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الم خص
تمت دراست تتع و عاشترت ر أطتعار حرتر سسترا اي رتتع  Euphyllura olivine Costaفتذ
مح فظ ايقشرطر مشطق خ أرشس
رتتتع :تتذف ايورشتعرتتع ارطت يذ ايقرس تذ ايصتتعراشذ ايتتدا ع ايخضتتررد عذي ت ختتا
علتتخ خمست أصتتش
ع مذ  .2009-2008سرش ايشتت ئج إ ايحرتر تقضتذ فصت ايرتت علتخ :رئت حرتر ا ملت عتعت عد شرت ط
عشتتدم تص ت درجت ايحتترار ايخ رجرت إيتتخ 15-11درج ت مئعرت  .تستتدأ األشثتتخ سعض ت ايستتر علتتخ ايشمتتعا
ايخضتترر ايحدرث ت فتتذ سدار ت ر ت ر آذار عتستتدأ األشثتتخ سعض ت ايستتر عشتتد ظ تتعر ايعش زرتتد اي :رر ت (علتتخ ا ت س
اي :ر ).
تتعز اإلش ث ع عض ايسر عشتدم تتجت ع درجت ايحترار ايخ رجرت  20درجت مئعرت تتدخ
ايحررا ايا مل فذ فتر سر ( سر صروذ).أظ ر ايشتت ئج أ اعلتذ شستس ستر ا شت علتخ درجت حترار
°15-11م عرطعست  %70-61عاتتذي عتتدد حعررت ايعمتتر األع عايثت شذ عحعررت ايعمتتر ايث يتتث عايراست
عايخ مس عايحررا ايا مل علخ ايدرج °25-21م عدرج رطعس .%50-41
سرش شتت ئج :تذ ايدراست عجتعد جرلتر رسرعرتر ععتدم ظ تعر ايجرت ايخرروتذ ختا عت مذ ايدراست
سعاس م تذار ايمراج .
امت سرش ت ايشت ت ئج س ت حس ستتر أصتتش اي رتتتع ا ش ت مختلوت إذ أ اعلتتذ شستتس إص ت س ا شت علتتخ ايصتتش
ايقرستتتذ  %18,59عمتتت ثتتتم ايصتتتش ايصتتتعراشذ ايسلتتتدد %12,72رلرتتت صتتتش ايتتتدا  %9,26ثتتتم صتتتش
ايخضررد %8,80عاز شسس إص س ا ش علخ ايصش ايورشتعرع االرط يذ .%6,67
الك مات الم تاحٌة :سسرا اي رتع  Euphyllura olivine Costaاي رتع سعرر ايقشرطر

المقدمة
تشترتتر :تتذ ايحرتتر فتتذ جمرت سلتتدا ايسحتتر األستتر ايمتعستتط عخ صت فتتذ مشت ط راعت اي رتتتع
تقضذ ايحرر ايسر ايرتعد فذ طعر ايحرر ايا ملت تحت ايقلت أع فتذ زعاعتد األعرا أع فتذ آست ط ايستراعم
ايس اش .تشرتط فتذ ايرسرت حرتث تستتمر فتتذ ايت ذرت إيتتخ إ تشضتج جشستر يتضت سرعضت ايتتذ تحتت إيتخ فتتتر
حض ش تتراعح سر  12-8رعم .تض اإلش ث سرعض سصتعر توضترلر علتخ ايشمتعا ايخضترر يلستش ايست سق
ععلخ األفرو ايش مر ععلخ ايسطح يألعرا علخ ايعش زرد اي :رر عسر ايسراعم اي :رر عذيت حستا ايطتعر
ايورشعيعجذ يألرج ر .تسدأ اإلش ث سعض ايسرتع علتخ فتا ايستراعم ختا طتعر ستد شمتع ايرتجر أمت فتذ
طعر ترا ايعش زرد اي :رر تضع علخ ايعش زرد اي :رر تح زش ست اإل :ت ر عستر ايستراعم اي :ررت .تمتت
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اإلش ث سقدر تا ثرر ع ير حرث رماش إ تض م ر رد عت  1000سرضت فتذ ايظترع
 25درج مئعر ) عال تض أشثخ ايسسرا سرعض فذ ح عدم تلقرح (.)6 ،10رعد ايمعر ر األس سذ ايمستخدم يتحدرد األعم ر ايحعرر يحرر سسترا اي رتتع :تع عتدد عقت زترع
االسترع ر ام رختل عدد ايسر ايذد تضع األشثخ س ختا صش اي رتع ايذد ت جم (.)5،6
توقتتس ايسرتتع سعتتد حض ت ش ايستتر  12- 8رتتعم تت تتذح ايحعرر ت ايو زس ت س متص ت ا ايعص ت ر
ايشس تر م ايشمعا ايطرفر خ ص ايسراعم ع األ  :ر عاألعرا ايص رر عتختل مد طعر ايحعررت ست ختا
ايمش ط عايظرع ايطسرعر حرث تتراعح سر  28 -23رتعم فتذ ايمشت ط ايست حلر فتذ حتر تاتع ستر – 30
 37رعم فذ ايمشت ط ايجسلرت عمت ارتوت و درجت ايحترار فتع  27درجت مئعرت تقصتر فتتر ايتطتعر عتصتسح
شسس ايمع ع ير جدا ً(. ) 6،10
ت جم حعرر ايعمر االع ايسراعم عاأل  :ر عتور ايم د ايرتمعر ايسرضت محدثت أضترارا س ي ت
يرجر اي رتع  .عتتحر حعرر ايعمر ايخ مس فذ ش ر شمع:ت ف يست علتخ ايستطح ايستولذ يتألعرا ايمحمرت
يتتحتتع إيتتخ حرتترا ا مل ت  .عم ت ارتو ت و درج ت ايحتترار فتتذ ايصتتر اعلتتذ م ت  20درج ت مئعر ت عشترج ت
ايشمع ايخضرد يرجر اي رتع تضطر ايحررا ايا مل يلدخع فذ طعر ساع (. )10،16،7
الشخو
راتم ايجر األع سسرع (  30رعم تقررس ) رسدأ سعتد :ايجرت ايثت شذ مس رتر ععت د رحتدث تتداخ سرش مت  .أمت
ايجرت ايخرروتتذ فشاحظت مت سدارت األمطت ر ايخررورت ( ألش ت تعرتتد ايشرت ط إيتتخ رتتجر اي رتتتع ) .رختلت عتتدد
األجر تسع يلظرع ايسرئر ايمسرطر حرث ستج ي ت  6 -4أجرت فتذ ارط يرت ع 3أجرت فتذ تتعشس عفرشست
إم فذ سعرر عيسش فرسلغ عدد أجر ايسسرا  4-3أجر ) .(15ت جم حعرر ايجرت األع ايستراعم ايطرفرت
فذ حر تشترر حعرر ايجر ايث شذ علخ ايعش زرد اي :رر إم حعرر ايجر ايث يث فت جم ايشمعا ايطرفرت
عاألعرا ايوتر ت  .تستتسا ايحتترار ايمرتوع ت ايمترافق ت م ت رطعس ت ضتتعرو معتتد متتع ع ت يذ يا ت م ت ايستتر
عايحعرر ).(12
رشتج ايضرر ايمس رر م امتص ا ايحررا ايا مل عايحعرر يلعص ر ايشس تر مم رستسا ستقعط
ايعش زرتد عايستراعم اي :ررت عايثمت ر ايصت رر مستتسس اشخو ضت سألشتت امت عشععت عرعتستتر أ تست زط  %15مت
ايعش زرد اي :رر ايمص س سمث س عتس ضرر(.)1،9
تتترثر اث فت عتعزرت اإلص ت س س يسستترا فتتذ معتتد تس ت زط ايعش زرتتد اي :ررت ع ايثم ت ر ايص ت رر حرتتث
ر داد ايضرر عشدم تقترا ايحعرر م ش ر تطعر :إال إ ايضرر فرر ايمس رر ي تذ اففت أاثتر خطتعر
فعشد تعتر ايعش زرتد اي :ررت يبصت س رتشخو ات مت معتد اإلخصت ا عمتعستط عتدد األ :ت ر فتذ ايعشقتعد
فتذ ايعقتد عايستسا رعتعد إيتخ ت طرت األ :ت ر ايمتذار ست إلفرا ا
عتتس زط ايسراعم اي :رر عرحدث اشخو
ايرمعر مم رعر حرا حسعا ايلق ح إم األ  :ر ايخشثخ فإ :ذ األفترا تترثر علتخ شستس تلقرح ت ايتذاتذ
(.) 13،8 ، 6
عصل ايخس ر ايوعلر فذ ايعش زرد اي :رر إيتخ  % 33,25عشتد متعستط  %6,61حعررت /عشقتعد
(أسع ا  .)1999رختل عدد األجر حسا مش ط راع اي رتع فست يم را جرلتر فقتط فتذ مشطقت ايحتع
عثاث أجر سمشطق ايصعرر ).) 15
ٌهدف البحث:
 )1دراست اث فت عتتتع و األطتتعار عاألعمت ر ايمختلوت يحرتتر سستترا اي رتتتع عارتس ط ت مت درجت ايحتترار
عايرطعس .
 - )2دراس حس سر أصش اي رتع يبص س سحرر سسرا اي رتع .

مواد وارائق البحث
ن ذ البحث خال عام  2002و 2002
منااق تن ٌذ البحث:
التجارب الحق ٌة:
شوذ ايتجرس ايحقلر فتذ مح فظت ايقشرطتر فتذ حقت يل رتتع فتذ محطت سحتعث خت أرشست ايت سعت
يمرا ايسحعث ايعلمر اي راعر س يقشرطر ارتو و ايمعز ع سطح ايسحر 950م رضتم ايحقت  1500رتجر
رتع :تذف فرشتعرتع ارطت يذ زرستذ صتعراشذ
رتع مثمر مشعع علخ عد أصش اخترر خمس أصش
دا خضتررد أمت س يشستتس يدرجت ايحتترار عايرطعست ايشستتسر ف ختذ مت محطت ايرصتد ايجتتعد فتذ مشطقت
تشورذ ايسحث.
الدراسات المخبرٌة وأخذ القراءات:
شوذ فذ مرا سحعث عدراس ايما فح ايحرعر – الر اي راع – ج مع دمر
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تصمٌم التجربة:
صمم ايتجرس سطررق ايقط ع ايعرعائر ايا مل سعازت خمست أصتش مختلو (زط ع )عسمعتد
عرر ماررا يات صتش حللت ايشتت ثج إحصت ئر اعتمت دا علتخ اختست ر  Fعاختست ر ازت فتر معشتعد LSD
عشد مستعح معشعر .%5
ارٌقة جمع العٌنات :
حق ٌا:
تم اختر ر ( )10أرج ر سعمر  20سش م ا صش عأخذ ايعرش سرا دعرد (أستسععر ) مت
ثاث أرج ر م ا صش (ع:اذا علخ ايتتعايذ حتتخ ال تترثر ايعرشت ايمت خعذ علتخ شستس اإلصت س س يحرتر )
عررخذ م ا رجر  25فصت سطتع  25-20ستم مت ايج ت األرست عمت ات ج ت خمست أفصت ترختذ
األفص سرا عرعائذ فر األفص مخسررت إيتخ مصت ا عستلرم عتتم تحدرتد عتدد ايمستتعمرا عأسع د:ت
فذ األفص ايمص س ام أخذ خمس مستتعمرا مت ات رتجر سرتا عرتعائذ ععضتع فتذ طست ستترد
يوحص علم أ :ذ ايمستعمرا أختذ أمت مت ايشمتعا ايخضترر أع مت ايشمتعا اي :ررت أع مت األعرا
عذي حسا ايطعر ايورشعيعجذ يرجر اي رتع .
بالمخبر :
دراسة العٌنات
ً
تتتتم ايتتتتخلا متتت ايمتتت د ايرتتتمعر (مور ا ايحرتتتر ) ايتتتتذ ت طتتتذ ايحعررتتت ايمرتتتال يلمستتتتعمر
س ستخدام محلع ماع م اياحع ع ايم ايمقطر(.%)75:25
ثتتم ررتتح ايمحلتتع ايح ت عد علتتخ األعم ت ر ايمختلو ت يحرتتر سستترا اي رتتتع علتتخ عرز ت تررتترح ثتتم
عضع عرز ايترررح تح ايماسر يرتم ايتعر علخ األعم ر ايمختلوت يحرتر سسترا اي رتتع يات ماترر مت
ماررا األصش ايمختلو .

النتائج والمناقاة
توعٌع أاوار بسٌا العٌتو ع ى أصناف العٌتو الخمسة فً مناقة خا أرنبة:
يبصت س س تتذ ايحرتتر أرضت اختتتا
سرشت ايشتت ئج إ :شت اختتتا فتتذ حس ستتر األصتتش
تع و أطعار حرر سسرا اي رتع علخ األصش ايمدرعس جدع رزم()1
تظ ر شت ئج ايجدع رزتم ()2أ متعستط إعتداد األطتعار ايحرترر رختلت ست ختا صتش اي رتتع
إ أعلتتخ شستتس سرتتع ا شت علتتخ ايصتتش ايصتتعراشذ ايسلتتدد( )0,94رلرت ايصتتش ايقرستتذ ايتتدا ثتتم ايصتتش
ايخضررد ع أخررايورشتعرع االرط يذ إ ايورعز سر ايصش ايورشتعرع االرطت يذ عايصتش ايقرستذ عايصتش
ايصعراشذ ايسلدد عايتدا عايخضتررد فرتر معشعرت إال إ ايقرمت ايعددرت يلصتش ايصتعراشذ ايسلتدد اعلتذ مت
سقرتت األصتتش  .إمتت اعلتتذ شستتس يحعررتت ايعمتتر األع ا شتت علتتخ ايصتتش ايصتتعراتذ ايسلتتدد ( )1,48ثتتم
ايصش ايقرسذ ( ) 0,75رلر ايصش ايخضررد( )0,53ثتم ايصتش ايتدا ( )0,38عأخرترا ايصتش ايورشتعرتع
االرط يذ( )0,27إ ايورعز سر ايصش ايصعراشذ ايسلدد عسقر األصش فرع معشعر إم ايورعزت ستر
ايصش ايقرسذ عايخضررد عايدا عايورشتعرع االرطت يذ ف تذ فرعزت فرتر معشعرت  .إمت حعررت ايعمتر ايثت شذ
فا ش علخ ايصعراشذ ايسلدد ( )0,65ف يقرسذ( )0,49ثم ايخضررد( )0,29عايدا ( )0,29عأخررا ايورشتعرتع
االرطت يذ إ ايورعز ت ستتر ايصتتش ايصتتعراشذ ايسلتتدد عايصتتش ايقرستتذ فرعز ت فرتتر معشعر ت إم ت م ت سقر ت
األصتتش ف ايورعز ت فرتتر معشعر ت عا ايورعز ت ستتر ايصتتش ايورشتعرتتع االرط ت يذ عايخضتتررد عايتتدا ف تتذ
فرعز فرر معشعر  .إمت حعررت ايعمتر ايث يتث فا شت اعلتذ شستس علتخ ايقرستذ( )1,68ثتم ايخضتررد رلرت
ايصعراشذ ايسلدد عثم ايدا ثم ايورشتعرع االرط يذ إذ إ ايورع ستر ايصتش ايقرستذ عسقرت األصتش فترع
معشعر ت إم ت ايوتترع ستتر ايصتتش ايصتتعراشذ ايسلتتدد عايتتدا عايخضتتررد عايورشتعرتتع االرط ت يذ ف ت يورع فرتتر
معشعر  .إم حعرر ايعمر ايراس اعلذ شسس ا ش علتخ ايقرستذ ( )2,35ثتم ايتدا عرلرت ايصتعراشذ ايسلتدد ثتم
ايخضررد عأخررا ايورشتعرتع االرطت يذ إ ايورعزت ستر ايصتش ايقرستذ عايصتش ايتدا عايصتش ايصتعراشذ
:ذ فرعز فرر معشعر رفتم توتع ايقرمت ايعددرت يلصتش ايقرستذ إمت ايوترع ستر ايصتش ايقرستذ عايصتش
ايخضررد عايورشتعرع اإلرط يذ ف ذ فرع معشعر .
فتتذ
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إم ت حعرر ت ايعمتتر ايخ ت مس اعلتتذ شستتس ا ش ت علتتخ ايصتتش دا ثتتم ايصتتعراشذ رلر ت ايقرستتذ ثتتم ايورشتعرتتع
االرط يذ ف يخضررد إ ايورع سر األصش ايخمس فذ متعسط عدد حعرر ايعمر ايخ مس :ذ فترع فرتر
معشعر إم ايحرر ايا مل اعلذ شسس ا ش علخ ايقرسذ ( )2,56ثم ايصعراشذ ايسلتدد رلرت ايخضتررد ف يتدا
ثم ايورشتعرع االرط يذ حرث ايورع سر ايصش ايقرسذ عسقر األصتش فترع معشعرت أمت ايوترع ستر ايصتش
ايصتتعراشذ عايتتدا عايخصتتررد ف تتذ فتترع فرتتر معشعر ت  .عمعم ت ف ت مج ت ايت ت رجح ايمعشتتعد ا ت ضتتعرو
عضئرا سر جمر األصش عزتد فلست علر ت ايوترع فرتر ايمعشعرت س ستتثش ايحرترا ايا ملت فا شت معشعرت
ام ذارش س سق .
أةهرت اوصناف المدروسة تباٌنا واضحا فً حساسٌتها لإلصابة بحار بسٌا العٌتو :
تسر م دراستش س أصش اي رتع ايخمست أظ تر تس رشت عاضتح فتذ حس سترت يبصت س سحرتر
سسرا اي رتع حرث ا ش متعسط شسس إص س ايصش ايورشتعرع االرطت يذ( )6.67عايصتش ايقرستذ ()18.59
عايصش ايصعراشذ ( )12.72عايصش ايدا ( )9.26عايصش ايخضرد (.)11( )8.80

راحظ م ايمخطط رزم( )1عجعد فرعزت معشعرت فتذ متعستط عتدد ايستر ستر درجت ايحترار
حرث ا :ش توع معشتعد يدرجت ايحترار )1.06( 15-11ع ست زذ درجت ايحترار أمت ستر ايدرجت 20-
 )0,70( 16عايدرج  )0,21( 25-21عايدرج )0( 30-26ا ش ايورع معشعر أمت ستر ايدرجت 25-21
()0,21عايدرج )0( 30-26ا ش ايورع فرر معشعر .
_ متعسط عدد حعرر ايعمر األع ف رعجد فر معشعد ستر درجت ايحترار  )1,61( 15-11عسقرت درجت
ايحرار اذي ايورع معشعر ستر درجت ايحترار  )0,60( 20-16عايدرجت  )0,28( 25-21عايدرجت
 )0(30-26أم سر ايدرج => 10عايدرج  25-21عايدرج  30-26ف يورع فرر معشعر .
_ متعسط عدد حعرر ايعمر ايث شذفايورع ا ش فرر معشعر سر ت ثرر درج ايحرار مت ماحظت توتع
يدرج ايحرار .15-11
_ متعسط عتدد حعررت ايعمتر ايث يثفرعجتد توتع معشتعد يدرجت ايحترار )1,84(15 -11مت ست زذ درجت
ايحتترار  .عايوتتر فرتتر معشتتعد ستتر ايدرجتت  )0,96( 20-16عايدرجتت  )1,17( 25-21عمعشتتعد متت
درج ايحرار .)0( 30-26
 متعسط عدد حعرر ايعمر ايراس فرعجد توع معشعد سر يدرج ايحترار  )2,97( 15-11عست زذ درجتايحرار ع ايور فرر معشعد ستر درجت ايحترار  )1,26( 20-16عدرجت ايحترار )1,40( 25-21
عمعشعد م درج ايحرار .)0,50( 30-26
 متعسط حعرر ايعمر ايخ مس رعجد فر سر درجت ايحترار  )1,67( 25-21عست زذ ايتدرج عايوترفرر معشعد ستر درجت ايحترار  )1,04(15-11عدرجت ايحترار  )0,70( 20-16عدرجت ايحترار -26
.)1( 30
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 متعستتط عتتدد ايحرتتر ايا مل ت ف ايوتترع ا ش ت فرتتر معشعر ت ستتر ت ت ثرر درج تايحرار .)2,07( 25-21
تأثٌر الراوبة النسبٌة فً توع اواوار المخت ة لحار بسٌا العٌتو :

ايحتترار

م ت توتتع يدرج ت

ايرطعست عمتعستتط عتتدد ايستتر

رستتر ايمخطتتط رزتتم( )2عجتتعد فتترع معشعرت ستتر متعستتط درج ت
عايحعرر عايحررا ايا مل ف
 متعسط عدد ايسر رعجد فر معشعد س ايدرج ايرطعس  )1,70( 70-61عس زذ درج ايرطعس اتذيايوتتتتتر معشتتتتتعد ستتتتتر درجتتتتت ايرطعستتتتت  )1,03(80-71عدرجتتتتت ايرطعستتتتت  )0,66(50-41عدرجتتتتت
ايرطعس ت  )0,48(90-81عايوتترع ظ :ررتت ستتر درجتت ايرطعستت  )0,66( 50-41عدرجتت ايرطعستت
.)0,48(90-81
 متعسط عدد حعرر ايعمر األع رعجد فر معشعد سر درجت ايرطعست  )2,73( 70-61عست زذ ايتدرجامتتتتت عدرجتتتتت ايرطعستتتتت  )0,53( 50-41عدرجتتتتت ايرطعستتتتت  )0,22(60-51عدرجتتتتت ايرطعستتتتت -71
 0,50(80عدرج ايرطعس  )0,57(90-81فا ش ايورع سرش فرر معشعر .
 متعسط عدد حعرر ايعمر ايث شذ رعجد فتر معشتعد ستر درجت ايرطعست  )0,88( 70-61عست زذ درجتايرطعستتتتت اتتتتتذي رعجتتتتتد فتتتتتر معشتتتتتعد ستتتتتر درجتتتتت ايرطعستتتتت  )0,14( 50-41عايدرجتتتتت 60-51
()0,35عايدرج )0,10(90-81مت درجت ايرطعست  )0(80-71فتذ حتر ا شت ايوترع فرتر معشعرت
سر درج ايرطعس  )0,14( 50-41عايدرج )0,35( 60-51عايدرج .)0,10(90-81
 متعسط عدد حعررت ايعمتر ايث يتث رعجتد فتر معشتعد ستر درجت ايرطعست  )2,17(80-71عست زذ درجتايرطعست عاتتذي ايوتتر معشتتعد ستتر درجت ايرطعست  70-61عست زذ درجت ايرطعست إمت ايوتتر فرتتر
معشعد سر درج ايرطعس )0,75(60-51عدرج ايرطعس .)0,62(90-81
 متعستتط عتتدد حعررتت ايعمتتر ايراستت ايوتتر معشتتعد ستتر درجتت ايرطعستت  )3,64(80-71عستت زذ درجتتايرطعست عاتتذي ايوتر معشتتعد ستر درجت ايرطعست  )2,81(90-81عست زذ درجت ايرطعست فتتذ حتتر
ايور ظ :رد سر عدرج ايرطعس  )1,37(50-41عدرج ايرطعس ..)1,57(60-51
 عأم س يشسس يمتعسط عدد حعرر ايعمر ايخ مس ف يورع ا ش فرر معشعر سر مختل درج ايرطعس . ع س يشستتس يلحرتتر ايا ملتت ف شتت فتتر فرتتر معشتتعد ستتر درجتت ايرطعستت متت  )2,31( 50 -41عدرجتتايرطعس  )2,07(70-61عفر معشعد م س زذ درج ايرطعست أمت درجت ايرطعست )1,85(60-51
عدرج ايرطعس  )1,75(80-71عدرج ايرطعس  )1,62(90-81ف يورع ا ش فرر معشعر .
تاثٌر الت اعل بٌ درجة الحرار والراوبة النسبٌة فً نسبة اإلصابة :%
ترثر درج ايحرار عايرطعست علتخ شستس اإلصت س سحرتر سسترا اي رتتع حرتث شاحتظ مت ايجتدع
رزتتم( )2إ :شتت فتترع معشعرتت يلتو عتت ستتر درجتت ايحتترار عايرطعستت فتتذ شستتس اإلصتت س °15- 11م
عرطعست شستسر  )%17,20( %70-61إذا ا شت أعلتخ شستس إصت س علتخ درجت حترار عازت شستس ا شت
علخ ايدرج ° 30-26م عرطعس شسسر %50-41
جوودول  :)2تووأثٌر الت اعوول بووٌ درجووة الحوورار و الراوبووة النسووبٌة فووً نسووبة اإلصووابة  )%فووً مناقووة خووا
أرنبة.
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معنوٌة الت اعل

***

8.53

البٌا

% درجة الراوبة النسبٌة

Fم
80-71
11.47
0
0
0

70-61
17.20
0
0
0

60-51
0
13.60
11.80
0

50-41
9.07
5.07
12.84
0

درجة الحرار
15-11
20-16
25-21
30-26

االستنتاجات
مت ايجتترا ايرسرعرت: مت ختتا ايقتترا ا ايتتتذ تتتم تستتجرل تتتم ماحظت جلتر يلحرتتر ع-1
. 2009-2008 خرروذ خا ع مذ
.مº10  تسدأ ايحررا سعض ايسر عشدم تتج ع درج ايحرار ايخ رجر-2
. ر: رر تض ايسر علخ ا س اي:  رتم عض ايسر علخ ايشمعا ايخضرر ععشد ظ عر ايعش زرد اي-3
) ثتم ايصتعراشذ23,24(  يلصش ت ثرر فذ شسس اإلص س حرث ا ش أعلخ شسس إص س علخ ايصش ايقرسذ-4
ف يدا ثم عايخضررد عاز شسس إص س علخ ايصش ايورشتعرع االرط يذ
ذا رتش ز م: عجد إص س خا فص ايرسر دع فص ايخرر ع-5)
عيتتم راحتتظ جرت
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STUDY OF EFFECT OF THE VARIETY AND ECOLOGICAL
FACTERSON AND DISTRIBUTION OF THE DEFERENT LIFE
STAGES OF OLIVE PSSYLLA (EUPHYLLURA OLIVINE
COSTA ) IN QUNIETRA-KAN AARNBA
Sperij,M.1 ; L. Aslan2 and W. Qasis3
1

-Qunietra countryside center for (S.A.R)
- Plant protection Department- Faculty of Agriculture. Damascus Univ.
3
- Plant protection Department- Faculty of Agriculture. Damascus Univ.
2

ABSTRACT
The spread and distribution of Euphyllura olivine stages in Daraa were studied
on five olive varieties: Frountoyo italic , Qaysi , Sorani , Dan , and Khudyri during the
2008-2009 seasons.
The obtained Results showed that the insect overwintering as adult, which
resume its activity when the temperature raised up to 15-11ºC, after that the insect
started to lay eggs on the new twigs at the early March with the appearance of flowers
as the insect put their eggs at the base of flower.
When the temperature arise above 20ºC, the females stop laying eggs and
adult enter into aestivation state
The highest level of egg laying and the individuals of first nymphal instar and
adult were recorded at 15-11°C and RH 61-70%,on the other hand and the third and
fourth and fifth nymphal instar and the fifth instar at 21-25°C and RH, 41-50%.
Two generation were recorded in this investigation as they appear in Spring
time, While the Autumn generation did not appear and that was in contrary with the
literatures.
The susceptibility of olive varieties varied among olive varieties with the
highest level of infection with variety (qaysi) 18,59%, then sorani12,72%, dan 9,26%,
kudayri 8,80%, and the lowest infestation with the variety (frontoyo italic)7,67% .
Keywords: Olive pssylla, Olive, Syria, Qunietra.
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جدول رقم  :)1توعٌع أاوار بسٌا العٌتو ع ى أصناف العٌتو الخمسة فً مناقة خا أرنبة /القنٌار خال عامً  2002-2002دراسوة توأثٌر متوسوا درجوة الحورار
فً توع اواوار المخت ة لحار بسٌا العٌتو :
البٌا
فرشتعرتتتتتتتتتتتتتتتتتع
ارط يذ
زرسذ
اصووووووووووووناف
صتتتتتتتتتتتتتعراشذ
العٌتو
سلدد
دا
خضررد
مF
ايمعشعر
LSD5%

بٌض

n

حورٌة1

ااوار الحار
حورٌة 3

حورٌة 2

SD

x

SD

x

x

0.17c

0.38

66

0.29a

0.65

0.27b

0.54

0.93

1.68a

88

0.69a

1.24

0.75b

1.48

0.49ab

1.18b

77

0.94a

3.14

1.48a

3.70

0.65a

1.18

1.64 1.11b
1.24 1.21b
2.52
*
0.46

66
76

1.47 0.44a
0.85 0.43a
1.61
NS
-

0.29bc
0.29bc
4.00
**
0.25

0.67
0.61

1.08 0.38b
1.14 0.53b
4.41
**
0.60

حورٌة5

حورٌة4

SD

SD

x

x

1.27b

1.06

0.98b

1.33

2.59

1.38a

1.82

2.35a

1.51a

1.36

1.79ab

1.88

2.63 1.62a
0.96 0.92a
2.36
NS
-

2.00ab
1.32b
3.32
*
0.68

3.39
1.38

حار كام ة

SD

x
0.94a

1.30
2.03

2.56a

1.54

2.01b

SD

SD

x
1.42c

0.86
1.22
1.02

0.93 1.82b
1.02 1.86b
12.41
***
0.32

