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 الممخص

الساحل ثالث مناطق من في بساتين الزيتون في  9191-9102عامين ضمن أجريت ىذه الدراسة 
و أظيرت النتائج أن  ,بيدف دراسة التغيرات الموسمية لعثة الزيتون والسودا، والبارقية شقاق عين السوري

بينما كانت بداية ,بداية ظيور الجيل الورقي لمحشرة كان بداية شير أذار في جميع مناطق الدراسة 
ظيور الجيل الزىري في شيري أيار وحزيران، وكما تراوح موعد ظيور الجيل الثمري بين شيري تشرين 

 النباتي والغطاء ، الحشرية اآلفات الدراسة ىذه في وحددتعامي الدراسة  فياألول وتشرين الثاني 
 األعشاب بين االرتباط عالقة توحدد ,بستان كل في المنتشرة الطبيعية الحيوية واألعداء العشبي،
 من المفترساتعدد وجد  إذاألعداء الحيوية المرافقة لعثة الزيتون  ىمأمن  ,الطبيعية الحيوية واألعداء

 anthocoris nemoralis Orius sp mallada Hippodamia variegatta:  أىميا

Chrysoperla carnea Episyrphus balteatus Forficula auricularia   أنواع فضاًل عن
عض أنواع العنكبوتيات الحقيقية التي كان ليا دور في تقميل أعداد العثة في مناطق الدراسة بمن النمل و 

في منطقة البارقية,    Apanteles xanthostigmaمن الطفيميات عمى الحشرة من أىميا  عددوجد  ,
Chelonus elaeaphilus   في منطقتي السودا وعين شقاق واألنواعBracon sp. Elasmus 

flabellatus Diadegma armillatum Diadegma armillatum  .بشكل أقل 

كان أعمى متوسط لمنسبة المئوية لإلصابة  إذالنسبة المئوية لإلصابة،  في اً لوحظ أن لمموقع تأثير 
% في منطقة السودا. 02.23% في منطقة عين شقاق، وأقميا 91.02% في منطقة البارقية، ثم 33.33

كانت النسبة المئوية لمجيل الورقي أعمى ما يمكن  إذالنسبة المئوية لإلصابة،  في كما كان لمجيل تأثير
xفي مناطق الدراسة الثالث. بين اختبار كاي مربع  الجيل الزىري والجيل الثمريب مقارنةً 

أنو ىناك  2
معنوية بين نسبة اإلصابة وصنف الزيتون المدروس، والعدد الكمي لألعداء الحيوية، وعدد  اً فروق

المفترسات والنسبة المئوية لمتطفل في المناطق الثالث المدروسة، وكانت ىذه المتغيرات غير مستقمة 
عدم عالقة انمربع  كاي بة المئوية لإلصابة بحشرة عثة الزيتون كذلك بين اختبارالنس فيوليا تأثير 

وأثر  ,كانت منطقة الدراسة ذات تنوع حيوي كبير جدا ارتباط بين مناطق الدراسة واآلفات المنتشرة بيا،
  سيماالاألعداء الحيوية و  تياذلك دورا في صيانة وحماي ؤديذلك في المحافظة عمى األعداء الحيوية وي

وجد أن الصنف الخضيري أكثر حساسية لإلصابة من الصنف الدعيبمي وجد ,األنواع النجيمية والخبيزة. 
مع أعداد العثة وأثبتت تربية  اً عكسي اً بين األعداء الحيوية واألعشاب وتناسب اً معنوي اً أن ىناك ارتباط

 لتغذية األنثى الناضجة وعدد البيض.متو ءمال إذالحشرة مخبريًا أن أفضل غذاء مخبري ىو العسل من 

الزيتون  ةضارة، عثأعشاب  دعيبمي، خضيري، الحيوية، ءالجيل، الورقي، األعدا مفتاحية:كممات 
 اختبار كاي.

 


