
113 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 2 (2014) 

 Research Paper (Ecology: Insects)   )حشرات :بيئياتبحـوث (
  

  ودراسة  نولوروالجاذب  ماكفالرصد بعض أنواع ذباب الفاكهة باستخدام مصيدة 
 والية جنوب كردفان، السودان فيائلي و المدى الع

  

  3محمد النذير الفاضلو  2سميرة أبو القاسم محمد، 1سليمان عبد اهللا ابراهيم علي
  ؛suliman78arc@yahoo.comالبريد االلكتروني:  ،الدامر، السودان، 31مدني، ص.ب.  لبحوث الزراعية، ودة ا) هيئ1(

  .يا وبيئة الحشرات، نيروبي، كينيا) المركز الدولي لفسيولوج2(
  

 الملخص

 ملكفالذباب الفاكهة باستخدام مصيدة  رصد بعض أنواع. 2014. محمد النذير الفاضلو  سميرة أبو القاسم محمد، سليمان عبد اهللا ابراهيم، ليع
  .118-113 ):2(32. مجلة وقاية النبات العربية، الية جنوب كردفان، السودانو في ائلي و ودراسة المدى الع نولوروالجاذب 

صد ومتابعة أنواع ذباب الفاكهة بوالية جنوب كردفان. لر  /الحمضياتهذه الدراسة بمنطقة أبو جبيهة المشهورة باإلنتاج العالي من المانجو والموالح نفذت
في  Mcphail)( ماكفال ومصائد (Nulure)ر نولو استخدام الجاذب الغذائي  ،تو ريب فر جائلي وتقدير نسبة اإلصابة لكل من المانجو والجوافة والو وتحديد المدى الع
وهو النوع  Ceratitis cosyraذبابة فاكهة المانجو  واع من ذباب الفاكهة وهيأن ةوجود ثالث أظهرت النتائجمنطقة أبو جبيهة في والية جنوب كردفان.  أربعة مواقِع في

المانجو  وجود عشرة عوائل لذبابة الفاكهة وهيدراسة ال أوضحت. Bactrocera invadens و Bactrocera cucurbitaeالنوعين  السائد في منطقة أبو جبيهة بجانب
ت في و ريب فر جذباب الفاكهة في المانجو والجوافة وال مدى إنتشاردراسة  وعند .وسفي والباباي والبطيخ والشمام والعجورت والموز واليو ريب فر جوالجوافة والبرتقال وال

سجلت  ،في الموسم الثانيو ، %18ت و ريب فر ج% وال31 بنسبة ها المانجوتلتفي الجوافة  %51نسبة اإلصابة في الموسم األول  كانت ،منطقة أبو جبيهة للموسمين
 .)%25(ت و ريب فر جوال )%46( المانجو تالها، )%67(أعلى إصابة أيضًا فة الجوا

  .العائلي ىالمد ،فالكام مصيد ،لورالجاذب نو  ،متابعة الفاكهة،ذبابة  :كلمات مفتاحية

  
  المقدمة 

  
من أهم المحاصيل في جميع  تعتبر محاصيل الفاكهة والخضروات

 ىمستو  ىتصادية سواء علها الغذائية واالقأنحاء العالم نظرًا ألهميت
لزيادة  مهماً  كما أنها تعتبر مصدراً  ،المحلي أو التصديراالستهالك 

االفريقية من خالل خلق فرص عمل وتحسين  دخل المزارعين في القارة
بساتين الفاكهة بمختلف أنواعها  تشغل في السودان .نظام الغذائيال

التي تؤثر سلبًا آلفات الضارة ببعض ا تصابة، إال أنها مساحات كبير 
وذبابة الفاكهة إنتاجيتها مثل بعض أنواع األكاروس والبق الدقيقي  في

الفاكهة من الحشرات ذات أهمية  ةعتبر ذبابتو  .وغيرها من الحشرات
 كثيرة اً تصيب الثمار مسببة لها أضرار  هاحيث أن ،اقتصادية في السودان

)10.(   
 هامن بينو  ،يقيهي من أصل أفر كهة اأنواع ذبابة الفكثير من 

ع التي غزت القارة انو واحدة من األ التي تعد ،)12نوع باكتيروسيرا (
في مومباسا في الساحل  2003 ة عاماالفريقية وتم تسجيلها ألول مر 

 ،في نطاق جغرافي واسع في فترة وجيزهنتشرت ا من ثم .)7( الكيني
هندي منطقة المحيط الفي دولة أفريقية وكذلك  28تم رصدها في  حيث

 ةذبابة الفاكهة االسيوية الغازي وتتميز .)14، 11 ،9 ،8، 7، 6، 1(
نوع من أنواع  43نها عديدة العوائل حيث سجلت في أكثر من أب

 .)13 ،12، 8، 6عتبر المانجو هو العائل المفضل لها (يو  ،الفاكهة
لعدم وجود معلومات حول أنواع ذبابة الفاكهة في السودان ال  نظراً و 

نفذ هذا العمل فقد ، والية جنوب كردفان في منطقة أبوجبيهةسيما في 
نسبة يم و وتقائلي، و الع ىذبابة الفاكهة، والمد فيدف دراسة التنوع به

في  ،ريب فروت والجوافة في منطقة أبوجبيهةجفي المانجو وال اإلصابة
 .والية جنوب كردفان

  
  مواد البحث وطرائقه

 

   نولورلغذائي الجاذب ا عن طريق ذباب الفاكهة رصد
والية جنوب  أبوجبيهة منطقة في مواقع ةربعأفي  التجربة هذة أجريت
 سميخالل مو ، كيلومتر جنوب الخرطوم 1000 التي تبعد ،كردفان
أشجار  على مختارةال بساتينالإحتوت . 2005/2006 و 2004/2005
البرتقال والموز و ريب فروت جوال ،هو السائد بالمنطقهو  ،المانجو
   ة.والجواف
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  المواد المستخدمة
هي و  .(Mcphail trap)ماكفال  مصيدة في هذه التجربة متاستخد

صفراء قاعدة المن جزأين منفصلين،  تتكون بالستكيه مصيدةعبارة عن 
سم  14رتفاعه ا العلوي شفافالجزء مع فتحة في الجزء السفلي، و  اللون

 ههذوزعت  .سم 8سم وقطر الفتحة السفلي  15وقطره الخارجي 
لوجود  نظراً ( ولبالموقع األ تينمصيد المصائد في أربع مناطق بواقع

 )كبر المساحة باإلضافة إلىأصناف عديدة من المانجو في الموقع 
كل  وضع في حيثبالموقع الثاني والثالث والرابع واحدة مصيدة و 

)، البوراكس %9( نولورمن المحلول الذي يتكون من مل  250 مصيدة
من  متر 3- 2رتفاع ا ى). علقت المصائدعل%88( الماءو ) 3%(

من  مصيدةلحمايه ال قوية فروع وعلى ،األشجار المثمرة في األرض
 ذباب تم جمع، في الوقت نفسه. ير المحلول أسبوعياً يتغ ، معالسقوط
 تحتوي على قارورة في تومن ثم وضع ،ناعمة فرشاة باستخدام الفاكهة
، الحشرات تصنيف في وحدة هاحين تصنيف ىال %70بنسبة  اإليثانول

 نواعاألبعض رسلت أو  .السودان، مدني دو  مركز البحوث الزراعية،ب
 ،كينيا ،نيروبي ،المركز الدولي لدراسة فسيولوجيا وبيئة الحشرات الى
 نواعأ نوع من كل منناث الذكور واألعدد  وتم تسجيل .تصنيفهاكيد ألت

  .ذبابة الفاكهة
  

  لفاكهةالعائلي لذباب ا ىدراسة المد
في  2005/2006و  2004/2005 يأجريت هذه الدراسة خالل موسم

الفواكه الناضجة ثمار تم جمع عينات عشوائية من  منطقة أبوجبيهة.
الفواكه التي ثمار و  على فترات من البساتين على امتداد منطقة الدراسة.

 Psidiumالجوافة ( ،Mangifera indica)( تم جمعها هي المانجو

guajava(، ) البرتقالCitrus sinensis(، جال) ريب فروتCitrus 

paradise(، ) الموزMusa spp.(، ) البطيخCitrullus lanatus(، 
  الباباي  ،)Cucumis melo( الشمام، Cucumis sativa)( الخيار

)Carica papaya(، ) اليوسفيCitrus reticulata(،  الليمون  
)Citrus aurantifolia(،  الرمان)(Punica granatum، ءاللوبيا 
)Vigna unguiculata(، ) النيمAzadirachta indica(،  العشر
)(Calotropis procera، البلح )Phoenix dactylifera(،  الفلفل

 Capsicum( الفلفل الحار ،)Capsicum annumالحلو (

frutescens(، البندورة/ا) لطماطمLycopersicon esculentum(، 
-Zizphus spinaالنبق ( ،)Solanum melongenaنجان (ذالبا

christi(، الاللوب )Balanites aegyptica(،  القرع العسلي
)Cucurbita pepo(، ) القالياCucumis melo.(  

ثمار لكل  5 بمعدل وقد تم جمع الثمار من األرض ومن الشجرة
عائل أساسي ك، الفواكهةصنفت  .أنواع الفاكهة السالف ذكرهانوع من 

وقد تم وضع  .على كل منها ةصاباإللحدوث  عرضي وفقاً  أو وثانويأ
الفاكهة التي تم جمعها في صناديق بالستيكية جيدة التهوية مغطاة ثمار 

 كل عينة تم وضعو لتربية. ا نقلها الى مختبرتم بقطعه قماش شفاف، و 
الفاكهة في صندوق بالستيكي منفصل والثمار كبيرة الحجم تم ثمار  من

التحقق من ظهور يرقات  بعدو  .بالستيكي مفتوح وضعها في صندوق
كون لتصندوق رمل من العلى الجزء السفلي وضع ذبابة الفاكهة، 

الفواكه داخل ثمار بعد الخروج من  رقاتيال لتعذر البيئةبمثابة 
من الرمل  ىر االعذ أيام، تم جمع 5-3بعد  .الصندوق البالستيكي

 ةلل بالسكر والخمير بقطعة قطن مب ةمجهز  في أطباق بتري وضعتو 
الي الطور الي حين وصول الحشره وذلك لتغذية الذباب  1:4 بنسبه
، الثالجة  بعد ذلك فيضعت . و ن لسهولة التصنيفاااللو كتمال او  البالغ

 ىال %70بنسبة  اإليثانول تحتوي على قارورة نقلت إلىثم بهدف قتلها 
 كللالجنسين  النسبة بين ذباب الفاكهة و عدادأحسبت  .تصنيفها حين
  .نوع

  
  تحديد مستوي االصابة بذبابة الفاكهة في منطقة أبوجبيهة 

في ، في منطقه أبوجبيهة بذبابة الفاكهة مستويات اإلصابة تحديدتم  
 يخالل موسمفي والية جنوب كردفان  ثالثة مواقع مختلفة

صنف (" المانجو وقد تم اختيار. 2005/2006 و 2004/2005
من  ثمرة 100 جمعت .الغايةلهذه  ريب فروتجوال ةالجوافأبوسمكة")، 

 .امدةقطار المتعقة األيبطر و  عشوائياً ريب فروت جالمانجو والجوافة وال
، الفاكهةذبابة لعالمات االصابه ب وفقاً  وشخصت عينات أعالهالتم جمع 
 ةنتيج حيث تظهر بقع باهته علي سطح الثمره ناضجة أوغيرناضجة 

ل الثمار. تم حساب النسبة المئوية بفرز البيض داخ ألة وضعز خلو 
تجة من الثمار المصابة اليرقات النا ربيتو  ةمن السليم ةالمصابالثمار 

 ذباب الفاكهة الطريقة ةتربيفي  تبعتاو  ،نواع الموجوده بهالمعرفه األ
 .ائليو الع مدىال دراسة تجربة في التي ذكرت هانفس

 

 النتائج والمناقشة
 

  نولورالجاذب الغذائي  طريق عن ذباب الفاكهة رصد
 وهي الفاكهةع من ذباب اأنو  ةثالث ىتم التعرف عل الدراسةفي هذه 

Bactrocera cucurbitae، B. invadens و Ceratitis Cosyra 
طة الجاذب ابوس لي في أربعة مواقعاالتو  ىعل) 5، 4، 3الجداول (

ل خالفي منطقة أبوجبيهة في والية جنوب كردفان  نولور الغذائي
 السائد هوفقط  C. cosyra كان النوع ).2005/2006( موسم الثانيال

خالل الموسم األول  في منطقه أبوجبيهةربعة األمواقع الفي 
    B. invadens وجدت األنواع) في حين 2004/2005(
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). كان هناك 2005/2006في الموسم الثاني ( B. cucurbitae و
التي  C. cosyraافراد لق بعدد اختالف كبير في جميع المواقع فيما يتع

طة اعدد بوس ىسجل أعل ).1 (جدول الجاذب نولورباستخدام  جمعت
يليه حشرة  3.10±20.25ول حيث كان في الموقع األ ،ماكفال مصيدة

 1.45±10.62الثالث (الموقع )، و حشرة 1.73±13.75الموقع الثاني (
ناث من وكان عدد اإل .حشرة) 0.67±7.75( ) والموقع الرابعحشرة
أعلى من الذكور في جميع المواقع. وتعزى هذه  C. cosyra النوع

لجذب اإلناث أكثر من الذكور ألنه يحتوي  نولورالنتيجة إلى فاعلية 
ني للغذاء يمصدر بروت ىالوهذا يعود الي حاجة الذباب على بروتين 

كما . البيض ووضع لنضج خاصة في فترة النشاط والتكاثر الجنسيبو 
تاثيرات مختلفة الرتفاع درجة الحرارة في فاعلية المصيدة في  أن هنالك

درجات الحرارة يزيد من رتفاع ادمة فخالمستعملية الجذب للمادة الغذائية 
الرائحة انتشار درجة تطاير المادة الجاذبة وبالتالي تزداد مساحة 

زيادة عدد البالغات من الذباب الي  مما يؤدي المنبعثة من المصيدة

مستوي حرج إلى تصل  حتىة نحو المجال الفعال لهذه المصائد المتجه
 ان كفاءةتنخفض عنده فاعلية هذه المصائد نتيجة لزيادة التركيز. 

  ذبابة ثمار المانجو عدد كبير من جذبلنولور  الجاذب الغذائي
C. cosyra عر اأهم األنواع في مز وانه هو النوع السائد نه أ كدؤ ي 

نتائج تتوافق نتائج هذه الدراسة مع بيهة. خاصة في أبوجوبمانجو ال
اآلفة الرئيسية للمانجو  ذبابة الفاكهة كانت فيها) 5 ،3( دراسات سابقة

ذبابة  نولور في الموسم الثاني جذب في الخرطوم وكسال في السودان.
 B. cucurbitae ،B. invadens والنوعين C. cosyra الفاكهة المانجو

 8.7و  11.8 ،21.2 الجاذبواها بسطة بلغت االرقام التي تم رصدو 
). لم 4، 3 ،2ول اعلى التوالي (الجد ،نواع الثالثةلأل /مصيدةذبابة

 جذبفي  نولور اختالفات معنوية بين المواقع على قدرة ةالحظ أيت
 خالل موسمماكفال  مصيدةطة ابوس ،من كال الجنسينالبالغات 

2005/2006.   

 
  

  .2004/2005موسم خالل في منطقة أبوجبيھة  ماكفالومصيدة  نولورطة الجاذب الغذائي االمانجو بوس ذباب ثمار اعداد متوسط .1 جدول
Table 1. Mean number of Ceratitis cosyra captured by Mcphail trap with Nulure bait in Abugubeiha, during 2004-2005 
growing season. 
  

  Total  المجموع  Males  الذكور Females  االناث Traps and locations  المصايد ومواقعھا
  Trap 1/1st location 10.25±1.13a10.0±2.04 a 20.25±3.10a  /الموقع االول1مصيدة 
  Trap 2/1st location 9.13±1.43a7.13±1.20ab 16.25±2.12ab  الموقع االول/2مصيدة 
 Trap 3/2nd location 7.75±1.21ab6.00±0.95ab 13.75±1.73abc  الموقع الثاني/3مصيدة 
 Trap 4/3rd location 6.12±1.06ab4.50±0.71b 10.62±1.45c  الموقع الثالث/4مصيد 
 Trap 5/4th location  3.88±0.48b3.88±0.48b 7.75±0.67c  الموقع الرابع/5مصيد 

 Mean/trap/location  7.436.30 13.73  المتوسط/مصيدة/موقع
 SE± 0.590.62 1.09  ± الخطأ المعياري
 C.V.% 19.3922.39 18.82  %معامل التباين

  ؟0.01األرقام المتبوعة بنفس األحرف ال يوجد بينھا فروقات معنوية عند مستوى إحتمال  
Means followed by the same letters are not significantly different at P=0.01. 

   .The first location contained two traps and other locations contained one trap  واحدة. مصيدةغلى المواقع وباقي  تينمصيدول علي  الموقع األإحتوى 

  
  

   .2005/2006موسم خالل الفي منطقة أبوجبيھة  ماكفالومصيدة  نولورمتوسط ذباب ثمار المانجو بواسطة الجاذب الغذائي  .2 جدول
Table 2. Mean number of males and females of Ceratitis cosyra captured by Mcphail trap with Nulure bait in Abugubeiha, 
during the 2005-2006 growing season. 
 

  Total  المجموع  Males  الذكور Females  االناث Traps and locations  ھاقعاموويد امصال
 Trap 1/1st location 14.00±2.6310.38±2.53 24.38±5.12  الموقع االول/1مصيدة 
 Trap 2/1st location 13.63±2.6310.88±2.28 24.50±4.57  الموقع االول/2مصيدة 
 Trap 3/2nd location 12.63±2.719.00±2.34 21.63±4.98  الثاني الموقع/3مصيدة 
 Trap 4/3rd location 10.00±2.349.88±3.75 19.88±5.85  الموقع الثالث/4مصيد 
 Trap 5/4th location  9.13±3.966.50±2.71 15.63±6.67  الموقع الرابع/5مصيد 

 Mean/trap/location  11.879.33 21.20  المتوسط/مصيدة/موقع
 SE± 1.27ns1.20ns 2.39ns  ± الخطأ المعياري
 C.V.% 0.330.40 0.35  %معامل التباين

ns =غير معنوي )not significant(  
  .The first location contained two traps and other locations contained one trap  واحدة. مصيدةعلى وباقي المواقع  تينمصيدي الموقع االول علإحتوى 
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   .2005/2006موسم خالل الفي منطقة أبوجبيھة  ماكفالومصيدة  نولورطة الجاذب الغذائي ابوس Bactrocera invadens  متوسط ذباب .3 جدول
Table 3. Mean number of males and females of Bactrocera invadens captured in Mcphail traps with Nulure bait in 
Abugubeiha, during the 2005-2006 growing season. 

 

  Total  المجموع  Males  الذكور Females  االناث Traps and locations   المصايد ومواقعھا
 Trap 1/1st location 4.75±0.776.00±1.28 9.50±1.34  /الموقع االول1مصيدة 
 Trap 2/1st location 5.00±0.953.00±0.71 8.00±1.41  الموقع االول/2مصيدة 
 Trap 3/2nd location 5.25±1.294.00±1.17 9.25±2.43  الموقع الثاني/3مصيدة 
 Trap4/3rd location 4.75±1.264.38±0.93 9.12±2.03  الموقع الثالث/4مصيد 
 Trap 5/4th location  4.50±1.333.13±1.01 7.63±2.31  الموقع الرابع/5مصيد 

 Mean/trap/location  4.854.10 8.70  المتوسط/مصيدة/موقع
 SE± 0.49ns0.47ns 0.84ns  ± الخطأ المعياري
 C.V.% 30.3331.85 29.38  %معامل التباين

ns =غير معنوي )(ns=not significant 
  .The first location contained two traps and other locations contained one trap  واحدة. مصيدةعلى وباقي المواقع  تينمصيدالموقع االول علي حتوى إ

 
 

في منطقة اكفال يدة مومص نولورطة الجاذب الغذائي ابوسالتي جمعت  Bactrocera cucurbitae ة الفاكھةذبابأعداد الذكور واإلناث لمتوسط  .4 جدول
   .2005/2006موسم خالل الأبوجبيھة 

 Table 4. Mean number of males and females of Bactrocera cucurbitae captured by Mcphail traps with Nulure bait in 
Abugubeiha region, during the 2005/2006 growing season. 
 

  Total  المجموع  Males  الذكور Females  االناث Traps and locations   المصايد ومواقعھا
 Trap 1/1st location 7.88±1.957.00±2.21 14.88±3.71  /الموقع االول1مصيدة 
 Trap 2/1st location 6.88±1.294.75±1.40 11.63±5.78  الموقع االول/2مصيدة 
 Trap 3/2nd location 6.00±1.785.50±1.17 11.50±1.63  الموقع الثاني/3مصيدة 
 Trap4/3rd location 6.00±1.243.88±0.95 9.87±2.03  الموقع الثالث/4مصيد 
 Trap 5/4th location  6.13±2.184.75±1.49 10.88±3.57  الموقع الرابع/5مصيد 

 Mean/trap/location  6.585.18 11.75  المتوسط/مصيدة/موقع
 SE± 0.68ns0.66ns 1.23ns  ± الخطأ المعياري
 C.V.% 31..2538.32 32.75  %معامل التباين

ns =غير معنوي )ns=not significant(  
  .The first location contained two traps and other locations contained one trap  .واحدة مصيدةعلى وباقي المواقع  تينمصيدالموقع االول علي إحتوى 

 
 

لغازية باكتيرسيرا أنفيدنس عدد كبير من ذباب الفاكهة ا جمعتم 
لم يكن  إال أنه) 2005/2006في جميع المواقع في الموسم الثاني (

وأظهرت  .B. invadensياد طهناك فرق كبير بين المواقع في عدد أص
/مصيدة) ةذباب C. cosyra )106 هذه الدراسة أن ارتفاع عدد الذباب

ي في الموسم الثان نولورالجاذب و ل ابواسطة مصيدة ماكف
 .cucucrbitae B للنوع مصيدة/ةذباب 58.75 )، يليه2005/2006(
يشير إلى أن ذبابة  مما ،.invadens Bذبابة/المصيدة للنوع  43.5و

في منطقة أبوجبيهة على المانجو هو النوع السائد  C. cosyraالفاكهة 
) 2( دراسة سابقةفي جنوب كردفان. تتطابق نتائج هذه الدراسة مع 

النوع السائد في منطقة واد مدني   C. cosyraبة المانجو حيث كانت ذبا
  وسط السودان.

  

  العائلي لذباب الفاكهة ىدراسة المد
   Ceratitis cosyra، B. cucurbitae تم التعرف على أنواع الذباب

ع من ثمار الفاكهة التي تم اأنو  10 على نتشرةالم .invadens B و

ائلي لذباب الفاكهة و الع ىالمد تشكل التيو  جمعها من منطقه أبوجبيهه
والجوافة  المانجوالتي ظهرت بها هذه االنواع هي  الفاكهةو  بالمنطقه
 والشمام والباباي والخيار والبطيخ ريب فروت والموزجوال والبرتقال
السالف ذكرها  ةنواع الثالثي من األألم تظهر و  .)5 (جدول واليوسفي

وجدت  .ت التي تمت دراستهاعلى ثمار باقي النباتامن ذباب الفاكهة 
ريب فروت جالمانجو والجوافة وال في C. cosyraذبابة ثمار المانجو 

في ائلي لها و الع ىالمدهذه النباتات عتبر توالبرتقال واليوسفي والباباي و 
 في )ذبابة ثمار القرعيات( B. cucurbitae وجدتبينما  ،المنطقة

 سات سابقةاالدراسة مع در ذه تتطابق نتائج هو  ،الشمام والبطيخ والباباي
 الثالثةصابة بأنواع ذباب الفاكهة اإل ىمستو  كما أن. )14، 10(

تتراوح  وهيالمذكوره أعالة متباينة ضمن أنواع الثمار النباتية المختلفة 
في  معدل إصابة ىوسجل أعلغ ثمار، ك/ةذباب 050.و 2.8 مابين

 تراوحتو  واليوسفي ريب فروتجوالوالبرتقال  المانجو ويليها الجوافة
% في الباباي 6مابين  نواع ذباب الفاكهةلعذارى أنسبة الموت الطبيعي 

  .)5 (جدولالمانجو % في 27و
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  .2005/2006خالل الموسم الزراعي  في منطقة أبوجبيھةللعذارى والموت الطبيعي  الفاكھة ومستويات اإلصابة ةذبابنواع العائلي أل ىالمد .5 جدول
Table 5. The host range of fruit fly species, infestation rate/kg of fruit and natural mortality rate of pupae reared on different 
host plants collected from Abugubeiha region, during the 2005/2006 growing season. 
 

  أنواع ذباب الفاكھة ومعدل االصابة
Fruit fly species emerged and their infestation rate  

نسبة 
الموت 
الطبيعي 
  للعذارى
Natural 

mortality 
rate of 
pupae

وزن 
الفاكھة 

  (كغ)
Fruits 
total 

weight 
(kg)   Plant hosts   ةالعوائل النباتي

معدل 
االصابه/كغ 
  فاكھة
Mean 

infestation/kg 
of fruits  

مجموع 
 أعداد

 ذباب الفاكھة
Total 

number of 
fruit flies 

مجموع 
  أعداد النوع
Bactrocera 
invadens  

Total 
number of 
Bactrocera 
invadens 

مجموع 
 أعداد النوع
Bactrocera 
cucurbitae  

Total 
number of 
Bactrocera 
cucurbitae

مجموع 
 أعداد النوع
Ceratitis 
cosyra  
Total 

number of 
Ceratitis 
cosyra

31.3 188 56 45 87 27% 6  Mangifera indic  المانجو
28.2 141 35 28 78 18% 5  Psidium guajava  الجوافة
15.5 93 28 19 46 25% 6  Citrus sinensis  البريقال
22.7 91 22 0 69 14% 4  Citrus paradise  فروتريب جال
13.5 27 27 0 0 8% 2  .Musa spp  الموز
50.0 50 11 0 39 11% 1  Citrus reticulata  اليوسفي
4.0 20 8 0 12 6% 5  Carica papaya  الباباي
2.8 31 0 31 0 12% 11  Citrullus lanatus  البطيخ
3.2 23 0 23 0 9% 7  Cucumis melo  الشمام
5.2 21 21 0 0 8% 4  Cucumis sativa  الخيار

 
  تحديد مستوي االصابة بذبابة الفاكهة في منطقة أبوجبيهة 

بذبابة الفاكهة في المانجو  االصابةويات مستيم و تقنتائج  أشارت
ريب فروت في منطقة أبوجبيهة بوالية جنوب كردفان خالل جوالجوافة وال

كانت االول خالل الموسم بأنه  2005/2006و  2004/2005 يموسم
   %51بلغتو  الجوافة والمانجو (أبوسمكة) في أعلى نسبة من اإلصابة

ريب جال فيإصابة نسبة  ، على التوالي في حين سجلت أدنى%31و 
المانجو والجوافة في  C. cosyra النوع وقد لوحظ .)%18.0(فروت 

خالل ار الثالثة مالثفي  B. invadens النوع ظهريلم  وريب فروت جوال
 C. cosyra للنوع األكثر تفضيال العائلالجوافة  توكان .الموسم األول

 ،%47، 59، 80 نسب اإلصابة بلغتو  ريب فروت،جمن المانجو وال
من الذكور في  اكثر C.cosyraللنوع  اإلناث أعداد وكانعلى التوالي. 

عدد  ريب فروت في حين كان العكس في المانجو. وكانجالجوافة وال
في  .في ثمار المانجوعدد اإلناث  من أعلى B. invadens ذكور

للمرة  B. invadens وجود النوع لوحظ)، 2005/2006الموسم الثاني (
  ريب فروت. جفي المانجو والجوافة والاألولى 

ارتفاع مستوى اإلصابة بأنواع ذبابة الفاكهة في أيضًا لوحظ    
 B. invadens أكثر شيوعا من C. cosyra النوع وكان .الموسم الثاني

اإلناث أكثر من الذكور  كانت أعداد حيث ،المانجو والجوافةثمار في 
في ثمار  الذكور عن اإلناث عدادأ زادتفي الجوافة والمانجو في حين 

ي الت B. invadensالذكور من  أعدادريب فروت. أثبت الدراسة ان جال
 أعلى من أعدادريب فروت كانت لجتم الحصول عليها من الجوافة وا

موسمين النسبة اإلصابة في الجوافة خالل مستوى  رتفعاكما  اإلناث.
يب ر ج)، وال%46و  %31) مقارنة مع المانجو (%67و  51%(

وتعزى الزيادة في مستوى اإلصابة من  .)%25و  %18فروت (
 لتاخيرطة ذبابة الفاكهة خالل الموسم الثاني االمانجو (أبوسمكة) بوس

الموسم األول. تتوافق هذه  مقارنة معأسابيع  ثالثةحصاد الفاكهة  وقت
) الذي ذكر أن نسبة 2النتائج مع النتيجة التي حصل عليها أحمد (

في  %31.7زيادة سريعة من  شهدت المانجو (أبوسمكة)اإلصابة في 
في  %65.8 اذروته تتموز وبلغ/في يوليو %62.5إلى  /حزيرانيونيو

 ههذكما تتطابق نتائج . في السودان آب، في والية الجزيرة/سطسغأ
نسبة أن إلى  والتي أشارت) 14الدراسة مع نتائج درسات سابقة (

% في 57- 10 كانت في حدود وبذبابة الفاكهة في المانج اإلصابة
 .)4في غانا ( %80–60 في حدودما كانت بين ،بنين
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Abstract 
 Ali, S.A.I., S.A. Mohamed and M.A. Al Fadel. 2014. Monitoring some Tephritidae insects that affect fruit trees and 
their host range in Abugubeiha region, South Kordofan State, Sudan. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 113-118. 

The present study was carried out in South Kordofan State, Sudan, particularly in Abugubeiha region to identify fruit fly species which 
prevailed in the area and to determine their host range as well as infestation levels. The field monitoring of Tephritid fruit fly species using 
Nulure as a food attractant revealed the presence of three species, namely mango fruit fly Ceratitis cosyra, which was the dominant species 
in the region, melon fly, Bactrocera cucurbitae and the Asian fruit fly, Bactrocera invadens. Ten plant species out of 24 were identified as 
hosts for the three mentioned species. Infestation level caused by fruit fly in Abugubeiha area was much higher (67%) in guava during the 
second season. In the first season, the highest recorded level was also in guava (51%) followed by mango (31%) and grapefruit (18%).  
Keywords: Fruit flies, monitoring, Nulure attractant, Mcphail trap, host range.  
Corresponding author: ARC, Wad Medani, P.O. Box 31, Al Damer, Sudan, Email: suliman78arc@yahoo.com 
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