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الملخص
Smicronyx cyaneusوسوسة الهالوك Kalt.Phytomyza orobanchiaفاعلیة ذبابة الهالوك. 2015حبق، حنان، محمد أحمد وبهاء الرهبان. 

Gyll.في المكافحة الحیویة لهالوك البقولیاتOrobanche crenata Forsk. 230): 2(33وقایة النبات العربیة، في الساحل السوري. مجلة-
237.

Gyllcyaneusوسوسة الهالوكKalt.Phytomyza orobanchiaإلى تقدیر نسب اإلصابة الطبیعیة بذبابة الهالوكالدراسة هدفت Smicronyx على هالوك ،
.Forskالبقولیات Orobanche crenata والثاني األول في جبلةالساحل السوري، في في حقلین من حقول الفول المصابة . أجریت الدراسة مؤشرات نموهفيوتأثیرهما

أسبوعیًا،،الهالوكنباتات من جمعت عینات عشوائیة. 2012/2013من الموسم الزراعي بریلأ/ونیسان/مارسمحافظة الالذقیة وذلك خالل شهري آذار،في السرسكیة
ة إصابة في كبسوالت سبنفي الحقلین المدروسین بانتشار ذبابة الهالوك طبیعیًا النتائجأظهرتاإلصابة خالل الموسم.، ودرست تغیرات نسب فحصت في المختبرو 

یة یرقات ذ. سببت تغ%36مع سوسة الهالوك في إصابة مختلطة بلغت نسبتها فیهوجدتحیث ، في الثاني%75.6، في الحقل األول%65.8البذور، وصلت إلى 
ت الفروق معنویة كان.كما خفضت من الوزن الرطب والجاف للفرع المصاب،وعدد الكبسوالت على الفرعاألفرعالذبابة ضمن كبسوالت وأفرع الهالوك خفضًا في طول 

ع المؤشرات یملحشرتین معًا خفضًا أكبر في قیم جالمختلطة بیرقات ااإلصابةبالنسبة لعدد الكبسوالت والوزن الجاف للفرع المصاب مقارنة مع السلیم، بینما سببت 
الساحل بفي مجال المكافحة الحیویة لهالوك البقولیاتهاتان الحشرتان تسهم بهالذي من الممكن أن الفعالإلى الدور هذا ویشیر ،وبفروق معنویة،للهالوكالمدروسة
.السوري

الساحل السوري.سب اإلصابة، نهالوك البقولیات، ذبابة الهالوك، سوسة الهالوك، كلمات مفتاحیة:

مقدمةال

Forsk.Orobancheالبقولیـــاتكینتشـــــــــــــر هـــالو  crenata في حقول
في صلتخسائر كبیرة، مسبباً ،حوض البحر المتوسطالبقولیات ببلدان

، 17، 4،16(حالة اإلصـــــــــابة الشـــــــــدیدة إلى فقدان للمحصـــــــــول بكامله
وصــــــــلت الخســــــــائر في الغلة الناتجة عن اإلصــــــــابة بالهالوك في .)22

. كان هناك ارتباط ســــــلبي بین عدد الشــــــماریخ )21(%32إلى المغرب
أجریت ).9(%19.5(غ/نبات) بنســـبة الزهریة ووزنها وغلة بذور الفول

ة ق لمكافحائالعدید من الدراســـــات واألبحاث واســـــتخدمت العدید من الطر 
، األصناف المقاومة )8(الطفیلي ومن بینها التعقیم الشمسيهذا العشب

، 10(التأخیر في موعد الزراعةو ، )6(). المبیدات الكیمیائیة 15،18(
للعدید من المحاصــــــــــیل )المجاهض(لیلوباثيدرس التأثیر األكما . )17

التي یمكن زراعتهـا في زراعـات بینیـة متـداخلـة مع البقولیـات ومن بینهـا 
خفض د قمحصول الحلبة حیث تبین أن زراعته بین المحاصیل البقولیة 

ة الحشــر مجال المكافحة الحیویة أن تبین في).7(بالهالوكاإلصــابةمن 

Phytomyzaالوحیدة المتخصــــــــــصــــــــــة على الهالوك هي ذبابة الهالوك

orobanchia Kalt.)Diptera: Agromyzidae()12(تقتصر ، والتي
Orobancheعوائلها على أنواع الهالوك  spp. بما فیهاO. crenata ،

مجتمع الهالوك، ســـواء من خالل تغذیةدینامیكیةلهذه الحشـــرة تأثیر في 
الیرقات بفعالیة على البذور ضــــــمن الكبســــــوالت أو من خالل إضــــــعاف 

ونوع ووفقًا للموقع، العائل النباتي،،أفرع الهالوك نتیجة تغذیتها داخلها
%95الهالوك وصـــــــلت النســـــــبة المئویة لإلصـــــــابة على الكبســـــــوالت إلى

نیة زیادة فاعلیتها الطبیعیة من نتائج الدراســــــات إمكاكما أظهرت). 13(
فقد ثبت ،وفي ســـــــوریة).20، 11، 5(خالل إطالقات دوریة مدروســـــــة 

ي الســــاحل فانتشــــارها في حقول الباذنجانیات المصــــابة بالهالوك المتفرع
ــــویـــــــة ــــحــــی ــــعــــض مــــؤشـــــــــــــــــراتـــــــه ال ــــض ب ــــی ــــخــــف ــــي ت ــــهـــــــا ف ــــت ــــی ــــعـــــــال وف

وآخرونزرمانبهاالتي قامت تأشــــــــارت إحدى الدراســــــــاكما .)3، 1(
O. crenataحــول الــمــكـــــــافــحـــــــة الــحــیــویـــــــة لــنــوعــي الــهـــــــالــوك ) 22(

في الجزائر أن هناك حشرة أكثرًا انتشارًا وأهمیة من ذبابة O. ramosaو
Smicronyx cyaneusســـــــــــــوســــــــــــــــــة الهــــــالوكالهــــــالوك، وهي Gyll.
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)Coleoptera: Curculionidae،(سـجل الجنسSmicronyx spp. في
على الهــالوك في محــافظــة الســـــــــــــویــداء ةالمنطقــة الجنوبیــة من ســـــــــــــوریــ

Orobanche spp. وأشـــــــــارت الدراســـــــــة إلى تغذیة الیرقات في الســـــــــوق
قبل موتًا كامًال للنبات الطفیليوالتي ســـــــــــــببتوالحلقة الجذریة للهالوك، 

). ونتیجة قلة األبحاث والدراســــــــــات المحلیة حول هالوك 2(بذورهتكوین
البقولیات على محصــــــــــــول الفول وأهمیة المكافحة الحیویة كطریقة هامة 

، كان الهدف من هذا البحث دراســـــة تغیرات نســـــب اإلصـــــابة وآمنة بیئیاً 
وســــــــــوســــــــــة Kalt.Phytomyza orobanchiaالطبیعیة بذبابة الهالوك 

GyllSmicronyx.الهالوك cyaneus في إصــــابات وجودهماوٕامكانیة
، وتأثیر هاتین O. crenataفي حقول الفول المصــــابة بالهالوكمختلطة

بعض المؤشرات الحیویة لهذا العشب الطفیلي.علىالحشرتین 

مواد البحث وطرائقه

دراســــــــــة تغیرات نســــــــــب اإلصــــــــــابـة وكثـافـة مجتمع ذبـابـة الهـالوك
P. orobanchia على هالوك البقولیاتO. crenata

هــدفــت هــذه الــدراســــــــــــــة إلى معرفــة وتحــدیــد موعــد خروج ذبــابــة الهــالوك 
ونشاطها في التغذیة ضمن األفرع والكبسوالت الثمریة لهالوك البقولیات، 
في حقول الفول المصـــــــــــابة، وتزامن هذا الموعد مع دورة حیاة العشـــــــــــب 

.الطفیلي

األول في جبلة والثاني فيللدراســــــــــة موقعین تم اختیار -جمع العینات 
خالل الفترة الممتدة بین منتصـــــــــــــف (محافظة الالذقیة)الســـــــــــــرســـــــــــــكیة

مع نهایة موســــــــــــم نمو /أبریلوحتى أواخر شــــــــــــهر نیســــــــــــان/مارسآذار
العینات جمعت. 2012/2013محصـــــــول الفول، من الموســـــــم الزراعي 
نموم وحتى نهایة موساإلصابةعشوائیًا وبشكل دوري أسبوعیًا من بدایة 

الحشــــــــــرات فيمختبرنقلت العینات في كل مرة إلى محصــــــــــول الفول،
.للفحص وتسجیل النتائجمركز البحوث الزراعیة بالالذقیة

فحصــــــت العینات التي جمعت في كل مرة -فحص العینات ودراســــتها
. )19(وآخرونShalabyبعد یومین من تاریخ جمع العینة وفقًا لطریقة

تم أخذ عدد من الكبســــــوالت (شــــــمراخا زهریًا)فرعاً 25تضــــــمنت العینة
(مثلت الشـــــــــــمراخ الزهري للفرعمن كل فرعالثمریة بشـــــــــــكل عشـــــــــــوائي

ت تشـــریح األفرع والكبســـوالوتم،وســـط وقمة الفرع)،كبســـوالت من أســـفل
.مرة)60وفحصت تحت المكبرة (مكبرة مزدوجة العینة قوة تكبیر 

دة في حال مشاهمصابًا و/أو مصابةالكبسولةأوو/اعتبر الفرع 
أو في،أحد األعمار الیرقیة أو طور العذراء داخل الفرع أو الكبســـــــــــــولة

حال وجود مخلفات الیرقة أو أنفاق تغذیتها. تم حســــــــاب مجموع الیرقات 
كل يفومجموع العذارى داخل األفرع وضــمن الكبســوالت الثمریة للبذور 

دراســــــتها تم حســــــاب: عدد األفرع المصــــــابة عینة وبعد فحص العینات و 
بالذبابة، عدد األفرع والكبسوالت المصابة بالسوسة، وحسبت والكبسوالت

: یةحسب المعادلة اآلتالنسب المئویة لإلصابة المختلطة(سوسة+ ذبابة)

النسبة المئویة للكبسوالت 
المصابة =

عدد الكبسوالت المصابة 
100× (ذبابة و/أو سوسة) الكبسوالت الكلي عدد 

المفحوص

النسبة المئویة لألفرع 
المصابة =

عدد األفرع المصابة (ذبابة 
100× و/أو سوسة)

عدد األفرع الكلي المفحوص

:اآلتیةالمعادلة حسبكما حسبت شدة اإلصابة ضمن الفرع 

شدة اإلصابة داخل الفرع 
للعینة الواحدة =

الحصول مجموع الیرقات والعذارى التي تم 
علیھا من كل أفرع العینة

عدد األفرع المصابة المحتویة علیھا

في، عاألفر تأثیر تغذیة الیرقات على البذور ضمن الكبسوالت، وضمن 
O. crenataالكتلة الحیویة لهالوك البقولیات

حیویة الكتلة الفيمن أجل دراســـــة تأثیر تغذیة یرقات الذبابة والســـــوســـــة 
دراسة مجموعة من المؤشرات وهي:تمت لنبات الهالوك 

عدد كبســوالت البذور ،باســتخدام مســطرة مدرجة)ســم(طول الفرع.1
ن األوزاو ة،الوزن الرطب لكل فرع على حد،على األفرع المدروســــــة

فرعـــًا لكـــل من األفرع 20أخـــذ القراءات على تم (الجـــافـــة لألفرع 
ةمختلطإصــــــــابةبوالمصــــــــابة الســــــــلیمة، المصــــــــابة بالذبابة فقط،

(سوسة+ ذبابة).
سلیمة كبسولة50تم اختیار ، حیث الوزن الرطب للكبسوالت.2

عشوائیًا من أفرع لنباتات هالوك سلیمة غیر مصابة بذبابة الهالوك 
طة اأخذت األوزان بوس،كبسولة مصابة (عذراء و/أو یرقة)50و

.ةقیس وزن كل كبسولة على حدحیث میزان حساس
كبسوالت سلیمة، 10تم حساب عدد البذور في ، حیث عدد البذور.3

10من الكبسوالت الثمریة لهالوك البقولیات. وعدد البذور في 

كبسوالت مصابة بسوسة 10كبسوالت مصابة بذبابة الهالوك، 
لمتبعة للطریقة امنها وفقاً ثم حسبت المتوسطات في كل ،الهالوك

. )14(لوك البقولیاتهافيفي دراسة عن ذبابة الهالوك وتأثیرها 
في عدد البذور في الكبسوالت االنخفاضوتم حساب معدل 

:)5(المصابة من المعادلة التالیة

(متوسط عدد في عدد البذور الناتج عن تغذیة الیرقات %=االنخفاضمعدل 
متوسط عدد البذور في الكبسوالت –البذور في الكبسوالت السلیمة 

100×في الكبسوالت السلیمة)المصابة/متوسط عدد البذور 
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التحلیل اإلحصائي 
طة برنامج التحلیل اإلحصائي االنتائج إحصائیًا بوستم تحلیل 

StatView بطریقة تحلیل التباین من الدرجة األولى ،ANOVA وتم ،
أقل فرق معنوي تم اختبار االنحراف المعیاري و المتوسطات و حساب 

)LSD5احتمال) عند مستوى%.

النتائج والمناقشة

بالسوسة والذبابة على هالوك البقولیات دراسة تغیرات نسب اإلصابة
محصول الفول في موقعي جبلة والسرسكیةفي 

كبســــــولة في الموقع 3200فرعًا و 175بلغ مجموع األفرع المفحوصــــــة 
ة)(السرسكیكبسولة في الموقع الثاني3025فرعًا و175(جبلة)، األول

الدراسةخالل فترة 

نتیجة فحص العینات وأخذ القراءات أظهرت-الموقع األول(جبلة) 
وقعمد وانتشار ذبابة الهالوك طبیعیًا في وجو ، الموسمأسبوعیًا خالل 

حیث ،(الكبسوالت) الثمریة للبذورمتزامنا مع بدایة تشكل األزهارالدراسة 
شوهدت یرقات الذبابة تتغذى بفعالیة على البذور ضمن الكبسوالت ومع 
تقدم الموسم وزیادة شدة اإلصابة، بدأت تزداد نسب اإلصابة ضمن أفرع 
نباتات الهالوك لتتغذى على النسیج النباتي ضمن الفرع، نتیجة زیادة 

لى إالكثیر من الیرقاتهاجرتالمنافسة على الغذاء ومع نهایة الموسم 
داخلها. تعذرتلاألفرع 

%65.8-32في حدودضمن الكبسوالت اإلصابةتراوحت نسب 
أعلى نسبة إصابة في األسبوع الرابع من الدراسة أي في تحیث سجل

لتبدأ بعدها باالرتفاع ضمن،في منتصف الموسم/أبریلشهر نیسان
حیث زادت تدریجیًا مع نهایة الموسم %92-60ووصلت إلى،األفرع

، تراوح عدد الیرقات و/أو العذارى األفرعضمن اإلصابةوزادت معها شدة 
یرقة و/أو 2.4-1وبالمتوسطو/أو عذراءاتیرق9و1ضمن الفرع بین 

األسبوع الخامس من حیث سجلت أعلى شدة إصابة في ،الفرععذراء/
.)2و1الشكلینفترة الدراسة، (

أظهرت نتائج الدراسة انتشار ووجود ذبابة -الموقع الثاني (السرسكیة)
الهالوك طبیعیاً في حقل الفول المصاب بشدة بهالوك البقولیات، وقد ترافق 

في Smicronyx cyaneusالهالوكةالذبابة مع یرقات سوستوجود یرقا
إصابات مختلطة، حیث سجلت إصابات بیرقات السوسة والذبابة معًا 
ضمن أفرع الهالوك، كما شوهدت یرقات السوسة والذبابة في كبسوالت 

ن وكانت الكبسوالت المحتویة على یرقات النوعیهنفسالبذور على الفرع 

ترة فقلیلة جدًا، وعمومًا كانت السیادة لذبابة الهالوك خالل فترة الدراسة (
نمو محصول الفول). كانت النسب المئویة لإلصابة بالذبابة ضمن 

سجلت أعالها في األسبوع %75.6-33كبسوالت البذور في حدود
،%4.1الرابع، بینما لم تتجاوز النسبة المئویة لإلصابة بیرقات السوسة 

%40-4النسبة المئویة لإلصابة بالذبابة ضمن األفرع في حدودوكانت
، وكانت النسبة المئویة لإلصابة المختلطة %20-0في حدود وبالسوسة

وكان متوسط شدة اإلصابة .%36-0بیرقات الحشرتین معَا في حدود
یرقة و/أو عذراء/الفرع، سجل أعالها في 2.8-1بالذبابة ضمن الفرع 

2-0نهایة الموسم، كما كانت شدة االصابة بالسوسة في حدود

4، 3منتصف ونهایة الموسم (األشكالسجل أعالها في یرقة/الفرع،

تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما جاء في نتائج دراسة أجریت على .)5و
هالوك البقولیات والتي أشارت إلى انتشار ذبابة الهالوك طبیعیًا في حقول 

وكانت نسب ةالفول المصابة في مناطق الشمال الغربي من سوری
).14(سطح البحراالصابة أعلى في المناطق القریبة من

.Sوسوسة الهالوك P. orobanchiaتأثیر تغذیة یرقات ذبابة الهالوك 

cyaneusالكتلة الحیویة للهالوك فيO. crenata

أظهرت نتائج دراسة تأثیر تغذیة یرقات ذبابة الهالوك وسوسة الهالوك 
)، أن لهذه التغذیة دورًا 1ضمن أفرع وكبسوالت هالوك البقولیات (جدول 

يففي تخفیض الكتلة الحیویة لهذا العشب الطفیلي من خالل تأثیرهما 
بعض مؤشرات نموه حیث أدت تغذیة یرقات ذبابة الهالوك إلى خفض 

ل الفرع المصاب وعدد الكبسوالت الثمریة للبذور على هذا الفرع، في طو 
كما خفضت من الوزن الرطب والجاف لألفرع المصابة مقارنة مع 
السلیمة، وسببت اإلصابة المختلطة بیرقات الحشرتین معًا خفضًا أكبر 

المدروسة على األفرع المصابة مقارنة مع األفرع تفي قیم المؤشرا
السلیمة والمصابة بالذبابة فقط.

انخفض،سم9.51±49.32بلغ متوسط طول الفرع السلیم -طول الفرع
سم في الفرع المصاب بالذبابة، بینما انخفض إلى 8.79±48.87إلى 

،اً معسم في الفرع المصاب بیرقات السوسة والذبابة10.78±42.35
بین المصاب إصابة مختلطة و ووكانت الفروق معنویة بین الفرع السلیم 

طوالً هاوكان أقل،الفرع المصاب بالذبابة والفرع المصاب إصابة مختلطة
بیرقات الحشرتین معًا.الفرع المصاب 
ذبابة المصاب بالالفرعانخفض عدد الكبسوالت على -عدد الكبسوالت

كبسولة/الفرع لینخفض إلى 14.17±40.3حیث كان بالمتوسط 
، بینما وصلالمصاب إصابة مختلطةالفرعكبسولة/33.95±11.31

.كبسولة/الفرع13.53±43.9إلى العدد على الفرع السلیم
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.2012/2013في موقع جبلة خالل موسم O. crenataھالوك البقولیاتبذبابة الھالوك ضمن أفرع وكبسوالت نسب اإلصابة.1شكل
Figure 1. Infestation rates of P. orobanchia in shoots and capsules of O. crenata at Jabble province, during the growing season
2012/2013.

.2012/2013موسم خالل شدة اإلصابة بذبابة الھالوك (متوسط عدد الیرقات/الفرع) في موقع جبلة .2شكل
Figure 2. Infestation severity of P. orobanchia (mean number of larvae/ shoot) at Jabble province, during the growing season
2012/2013.

.2012/2013في موقع السرسكیة خالل موسم O. crenataالنسب المئویة لإلصابة بالسوسة والذبابة ضمن كبسوالت ھالوك البقولیات . 3شكل
Figure 3. Infestation rates of P. orobanchia and S. cyaneus in the capsules of O. crenata at Alcerckia province, during the
growing season 2012/2013
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.2012/2013في موقع السرسكیة خالل موسم O. crenataالنسب المئویة لإلصابة بالسوسة والذبابة ضمن أفرع ھالوك البقولیات . 4شكل
Figure 4. Infestation rates of P. orobanchia and S. cyaneus in the shoots of O. crenata at Alcerckia province, during the
growing season 2012/2013.

.2012/2013في موقع السرسكیة خالل موسم O. crenataشدة اإلصابة بالذبابة وبالسوسة ضمن أفرع ھالوك البقولیات . 5شكل
Figure 5. Infestation severity of P. orobanchia and S. cyaneus in the shoots of O. crenata at Alcerckia province, during the
growing season 2012/2013.

انخفض الوزن الرطب-والمصابةالوزن الرطب والجاف لألفرع السلیمة 
لألفرع المصابة بالذبابة لیصل متوسط الوزن الرطب للفرع 

غ/الفرع، بینما انخفض أكثر في األفرع المصابة 25.42±13.07
غ/الفرع 8.972±12.57بالسوسة والذبابة معًا لیصل متوسط الوزن إلى 

غ/الفرع في األفرع السلیمة. وتظهر 12.65±31.28بینما وصل إلى 
النتائج وجود فروق معنویة في الوزن الرطب بین األفرع السلیمة والمصابة 
إصابات مختلطة وبین المصابة بالذبابة والمصابة إصابات مختلطة وذلك 

كان أقلها في تلك المصابة بیرقات حیثLSD = 7.416عند قیمة 
الحشرتین معًا. 

وزن الجاف لألفرع المصابة إصابات مختلطة كما انخفض ال
ولألفرع المصابة بیرقات الذبابة مقارنة مع األفرع السلیمة وكانت القیم 

±9.695، 4.297±6.080، 2.382±3.655ى التوالي علبالمتوسط 

مع وجود فروق معنویة بین كل من األفرع السلیمة ،غ/ الفرع3.998
والمصابة إصابات مختلطة وبین السلیمة والمصابة بیرقات الذبابة فقط 
وبین المصابة إصابات مختلطة والمصابة بیرقات الذبابة فقط وذلك عند 

حیث كان أقلها في األفرع %5ومستوى احتمالیة LSD= 2.316قیمة 
الذبابة.المصابة بیرقات السوسة و 
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.(بالذبابة والسوسة) على بعض مؤشرات نموهاإلصابة المختلطةبالذبابة و.O. crenata. تأثیر إصابة أفرع ھالوك البقولیات 1جدول 
Table 1. Impact of P. orobanchia infestation and mixed infestation of P. orobanchia and S. cyaneus on O. crenata shoots
phenological parameters.

Shootالفرع

طول الفرع/سم
االنحراف ±المتوسط

المعیاري
Length of
shoot/cm
SD± M

عدد الكبسوالت/الفرع
االنحراف ±المتوسط

المعیاري
No. capsules/

shoot
SD± M

الوزن الرطب/غ
االنحراف ±المتوسط

المعیاري
Wet weight/g

SD± M

الوزن الجاف/غ
±المتوسط

االنحراف المعیاري
Dry weight/g

SD± M
Healthy49.32±9.51السلیم a43.9±13.53 a31.28±12.65 a9.69±3.99 a

Infested(fly)48.87±8.79(ذبابة)المصاب a40.3±14.17 ab25.42±13.07 a6.08±4.29 b

ة)(إصابة مختلطبالذبابة والسوسة المصاب 
Mixed infestation with fly and weevil

10.78±42.35 b33.95±11.31 b12.57±8.97 b3.65±2.38 c

LSD at 5%6.168.2727.422.3أقل فرق معنوي
.%5احتمالال یوجد بینھا فروقات معنویة عند مستوى ھنفسالقیم المتبوعة بأحرف متشابھة في العامود 

Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P= 0.05.

وعند إجراء مقارنة بین الوزن الرطب لكبسوالت سلیمة وأخرى 
ر غیر رقات بفعالیة على البذو یلة بیرقات الذبابة تبین أن تغذیة امصاب

الكبسوالت لهذهالرطبخفضاً في الوزن تضمن الكبسوالت سببالناضجة
غ 0.087±0.266حیث بلغ متوسط الوزن الرطب للكبسولة المصابة

مع وجود غ 0.096±0.338السلیمةبینما كان متوسط وزن الكبسولة
نتائج الدراسة تتفق . %5ومستوى احتمالیة )=0.035LSD(فرق معنوي 

في الجزائر على هالوك البقولیات، تبین من دراسة أجریت مع نتائج
خاللها فعالیة سوسة الهالوك على هذا العشب الطفیلي حیث خفضت من 

عدد الكبسوالت/الفرع ومن الوزن الجاف لألفرع المصابة ،طول الفرع
على الهالوك تینكما تتفق مع نتائج دراس).22(مقارنة مع السلیمة

والباذنجان، في الساحل البندورة والتبغفي حقول O. ramosaالمتفرع 
فرع أتغذیة یرقات الذبابة ضمن ا أنموالتي بینت نتائجهالسوري،

وزن الرطب السببت خفضًا معنویًا في وكبسوالت بذور نباتات الهالوك،
والجاف لألفرع المصابة بیرقات الذبابة مقارنة مع السلیمة وفي وزن

).1،3(لیمةالكبسوالت المصابة مقارنة مع الس
سببت تغذیة یرقات الذبابة والسوسة ضمن كبسوالت البذور كما 

، مقارنة مع السلیمةدد البذور ضمن الكبسوالت المصابة خفضًا في ع
817.924±كبسوالت سلیمة 10حیث كان متوسط عدد البذور في 

كبسوالت مصابة بیرقات الذبابة 10، متوسط عدد البذور في بذرة3886

كبسوالت مصابة 10بذرة، ومتوسط عدد البذور في ±202.677306.5
معدل االنخفاض في إنتاج بلغبذرة.164.063245±بیرقات السوسة 

، بینما وصل معدل %92.1یرقات الذبابة البذور الناتج عن تغذیة 
%93.7االنخفاض في إنتاج البذور نتیجة تغذیة یرقات السوسة إلى 

والتي أشارت )22(سابقة دراسةما جاء في تتفق نتائج الدراسة مع
إلى دور سوسة الهالوك في تخفیض عدد البذور في الكبسوالت المصابة 

بذرة 4684مقارنة مع السلیمة حیث كان متوسط عدد البذور في السلیمة 
وصل معدل االنخفاض اإلجمالي في إنتاج و ،بذرة483وفي المصابة 

نتائج دراسة أجریت تتفق معكما .%14.3البذور لكل نبات هالوك إلى 
هالوكذبابة الكفاءة إلى والتي أشارت في مصر على هالوك البقولیات 

).5(%91.73في خفض إنتاج بذور الهالوك بنسبة وصلت إلى 
الدراسة انتشار وسیادة ذبابة الهالوكهذه نتائج أكدت

P. orobanchia طبیعیًا على هالوك البقولیاتO. crenata في حقول
بات طبیعیًا في إصاانتشار سوسة الهالوكأظهرتالفول المصابة، كما 

كفاءة یرقات هاتین الحشرتین في وظهرت،مختلطة مع ذبابة الهالوك
لته الحیویة، كتفي، والتأثیر الواضحالتغذیة على بذور هالوك البقولیات

لفعالاالدوربعض مؤشرات نموه، وهذا یدل على فيا ممن خالل تأثیره
عشب الهذامكافحةفي تسهم بهیمكن أنلهذه األعداء الحیویة والذي

. بالساحل السوريالطفیلي
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Abstract
Habak, H., M. Ahmad and B. El-Rahban. 2015. Potential of Phytomyza orobanchia Kalt. and Smicronyx cyaneus Gyll. as
biocontrol agents of the parasitic weed Orobanche crenata Forsk. along the coastal region of Syria. Arab Journal of Plant
Protection, 33(2): 230-237.

The study aimed to estimate the changes in the natural infestation rates of the fly Phytomyza orobanchia Kalt. and the weevil Smicronyx
cyaneus Gyll. that infest the crenate broomrape (Orobanche crenata Forsk.) and their effect on its phenological parameters. The study was
conducted in two faba bean (Vicia faba L.) fields at Jabble and Alcerckia (Latakiaa Governorate) along the Syrian coast during the growing
season 2012-2013. Crenate broomrape samples were collected weekly from infested fields and inspected at the laboratory. Results showed that
the P. orobanchia was naturally found in the inspected fields with high infestation rate in seed capsules, and reached 65.8% in Jabble, and
75.6% in Alcerckia. In the second field, P. orobanchia occurred together with S. cyaneus in mixed infestation that reached up to 36%. The
larvae of P. orobanchia, fed inside shoots and seed capsules of O. crenata, caused reduction in the length of shoots, number of capsules/shoot,
wet and dry weight of infested shoots, with significant differences only between the number of capsules and dry weight of infested shoots,
when compared with healthy ones. Whereas, mixed infestation with the two insects caused higher reduction in the values of all the evaluated
parameters, and with significant differences between infested and healthy shoots. The results indicated that there is a promising effective role
of P. orobanchia and S. cyaneus in the biological control of O. crenata along the Syrian coast.
Keywords: Orobanche crenata, Phytomyza orobanchia, Smicronyx cyaneus, infestation rate, Syrian coast
Corresponding author: Hanan Habak, Agricultural Research Center, Lattakia, Syria, email: hanan.habak@ yahoo.com
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