAحسب اختبار 0.05تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال ھنفسفي العامودمتماثلةالتي تحمل أحرفاً قیمال
Values in the same column with the same letters are not significantly different at P=0.05 according to ONE-WAY ANOVA test.

اف العصفر المختبرة في موعدي الزراعةمتوسطات قیاسات القرص الزھري ألصن. 3جدول 
Table 3. Average flower head's measurements of tested safflower cultivars at both sowing dates.

Cultivarالصنف

Flower head measurement± SEالخطأ المعیاري ± القرص الزھريقیاس 
Summer sowingالزراعة الصیفیةSpring sowingالزراعة الربیعیة

(مم)عرض
width mm

(مم)طول
length mm

)³(ممحجم
size mm³

(مم)عرض
width mm

(مم)طول
length mm

)³(ممحجم
size mm³

Son112.6±24.2 g2.2±19.7 i36±3144 j2.1±20.5 l1.7±16.2 n17±1822 o
Acar63.1±20.9 gh2.6±20.3 i23±2574 jk1.3±17.6 lm1.6±17.0 n14±1538 op

PI 3010552.6±19.7 gh1.6±18.1 i18±1997 k1.6±16.1 m1.3±14.6 n20±1074 p
PI 2505363.6±21.5 gh2.2±18.5 i21±2372 jk2.2±18.3 lm1.5±15.4 n13±1415 op

SYRIAN-11.6±20.7 gh0.8±17.9 i19±2130 jk0.8±17.7 lm0.7±16.2 n9±1447 op
Dark orange3.2±22.4 gh3.3±20.9 i26±3005 j1.4±17.4 lm1.2±16.1 n17±1395 op 480برتقالي كثیف480

PI2505372.0±19.5 h2.4±19.6 i20±2214 jk1.7±16.8 m1.4±16.4 n21±1353 op
GILA3.1±21.1 gh2.0±19.2 i22±2440 jk1.1±18.7 lm1.9±17.3 n18±1729 op

SONL-54.1±23.5 gh3.2±20.1 i27±3057 j1.3±19.5 lm1.1±17.1 n15±1815 o
Local Control3.5±21.2 gh3.1±19.7 i23±2528 jk1.2±16.3 m1.6±14.6 n17±1100 pشاھد محلي

Mean2.8±21.5 q2.5±19.4 r25±2546 s1.6±17.9 t1.4±16.1 u17±1469 vالمتوسط
LSD4.523.110023.72.8614أقل فرق معنوي

ONE-WAYحسب اختبار 0.05تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال ھنفسالقیم التي تحمل أحرفاً متشابھة في العامود  ANOVA
Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to ONE-WAY ANOVA test.
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انخفاض متوسط عدد 4نتائج الموضحة في الجدول الینت ب
المدروسة معنویًا صنافألاالبذور في القرص الزهریة السلیمة لجمیع 

لتغیر المدروسة صنافاختالف استجابة األمع بتأخیر موعد الزراعة،
لبذور السلیمةتراوح متوسط عدد او ،تغیر موعد الزراعةبعدد البذور 

25.29بذرة/قرص بمتوسط 31.9و 18.5المختبرة بین صنافلأل

بذرة/قرص 14.55و 6.75بذرة/قرص عند الزراعة الربیعیة، وبین 
ض اانخفبینت كما.بذرة/قرص عند الزراعة الصیفیة10.46بمتوسط 

عدد البذور السلیمة في األقراص الزهریة المصابة بصورة معنویة نتیجة 
من صنف صابة، واختلفت نسبة الخسارة في البذور نتیجة اإلةصاباإل

عند %72.13و47.84آلخر وحسب موعد الزراعة، وتراوحت بین
عند الزراعة الصیفیة. وتمیز %74.88و50.30الزراعة الربیعیة، وبین 

بأعلى نسبة خسارة في عدد البذور نتیجة إصابته، كما Son11الصنف 
أقل نسبة خسارة نتیجة إصابته وذلك في بPI 301055المدخلتمیز 

موعدي الزراعة.
العصفر من حیث تغیر عدد البذور في أصنافاختلفت استجابة 

القرص الزهري بتغیر موعد الزراعة، وتتفق هذه النتیجة مع النتائج التي 
) في إیران والتي أظهرت 9وآخرون (Mohammadiتوصل إلیها 

از الوراثي والبیئة في عدد البذور في التأثیر الكبیر للتفاعل بین الطر 
القرص الزهریة باإلضافة إلى العدید من المؤشرات االنتاجیة األخرى 
للعصفر. وجد ارتباط موجب بین متوسط عدد البذور في القرص 

في الزراعتین صابةالزهري عند الزراعة الربیعیة ومتوسط نسبة اإل
.(R=0.29)، والصیفیة (R=0.65)الربیعیة 

صابةطت نسبة الخسارة في عدد البذور بمتوسط نسبة اإلارتب
في الزراعتین الربیعیة 0.82و 0.76وبلغت قیمة معامل االرتباط 

والصیفیة على التوالي، وتفوقت ظاهریًا نسب الخسارة في عدد البذور 
في الزراعة الصیفیة على مثیالتها في الزراعة الربیعیة، وكان االرتباط 

سارة في عدد البذور عند الزراعة الربیعیة والصیفیة قویا بین نسب الخ
(R=0.96) .ففي الهند وجد،تختلف قیمة هذه الخسارة من مكان آلخر

من البذور في األقراص المصابة بذباب الثمار كانت %69.7أن ) 18(
من األقراص 37.5%مصابة وغیر قابلة للتسویق في حین أن نسبة

وفي إیران قدرت ،%26.1جمالیة كانت مصابة وكانت الخسارة اإل
في الطرز %70-30الخسائر في محصول بذور العصفر بنحو 

) الخسارة اإلجمالیة من 3(آخرونو Al-Ali)، بینما قدر 11المختلفة (
.في العراق%10.1بـالعدد الكلي لبذور العصفر

غ 29.22المختبرة بین صنافلف بذرة لألاألتراوح وزن 
غ عند الزراعة الربیعیة، وعند الزراعة 36.36غ بمتوسط 43.23و 

غ بمتوسط 47.80غ و30.47لف بذرة بین األالصیفیة تراوح وزن 
بأقل وزن لأللف بذرة في موعدي PI 301055المدخلغ، وتمیز 38.71

).5الزراعة (جدول 

.العصفر عند موعدي الزراعةأصناففي وخسارة البذور متوسط عدد البذور في األقراص الزھریة السلیمة والمصابة. 4جدول 
Table 4. Average number of seeds in infested and non-infested flower heads and seed loss in safflower cultivars in spring- and
summer-sown crops.

Cultivarالصنف

Mean± SEالخطأ المعیاري± متوسط
Summer sowingالزراعة الصیفیةSpring sowingعیةالزراعة الربی

أقراص سلیمة
Non-infested
flower head

أقراص مصابة
Infested

flower heads
خسارة البذور

Seed loss

أقراص سلیمة
Non-infested
flower head

أقراص مصابة
Infested

flower heads
خسارة البذور

Seed loss

Son112.4±24.40 abc0.4±06.80 e3.4±72.13 s0.6±10.15 jkl0.1±2.55 m3.1±74.88 n

Acar61.7±29.00 an1.6±12.80 d2.2±55.86 ghi0.4±09.30 jkl0.3±4.05 m1.8±56.45 pq

PI 3010550.9±18.50 c0.8±09.65 de1.3±47.84 i0.6±08.45 kl0.2±4.20 m1.6±50.30 q

PI 2505361.4±25.15 abc0.7±10.30 de2.4±59.05 fghi0.8±13.35 jk0.3±5.20 m2.1±61.05 opq

SYRIAN-11.4±22.05 bc0.5±09.50 de2.4±56.92 ghi0.7±06.75 l0.4±2.65 m2.0±60.74 opq

Dark orange1.7±29.60 480برتقالي كثیف480 bc0.6±10.05 de2.3±66.05 fgh0.4±07.95 kl0.1±2.85 m2.2±64.15 opq

PI2505372.5±31.90 a0.5±09.10 de3.2±71.47 f1.1±14.55 j0.3±4.55 m2.2±68.73 no

GILA1.8±24.25 abc0.5±07.70 de2.7±68.25 fg0.8±13.15 jk0.2±3.75 m3.1±71.48 no

SONL-51.3±26.00 abc0.4±08.75 de3.0±66.35 fgh0.6±11.65 jkl0.6±4.05 m2.4±65.24 nop

Local Control0.8±22.00 bc0.6±10.25 de2.5±53.41 hi0.7±09.30شاھد محلي jkl0.5±4.10 m1.8±55.91 pq

Mean1.8±25.29 r0.7±09.49 s2.4±61.73 t0.8±10.46 u0.3±3.80 v2.5±62.89 tالمتوسط

LSD7.885.0513.524.933.4411.18أقل فرق معنوي
ONE-WAYحسب اختبار 0.05تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال ھ نفسفي العامود یم التي تحمل أحرفاً متشابھة الق ANOVA

Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to ONE-WAY ANOVA test
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.لف بذرة في أصناف العصفر عند الحصاد في موعدي الزراعةاألمتوسط وزن . 5جدول 
Table 5. Average of thousand seed weight of safflower cultivars at harvest in spring- and summer-sown crops.

Cultivarالصنف

الخطأ المعیاري (غرام)± متوسط وزن ألف بذرة 
Thousand seed weight's mean ±SE (gram)

Summer sowingالزراعة الصیفیةSpring sowingالزراعة الربیعیة
Son110.84±33.01 ef0.68±26.41 gh
Acar60.92±41.72 ef0.67±33.14 gh

PI 3010550.88±31.49 ef0.44±24.12 h
PI 2505360.68±36.12 ef0.50±26.8 gh

SYRIAN-10.76±43.20  e0.57±32.15 gh
Dark orange0.44±29.22 f0.42±24.92 gh 480برتقالي كثیف480

PI2505370.57±38.90 ef0.55±31.1 gh
GILA0.57±33.98 ef0.43±25.4 gh

SONL-50.69±32.77 ef0.35±26.72 gh
Local Control1.10±43.23 e0.64±34.6 gشاھد محلي

Mean0.68±36.360.54±28.54المتوسط
LSD12.759.84أقل فرق معنوي

ONE-WAYحسب اختبار 0.05تدل على عدم وجود فروقات معنویة بینھا عند مستوى احتمال ھنفسفي العامودالقیم التي تحمل أحرفاً متشابھة ANOVA
Values with the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 according to ONE-WAY ANOVA test.

)Sergek)13مع ما أشار إلیهوزن األلف بذرةتتشابه نتائج
غ تبعًا للصنف 42.66و33.47بأن وزن األلف بذرة یتراوح بین 

التي حصل علیها نتائج الوموعد الزراعة والمسافة بین النباتات، ومع 
صنافهرت بأن وزن األلف بذرة لألفي دمشق التي أظ) 1(الیوسف

كان و . غ عند الزراعة الربیعیة44.69و31.71المدروسة تراوح بین 
بلغت قیمة حیث لف بذرة، األووزن صابةرتباط ضعیفًا بین نسبة اإلاال

عند الزراعة 0.24عند الزراعة الربیعیة و 0.1معامل االرتباط
الصیفیة.

Abstract
Bashir, A.N., L. Aslan and F. Abdel Razzak. 2015. Relative susceptibility of some safflower cultivars to infestation with
fruit fly in Damascus, Syria. Arab Journal of Plant Protection, 33(2): 157-163.

The study was conducted at the College of Agriculture, University of Damascus farm during the 2012 season, to evaluate the
susceptibility of ten cultivars of safflower Carthamus tinctorius L. to infestation with fruit flies (Diptera: Tephritidae), and the influence on
some yield parameters during the 2012 spring and summer seasons. Results showed that all cultivars were infested with the fruit fly with
some variation among cultivars and growing seasons. The average incidence of infestation in spring was 18.57%. The highest infestation rate
was recorded for the cultivar Son11 and the lowest infestation was recorded for PI301055. Observed differences were found between Son11
and all the other cultivars except PI301055 where the difference was significant (P=0.05). The infestation rate for the summer grown crop
varied from 16% in PI301055 to 27.67% in Son11, with an average of 22.9%, and the apparent differences among tested cultivars were not
significant. Infestation rates during summer was higher than that during spring for all tested cultivars. Results also indicated that infestation
did have an obvious influence on some yield characters such as head size, number of seeds, seeds loss ratio and the thousand seeds weight. A
positive correlation was found between infestation rate and each of head size (R = 0.72, R = 0.62), number of seeds in the head (R = 0.65, R
= 0.29), seed loss ratio (R = 0.61, R = 0.6), and thousand seeds weight (R =0.10, R =0.24) for both spring and summer crops, respectively.
Keywords: Tephritidae, safflower, fruit flies, varieties, susceptibility.
Corresponding author: A.N. Bashir, Faculty of Agriculture, Damascus University, Damascus, Syria, email: basherofecky@yahoo.com
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