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  الخالصة
ات الة دراس ت الرس ة تناول ون  بیئی اء ودودة أوراق الزیت ون البیض ة الزیت ون وذباب اط أوراق الزیت ة لنط ، وبیولوجی

  :فى محافظة الفیوم وأظھرت النتائج مایلى  ودراسات على الجاذبات الجنسیة لدودة أوراق الزیتون،

  : البیئیةالدراسات : أوال 

وع من    18سجیل  م تت:حصر آفات الزیتون الحشریة  ة ل   اتحشر ال ن ان من         13تابع ب حشریة وك ة رت ع أربع ة تتب عائل

تم تسجیل نطاط اوراق الزیتون و نوعین من المفترسات احدھما من   .رتبة متشابھة األجنحة حشرات انتشارا الحشراتأكثر 

  .ثنائیة األجنحة واألخر من شبكیة األجنحة ألول مرة في مصر

للحشرة أربعة أجیال متداخلة فى السنة األولى بینما  تسجل حیث  :بابة الزیتون البیضاء ذحجم عشیرة حشرة تذبذب  - 1

ة   الى وصلت ذه الحشرة        وستة أجیال فى السنة الثانی وعین من المفترسات المصاحبة لھ م تسجیل ن ا   ت أسد المن    وھم

للبیض  ذرواتثالثة  جلتس: كمفترسات لذبابة الزیتون البیضاء   Loew)( Acletoxenus. formosus  وذبابة

ة  .formosus  Aة ــذبابل والیرقات ا بالنسبة       ذروات  فى السنة األولى بینما سجلت أربع ة أم ى السنة الثانی ات ف للیرق

فى السنة األولى والثانیة لكل  ذرواتفقد سجل أربعة   Semidalis aleyrodiformis (Stephens)  المن ألسد

 الیرقات  البیض و من

 : دراسات البیولوجیة ال: ثانیا 

ى درج    8.43الى  13.98تراوحت فترة حضانة البیض من  :ذبابة الزیتون البیضاء  – 1 ا عل  28،  23حرارة   اتیوم

   .وقد كانت مدة حیاة األنثى أطول من الذكر  حوریةوللحشرة ثالثة أعمار  على الترتیب °م

ى درجة     23.66لغت فترة حضانة البیضب : Docotettix cornutus (Ribaut)نطاط أوراق الزیتون -2 وم عل ی

بیة  31.9حرارة  ة نس وم  33.72  و ٪  62.9ورطوب ى  ی ةعل بیة  °م 28حرارة  درج ة نس ور و .٪ 61.1ورطوب لط

  ا لدرجة الحرارة وفق 113.93 – 45.10 الحشرة الكاملةخمسة أعمار أطولھا العمر األول وتراوحت فترة حیاة  یةالحور

ى درج    3.91،  9.70فترة حضانة البیض  بلغت :أسد المن -3 ا  عل ب    °م 28،  18حرارة   اتیوم ى الترتی وللطور  عل

  یوما  16.80والذكر ،   29.90بلغت فترة حیاة األنثى والیرقى أربعة أعمار یرقیة 

ة         ھما یفترسعدد  بلغ :الكفاءة األفتراسیة ألسد المن فى المعمل والحقل : ثالثا  یض الذباب ى المعمل من ب ى ف الطور الیرق

ى درج   بیضة   ،  662.5البیضاء  ى درجة حرارة       °م 18حرارة   اتعل ا انخفضت عل    481.85  و بلغت   °م 28بینم

   .یوما من المعاملة  60،    30بعد%  83.10،    70.40 االفتراس نسبة تأما فى الحقل فوصلیوما 

ھ         الزیتون  أن وجد :التفضیل العوائلى : رابعا  ون یلی دودة أوراق الزیت ر األصناف تفضیال ل احى أكث  الصنف   الصنف التف

   .العجیزى بینما كان الصنف البلدى أقل األصناف المختبرة تفضیال

ون ـــأن الفرمون یتك الكمى و وجد من التحلیل الوصفى :ون ـــات الجاذبات الجنسیة لدودة أوراق الزیتــدراس: خامسا 

ة الى ـــاألضافب E-11-Hexadecenal  , E-11-Hexadecenyl acetateا  ــن ھمــین أساسییــــمن مركب

   مركب ثالث وھو

 Z-9, E-11- Tetradecadienyl acetate       ون ة الفرم د عمر      6.57    وبلغت كمی ى بع انوجرام لألنث ام   3ن أی

   .من خروج الفراشات

ة    ون  :الدراسات المعملی ة الفرم د أن كمی الم        وج رة األظ ذلك فت ى المصیدة وك ا ف اث وكثافتھ ر األن ل من عم أثرت بك د ت ق

   .تأثرت القدرة على الجذب بأختالف لون ونوع وارتفاع المصیدة ، وقدأیضا

ات        : نوع المذیب :الدراسات الحقلیة  ذلك ثب ى األستخالص وك درة عل ذیبات ق ر الم ین أكث  أظھرت النتائج أن كلورید المیثیل

   .ظروف الحقلیةالمركب تحت ال



ذیب  ز الم د أن  :تركی ادةوج ذكور المنجذب  زی دد ال ن ع د م ز تزی ـالتركی ى المصیـ الل الیـدة خاصـة ال ـة خ ن ـ وم األول م

   .المعاملة

ز         :تأثیر الفرمون الطبیعى فى الحقل المفتوح  د استخدام تركی ة عن ذكور المنجذب ى    150بلغ أعلى عدد من ال افىء أنث مك

 المنطقة والوقت بعد المعاملة  وفقا المنجذبة للمصیدةالذكور اعداد اختالف فى ككذلك لوحظ أن ھنا
        
بالبیتا        –ألیورولوبس اولیفینس  –دوكوتیتكس كورنیوتس  –فیرومونات جنسیة  –بیولوجى  –إیكولوجى : الكلمات الدالة       

  یونیونالس


