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 الملخص
لميس منيف العبد هلل  ، محمدصقر،  بشير  جابر  النبي محمد  الزيتون  2021  .وعبد  تبني مزارعي  ف  ألسلوب.  لآلفات  المتكاملة  الساحل  اإلدارة  ي 

 .78-69(: 1)39 السوري. مجلة وقاية النبات العربية،
أهم  من خالل تحديد مدى معرفة المزارعين بدرجة انتشار  اإلدارة المتكاملة لآلفات، ممارسات  تبني مزارعي الزيتون لمدى    التعرف على إلى  هذه الدراسة  هدفت  

         أ جريت   دارة المتكاملة لمكافحة آفات الزيتون. إلن بعض الخصائص الشخصية لهم ودرجة تبنيهم لتقانات ابي طية ودراسة العالقة االرتبا ،في منطقة الدراسة آفات الزيتون 
                                                   ، وج معت البيانات من خالل المقابلة الشخصية مع عينة  2018و    2017خالل موسمي    في الساحل السوري  قرية في محافظتي الالذقية وطرطوس  42الدراسة في  

،  في تحليل البيانات األساليب اإلحصائية الوصفية مثل التكرارات   ستخدم    ا    عداده لهذا الغرض.إ وذلك باستخدام استبيان تم  ،          مزارعا    420  لغت ن بعشوائية من المزارعي
المئوية  ا ،  النسب  الحسابي،  و إل المتوسط  المعياري  النسبية، نحراف  األهمية  بي  ستخدم   ا  كما    مؤشر  العالقة  معنوية  لتحديد  االرتباط  ممعامل  وبعض  ستو ن  التبني  ى 

ذبابة ثمار   ، (.Spilocaea oleagina Cast) عين الطاووسمرض                                                      بينت النتائج أن أكثر اآلفات انتشارا  بمنطقة البحث هي   الخصائص الشخصية للمزارعين المبحوثين. 
الزيتون   ، (Bactrocera oleae Rossi)  الزيتون  الزيتون    ، (Prays oleae Bernard)  عثة  فراشة    (Euphyllura olivina Costa)وبسيال  أن  حين    الياسمينفي 

(Margaronia unionalis Hubner) ،  الدقيقي الزيتون  (.Leveillula taurica Lév)  البياض  ونيرون   ،(Phloeotribus scarabaeoides Bernard)    قليلة كانت 
وأن  اإلنتشار ل32.8و%  57.78،  متوسط  تبني  مستوى  حققوا  المزارعين  من  محافظتي  رة  دا اإلممارسات  %  في  الزيتون  آلفات  على    ، الالذقيةو   طرطوسالمتكاملة 

، وعالقة ارتباط معنوية سالبة  ة وأوضحت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية موجبة بين التبني وكل من درجة المشاركة في األنشطة االرشادية ومستوى المعرف  . التوالي 
اإلدارة المتكاملة لآلفات. خلصت الدراسة بالتوصية بأهمية تكثيف البرامج واألنشطة اإلرشادية وتطوير برامج    ات ممارس  مع كل من تشتت الحيازة ومعوقات استخدام 

 تدريبية للمزارعين لتوعيتهم وزيادة معارفهم وتبنيهم مفهوم اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون بشكل أوسع.
 ، الساحل السوري.اإلنتشاردرجة   زيتون، التبني، ال رعي الزيتون، مزا  اإلدارة المتكاملة لآلفات،  : كلمات مفتاحية

 

 

 1المقدمة 
 

                                                                ت عد  اإلدارة المتكاملة لآلفات أحد أهم االستراتيجيات التي طرحت على 
األضرار  من  قدر  أقل  مع  النبات  لوقاية  مناسب  كنظام  نطاق  أوسع 

والبيئي  والزراعالصحية  األغذية  منظمة  وحددت   ,FAO)الفاو  -ةة، 

إلدارة المتكاملة لآلفات بأنه "نظام إلدارة مستوى تعداد ايف  تعر   (2003
تعداد   وديناميكية  البيئي  البعد  وضع  خالل  من  اآلفات   نواعأاآلفات 

الطبيعية   الوأعدائها  استخدام  مع  االعتبار  في ممارسات  في  المناسبة 
اإلمكان قدر  كامل  اآلفات  ،توافق  أنواع  تعداد   حدود  عند  للحفاظ على 

( أن  2013)  آخرون القتصادي للضرر"، وبين بشير و ى استو أقل من الم
منع أضرار اآلفات باستخدام توليفة   إلى  تهدفاإلدارة المتكاملة لآلفات  

المتاحة الطرق  من  اآلجلة    ،متكاملة  األهداف  االعتبار  بعين  وتأخذ 
 بما يحقق فائدة للجنس البشري.  ،والمجتمع والبيئة باالقتصادالمرتبطة 
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اإلدارة أو   من  سورية     د      ت ع برامج  تبنت  التي  العربية  الدول  ائل 
)السيد،   لآلفات  واإلصالح  2010المتكاملة  الزراعة  وزارة  وت نفذ   ،)                                

من خالل الوحدات اإلرشادية الزراعية المنتشرة في   ،الزراعي في سورية
من البرامج اإلرشادية والتي تحمل في                                     المناطق الريفية والزراعية، عددا  

توصيا و مضمونها  من أنشت  كبيرا   قدرا   توفر  زراعية  وإرشادات                                          طة 
وتحتل   الحديثة،  الزراعية  والممارسات  اإلدارة  ممارسات  المعلومات 

وتبنيها،  نشرها  يتم  التي  الحديثة  التقانات  بين  مكانة  لآلفات  المتكاملة 
ا       ي عد   و  اإلإلالبرنامج  )مديرية  البرامج  تلك  أهم  أحد  للزيتون  رشاد رشادي 

األخيرة  اتجهت  كما    .(2016  الزراعي، السنوات  في   إلى األنظار 
وتطوير  الزيتون  إلنتاج  وطرطوس(  )الالذقية  السوري   الساحل 

                                                       جاءت سورية في المرتبة العاشرة عالميا  في إنتاج الزيتون حيث  زراعته،  
نحو   انتاجها  عام    358وبلغ  في  طن   . (FAO, 2019)  2019ألف 

القطاعات   من  الزيتون  قطاع  ال  ديةتصااالق                                ي عد     همةمالسورية 
(Al Ibrahem, 2006 الفاكهة بساتين  بين  األولى  المكانة  ويحتل   )

% من   65% من إجمالي المساحة المزروعة و10                   وي مثل ما يزيد عن  



 ( 2021)  1، عدد 39ربية، مجلد مجلة وقاية النبات الع 70

(، وبمقدار ما 2015  ،آخرون إجمالي مساحة األشجار المثمرة )زغلولة و 
اإل الشجرة  أهمية  اتزداد  قبل  من  مهاجمتها  تزداد   رات لحشقتصادية 

المتعددة واألمراض  الزيتون   ،الكثيرة،  ثمار  في  الفقد  يصل   وقد 
اآلفات   بهذه  اإلصابة  عن    إلىنتيجة  يزيد  وأحيانا   35ما   %            100 %

(Herz et al., 2005).  لذلك فإن مكافحة ما يصيب شجرة الزيتون من
من   واحدة  هي  وحشرات  فإن   تحدياتالأمراض  وعليه  أهمية،  األكثر 

ة اإلدارة المتكاملة لآلفات ورفع مستوى تبنيها بين قافر ث العمل على نش
مزارعي الزيتون أصبح ضرورة للنهوض بعملية التنمية الزراعية بالتزامن 
مع التحول العالمي نحو الغذاء اآلمن الذي يوفر المتطلبات النوعية مع 

استدام على  )  .بيئةال  ةالمحافظة  علي  التطبيقات 2017أكد  أن   )
إلدا الزراعية  اآلرة  الناجحة  اإلجراءات  بين  التكامل  على  تعتمد  فات 

للمبيدات   عقالني  استعمال  مع  األحيائية  المكافحة   ، االنتقائيةوعوامل 
مساعد الزراعية  العمليات  دور  في      ا  ويكون  األخرى  المكافحة  لعوامل 

وآفاته المحصول  إدارة  المتكاملة   .نظام  المكافحة  برامج  نجاح  ويعتمد 
    ا  على دوافع المزارعين ومهاراتهم ومعارفهم وأيض  ركبي حد    إلىلآلفات  

التشاركية   األنشطة  بها  على  يقومون  والمجتمعات التي  الجماعات  مع 
  .(Razzagh-Borkhani et al., 2013)المحلية 

فيها    يسهموإنما عملية ديناميكية       ا                         التبني ليس قرارا  ثابت أن  وكون  
والخبرة   والتعلم  المعلومات  و وري مح        دوار  أب جمع  المراحل  ب ة  في  خاصة 

التبني   من  هو   أنوباعتبار    ،(Jabbar et al., 2003)األولى  المزارع 
لندرة الدراسات التي تتناول موضوع اإلدارة      ا  محور عملية التبني، ونظر 

السوري آلفات  المتكاملة   الساحل  في  قبل   ،الزيتون  من  تبنيه  ومدى 
المنطقة في  الزيتون  الدراسة  هدفت  د  فق  لذا  ،المستهدفة  مزارعي  هذه 

لتعرف على مدى انتشار تقانات اإلدارة المتكاملة لآلفات ابصفة رئيسة  
السوري  الساحل  في  الزيتون  مزارعي  قبل  من  العوامل   ،وتبنيها  وتحليل 

التالية:    فيالمؤثرة   الفرعية  األهداف  خالل  من  وذلك  التبني  ( 1)هذا 
السا في  الزيتون  آفات  أهم  انتشار  درجة  وجهة السحل  تحديد  من  وري 

المزارعين )نظر  الساحل (  2،  في  الزيتون  مزارعي  تبني  مستوى  تحديد 
دراسة العوامل المؤثرة (  3، )اإلدارة المتكاملة لآلفات  ممارساتالسوري ل

  تبني برامج اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون في الساحل السوري. في
 

 مواد البحث وطرائقه 
 

الزيتلللللون فلللللي السلللللاحل السلللللوري علللللي زار يمثلللللل مجتملللللع البحلللللث جميلللللع م
        مزارعللا    175781بحللدود  )محافظتي الالذقية وطرطللوس( والبللالغ عللددهم  

 باسللتخدام الطريقللة التللي أشللار إليهللاو  ،(2016)مديرية االرشللاد الزراعللي، 
Krejcie & Morgan (1970) بحيللث تللم     ا  مزارعلل  420 بلغ حجم العينللة

قريلللة فللللي محافظللللة  24)ا المحللللافظتين تللل فللللي كل قريلللة 42توزيعهلللا علللللى 
والتللي تتميللز بانتشللار واسللع  ،قرية في محافظللة طرطللوس( 18الالذقية و  

% مللن أراضلليها، بمعللدل عشللرة 90يغطللي نحللو و ألشللجار الزيتللون فيهللا 
اسلللتخدم لجملللع البيانلللات  .                                        ملللزارعين ملللن كلللل قريلللة تلللم اختيلللارهم عشلللوائيا  

زء الجلل ، ينأجللز األولية استمارة خاصة تلبللي أهللداف البحللث اشللتملت علللى 
األول خللاب بالمعلومللات الشخصللية والمهنيللة للمللزارعين، والجللزء الثللاني 

 اإلدارة المتكامللللللة  أسلللللاليب لملللللزارعين المسلللللتوى تبنلللللي     ا  يتضلللللمن مقياسللللل 
تلللم  .فقلللرة 35آلفلللات الزيتلللون وتطبيقهلللا عللللى أشلللجار الزيتلللون ويتضلللمن 

عللللرض االسللللتبيان بصللللورته األوليللللة علللللى عللللدد مللللن البللللاحثين والخبللللراء 
مجللللللاالت اإلرشللللللاد الزراعللللللي ووقايللللللة النبللللللات واإلدارة  فللللللي صللللللينوالمخت 

المتكاملللة لآلفلللات ومللن ثلللم اختبارهللا ميلللدانيا، واجللراء التعلللديالت الالزملللة 
لتصللللبح أكثللللر فعاليللللة فللللي تحقيللللق الهللللدف منهللللا. كمللللا اسللللتخدم مقيللللاس 

( الختبار مللدى 2014( )البحر والتنجي، Reliability Test) مصداقيةال
 خكرونبلللاالدراسلللة، وبلغلللت قيملللة معاملللل ألفلللا اس مقيللل االتسلللاق اللللداخلي ل

االتسلللاق اللللداخلي لفقلللرات  إللللىمملللا يشلللير  0.89للمقيلللاس العلللام للدراسلللة 
 المقياس. 

المستوى  المزارع،  عمر  هي  مستقلة  متغيرات  البحث  تضمن 
االرض   ،التعليمي من  الحيازة  مساحة  األسرة،  حجم  الزراعية،   ،الخبرة 

وا ارض  )قطعة  الحيازة  األراضي  أو  سعة تشتت  من  صغيرة    ،(قطع 
فيها المشاركة  الزيتون   ،األنشطة االرشادية ودرجة    ، الحيازة من أشجار 

استخدام   ومستوى  معوقات  لآلفات  المتكاملة  اإلدارة  معارف ممارسات 
ممارسات للمزارعين  ا  ، ومتغير تابع واحد هو مستوى تبنيلها  زارعينالم

يغت   35ه من خالل  ياسم قوت   ،اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون              عبارة ص 
ل المبحوثين  المزارعين  )تطبيق(  تبني  مدى  عن  الممارسات لتعبر  هذه 

 . "ال " وصفر لإلجابة بل " نعم"  عطيت درجة واحدة لإلجابة بل   ا  و 
من   لكل  المبحوثين  المزارعين  تبني  معدل  قياس  تم   كما 

لآلفات   المتكاملة  اإلدارة  المعادلةممارسات  خالل   من 
(Sunding & Zilberman, 2001): 

 

 معدل التبني = 
 عدد المزارعين المتبنيين 

 ×100 
 عدد المزارعين الكلي

 

مقياس  خالل  من  الزيتون  آفات  أهم  انتشار  درجة  حددت  كما 
انتشار   درجة  عن  نظر    اآلفةيعبر  وجهة  شديدة =  3)  زارعالممن 

وح سب اإلنتشارضعيفة  =  1،  اإلنتشارمتوسطة  =  2،  اإلنتشار  ،)           
لدرجة  لا النسبية  األهمية  ومؤشر  الحسابي   اإلنتشارمتوسط 
 (Relative importance index (RII)) حسب  Akadiri (2011): 

 
؛  1و    0= مؤشر األهمية النسبية، وتتراوح قيمته بين  RII  حيث:

W)لكل عامل )معيار المعطى  الوزن  المستجيبين، وتتراوح   =  قبل  من 
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بين   ا A؛  3و  1قيمته  الوزن  الحالة(؛   3       )مثال   لى  ألع=  هذه   في 
N  .العدد اإلجمالي للمستجيبين= 
والمتوسط   المئوية  والنسب  التكرار  باستعمال  النتائج  وحللت 

 االرتباطاستخدام معامالت    إلىالمعياري باإلضافة    واالنحرافالحسابي  
المدروسة المستقلة  والمتغيرات  التابع  المتغير  بين  العالقة   . إليجاد 

وذلك الختبار فرضيات   .((SPSS v.22  IBM, 2013  امجبرن   استخدم
معنويةعالقة    وجود)أ(    التالية:الدراسة   من    ارتباطية  متغير  كل  بين 

الشخصية   المستقلة  المتغيرات الخصائص  في  والمتمثلة  المدروسة 
واإلوا وبينإلجتماعية  أعاله  المذكورة  المبحوثين  للمزارعين   قتصادية 

ف المتمثل  التابع  ل  تبنيجة  ر دي  المتغير  المبحوثين  ممارسات المزارعين 
فروق معنوية بين متوسطي وجود  )ب(    ،آلفات الزيتون اإلدارة المتكاملة  

اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون في  ممارسات  تبني المزارعين المبحوثين ل
السوري. الساحل  في  وطرطوس  الالذقية  اختيار   محافظتي  تم  وقد 

 .ا الصفريةرتهصو  فيالفروض البحثية السابقة 
 

 والمناقشة  النتائج 
 

 هم آفات الزيتون في منطقة الدراسة أدرجة انتشار 
                                                                   بينت نتائج االستقصاء الميداني أن  أكثر اآلفات الحشرية انتشارا  والتي 

الزيتون  ثمار  ذبابة  هي  السوري  الساحل  في  الزيتون  أشجار   تصيب 

(Diptera: Tephritidae) Bactrocera oleae (Rossi) عثة الزيتون   ؛  

 Prays oleae (Bernard)  Lepidoptera: Yponomeutidae))؛ 
الزيتون   :Euphyllura olivina (Costa)  (Hemiptera  وبسيال 

Psyllidae)    ،المتوسط الحسابي و الحتاللها المراتب الثالث األولى بلغ 
الالذقية   محافظة  في  انتشارها  على ،  2.41و  2.48،  2.53لدرجة 

التوالي،  2.27و  2.54،  2.61طرطوس    فظة محافي  و التوالي،    على 
التفاح1  )جدول ساق  حفار  من  كال   أن  النتائج  بينت  كما   .)                                               

Zeuzera pyrina (Linnaeus)  (Lepidoptera: Cossidae)    والحشرة
السوداء    :Saissetia oleae (Olivier)  (Hemipteraالقشرية 

Coccidae)    فراشةاإلنتشارمتوسطة أن   حين  في   مين ياسال                     ، 
 Margaronia unionalis (Hubner) ،  (Lepidoptera: Pyralidae) 

   Phloeotribus scarabaeoides (Bernard)  الزيتون نيرون  و 
(Coleoptera: Scolytidae)    األخيرة،  الحتاللها المراتب    اإلنتشارقليلة

انتشار    بمتوسط  و  1.29و  1.17درجة  الالذقية،  محافظة   1.13في 
محاف   1.01و طرطوسفي  التوالي.  ،ظة  مع   على  النتائج  هذه    وتتفق 

بأن وجدت  (  2014  ،إدريس  ؛2019،  آخرون درويش و دراسات سابقة )
الزيتون الحشرية في منطقة  بين أهم آفات  ت عد من  الزيتون  ثمار                                                                   ذبابة 
الفني لتحسين جودة زيت   الدعم  المتوسط، وكان مشروع  البحر  حوض 

رية الرئيسة على اإلصابات الحش  ( قد بين أن2007الزيتون في سورية )
 عثة الزيتون. و  بابة ثمار الزيتون الزيتون هي ذ

 

 .الالذقية وطرطوس(محافظات في الساحل السوري ) المنتشرة الزيتون وأمراض أهم حشرات .1جدول 
Table 1. The most important widely spread olive insects and diseases along the Syrian coast (Lattakia and Tartus 

governorates). 
  

     Spread level  اإلنتشاردرجة 

 اآلفة/المرض 
 Pest/disease 

  Lattakiaالالذقية  Tartusطرطوس

 مستوى األهمية 
Importance 

level 

مؤشر األهمية  

 النسبي 
Relative 

importance 

index  
 المتوسط 
Mean 

 مستوى األهمية 
Importance 

level 

  ألهميةمؤشر ا

 النسبي 
Relative 

importance 

index 
 المتوسط 
Mean 

  estspInsectالحشرية  اآلفات

 Bactrocera oleae ذبابة ثمار الزيتون  High 0.84 2.53 عالي High 0.87 2.61 عالي

 Prays oleae عثة الزيتون  High 0.83 2.48 عالي High 0.85 2.54 عالي

 Euphyllura olivina  بسيال الزيتون High 0.80 2.41 عالي High 0.76 2.27 عالي

 Dasineura oleae ذبابة األوراق   Medium 0.61 1.84 متوسط  High 0.67 2.00 عالي

 Zeuzera pyrina حفار ساق التفاح   Medium 0.54 1.63 متوسط  Medium 0.63 1.89 متوسط 

 Saissetia oleae سوداء   القشرية ال  Medium 0.50 1.51 متوسط  Medium 0.37 1.12 متوسط 

 Otiorhynchus cribricollis سوسة أوراق الزيتون  Medium 0.50 1.49 متوسط  Medium 0.51 1.52 متوسط 

 Liothrips oleae تربس الزيتون Medium 0.49 1.48 متوسط  Medium 0.45 1.36 متوسط 

 Margaronia unionalis شة الياسمين فرا Medium 0.39 1.17 متوسط  Medium 0.38 1.13 متوسط 

 Phloetribus scarabeiodes نيرون الزيتون  Medium 0.43 1.29 متوسط  Medium 0.34 1.01 متوسط 

 Diseases  مرضيةال اآلفات

 Spilocaea Oleagina عين الطاووس  High 0.91 2.73 عالي High 0.96 2.87 عالي

 Pseudomonas savastanoi             س ل الزيتون  High 0.86 72.5 عالي High 0.87 2.62 عالي

 Verticillium dahlia الذبول  Medium 0.40 1.19 متوسط  Medium 0.36 1.07 متوسط 

 Leveillula taurica البياض الدقيقي  Medium 0.47 1.42 متوسط  Medium 0.40 1.21 متوسط 
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مراض التي تصيب أشجار الزيتون ألكما بينت النتائج أن أكثر ا
ا هفي  السوري  الطالساحل  عين  مرض   (Deuteromycete)  ووسي 

Spilocaea oleagina (Cast.)   ن  الزيتو   ل   س  وPseudomonas 

savastanoi (Janse).    عال  حصل مرض عين الطاووس على مستوى     
له   النسبية  األهمية  مؤشر  بلغ  حيث  األهمية،  في    0.96و   0.91من 

وطرطوس الالذقية  الزيتو    س  مرض  يليه    التوالي، على    ،محافظتي   ن ل 
له   النسبية  األهمية  مؤشر  بلغ  محافظتي   0.87و  0.86الذي  في 

وطرطوس كان   ،الالذقية  حين  في  التوالي،  الذبول   مرضا  على 
Verticillium dahlia (Kleb)  (Deuteromycete)   الدقيقي والبياض 

Leveillula taurica (Lév.) (Ascomuycetes)   األهمية من   امتوسط
النتائج مع    (.1)جدول    تشاراإلن حيث درجة    الشعبيدراسة  تتفق هذه 

أن مرض تبقلع علين الطلاووس هو األكثلر بين    ( الذي2012)آخرون  و 
                                                                    انتشلارا  عللى أشلجار الزيتلون فلي هضلاب المنطقلة الساحلية في سورية 

دراسة   ومع  ضررا ،  أن 2010)  وآخرون   عيسى                         وأشدها  ذكر  الذي   )
seudomonas savastanoi P  ببه البكتريامرض سل الزيتون، والذي تس

. savastanoipv،    ،تتفق كما  ينتشر بشكل رئيسي في المنطقة الساحلية
دراسة   مع  أيضا   أن et al. Alabdalla  (2009                        النتائج  أكدت  التي   )

نسبة   )الالذقية  70  لإلصابةأعلى  الساحلية  المنطقة  في  كانت   %
الفني لتحسين ج  وطرطوس(. الدعم  ن في ودة زيت الزيتو وبين مشروع 

( أن اإلصابات المرضية الرئيسة على الزيتون هي عين 2007سورية )
 الطاووس وسل الزيتون وذبول الزيتون.

 
 إلدارة المتكاملة آلفات الزيتون ممارسات ا مستوى تبني المزارعين ل

تم تحديد هذا المستوى ملن خلالل جملع اللدرجات التلي حصلل عليهلا كلل 
مبحوث   تب مزارع  عن  آلفات    لممارساتنيه  والمعبرة  المتكاملة  اإلدارة 

 5الزيتون وقلد تلراوح المللدى الفعلللي لمستوى التبني إلجمالي العينة بين  

بلغ    32و إجمالي  بمتوسط  قدره   17.98درجة  معياري  وانحراف  درجة 
جدول    .درجة  5.88 في  المبينة  النتائج  نحو    2توضح  من  44         أن    %

شالالمزارعين   االستبيانذين  مستوى   ملهم  حققوا  الالذقية  محافظة  في 
نحو وأن   التبني،  من  في 58                            منخفض  المبحوثين  المزارعين  من   %

 Tمحافظة طرطوس حققوا مستوى متوسط من التبني، وبإجراء اختبار  
المتوسطات عند مستوى   تبين عدم وجود فروق   0.05احتمال  لمقارنة 

المتوسطات بين  قبول  ،معنوية  تم  الصفري    وعليه  بعدم الفرض  القائل 
ممارسات ود فروق معنوية بين متوسطي تبني المزارعين المبحوثين لوج

وطرطوس الالذقية  محافظتي  في  الزيتون  آلفات  المتكاملة   . اإلدارة 
ا المحافظتين  ت                                     أن  أكثر من ثالثة أرباع العينة في كل  إلى وتشير النتائج  

متوسطة  إلىة بدرجة منخفض اتممارسات اإلدارة المتكاملة لآلفقد تبنوا 
تنفيذ  بدأوا  السوري  الساحل  في  الزيتون  مزارعي  أن  للقول  يدعونا  وهذا 

هذه    ممارسات تبني  وأن  متواضعة،  بداية  لآلفات  المتكاملة  اإلدارة 
للوصممارسات  ال الجهد  وبذل  الدعم  المزيد من  يحتاج  أوسع  ل  و بشكل 

آلفا  إلى المتكاملة  اإلدارة  لبرامج  كامل  اتبني  في  الزيتون  لساحل ت 
من          ت عد  حيث  السوري،   حديثا   نهجا   لآلفات  المتكاملة  اإلدارة                                                برامج 

وكانت   .                                                         المكافحة يتم العمل على نشره وتبنيه على نطاق واسع عالميا  
أن االدارة المتكاملة   إلى أشارت  Bonabana-Wabbi  (2000  )   دراسة

متقدمة من هو بالبلدان ال                                               للمكافحة في البلدان النامية ال ي نظر إليها كما  
ثلث من أن  Al-Zyoud   (2014  )المزارعين، كما أوضحت دراسة  قبل  

المتكاملة، بالمكافحة  معرفة  على  يكن  لم  االستطالع  وبينت   شملهم 
 (           % تقريبا  54)( أن غالبية المزارعين  2016)  .Allahyari et alدراسة  

لآلف المتكاملة  لإلدارة  التبني  من  منخفض  مستوى  وأكدت   .اتحققوا 
% من مزارعي العينة لم يسمعوا  71أن  ( 2016البدور )ة العميري و دراس 

المعنى  حيث  من  سمعوه  مما  متأكدين  غير  أو  المتكاملة  بالمكافحة 
 .والتطبيق

  
 . في محافظات الالذقية وطرطوس  توزيع المزارعين المبحوثين حسب درجة التبني لتقانات اإلدارة المتكاملة لآلفات .2دول ج

Table 2. Distribution of farmers according to their adoption level of IPM approaches in Lattakia and Tartus governorates. 
 

 

t-test 

 Lattakia الالذقية Tartus طرطوس

 درجة التبني
Level of adoption 

االنحراف  

 المعياري
SD 

 المتوسط 
Mean 

النسبة  

()% 
Rate 

(%) 
 العدد 
No. 

االنحراف  

 ياريالمع
SD 

 المتوسط 
Mean 

النسبة  

()% 
Rate 

(%) 
 العدد 
No. 

 %( 14حتى ) درجة التبني منخفضة 105 43.75 17.36 6.92 48 26.67 18.22 5.46 0.62
Low level of adoption (up to 14%) 

 %( 23وحتى  15)من  درجة التبني متوسطة 77 32.08 104 57.78
Medium level of adoption (from 15 to 23%)  

 ( %23درجة التبني مرتفعة )أكثر من  58 24.17 28 15.56
High level of adoption (over 23%) 

 Total   اإلجمالي 240 100.00 180 100.00
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اإلدارة المتكاملة آلفات   ممارساتمعدل تبني المزارعين لكل تقنية من  
 الزيتون 

رعين المبحوثين عدل تبني المزا               صيل  أكثر عن مبهدف الحصول على تف
لكل تقنية من تقنيات برنامج اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون، تم تقسيم 

الينأجز   إلىالبرنامج   يبين  األول  الجزء  بخدمة ممارسات  :  المتعلقة 

)جدول   ال3المحصول  يبين  الثاني  والجزء  المتعلقة ممارسات  (، 
الزيتون  آلفات  تف4دول  )ج  بالمكافحة  وجد  مع(.  في  تبني اوت  دل 

التقانات  وجاءت  المحافظتين،  وبين  المبحوثين  المزارعين  بين  التقانات 
التي تتعلق بخدمة المحصول في المراتب األولى، وأما التقانات المتعلقة 

  بالمكافحة وإجراءاتها فقد جاءت في المراتب األخيرة.
 

 الالذقية وطرطوس. محافظات  خدمة محصول الزيتون فيعمليات ملة لآلفات في اإلدارة المتكاممارسات معدل تبني . 3 جدول
Table 3. Adoption rate of IPM practices in the management of olive orchards in Lattakia and Tartus governorates.  
 

 Lattakia الالذقية Tartus طرطوس

 Practices  ممارسات ال
 الترتيب
Rank 

 لتبني        معد ل ا
Adoption 

rate 
 الترتيب
Rank 

              معد ل التبني
Adoption 

rate 

 العضوي  السماد واكوام األعشاب الضارة من البستان تنظيف 66.67 1 56.67 9
Orchard cleaning from weeds and organic fertilizers 

 منها  والتخلص التقليم مخلفات ازالة 63.33 2 78.89 2
Removal of pruning remains 

 )نيرون الزيتون(  الحقل عن بعيدا وحرقها والمكسورة الجافة ألغصانا قص 61.25 3 67.22 6
Removal and burning of broken dry branches (Phloetribus scarabeiodes) 

   (الزيتون عثةب  اإلصابةعند ) التقليم بقايا من التخلص 60.42 4 77.78 3
Removal of pruning of remains (Prays oleae) 

 التفاح( ساق حفار) الجذوع قرب  النامية والخلفات السرطانات إزالة 59.17 5 43.33 11
Removal of suckers originating from below ground growth (Zeuzera pyrina ) 

 األمراض.  من خلوها لضمان موثوقة مصادر من الغراس شراء 57.92 6 74.44 4
Buying healthy young olive tree plants from trusted sources. 

 (الزيتون )سل الجروح حداثإ من والتقليلالجائر  التقليم تجنب 57.50 7 56.67 9
Avoid severe pruning and avoid tree injuries (Pseudomonas savastanoi).   

 أغصان ، ذبابة قلفالطاووس عين، احتفال ساق حفار ، ن الزيتو عثة) واليابسة الجافة لألفرع المبكر التقليم 54.58 8 68.89 5

 ( الزيتون
Early pruning of broken and dry branches (Prays oleae, Zeuzera pyrina, Spilocaea 

Oleagina, Clinodlposis oleisuge) 

 الذبول  بمرض المصابة األشجار واتالف التقليم نواتج حرق 54.58 8 83.33 1
Burning of pruning remains and trees infected with wilt disease 

 (الزيتون سلب  اإلصابةعند ) االمطار موسم في التقليم تجنب 54.58 8 58.33 8
Avoid pruning in the rainy season (Pseudomonas savastanoi) 

البستان    لآلفات  مقاومة  األكثر  األصناف  انتقاء 51.67 9 31.11 14 انشاء  عين   الزيتون،   سل  التفاح،   ساق  ارحف)عند 

 (، ذبابة ثمار الزيتونالطاووس
Choosing resistant varieties to pests (Zeuzera pyrina Pseudomonas savastanoi, Spilocaea 

Oleagina, Bactrocera oleae). 

 ( ولالذب مرضب صابةاإلعند ) بالجذور جروح إلحداث        تالفيا   السطحية بالفالحات القيام 48.33 10 59.44 7
Adopt surface soil cultivation to avoid root wounds (Verticillium dahlia)  

 ( ذبول)المصدر مجهولة وخاصة القرم زراعة عدم 48.33 10 67.22 6
Avoid planting hardwood cuttings taken from unknown sources (Verticillium dahlia)  

       جيدا   المتخمر ويعضال السماد  ضافةإ 30.42 11 37.22 13
 Use well-fermented compost 

 استخدامها  بعد التقليم أدوات تعقيم 27.50 12 55.00 10
Sterilize pruning tools after use  

  بولذ بمرض  اإلصابةلتجنب ) الزيتون أشجار بين( الباذنجانية لفصيلةا نباتات) الخضراوات زراعة عدم 27.08 13 16.67 15

 (الزيتزن
Avoid planting vegetables (Solanaceae) under olive trees (Verticillium dahlia) 

 وحرقها  األشجار تحت المتساقطة األوراق جمع 26.67 14 41.67 12
Collect and burn fallen leaves under the trees 

 ( ووسالطا عين)( فيةصي،  ربيعة  ، خريفية ) فالحات بثالث القيام 21.25 15 31.11 14
Perform three soil tills (summer, autumn, spring) (Spilocaea Oleagina)  
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 الالذقية وطرطوس.  محافظات فيالمتكاملة آلفات الزيتون المتعلقة بالمكافحة ممارسات معدل تبني المزارعين لل .4 جدول
Table 4. Farmers' adoption rate of practices related to integrated olive pests management in Lattakia and Tartus governorates.  

 

 Lattakia الالذقية Tartus طرطوس

 Practice  ممارسة ال
 الترتيب
Rank 

              معد ل التبني
Adoption 

rate 
 الترتيب
Rank 

              معد ل التبني
Adoption 

rate 
 ( ميكانيكية طرائق)  قساال حفار يرقات ىعل للقضاء المعدني  السلك استخدام 45.42 1 53.89 5

Manual killing of insect larvae by inserting a thin wire (Zeuzera pyrina ) 

 (الطاووس ، عينالزيتون أغصان ، ذبابة قلفالزيتون بسيال بــ اإلصابةعند ) المحددة  المواعيد في التقليم 45.42 1 70.56 2
Prune olive trees at specific times (Euphyllura olivine, Clinodlposis oleisuge, Spilocaea 

Oleagina)  

 (الزيتون ثمار ذبابة) المحصول جني  قبل واتالفها المتساقطة الثمار جمع 42.40 2 62.78 4
Collection and removal of fallen fruits before harvesting (Bactrocera oleae, Prays oleae) 

  أغصان   قلف  ذبابةب  اإلصابة  لتجنب)  بالشجرة  جروح  إحداث  لتجنب  بالعصا  القطاف  إلى  وءاللج  عدم 36.67 3 65.56 3

 ( الزيتون
Avoid hitting with sticks for harvesting to avoid causing wounds to the tree 

(Clinodlposis oleisuge) 

  ساقال  حفارب اإلصابةب جنلت ) للحشرات ومة مقا أكثر       ت عد   التي باألصناف التطعيم 36.25 4 41.67 6
Grafting by insect-resistant varieties (Zeuzera pyrina) 

 (الزيتون ثمار ذبابةب اإلصابةعند ) القطاف بعد المبكرة الفالحة عملية 33.33 5 76.10 1
Early after harvest plowing (Bactrocera oleae) 

 (الزيتون ثمار ذبابةf اإلصابةجنب تل ) اللونية مصائدال استخدام 30.42 6 29.70 10
Use color traps (Bactrocera oleae) 

 التفاح(  ساق حفار) مالحظتها حال في منها والتخلص الكاملة الحشرات جمع 30.42 6 28.33 11
Collect and eliminate observed adult insects (Zeuzera pyrina)  

 المنتشرة  لآلفة  متخصص عيون كيميائي مبيد ماستخدا  24.17 7 31.11 8
Use a specialized chemical pesticide for the prevailing pest 

 ( التفاح ساق حفار) والغربولية الضوئية المصائد استخدام 20.33 8 30.00 9
Use of light and screen traps  (Zeuzera pyrina) 

  مايو /يارأ و  أبريل/نيسان  شهري  في(  للشجرة  الخضري  النمو  تحت  توضع  هشة  ناغصا)  الطعوم  استخدام 18.33 9 13.33 14

 ( نيرون الزيتونب  اإلصابةلتجنب )
Use of baits (brittle twigs under the vegetative growth of the tree) in April and May. 

(Phloetribus scarabeiodes) 

لتجنب  )  الكبيرة  االفرع  حالة  في  التقليم  مكان  لطالء  نحاسي  فطري  مبيد  وييحت  تقليم  معجون  استخدام 18.33 9 30.00 9

 ( الزيتون  سلب اإلصابة
Use a pruning wounds sealer containing a copper fungicide to seal them especially in the 

case of large branches (Pseudomonas savastanoi)   

 الرش  اجراء عند( الحيوي العدو) طفلالمت  طور االعتبار بعين األخذ 14.58 10 23.89 12
Consider the parasitic stage of the natural enemy when spraying   

 منها  التخلص على عملالو بستانال في وجوده حال في  الساق حفار بيوض جمع 14.17 11 31.11 8
Collect and eliminate Zeuzera pyrina eggs when observed   

 (الزيتون ثمار ذبابةب إلصابةعند ا ) بالمبيدات  الرش عليها ليطبق للحشرات جاذبة نباتية أصناف زراعة 12.08 12 40.30 7
Planting of insect attracting plants to be sprayed with pesticides (Bactrocera oleae) 

 كاملال  الرش من      بدال   الجزئي الرش استخدام 12.08 12 23.89 12
Use partial spray instead of full spray 

 الكيميائية  المبيدات من بدال البكتيرية المبيدات استخدام 5.83 13 19.44 13
Use bacterial pesticides instead of chemical pesticides 

 

في   النتائج  التقليم  ممارسات       أن     3جدول  تبين  نواتج  "حرق 
"حرق مخلفات  و  ل"،  المصابة بمرض الذبو واتالف األشجار المقطوعة  

اإلصابة  و"عند  القشرية"،  بالحشرة  اإلصابة  منها عند  والتخلص  التقليم 
تبني   بمعدل  األولى  الثالثة  المراتب  في  جاءت  الزيتون"  %، 83بعثة 

تقريبا  78و    79% التوالي  ،          %  طرطوس  ،على  محافظة  كما  في  أن . 
و ممارسات   الحشائش  من  األرض  عند  كوامأ"تنظيف  العضوي   السماد 

الزيتون"،   ثمار  بذبابة  التقليم والتخلص منها و  اإلصابة  "حرق مخلفات 
  ،" القشرية  بالحشرة  اإلصابة  والمكسورة ا"قص  و  عند  الجافة  ألغصان 

بعيدا   الزيتون                 وحرقها  أشجار"  قلف  بخنفساء  اإلصابة  عند  الحقل  عن 
% 61  و  %63%،  67جاءت في المراتب الثالثة األولى بمعدل تبني  

التوالي  ،        تقريبا   الالذقية  ،على  محافظة  "القيام   ممارسةوجاءت    .في 
)خريفية فالحات  في ،  ربيعة،  بثالث  األخيرة  المراتب  في  صيفية("، 
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تبني   بمعدل  والالذقية  طرطوس  و31محافظتي  تقريبا  %21  على ،            % 
 التوالي.  
جدول  شير  ت و  في  أن    4النتائج  السلك ممارسة  إلى  "استخدام 

ات حفار الساق" جاء في المرتبة األولى في  دني للقضاء على يرقالمع
                                 % تقريبا ، وأما في محافظة طرطوس  45محافظة الالذقية بمعدل تبني  

جاءت   اإلصابة   ممارسةفقد  من  للحد  القطاف  بعد  المبكرة  "الفالحة 
نحو   تبني  بمعدل  األولى  المرتبة  في  الزيتون"  ثمار  تليها  76بذبابة   %

المواع  "تقانةممارسة   في  نحو  التقليم  تبني  بمعدل  المحددة"  %  71يد 
بد  ممارسةوجاءت   البكتيرية  المبيدات  المبيدات       ال  "استخدام  من 

 محافظتين. الالكيميائية" في المرتبة األخيرة في كل من 
ال من  عدد  تبني  أن  النتائج  يعد ممارسات  وتؤكد  عال  بمعدل 

اإلدارة     ا  مؤشر  برنامج  تبني  لقابلية  ا                                      ايجابيا   آلفات  في المتكاملة  لزيتون 
التي حصلت ممارسات  ويدعو إلى التعريف بأهمية ال  ،الساحل السوري 

على معدل تبني منخفض والعمل على نشرها بين المزارعين باعتبار أن 
عن خبرة   يمر خاللها الفرد منذ أن يسمع  عقليعملية تفاعل  التبني هو "

سلوكه   جزء من  تصبح  حتى   )عبد   "والتنفيذي  ري والشعو   الفكري جديدة 
   .(2018 ،آخرون هللا و 

 

وا الشخصية  الخصائص  بعض  بين  قتصادية إلواجتماعية  إلالعالقة 
 اإلدارة المتكاملة آلفات الزيتون ممارسات وتبني  للمزارعين

العالقة االرتباطية بين المتغير التابع )مستوى تبني المزارعين   اختبارتم  
ل االمبحوثين  المتكاممارسات  الزيتون(إلدارة  آلفات  والمتغيرات   ملة 

وا  الشخصية  )الخصائص  واإلالمستقلة  المدروسة، إلقتصادية  جتماعية( 
سبيرمان )بيرسون،  البسيط  االرتباط  معامل  قيم  بإيجاد  وبوينت    ، وذلك 

   ما يلي:أهم النتائج وهي ك 5جدول يلخص باسيريال( و 
المزارع تبني  مستوى  بين  موجبة  معنوية  ارتباط  عالقة  ين وجود 

إلدارة المتكاملة آلفات الزيتون وكل من مشاركة سات اممار المبحوثين ل
اإلرشادية  الوحدات  قبل  من  المنفذة  اإلرشادية  باألنشطة  المزارعين 
معارف   ومستوى  المشاركة  هذه  ودرجة  المدروسة،  القرى  في  العاملة 

الزيتون  آلفات  المتكاملة  اإلدارة  بتقانات  المبحوثين  حيث    ،المزارعين 
وكانت   ،على التوالي،  0.59و  0.5،  0.43تباط  غت قيمة معامل االر بل

حتمال قيم معامالت االرتباط أكبر من مثيلتها الجدولية عند مستوى اإل
على  يه  عل     ء  وبنا  .0.01 ينص  الذي  اإلحصائي  الفرض  رفض  يمكن 

عدم وجود عالقة معنوية بين التبني وكل من المشاركة ودرجة المشاركة 
ويمكن   .ارف والقبول بالفرض البديلشادية، ومستوى المعباألنشطة اإلر 

بال المعرفة  بأن   االرتباطية  العالقة  هذه  الجيدة                                              تفسير  ستدفع ممارسة 
نجاحها    إلىالمزارع   حال  في  التجربة  تقوده  وقد  التبني،   إلىتجربتها، 

وزيادة معرفة المزارع   ممارسات الجيدةوعليه يجب التركيز على نشر ال
والتي األ  بها،  الخطوة  تكون  التبنيقد  باتجاه  أن    .ولى  مشاركة           كما 

اإلرشادية  باألنشطة  والتعليمية  العمرية  الفئات  مختلف  من  المزارعين 
حقق معرفة أكبر فيما يخص اإلدارة المتكاملة لآلفات وقد تخلق لديهم ي 

   .في بساتين الزيتون لديهمممارستها رغبة أكبر بتطبيق 

 

   .معدل اإلدارة المتكاملة لآلفاترات الشخصية ومستوى تبني المتغي رتباطية بين العالقة اال  .5 جدول
Table 5. The correlation relationship between personal variables and adoption level of integrated pest management (IPM) 

practices.  
 

 العامل المتغير 
Variable 

Factor  العامل المستقل Independent factor 

 امل االرتباط مع
Coefficient of 

correlation 

قيمة معامل  

 االرتباط 
Coefficient 

of 

correlation 

value 

مستوى تبني 

مزارعي  

الزيتون  

لممارسات 

  إلدارةا

المتكاملة  

 لآلفات 
Adoption of 

olive farmers 

to the 

integrated 

pest 

management 

practices  

 Pearson (r) 0.07  (rرسون)بي Age  العمر

 Pearson (r) 0.14  (rبيرسون) Farming experience period  الخبرة بالعمل الزراعي 

 Pearson (r) 0.15  (rبيرسون) Family number حجم االسرة 

 Spearman (p) 0.11  ( pسبيرمان )  Education التعليم 

 بوينت باسير يال  Participation in extension activities المشاركة في األنشطة االرشادية 

Point Basir Yale (rpb)  

0.43** 

 **Pearson (r) 0.50  (rبيرسون) Degree of participation in extension activities رشادية درجة المشاركة في األنشطة اإل

 Pearson (r) 0.08  (rبيرسون) Holding size  مساحة الحيازة من األرض الزراعية

 بوينت باسير يال  Land fragmentation يازة تشتت الح

Point Basir Yale (rpb) 

0.28-* 

 Pearson 0.03 بيرسون  Olive tree holding   الحيازة من أشجار الزيتون

 *-Pearson (r) 0.29  (rبيرسون)  IPM Constraints   دارة المتكاملة لآلفاتمعوقات استخدام اإل

 **Pearson (r) 0.59  (rبيرسون)  IPM practices knowledge level    دارة التكاملة لآلفاتممارسات اإلمعارف بمستوى ال

 % 1**الفروقات معنوية عند مستوى احتمال ؛ %5* الفروقات معنوية عند مستوى احتمال 
* Significantly different at probability level 5%; ** Significantly different at probability level 1%. 
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( مصة  دراسة  مع  النتائج  وجود  2011وتتفق  حيث  من   ) 
دراس ومع  ارتباط،  )عالقة  أخرى   ؛Erbaugh et al., 2001ات 

Khatam et al., 2013)   استراتيجيات تبني  من  زادت  المشاركة  بأن 
ومع   المتكاملة،   أن   وا أكدن  الذي   Allahyari et al.  (2016)اإلدارة 

اإلالمشار  باألنشطة  لتمييز  رشاكة  تصنيفية  دقة  أعلى  أعطت  قد  دية 
تبعا   مجموعات  في  ال                             المزارعين  تبني  لآلفات لقابلية  المتكاملة    مكافحة 

 . %72.1بلغت 
أكدت النتائج وجود عالقة ارتباط معنوية سالبة )عكسية(  كذلك  و 

ل المبحوثين  المزارعين  تبني  مستوى  ابين  المتكاملة  ممارسات  إلدارة 
تشتت الحيازة من األرض الزراعية، ومعوقات وكل من    ،ت الزيتون آلفا

ال لآلفات استخدام  المتكاملة  قيم  مكافحة  بلغت  االرتباط  ة حيث    معامل 
التوالي  ،0.29 -  و  0.28- عند   ،على  الجدولية  مثيلتها  من  أكبر  وهي 

االحتمال   الفرض،  0.05مستوى  رفض  يمكن  ذلك  على   وبناء 
ع على  ينص  الذي  معن اإلحصائي  عالقة  وجود  التبني   ةوي دم  بين 

وتشتت الحيازة والمعوقات والقبول بالفرض البديل، حيث يؤدي التشتت 
أقل      ا  إلى صغر حجم المساحات الزراعية وتبعثرها فيبدي المزارع اهتمام

الصعوبات  وجود  أن  كما  البعيدة،  واألشجار  الصغيرة  بالمساحات 
ارسات الجيدة ممم على تطبيق الوالعوائق قد تدفع المزارع إلى عدم اإلقدا

 أقل. ها والتي ربما يعتبر تبنيها نوع من المجازفة وبالتالي سيكون تبني
ضرورة تفعيل دور الجهات   إلىوبناء على ما تقدم البد أن نشير  

الجهاز   وخاصة   الزيتون  آلفات  المتكاملة  اإلدارة  برامج  بنشر                                                                  المعنية 
العاملة   االرشادية  والوحدات  خال االرشادي  من  أكبر  زيادة بشكل  ل 

وتبني   بنشر  المتعلقة  االرشادية  المتكاملة  ممارسات  األنشطة  اإلدارة 
من خالل تطوير برامج هذه الممارسات  والتركيز على التعريف ب لآلفات  

بما يؤدي   للمزارعين لتوعيتهم وزيادة مستوى معارفهم،  رفع   إلىتدريبية 
العمل بطريقة تكاملة لآلفات، و مستوى تبني المزارعين لبرامج اإلدارة الم

هذه                                                                 تشاركية على تذليل المعوقات التي تؤثر سلبا  على تبني المزارعين ل
  .الممارسات

 

Abstract 
Sakr, L.M., M.J. Al-Abdallah and A.N.M. Bashir. 2021. Adoption of Olive Farmers to the Integrated Pest Management 

Techniques in the Syrian Coastal Region. Arab Journal of Plant Protection, 39(1): 69-78. 
A survey was conducted to investigate adoption of integrated pest management (IPM) approaches by olive farmers, through 

determining their knowledge about the most important olive pests in the Syrian Coastal Area, and the relationship between growers’ personal 

traits and their adoption of IPM approaches. This evaluation was carried out in 42 villages  in Tartus and Lattakia governorates along the 

Syrian coast in  2017 and 2018 growing seasons. Data were collected through face-to-face interviews with a random sample of 420 olive 

growers by using a questionnaire designed for the purpose of this study. Collected data on frequencies, percentages, averages, standard 

deviations, relative importance index, in addition to correlation coefficients, were used for data analysis. Results showed that: the Spilocaea 

oleagina (Cast.), Bactrocera oleae (Rossi), Prays oleae (Bernard)  and Euphyllura olivina (Costa)  were the most prevalent pests in the 

researched area, whereas Margaronia unionalis (Hubner), Leveillula taurica (Lév.), and Phloeotribus scarabaeoides (Bernard) were less 

common. Almost 57.78 and 32.8% of farmers had medium level of IPM adoption in Tartus and Lattakia governorates, respectively. Positive 

significant correlation was found between adoption levels and each of degree of participation in extension activities and knowledge levels, 

whereas negative significant correlation was found between adoption levels and each of land property fragmentation and constraints of IPM 

implementation. Based on this findings it can be concluded that extension activities need to be intensified and more emphasis should be 

placed on training programs to improve growers’ knowledge and adoption of the concepts and applications of IPM practices. 
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