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 Research Paper (Control: Weeds)  (أعشاب :مكافحة)بحـوث 
 

  مكبفح  للابلو في  Kalt. Phytomyza orobanchiaلطقا  بابا  للابلو  إل أولي يمتقو 
 /لللطمبلطمفي حقول للاندورة للموسلينللمغلطى اأقفبص من  .Orobanche ramosa Lللمتفرع 

 

 3واابء للرهابن 2حنبن حا  1محمد أحمد
( الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مركز البحوث العلمية الزراعية، 2م وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة تشرين، الالذقية، سورية؛ )( قس1)

 ( الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية3؛ )hanan.habak@yahoo.comالالذقية، سورية، البريد االلكتروني: 
 

 للملخص
في مكبفح  للابلو  للمتفرع  Kalt. Phytomyza orobanchiaأولي إللطقا  بابا  للابلو   يمو . تق2016حنبن حا  واابء للرهابن.  ، محمد،أحمد 

Orobanche ramosa L. 41-36(: 1)34، مجل  وقبي  للنابت للعراي  /لللطمبلطم.للمغلطى اأقفبص من للموسلين في حقول للاندورة. 
 12و 6 ،3 معدالت إطالق ةثالثاستخدام ب Phytomyza orobanchiaإطالق بالغات ذبابة الهالوك  فاعلية يم أولي حولو إجراء تق هدفت الدراسة إلى

بة النس بينت النتائج زيادة .2014/2015خالل الموسم الزراعي  /الطماطم،البندورةالمتفرع الذي يصيب محصول  الهالوك لمكافحة ،ضمن أقفاص بالغة/نبات الهالوك
كافيًا لزيادة نسبة  ،بالغة/النبات 3 إطالق البالغات بمعدلوكان  .اإلطالقمع زيادة معدل بيرقات الذبابة المصابة  المتفرعالهالوك  بذور/علب المئوية لكبسوالت

ضمن الكبسوالت  ةيرقات الذبابت تغذية كما سبب .)دون إطالق( للشاهد %32.5مقارنة مع  اإلطالق موعد أسابيع من 3بعد  ،%80الكبسوالت المصابة لتصل إلى 
بالغة/النبات.  12و 6معنوية بين الشاهد وكل من معاملتي اإلطالق  وبفروقفي معامالت االطالق وزن البذور الناتجة وفي  ،الوزن الجاف لنباتات الهالوكخفضًا في 

على التوالي. بينت النتائج أهمية إطالق  ،بالغة/النبات 12، 6، 3ق لكل من معدالت اإلطال %60.1و %55.9، %27.9 بلغ معدل االنخفاض في وزن البذور
 التربة. في هخفض مخزون بذور في ودورها المحتمل  ،/الطماطمعلى الهالوك المتفرع في حقول البندورة البالغات في زيادة الفاعلية الطبيعية لذبابة الهالوك

 .ت إطالق، كبسوالت البذورالهالوك المتفرع، ذبابة الهالوك، معدال كلمبت مفتبحي :
 
 مقدم لل
  

النباتات الغازية واألعشاب الضارة  المشكالت التي تحدثهاتتزايد 
ويمكن للمكافحة الحيوية أن تقدم  .على مستوى العالمللنباتات المزروعة 

الحل االقتصادي الوحيد واآلمن بيئيًا وبشكل مستمر، وتعد المكافحة 
طالق الحشرات الغريبة، الحيوية الكالسيكية عن طريق  إدخال وا 

الطريقة وهي  ،األكاروسات والممرضات للحصول على مكافحة دائمة
. تعد النباتات (18، 17) السائدة في المكافحة الحيوية لألعشاب الضارة

الطفيلية من بين أهم وأصعب اآلفات التي تصيب المحاصيل الزراعية 
 أهم هذه األعشاب من .Orobanche sppالهالوك  يعدو  في العالم،

خاصة في بعلى الزراعة في العديد من دول العالم و  وأكثرها خطورة
وحتى اآلن لم  المتوسط، والشرق األوسط .إفريقيا، منطقة البحر شرق 

يحدث الضرر األكبر  .(20، 4) لمكافحةلفعالة  طرائقيتم التوصل إلى 
ل النمو عشاب الطفيلية ومن بينها الهالوك، في مراحمن األالناتج 

يله األولى للعشب الطفيلي تحت سطح التربة أي قبل انبثاقه وتشكل
والبذور، وتكمن أهميتها في مقدرتها على تشكيل مخزون كبير  لألزهار

برامج اإلدارة، تخفيض  تستهدفولذلك يجب أن  للبذور في التربة،

، 8) مراحل نموها األولى فيمخزون بذورها، ومحاولة التدخل للتأثير 
21).  

في مكافحة األعشاب  مهمةطريقة  يعد استخدام الحشرات
خاصة متطفالت الجذور، بسبب خصوصية عالقتها بالطفيلية الضارة و 

ق ائالفيزيولوجية مع عوائلها النباتية والتي تجعلها صعبة المكافحة بالطر 
(. وفي هذا المجال تبين وجود تنوع كبير للحشرات 21) التقليدية

. معظم فصيلة 22رتب حشرية و 8لوك وهي تتبع لـ المتطفلة على الها
 .لها الرئيسالهالوك العائل النباتي وال يمثل هذه األنواع متعدد التغذية 

 الحشرة الوحيدة المتخصصة على الهالوك هي ذبابة الهالوك
Phytomyza orobanchia Kalt. (Diptera: Agromyzidae)  وهي

الطبيعي  باالنتشاريرتبط انتشارها حشرة أحادية التغذية محدودة العوائل 
تتغذى يرقة هذه الحشرة بشكل  ..Orobanche spp ألنواع الهالوك

داخل أفرع الناضجة في الكبسوالت الثمرية و  رئيس على البذور غير
نبات الهالوك. وكنتيجة لذلك فإن االنخفاض الطبيعي في إنتاج بذور 

فقًا للموقع، . وو (21، 14، 13) %80-30كان في حدود الهالوك 
الكبسوالت  إلصابةالعائل النباتي، ونوع الهالوك وصلت النسبة المئوية 

أجيال لذبابة الهالوك على النوع  4. من المتوقع وجود (15) %95إلى 
O. crenata (24) أجيال على  4-2في هنغاريا ، بينما وجد في مصر
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 تهالوك البقوليا علىة تنتشر في سوري .O. Cumana (10) هالوك
O. crenata وكانت نسبة النباتات %95بنسبة  المواقع المدروسة في ،
 (.16) %32.5ونسبة الكبسوالت الثمرية المصابة  %55.5المصابة 
في حقول الباذنجانيات المحمية والمكشوفة المصابة بالهالوك وتنتشر 
من إجمالي الحقول المدروسة في  %94.8بنسبة  O. ramosaالمتفرع 

ي وبنسب إصابة على األفرع والكبسوالت وصلت في الساحل السور 
معدل االنخفاض في عدد كما وصل ، %100بعض الحقول إلى 

 تراوحت .(3، 2، 1) %86.18إلى  البذور في الكبسوالت المصابة
 %24.2بين  في مصرالنسب المئوية لإلصابة على هالوك البقوليات 

في بذور  (. وقد ارتبطت النسبة المئوية لالنخفاض9) %100 و
الهالوك الناتج عن اإلصابة بذبابة الهالوك إيجابًا مع عدد ونسبة 

سببت االصابة بالذبابة (. 26الكبسوالت الثمرية المصابة بالذبابة )
 وهالوك البقوليات O. ramosaإتالف بذور الهالوك المتفرع 

O. crenata  في  ،، على التوالي%71.7و %81.4وبنسب إصابة
كن البد من تعزيز انتشارها الطبيعي من أجل زيادة (، ول6) إثيوبيا

 ذبابة الهالوكسببت  ،وفي إيران (.25) الكفاءة على المستوى المحلي
تحت الظروف الطبيعية  %43.5 ضررًا لكبسوالت بذور الهالوك بنسبة

(. كما تبين انتشارها بشكل واسع في األندلس، على عدد 11) للمنطقة
دت بنسبة عالية على هالوك البقوليات من أنواع الهالوك، حيث وج

الحشرة األكثر  تبين أنهاكما O. cumana (19 .)وهالوك عباد الشمس
أهمية من بين الحشرات التي تهاجم نباتات الهالوك في المنطقة 

بلغت النسبة المئوية إلصابة  من سلوفاكيا، حيث الجنوبية الغربية
يمكن ألبحاث إلى أنه وتشير العديد من ا(. 7) %80 نباتات الهالوك

 لبالغات الذبابةهذه الحشرة من خالل اإلطالقات الدورية  فاعليةزيادة 
بالغة  1000-500سبب إطالق البالغات بمعدل . (23، 22، 12، 5)

في االتحاد  %96/الهكتار خفضًا في انتاج البذور وصل حتى 
  .(13) ()سابقاً السوفيتي

ابة الهالوك ودورها كعامل ونظرًا لقلة الدراسات المحلية حول ذب
الذي يصيب محصول  ،في المكافحة الحيوية للهالوك المتفرع مهم

من المواقع الزراعية في  العديدفي  ويهدد زراعتها/الطماطم البندورة
إمكانية زيادة فاعلية هذه  عنالساحل السوري، كان البد من البحث 

انتشار الهالوك  وتعزيز دورها في الحد من الذبابة المنتشرة طبيعيًا،
المتفرع وتخفيض مخزون بذوره في التربة، عن طريق إطالق بالغات 

النسب الطبيعية  فيالذبابة بنسب مدروسة ودراسة تأثير عملية االطالق 
  ك.والكتلة الحيوية للهالو  لإلصابة

 

 
 

 ئقهولطرلاحث لل مولد
 

 مكبن وتبريخ تنفيب للتجرا 
والمصابة  /الطماطممزروعة بالبندورةالمحمية ال الدفيئاتتم اختيار أحد 

طبيعيًا بالهالوك المتفرع، في محطة الصنوبر، التابعة لمركز البحوث 
  2015/4/15العلمية الزراعية بالالذقية. خالل الفترة الممتدة بين 

 .2015/5/15و 
ذات  من قماش الموسلين صممت التجربة باستخدام ناموسيات

( تمنع دخول الحشرات، 2سم/ 32×32 )شبك بفتحات صغيرة جداً 
 على شكل أقفاص. مصممةو مجهزة بسحاب جانبي، 

أفرع على النبات الواحد لكل قفص،  8نباتات هالوك/ 3تم حجز 
وتم إحكام إغالق الناموسيات وتثبيتها من كل الجوانب لمنع دخول أو 

 خروج الحشرات.
جمعت عينات هالوك من حقول مصابة بالهالوك، تم فحصها 

حفظت و سوالت البذور المحتوية على عذارى ذبابة الهالوك، وعزلت كب
جمعت البالغات  .وتمت مراقبتها حتى خروج البالغات في علب للتربية،

ناث الذبابة بنسبة  وضعت في علب  ،أنثى( 2ذكر:  1المنبثقة )ذكور وا 
في تربية بالغات ذبابة  للتغذية %10خاصة، وزودت بمحلول سكري 

بعد يومين من  م استخدامها في تجربة اإلطالقحيث ت ،(24) الهالوك
 .االنبثاق

 
 تصميم للتجرا 

 .مكررات لكل معاملة ةصممت التجربة بأربع معامالت وثالث

  بالغات/النبات 3المعاملة األولى: إطالق بالغات الذبابة بمعدل
 بالغات للمكرر الواحد)القفص(.  9)

  بالغات/النبات 6ل المعاملة الثانية: إطالق بالغات الذبابة بمعد
 بالغة للمكرر الواحد(.  18)

  بالغة/النبات 12إطالق بالغات الذبابة بمعدل  :المعاملة الثالثة
 بالغة للمكرر الواحد(.  32)

  )لم يتم فيها إطالق للبالغات(. : شاهدالمعاملة الرابعة
 

 للقرلءلت
ذبابة النسبة المئوية للكبسوالت المصابة بيرقات وعذارى ال تم حساب
 جمع عينة عشوائية من تم .أسبوعياً  النسبة المئوية لإلصابةوتطور 

 30 بمعدل كل مكرر كبسوالت بذور الهالوك من نباتات الهالوك، من
 المعامالت األربع المدروسةكبسولة، من 

وأربعة  ،القراءة األولى قبل اإلطالق خمس قراءات،تم أخذ 
 .قراءات أسبوعية بعد اإلطالق
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 ،/غسط الوزن الجاف لنباتات الهالوك في كل معاملةمتو حسب   
معدل االنخفاض في كما تم حساب  /غ.لكل معاملةمتوسط وزن البذور 

من المعامالت المدروسة من  لكل معاملةمقارنة مع الشاهد البذور  وزن
 : (5) المعادلة التالية

 

معدل االنخفاض في 

 = وزن البذور%

 –اهد متوسط وزن البذور في معاملة الش

 100×  متوسط وزن البذور في معاملة اإلطالق

 متوسط وزن البذور في معاملة الشاهد
 

 للتحليل لالحصبئي
، StatViewحللت النتائج إحصائيًا بواسطة برنامج التحليل اإلحصائي  

، وتم حساب ANOVAبطريقة تحليل التباين من الدرجة األولى 
( LSDأقل فرق معنوي )تبار تم اخاالنحراف المعياري و المتوسطات و 
 .%5 معنوية عند مستوى

 

 للنتبئج وللمنبقش 
 

أنه يمكن زيادة الفاعلية الطبيعية  1 الجدولبينت النتائج الموضحة في 
النسبة المئوية  وازدياد لذبابة الهالوك من خالل إطالق بالغات الذبابة،
حيث وصلت النسب  ،للكبسوالت المصابة مع زيادة نسب اإلطالق

و  %92.5، %90 إلى لمئوية للكبسوالت المصابة في األسبوع الرابعا
 ،على التوالي ،بالغة/النبات 12و  6 ،3 :التاممعاللكل من  95%

وقد تبين أن إطالق  .في معاملة الشاهد بدون إطالق %45مقارنة مع 
/النبات كان كافيًا لزيادة نسبة الكبسوالت اتبالغ 3البالغات بمعدل 

مقارنة مع  ،أسابيع 3بعد  %80ات الذبابة لتصل إلى المصابة بيرق
تتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة أجريت في مصر  .للشاهد 32.5%

أن إطالق بالغات الذبابة قد سبب زيادة  والتي بينت نتائجها (22)
واضحة في النسبة المئوية للكبسوالت المصابة، حيث وصلت النسبة 

ون دبينما بقيت في معاملة الشاهد ب، %71.4 في االسبوع الرابع إلى

بالغات  من 502 تبين أن إطالقوفي دراسة أخرى  .%33.3إطالق 
، قد سببت زيادات الذبابة المنبثقة حديثًا في أحد حقول الفول المصابة

واضحة في نسب إصابة كبسوالت هذا العشب الطفيلي بذبابة الهالوك 
ذي لم تتم فيه عملية أضعاف مقارنة مع الشاهد )الحقل ال 5-3بلغت 

أخرى أجريت في  كما أكدت نتائج دراسة (.23إطالق لبالغات الذبابة( )
 طالقات الدورية لبالغات الذبابة في زيادة فاعليتهاالمغرب أهمية اإل

صابتها الطبيعية لكبسوالت بذور الهالوك  .(12) وا 
( إلى أهمية إطالق البالغات في زيادة 2وتشير النتائج )جدول 

الك اليرقات للبذور، ودورها في تخفيض الكتلة الحيوية للنباتات استه
النباتي للفرع، حيث  جالمصابة، من خالل تغذيتها أيضًا ضمن النسي

سببت خفضًا مهمًا في الوزن الجاف للنباتات المعاملة، مقارنة مع 
الشاهد وكانت الفروق معنوية بين الشاهد والمعاملة التي تم فيها إطالق 

ومستوى  LSD =6.58بالغة/النبات، عند قيمة  12ت بمعدل البالغا
وكان متوسط الوزن الجاف لنباتات الهالوك  .%5احتمالية 

غ لكل من معدالت 1.59±14.6و 17±3.89، 17.267±4.31
على التوالي،  ،بالغة/النبات 12و اتبالغ 6، اتبالغ 3اإلطالق الثالثة: 

بدون إطالق. وتجدر  غ في معاملة الشاهد 3.53±23.53مقارنة مع 
االشارة إلى أن معامالت اإلطالق تمت على نباتات هالوك ال تخلو من 

تم اختيار جميع المعامالت، بما فيها  إصابات طبيعية بذبابة الهالوك.
عشوائيًا، حيث بينت نتائج القراءة األولى قبل االطالق  معاملة الشاهد،

ة الشاهد. وربما يعود وجود إصابات في كل المعامالت بما فيها معامل
االختالف بين المعامالت في تطور االصابة، إلى اختالف مواعيد 

للتطور وخروج  وضع البيض والفقس وبالتالي اختالف المدة الالزمة
البالغات التي تجدد اإلصابة، باإلضافة لتأثير عملية إطالق البالغات 

سة. وقد يعود في تعزيز االصابة الطبيعية في المعامالت الثالث المدرو 
 إصابات غير ظاهرة لم تتم مالحظتها وتسجيلها. السبب إلى وجود

 

 المتفرعالهالوك  بذور كبسوالتإصابة  فيبنسب مختلفة  تأثير إطالق بالغات ذبابة الهالوك .1 جدول
Table 1. The impact of releasing adults of Phytomyza orobanchia at different rates, in infesting O. ramosa seeds capsules 

 

 Releasing rates معدالت اإلطالق

 قبل وبعد اإلطالق النسبة المئوية للكبسوالت المصابة
Rate (%) of infested capsules before and after release 

 قبل اإلطالق
Before 

release 

 بعد أسبوع من

 اإلطالق
1 week after 

release 

 بعد أسبوعين من

 طالقاإل
2 weeks after 

release 

 أسابيع من 3بعد 

 اإلطالق
3 weeks after 

release 

أسابيع  4بعد 

 من اإلطالق
4 weeks 

after release 

 adults/plant 17.5 25 35.0 40.0 45.0 0 بالغة/النبات 0/الشاهد

 adults/plant 7.5 32.5 57.5 80.0 90.0 3 /النباتاتبالغ 3

 adults/plant 15.0 65.0 72.5 85.0 92.5 6 /النباتاتبالغ 6

 adults/plant 25.0 75.0 77.5 87.5 95.0 12 بالغة/النبات 12
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 تأثير اطالق بالغات ذبابة الهالوك في كل من الوزن الجاف للهالوك ووزن البذور .2جدول 
Table 2. The impact of releasing adults of P. orobanchia on the dry weight and seeds weight of Orobanche plants. 
 

  

 

 )المعامالت(معدالت اإلطالق
Treatments (releasing rates) 

  الوزن الجاف لنباتات الهالوك/غ

 (االنحراف المعياري ± المتوسط)
dry weight of Orobanche plants/g 

(Mean±SD) 

  وزن بذور الهالوك /غ

 (االنحراف المعياري ± المتوسط)
weight of Orobanche seeds /g 

(Mean±SD) 

 adult/plant 3.53±23.53 a 0.78±1.43 a 0 بالغة/النبات 0الشاهد/
 adults/plant 4.31±17.27 a 0.06±1.03 ab 3 /النباتاتبالغ 3

 adults/plant 3.89±17.00 ab 0.78±0.63 cbd 6 /النباتاتبالغ 6

 adults/plant 1.59±14.60 b 0.21±0.57 bd 12 بالغة/النبات 12

 LSD at 5% 6.58 0.77 %5أقل فرق معنوي عند 
 %5القيم المتبوعة بأحرف متشابهة في العامود نفسه ال يوجد بينها فروقات معنوية عند مستوى احتمال 

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

 
 

بت تغذية اليرقات في معامالت االطالق خفضًا في وزن سب
الشاهد. تلك الناتجة من البذور الناتجة عن نباتات الهالوك مقارنة مع 

 غ، 0.78±0.63غ،  0.06±1.03بلغ متوسط وزن البذورفقد 
 6، اتبالغ 3 :غ لكل من معدالت اإلطالق الثالثة 0.57±0.21
غ  0.78±1.43مقارنة مع  بالغة/النبات على التوالي، 12و اتبالغ

لمعاملة الشاهد بدون إطالق وكانت الفروق معنوية بين الشاهد وكل من 
 LSD =0.77عند قيمة  بالغة /النبات 12و 6معاملتي اإلطالق 
 .%5 ومستوى احتمالية
ل االنخفاض في الوزن الجاف للهالوك والناتج عن دبلغ مع

ثة المدروسة، وتغذية إطالق بالغات ذبابة الهالوك بالمعدالت الثال
يرقاتها بفعالية على البذور ضمن الكبسوالت وعلى النسيج النباتي 

لكل من معدالت اإلطالق  %37.2و  %27.8، %23.6 األفرعضمن 
بينما بلغ  على التوالي. ،بالغة/النبات 12و اتبالغ 6، اتبالغ 3 :الثالثة

لذبابة ضمن معدل االنخفاض في وزن البذور، الناتج عن تغذية يرقات ا
 %55.9، %27.9في المعامالت الثالث المدروسة،  الكبسوالت

 1 لعلى التوالي. وبقراءة هذه النتائج الموضحة في الشك ،%60.1و
بالغة/النبات، قد انخفض  12و 6يتبين أن وزن البذور في المعاملتين 

إلى أكثر من النصف مقارنة مع معاملة الشاهد بدون إطالق. تتفق 
 على هالوك البقوليات في مصر دراسةالدراسة مع نتائج هذه 
O. crenata الق عذارى على محصول الفول، بينت نتائجها أن إط
عذراء/الشمراخ الزهري الواحد قد سبب  24 و 12، 6، 3الذبابة بنسب 

كما سبب خفضًا في انتاج  ،خفضًا معنويًا في الوزن الجاف للهالوك
 (.5) %91.7البذور وصل إلى 

 
 

 
 

معدل االنخفاض في الوزن الجاف لنباتات الهالوك ووزن  .1 لشك

البذور الناتج عن االصابة بيرقات الذبابة في معامالت االطالق 

 .المدروسة
Figure 2. Reduction rate in the dry weight of Orobanch 

plant and seeds weight caused by the infestation with P. 

orobanchia larvae in the release treatments. 

 
 

 أهمية إطالق بالغات الذبابة فيإلى  المذكورة آنفاً  تشير النتائج
التي تتغذى يرقاتها بفعالية عالية  ،تعزيز الكفاءة الطبيعية لذبابة الهالوك

، وتأتي أهميتها في زيادة لى البذور غير الناضجة ضمن الكبسوالتع
وزيادة معدل استهالك  ،عدد ونسبة الكبسوالت المصابةوتضاعف 

اليرقات للبذور ضمن الكبسوالت وبالتالي زيادة كفاءة تغذية اليرقات في 
في التربة  تخفيض مخزونهامن البذور و  خفض انتاج النباتات المصابة

 .المتتاليةفي المواسم الزراعية 
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Abstract 
Ahmad, M., H. Habak and B. El-Rahban. 2016. Preliminary evaluation of releasing Phytomyza orobanchia Kalt. for 

controlling Orobanche ramosa under muslin cages in tomato fields. Arab Journal of Plant Protection, 34(1): 36-41. 
The study aimed to conduct preliminary evaluation on the efficiency of releasing adults of Phytomyza orobanchia, under cages, at 

three releasing rates: 3, 6 and 12 adults/Orobanche plant, to control branched broomrape (Orobanche ramosa L.) on tomato crop, under 

semi-field conditions, during 2014/2015 growing season. The results indicated an increase of infestation rate of O. ramosa seeds capsules 

infested with P. orabanchia larvae, with increase in release rate. releasing rate of 3 adults/plant, was enough to increase the infestation rate 

of infested capsules up to 80 %, three weeks after release date, in comparison with 32.5% for the control treatment (without release). The 

larvae of P. orobanchia, fed inside seed capsules, caused reduction in the dry weight of Orobanche plants and weight of seeds, obtained from 

the release treatments, with significant differences between the control and two release rates of 6 and 12 adults/plant. The reduction rate of 

seeds weight reached 27.9%, 55.9% and 60.1% for the release rates of 3, 6 and 12 adults/plants, respectively. The results highlighted the 

importance of releasing P. orobanchia adults in increasing the natural efficacy of this fly on O. ramosa in tomato fields, and its potential role 

in reducing the seed bank in the soil.  
Keywords: O. ramosa, P. orobanchia, release rates, seed capsules. 
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