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الملخص
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.271-265):3(33،على أشجار الزیتون في بعض مناطق الساحل السوري. مجلة وقایة النبات العربیة
Dasineura oleaeبینت الدراسة دورة حیاة ذبابة أوراق الزیتون  F. Löew طق الساحل السوري. في بساتین الزیتون في بعض منا2014و2013خالل عامي

في منطقة العرق الوسطي. حدث تمیزت اإلصابة بظهور انتفاخات تسببها هذه اآلفة علـى األوراق والحوامل الّزهریة، واختلف عددها تبعًا لشّدة اإلصابة المتركزة غالباً 
دیسمبر وأوائل كانون األول/و وحتى نهایـة نییو حزیران/لفترة الممتـدة من توقف للتطور عند ذبابة أوراق الزیتون خالل الصیف والشتاء في العمر الیرقي الثاني خالل ا

. تابعت ذبابة أوراق الزیتون دورة حیاتها بعد عودة نشاطها وانسلخت 2013لعام %100و%81.36بین ما ینایر. وجد هذا العمر بنسبة مرتفعة تراوحت كانون الثاني/
، 2013لعام %43وصلت نسبة یرقات العمر الثالث الذروة في شهري كانون الثاني/ینایر وشباط/فبرایر، إذ بلغت حوالي .یوماً 23.9للعمر الثالث والذي بلغت مدته 

أیام. 10. تعذرت الیرقات وبلغت مدة طور العذراء 2014في شباط/فبرایر لعام %21.74في شهر كانون الثاني/ینایر وانخفضت إلى %44.77بینما وصلت إلى 
، على التوالي. بدأت الحشرات الكاملة 2014و2013لعامي %45.29و%27.27سبة مئویة للعذارى في شهر شباط/فبرایر حیث وصلت إلى سجلت أعلى ن

لعامي %28.27، %27.05باالنبثاق مبكرًا مع بدء ارتفاع درجات الحرارة في نهایـة شهـر شباط/فبرایر، وبلغت الذروة في شهر آذار/مارس. وصلت نسبة الذروة إلى 
بیضات. 6إلى 4، على التوالي. وضعت اإلنـاث البیض على األوراق والنموات الغـضـة والحوامل الزهریة بشكل إفرادي أو مجموعات صغیرة من 2104و2013

%20بین ما . تراوحت نسبة هذا العمر یوماً 13.9یومًا وبدأت بعد ذلك یرقات العمر األول بحفر أنفاقها، وبلغت مدة هذا العمر 12.9استغرقت فترة حضانة البیض 
. تم تسجیل جیل واحد في 2014لشهر آذار/مارس %22.81، بینما سجلت 2013وحزیران/یونیو لعام أبریلسجلت في شهري نیسان/%25سجلت في آذار/مارس و

السنة لذبابة أوراق الزیتون.
وریة.ذبابة أوراق الزیتون، دورة الحیاة، الزیتون، سكلمات مفتاحیة:

المقدمة 

Dasineura oleaeتعد ذبابة أوراق الزیتون  F. Löew إحدى آفات
الزیتون التي ظهرت آثارها في السنوات األخیرة ضمن بساتین الزیتون 
في بعض مناطق الساحل السوري، ومع أنها ال تبدي ضررًا واضحًا في 

ناطق بعض بلدان العالم، إَال أنه سجل لها إصابات كثیفة في بعض م
على أشجار الزیتون كآفة حشریة خطیرة البحر المتوسط حیث سجلت 

. )20(في المناطق الساحلیة في الیونان
أن ذبابة أوراق الزیتون تعد من أخطر اآلفات ت دراسة أخرىر ذك

Euzophera bigellaعلى أشجار الزیتون مع عثة السفرجل (Zeller)

(Lepidoptera: Pyralidae))21(.ت اإلصابات للمرة حیث سجل
في عدة بساتین في المنطقة الریفیة حول وسط 2011األولى في 

مقدونیا، إذ سببت ذبابة أوراق الزیتون انتفاخات وتشوهات شدیدة 
واضحة على األوراق واألفرع الغضة، بینما سببت عثة السفرجل جفاف 

) أّن هذه 17في دراسة سابقة (األطراف وموت األفرع. سبق أن ذكر 
حشـرة تعتبـر آفـــة رئیسـة في إیـطالیا ویمكــن أن تكـــون كذلك في دول ال

أخــرى. كما تنتشر ذبابة أوراق الزیتون في تركیا وفلسطین واألردن 
).18،19(وسوریة وقبرص

نظرًا لضعف أهمیتها االقتصادیة سابقًا، لم تلق هذه اآلفة 
حیاتیة، وبالتالي فإن االهتمام الكافي بالنواحي المتعلقة بالجوانب ال

الدراسات السابقة حول ذلك كانت قلیلة. إذ أنها لم تشر بشكل واضح 
إلى دورة حیاة ذبابة أوراق الزیتون من حیث مدة األعمار الیرقیة 
واألطــوار األخرى أو إلى تحدید دقیق لعدد األجیال في العام، حیث 

إللمام بالنواحي وجد بعض التناقض في المعلومات المتوافرة. كما یعد ا
الحیاتیة لهذه اآلفة أمرًا أساسیًا للتدخل الصحیح لمكافحتها في مواعید 

لذلك هدف هذا نشاط هذه الحشرة بحسب الظروف البیئیة المالئمة لها. 
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الّزیتون ضمن الظروف البحث إلى دراسة النواحي الحیاتیة لذبابة أوراق 
في مناطق مختلفة في الساحل السوري.الطبیعیة 

وطرائقهالبحثمواد

العیناتجمع
تم جمع العینات من بساتین الزیتون المنتشرة في محافظة الالذقیة من 

سالم، زغرین، عین البیضا، عین إستمرخو، برج المناطق اآلتیة: 
، اتهكتار 8و 7على مساحة تراوحت بین شقاق، المشیرفة، كرسانا)

.حرم عن سطــح الب350-250وهي تقع على ارتفاع 
م جمع العینات أسبوعیًا بشـكل دوري خالل أشهر الدراسة لعامي ت
، وأخذت األفـرع بشـكل فرعاً 20حتوت كل عیـنة ا. 2014و2013

- 8عشوائي من الجهـات األربـــع ووسط شجرة الزیتون، واحتوى كل فــرع 
أوراق. وضعت األفرع في أكیاس نایلون شفافة وفرغت من الهواء، 10

ف المفتوح بالصق ونقلت للمختبر لدراستها.وأغلق الطر 
تم إحصاء عدد االنتفاخات على كامل األوراق واألفرع بواقع أربع 

قراءات شهرّیًا ثم حساب النسبة المئویة ألطوار الذبابة في الشهر.

النسبة المئویة للطور 
أو العمر =

عدد أفراد العمر أو الطور 
100× ضمن العینة الشھریة كلي لألفراد ضمن العینة العدد ال

الشھریة

كما تم حساب متوسط عدد انتفاخات ذبابة أوراق الزیتون على 
ونسبة اإلصابة على األوراق وعلى العناقید (n=100)األوراق المصابة

الزهریة خالل فترة نشاط الذبابة في مناطق الساحل السوري في الفترة 
. تم تبویب النتائج في 2014الممتدة من مارس/آذار إلى حزیران/یونیو

نهایة فترة الدراسة وحللت إحصائیًا لتحدید قیمة أقل فرق معنوي بین 
.%5متوسطات العینات عند مستوى احتمال 

الزیتونأوراقذبابةیرقاتأعمارتحدید
الدقیقة وفحصها الدبابیسباستخداماالنتفاخاتمنالیرقاتاستخراجتم

OPTIKAنوع 90Xبیر بقوة تكمجسامباستخدام  –Optikam B9

DSigital Camera. حیث استخدمت معاییر تسمح بتحدید العمر ،
كما یلي: الیرقي

شكل النفق واالنتفاح: شكلت الیرقة في العمر األول نفقًا موازیًا -
لسطح الورقة، حیث مثل بدایة وجود انتفاخ بسیط نهایة العمر 

ح واضح مع االنتقال للعمر الیرقي األول، وأصبح النفق ذو انتفا
الیرقي الثاني، وازداد حجم االنتفاخ واتسع قطر النفق في العمر 

الیرقي الثالث (األخیر).

وجود السباتیوال: تمیزت الیرقة في العمر الثالث بوجود الصفیحة -
وهي امتداد (Sternal spatula)المسماة السباتیوال االسترنیة 

، منغرز بالحلقة الصدریة األولى، كیتیني بلون بني خلف فتحة الفم
.Yوأخذ شكل الحرف

والمناقشةالنتائج

االنتفاخاتوعددالزیتونأوراقبذبابةاإلصابةونسبةأعراض
بوجود انتفاخات على الزیتونأوراقذبابةباإلصابةأعراضتمیزت

خاصة على النموات الغضة وحدیثة النمو، حیث لوحظ وبأوراق الزیتون 
دد متباین من االنتفاخات على األوراق والحوامل الزهریة، وجود ع

انتفاخ على الورقة 10±8انتفاخ بمتوسط 34-1وتراوحت أعدادها من 
وبفرق معنوي 2014أبریلاحدة سجلت كأعلى متوسط في نیسان/الو 

ومتوسط عددها خالل فترة أبریلبین متوسط عدد االنتفاخات في نیسان/
تضمن كل انتفاخ یرقة واحدة فقط، وبذلك ).1نشاط الحشرة (جدول 

یمكن االستنتاج أن عدد االنتفاخات یساوي عدد الیرقات على الورقة 
الواحدة أو ضمن مجموعة األوراق على الفرع الواحد. شكلت هذه 
االنتفاخات أماكن التغذیة والتشتیة للحشرة حتى انبثاقها. ذكر في دراسة 

11انتفاخات/ورقة على األقل و3غ ) أن عدد االنتفاخات بل15سابقة (

انتفاخ/ورقة على األكثر. كما تبّین أّن أعراض اإلصابة تركزت بوضوح 
في منطقة العرق الوسطي، مما أدى إلى تشوه شكل األوراق حیث أّن 
وجود عدة یرقات أي انتفاخات على الورقة نفسها غالبًا ما یؤدي 

).1(النحنائها باتجاه الداخل
حدوثاإلصابة بذبابة أوراق الزیتون عند ظهرت خطورة

من أبریلاإلصابة على األفرع الغضة والعناقید الزهریة في شهر نیسان/
كل عام مع بدء حفر الیرقات ألنفاقها. حیث سجلت أعلى نسبة 

%46.81بینما سجلت نسبة %56.67لإلصابة على العناقید الزهریة 
)، في حین بلغت 1ل (جدو 2014أبریلنیسان/على األوراق لشهر 

یونیو تموز/في شهر %53.62أعلى نسبة لإلصابة على األوراق 
األمر الذي یعود للظهور التراكمي للحشرات البالغة مع ارتفاع 2014

).1یونیو (جدول حزیران/درجة الحرارة في شهر 
شكلت ذبابة أوراق الزیتون خطرًا حقیقیًا في بعض المواقع في 

في بساتین الزیتون%62-55ة اإلصابة من األردن إذ تراوحت نسب
)، بینما أظهرت دراسات أخرى أجریت في بعض مناطق زراعة 5(

الزیتون في تركیا إصابة أشجار الزیتون بنوعین مختلفین من عائلة 
Dasineuraهما ذبابة أوراق الزیتون Cecidomyiidaeذباب الـ

oleae والنوعLasioptera oleicola ً(انتفاخات)واللتان تحدثان أوراما
على األوراق والعناقید الزهریة حیث وصلت نسبة اإلصابة بهما إلى
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على أوراق الزیتون، وقد أدى ذلك إلى خفض القدرة على العقد 78.2%
میة العناقید الزهریة والثمار المعدة للعام التالي. كما أن ذبابة في ك

أوراق الزیتون قد شكلت عامًال أساسیًا في تقلیل أوزان ثمار الزیتون إذ 
).15(أنها تعد آفة رئیسیة على أشجار الزیتون

لوحظ وجود فروق معنویة بین نسب اإلصابة على األوراق في 
یونیو، بینما وجدت فروق معنویة ان/حزیر و أبریلنیسان/مارس و آذار/

مایو أیار/و أبریلنیسان/بین نسب اإلصابة على العناقید الزهریة في 
یونیو بحسب الظهور التراكمي للحشرات الكاملة لذبابة أوراق حزیران؟و 

الزیتون وٕاحداثها لإلصابة.

البیضووضعالكاملةالحشراتظهور
درجات الحرارة ارتفاعبدءمعمبكراً باالنبثاقالكاملةالحشراتبدأت

في نهایة شهر شباط/فبرایر، وارتفعت أعداد الحشرة بشكل عام في 
. تم التزاوج بعد عدة ساعات من أبریلشهري آذار/مارس ونیسان/

االنبثاق، ثم بدأت اإلناث بوضع بیضها على السطح السفلي لألوراق 
بشكل إفرادي أو والنموات الغـضـة وأعناق األوراق والحوامل الزهریة 

بیضات.6-4مجموعات صغیرة مكونة من 
بلغت فترة نشاط الحشرات الكاملة لذبابة أوراق الزیتون الذروة في 

لعامي %28.27، %27.05مارس، إذ وصلت نسبتها إلى آذار/شهر 
، على التوالي. بینما وجد أیضًا أن أعلى نسبة لوجود 2014و 2013

%50.3و%33.8مارس بنسبة آذار/الحشرات الكاملة كانت في 
، على التوالي، في مناطق زراعة الزیتون في 2008و 2007لموسمي 

). 1الساحل السوري (
وضعت الحشرات الكاملة المنبثقة في شهري آذار/مارس 

بیضها على األوراق والعناقید الزهریة. توقفت الیرقات أبریلونیسان/
لنمو في عمرها الیرقي الناتجة عن البیض الموضوع على األوراق عن ا

الثاني، وبقیت كذلك حتى الربیع التالي. وتطورت الیرقات الناتجة عن 

البیض الموضوع على العناقید الزهریة وحواملها بشكل سریع دون أن 
تدخل في مرحلة توقف للنمو. 

بیضة 10±58وصل عدد البیض خالل دراسة سابقة إلى 
األنثى بحسـب دراسات ). حیث اختلفت خصوبة 1لألنثى الواحدة (

بیضـة 50الباحثین، فمنهم من أشـار إلى أن عدد البیـض یصل إلى 
)، بینما أفادت دراسة أخرى أن الحـد األعلـى 17لألنثــــى الواحــــــدة (
بیضـة لألنثـى الواحـدة، وفترة 200و150بیـن ما للخصوبـة ـتراوح 

هرت نتائجنا أن فترة ). بینما أظ12أیام (7إلى 3حضانة البیض من 
).2(جدول یوماً 12.9±2.3حضانة البیض بلغت 

عاشت الحشرة الكامـلة لذبابة أوراق الزیتون مدة قصیرة من أسبوع 
إلى أسبوعین تقریبًا، وتزاوجت هذه الحشرات ووضعت بیضها على 
األوراق والنموات الغضة. واستمر ضرر الحشرات الكاملة طوال فترة 

ضعت بیضها على و أیار/مایو وحزیران/یونیو والتي وجودها في شهري 
األوراق. بینما انخفضت أعدادها فیما بعد لتنعدم في شهر تموز/یولیو 

) أن دورة حیاة ذبابة أوراق 22تلحوق (). ذكر2وشكل 1(شكل 
الزیتون ضمن العناقید الزهریة قصیرة حیث یتطلب الجیل الربیعي بشكل 

. أسابیع إلكمال نموه8تقریبي 

الیرقیةاألعمارومدةالیرقيالتطور
تداخل هذا العمر خالل أشهر النشاط بنسب -األول الیرقيالعمر

سجلت %25سجلت في شهر آذار/مارس و%20مختلفة تراوحت بین 
) ووصلت 1(شكل 2013وحزیران/یونیو لعام أبریلفي شهري نیسان/

). 2(شكل2014مارس آذار/خالل شهر %22.81النسبة إلى 
2007لموسمي أبریلوسجلت بنسبة مرتفعة أكثر في شهر نیسان/

، على التوالي، %46.25و%42.5، حیث وصلت نسبتها إلى 2008و
).1(في مناطق زراعة الزیتون في الساحل السوري

وعلى العناقید الزھریة خالل فترة نشاط متوسط عدد انتفاخات ذبابة أوراق الزیتون على األوراق المصابة ونسبة اإلصابة على األوراق . 1جدول 
).n=100(العدد الكلي، 2014الذبابة في مناطق الساحل السوري

Table 1. The average number of the swellings of the olive leaf midge on the attacked leaves and the present of infestation on
leaves and inflorescences during the activity period of the midge along the Syrian coast during 2014 (total number, n=100).

Monthالشھر

متوسط عدد االنتفاخات
Mean no. of swellings

)SD±X(

infestation %%نسبة اإلصابة

Inflorescencesالعناقید الزھریةLeavesاألوراق

Marchaآذار/مارس 9 ± 6a 31.94ab 37.50
Aprilb 10 ± 8bأبریلنیسان/ 46.81c 56.67

Mayaأیار/مایو 8 ± 7ab 37.98b 42.86
Juneaوحزیران/یونی 9 ± 6c 53.62a 31.03

%5ال یوجد بینھا فرق معنوي عند احتمال الواحد ي العامود المتبوعة بحروف القیم 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05
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.Dمتوسط مدة األطوار واألعمار (یوم) لذبابة أوراق الزیتون . 2جدول  oleae 2010تحت الظروف الحقلیة في مناطق الساحل السوري خالل العام
).n=50(العدد الكلي، 

Table 2. The average duration of the developmental stage (days) of the olive leaf midge under natural conditions along the
Syrian coast during 2010 (total number, n=50).

بدأت یرقات العمر األول بالتغذیة، وسجلت اإلصابات الجدیدة 
، حیث ارتفعت أبریلنیسان/بذبابة أوراق الزیتون بشكل عام في شهر 

دیثة المتشكلة في فترة أعدادها على األوراق الغضة، والنموات الح
) بأن المرحلة الخطرة 4، 3الربیع، وهذا یتوافق مع ما نشر سابقًا (
. بلغت مدة هذا العمر أبریللذبابة أوراق الزیتون تبدأ في شهر نیسان/

)، وهذا یتوافق مع 2) (جدول n=50(یوماً 13.9±2.8في هذه الدراسة
فيقصیرةالعمرا ) أشارت إلى أن مدة هذ2دراسة سابقة في سوریة (

.یوماً 15- 10حدود

أول ظهور لیرقات العمر الثاني في الثلث بدأ-الثانيالیرقيالعمر
، عندها نشطت الیرقات في التغذیة وبدأت أبریلاألخیر من شهر نیسان/

تشكل االنتفاخات وحافظت على معدالت مرتفعة طوال فترة النشاط 
) 2یومًا (جدول 42.9±6.2). بلغت مدة هذا العمر 2و1ینشكلال(

على اإلصابات المحدثة على العناقید الزهریة.
دخلت الیرقات الناتجة عن البیض الموضوع على األوراق 
والنموات الغضة في عمرها الیرقي الثاني في فترة توقف للنمو خالل 

وهذا یتـوافق أشهر الصیف والشتاء، وبقـیت كذلك حتـى الربیـع القـادم، 
). أظهرت الدراسة أن ذبابة أوراق 12، 10، 9مع ما نشر سابقًا (

الزیتون مرت بفترة توقفت فیها عن النمو والتطور في العمر الیرقي 
ول/دیسمبر ومنتصف كانون األالثاني امتدت من تموز/یولیو إلى كانون 

راسة شهور تقریبًا، وهذا یتوافق مع د7-6الثاني/ینایر، أي استغرقت 
8) أشارت إلى أن هذه الفترة طویلة قد تصل إلى 2سابقة في سوریة (

أشهر.
وصلت أعداد هذا العمر إلى نسب مرتفعة، تراوحت ما بین 

سجلت في %100ول/أكتوبر واألسجلت في شهر تشرین 81.36%
). 1(شكل 2013أشهر تموز/یولیو وآب/أغسطس وأیلول/سبتمبر لعام 

2014عمر إلى نسب مشابهة في صیف كما وصلت أعداد هذا ال

الثانيالعمریرقات) وذلك خالل مرحلة توقف النمو. عاودت 2(شكل 
منالثانياألسبوعنهایةفيالثالثالیرقيالعمرإلىوانسلختللنشاط
داخلحجمهاوازدادونمتتغذتحیثینایر/الثانيكانونشهر

.األنفاق

العمرفيالیرقاتعودةبعدلعمراهذاإبتدأ- الثالثالیرقيالعمر
شهريفيالذروةالثالثالعمریرقاتأعدادوصلت. للنشاطالثاني
و %43.40إلىنسبتهاوصلتحیثفبرایر/وشباطینایر/الثانيكانون

في،)1شكل(التواليعلى،2013للعـامالشهرینهذینفي43.56%
كانونريشهفي%21.74و%44.77إلىالنسبهذهوصلتحین

توافقت). 2شكل(التواليعلى،2014لعامفبرایر/وشباطینایر/الثاني
شهريفيالثالثالعمرلیرقاتظهورنسبةأعلىحیثمنالنتائجهذه

فيلبیدقسابقةدراسةنتائجمعفبرایر/وشباطینایر/الثانيكانون
إلىنسبتهاوصلتحیث،2008و2007لعاميالسوريالساحل
لعامینایر/الثانيكانونشهرفي%33و،2007لعام%38حوالي
هذاواستمرالفترة،هذهفيللنشاطالیرقاتعودةیؤكدمما2008
). 1(أبریل/نیسانشهروأوائلمارس/آذارشهرنهایةحتىالعمر

). 2جدول(یوماً 23.9±2.5إلىبالمتوسطالعمرهذامـــــدةوصلت
هذامدةأن) 2(سوریةفيسابقةاسةدر فيذكرأنسبقوقدهذا

.یوماً 15-10حدودفيقصیرةالعمر

مناألخیرالثلثفيعامبشكلالعذارىظهورإبتدأ- العذراءطور
خاللالعذارىلظهورمختلفةنسبسجلت. ینایر/الثانيكانونشهر
إلىوصلتحیثفبرایر/شباطشهرفيأعالهاوكانتالنشاط،فترة

،)2شكل(2014و) 1شكل(2013لعامي%45.29و27.27%
.التواليعلى

The stage & larva ageالعـمـر والطور

متوسط مدة الطور أو العـمـر (بالیوم)
Developmental stage duration (days)

SD±X
Embryonic stage2.3±12.9لجنینيالطور ا

larval stagest113.9±2.8العمر الیرقي األول
larval stagend2العمر الیرقي الثاني

-على األوراق-  On the leaves أشھر7- 6توقف التطور من
Cessation of development for 6-7 months

-على العناقید الزھریة-  On inflorescences6.2±42.9
larval stagerd323.9العمر الیرقي الثالث 2.5±

Pupa10.7±1.5العذراء
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2013النسب المئویة لألطوار الحشریة المختلفة لذبابة أوراق الزیتون في بساتین الزیتون في مناطق الساحل السوري خالل . 1شكل 
Figure 1. The composition of different developmental stages of the olives leaf midge population in olive fields along the
Syrian coast during 2013.

2014النسب المئویة لألطوار الحشریة المختلفة لذبابة أوراق الزیتون في بساتین الزیتون في مناطق الساحل السوري خالل . 2شكل
Figure 2. The composition of different developmental stages of the olives leaf midge population in olive fields along the
Syrian coast during 2014.

فترةخاللالذبابةعذارىوجود) 1(أیضاً سابقةدراسةأكدت
النشاط بنسب مرتفعة أعالها سجلت في شهري شباط/فبرایر 

خالل هذین %31.9و%36.8وآذار/مارس حیث وصلت إلى 
%28.6و%65، على التوالي، بینما وصلت إلى 2007الشهرین لعام 

، على التوالي. بلغت مدة طور العذراء 2008لهذین الشهرین لعام 
). قلت أعداد العذارى تدریجیا بحلول شهر 2أیام (جدول حوالي عشرة

في وتظهرطوال الفترة الالحقة لتعود، وجودهاحتى انعدم أبریلنیسان/
العام التالي.شهر كانون الثاني/ینایر من 

الزیتونأوراقذبابةلاألجیالوعددالتطورتوقف
أشارت نتائج متابعة دورة حیاة ذبابة أوراق الزیتون خالل عامي 

أنها توقفت عن النمو في العمر الیرقي الثاني 2014و2013الدراسة 
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ول/دیسمبر، األبدًء من أوائل شهر تموز/یولیو وحتى نهایة شهر كانون 
ستة أو سبعة أشهر. وصلت نسبة وجود الیرقات في عمرها أي حوالي 
خالل فترة توقف النمو 2014و2013في عامي %100الثاني إلى 

وذلك في أشهر تموز/یولیو وآب/أغسطس وأیلول/سبتمبر، بینما سجل 
ینایر مع كانون الثاني/وجود شبه تام في األشهر الالحقة حتى شهر

)؛ وقد 2و1ینشكلال(لث والعذارى بدء ظهور الیرقات في العمر الثا
تكون درجات الحرارة العامل المحدد لتوقف التطور للیرقات في العمر 
الیرقي الثاني خالل فترة الصیف والخریف، وأن بدایة عودة النشاط 
كانت مع ارتفاع واضح لدرجة الحرارة في نهایة فصل الشتاء وبدایة 

الیرقات عاودت نشاطها فصل الربیع. لذلك لوحظ بأن نسب ضئیلة من
وانسلخت للعمر الیرقي الثالث وظهرت العذارى ومن ثم الحشرات 

وقد یعود %6الكاملة خالل فصل الخریف بنسب ضعیفة لم تتجاوز 
ول/أكتوبر األذلك الرتفاع في درجات الحرارة خالل شهري تشرین 

). ومن الضروري إجراء دراسة 2وشكل 1ثاني/نوفمبر (شكل الوتشرین 
توقف النمو فيخبریة معمقة لمعرفة ما إذا كان للفترة الضوئیة تأثیر م

والتطور في هذه الحالة لتحدید إن كانت هذه الظاهرة بیاتًا صیفیًا/شتویًا 
في مواجهة الظروف غیر المناسبة عند ارتفاع أو انخفاض درجة 
الحرارة في الطور الیرقي، ومصادفة ذلك خالل مرحلة العمر الیرقي 

ني؛ أم سكونًا حقیقیًا یحدث للیرقات في عمرها الثاني فقط عند الثا
ارتفاع أو انخفاض درجة الحرارة ویترافق مع فترة إضاءة طویلة أو 

قصیرة.
كان لهذه الحشرة جیًال واحدًا في العام على األوراق عند إصابتها 

) في 1. وهذا یتوافق مع دراسة سابقة (2لألوراق كما یوضح الجدول 
2007السوري حیث سجل أیضًا لها جیل واحد خالل العامین الساحل

على العناقید الزهریة. %10جیل ثانوي ال یتجاوز وجودمع 2008و
ولقد اختلفت الدراسات المرجعیة السابقة في تحدید عدد األجیال لهذه 

ن في العام في ) سّجل للحشرة جیال3الحشرة. في دراسة سابقة أخرى (
أما في المناطق الداخلیة فكان لها جیل واحد، كما المناطق الساحلیة 

أشارت بعض الدراسات المرجعیة إلى أن لذبابة أوراق الزیتون في بعض 
جیل في السنة، إذ تدخل الیرقات في نهایة العمر 2- 1دول أوروبا من 

).20(الثاني فترة التشتیة وتبقى كذلك حتى الربیع التالي
فياسات تأثیر عامل الحرارة من ناحیة أخرى، بینت بعض الدر 

عدد األجیال والطور الذي تدخل فیه السكون لدى أنواع أخرى تتبع 
أجیال للّنوع 4- 2، فقد بین عدة باحثین وجود من Dasineuraالجنس 

D. tetensi) بینما لوحـظ في دراسـة أخـرى وجـود 14، 13في العام ،(
فله من D. maliعند النوع). أّما 16جیلـین على األقـل لهـذا النــّوع (

أجیال في العام ویقضي فتـرة سكونـه في طـور العـذراء ضمـن 5-6
) بینما سّجل عــــــدة أجیال في العام لـلنـــــوع6،7التـربة (

D. rhodophaga والذي یقضـي فصـل الشتـاء في التربـة أیضًا على
.D). في حین أن للنوع 11شكـل عــــــــــــذراء ( gleditchiae عـدة أجیال

فر الظروف المناسبـة مـن حـرارة افي العام في تركیا أیضًا بحسـب تو 
). 8ورطوبـة (

دورة حیاة ذبابة فيیتضح مما تقدم مدى أهمیة تأثیر الحرارة 
أوراق الزیتون وعدد أجیالها في العام، مما یتطلب دراسة معمقة لمعرفة 

إلضاءة ودورها في توقف النمو العالقة بین درجة الحرارة وفترة ا
والتطور لهذه الحشرة سیما أنها تمر بمرحلة توقف التطور تمتد من 

منتصف فصل الصیف حتى بدایة فصل الربیع.

Abstract
Ramadan, A.M., R. Abu Tara and Z.M. Baidaq. 2015. The biology of the olive leaf midge Dasineura oleae F. Löew in
the olive trees along the Syrian coast. Arab Journal of Plant Protection, 33(3): 265-271.

The study described the life cycle of olive leaf midge Dasineura oleae F. Löew during 2013 and 2014 along the Syrian coast. There
were different numbers of swellings on leaves and inflorescences associated with the infestation with this insect, with most damage occurred
in the middle of the leaf. The study of leaf swellings showed that olive leaf midge D. oleae ceased its development in the second larval stage
from July until the end of December and in early January. The second larval stage reached 81.36% to 100% in 2013. D. oleae continued its
life cycle and molted to the third larval stage, which lasted 23.9 days. The third larval stage reached the peak of 43% during January and
February in 2013, whereas in 2014 it reached 44.77% in January and down to 21.74% in February. The pupal stage lasted 10.7 days, with
highest pupation rate in February and reached 27.27% and 45.29% for 2013 and 2014, respectively. Adults appeared towards the end of
February and reached the peak of 27.05% and 28.27% in March of 2013 and 2014, respectively. The females laid eggs on leaves lower
surface and inflorescences singly or in small groups of 4-6 eggs. The eggs needed 13.9 days to hatch. The first larval stage reached 20% in
March and 25% in April and June in 2013 and 22.81% in March 2014. One generation of olive leaf midge per year was recorded in 2013 and
2014.
Keywords: Olive leaf midge, life cycle, olives, Syrian coast.
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