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

 المتوسط   ذبابة فاكهة البحر عذارى ليرقات و طمر الأعماق ختلفة من الترب العراقية و مأنواع  تأثير
Ceratitis capitata (Wiedemann)  تحت ظروف المختبر على نسبة بزوغ البالغات 
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 خصلالم
  ليرقات   الطمرأعماق  و   العراقية   الترب  من   مختلفةأنواع    تأثير   .2022مل كاظم حسين.  أو حمد فوزي عباس، صابرين عبد الهادي  أسميرة عودة،    خليوي،
 . مجلة وقاية النبات العربية،المختبر  ظروف  تحت   البالغات  بزوغ  نسبة   على  Ceratitis capitata (Wiedemann)  المتوسط   البحر  فاكهة   ذبابة  وعذارى 
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المتوسط   مختلفة لدفن اليرقات والعذارى داخل التربة على نسب بزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر أعماق  التربة و   (ةنسج )   نوع   تأثير دراسة  إلى    بحث ال  ا هذ  دف ه

(Ceratitis capitata)  من  أنواع  . اختيرت ثالثة  العراق  في  خرى األ(                           النفضي ة )متساقطة األوراق فات الرئيسة في بساتين الحمضيات والفاكهة  من اآل         حاليا         تعد  ، التي
أنواع  سم لكل نوع من    20و  15،  10،  7،  5،  3عماق  األ، واستخدمت  (loam)  المزيجيةو   (clay loam)  والمزيجية الطينية  (sandy clay)  الطينية الرملية الترب هي  

عند استخدام    الطينية الرملية   التربةلنوع  على نسبة بزوغ للبالغات سجلت  أ ن  أمعنوي على النسبة المئوية لبزوغ البالغات، و          تأثير  التربة    لنوعأن    النتائج أظهرت  .  التربة 
على  معنوي           تأثير        معا    هاوعمقالتربة  لنوع  أن    النتائجأظهرت  على التوالي. كما    ،%51.66و  55.28بلغت    حيث   ،العذري   طور التعذر( وال  ل ما قب)  خيراألالطور اليرقي  

على  ،  %71.67و  73.3بلغت  فعلى نسبة بزوغ  أ سم    7و  5العمقين  عند  و   الطينية الرملية التربة  عطت  أ المتوسط، حيث    النسبة المئوية لبزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر
ر  طو عند استخدام ال  يهمالكل  %70سم    5و  3عند العمقين    الطينية  المزيجية  تربةالبلغت نسبة بزوغ البالغات في  خير. في حين  اليرقي األ التوالي عند استخدام الطور  

هذه النتائج في عمليات    توظيف   يمكن  ، عليه          وبناء    . سم   20العمق    حتى  المزيجيةاستمر في الترب الطينية الرملية والترب  قد    بزوغ البالغاتأن    . كما بينت النتائجالعذري 
  الحمضيات بساتين    فيساس في برامج المكافحة بتقنية الحشرات العقيمة  األ   حجر             ة التي تعد                         في مجال التربية الكمي    السيما و ،  دارة المتكاملة لذبابة فاكهة البحر المتوسطاإل

 .العراق  في  يةضالنف والفاكهة
 .البالغاتبزوغ   التربة، عمق التربة، نسب   نوع ،ذبابة فاكهة البحر المتوسط كلمات مفتاحية:

 

 1المقدمة 
 

 ،Ceratitis capitata (Wiedemann)  المتوسط  البحر  فاكهة  ذبابة       تعد  
كبيرة    اآلفات      هم  أ   من  واحدة مشكلة  تشكل  فهي   االقتصادية، 

العالم  في  والفاكهة  الحمضيات  وتصدير  انتاج  مناطق   في 
(White & Elson-Harris, 1992)  صابة العديد إعالية على                 ، ولها قدرة

تسجيل   تم  حيث  النباتية،  العوائل  من  أمن    نوع   300كثر 
يمكنها  منها، المناخية   المناطق  من  واسعة  مجموعة  مع  التكيف  كما 

(Liquido et al., 1991 ؛Meats & Smallridge, 2007) . 
ت السيطرة       وتم    ،1947ة في العراق عام        ل مر     و  ألاآلفة  سجلت هذه  

اآلفة (. ظهرت هذه  1947الزراعة العراقية،  وزارة  )ة وجيرة          خالل مد  عليها  
في بساتين الحمضيات في محافظة ديالى ومنها   2007عام  خالل           مجددا  
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والجنوب إلى    انتشرت الوسط  في  الحمضيات  زراعة          كاف ة    مناطق 
 (. 2007 ، الربيعي وخليوي ؛ 2006)الجبوري، 

نثى الحشرة من خالل عملية  أ عن طريق  اآلفة  ضرر هذه  يحدث  
يرقات إلى    يام قليلةأيفقس بعد  وضع البيض تحت قشرة الثمار والذي  

وبعد اكمال تطورها وفي نهاية الطور اليرقي   ،الثمار                        تبدا بالتغذية على لب  
 مرحلةهذه ال  فيو   ، عمق معينعند    لتستقر  التربةإلى    الثالث تنزل اليرقات

مرحلة   التعذر  ماتسمى  في ب   تبدأثم    ومن  ،(pre-pupae)  قبل  التعذر 
 . (Abd-Elgawad, 2021) سم 15-5على عمق التربة 

إلى    لنوع الثمار، فقد تصل        تبعا  اآلفة  صابة بهذه  اإل تختلف نسب  
المشمش والخوخ والاللنكي والكاكي   ثير مثلأفي الثمار سريعة الت   % 100

واألأوبدرجة   التفاح  في  فقد  أ.  جاصقل  العراق  في  الجبوري  ما  ذكرت 
  % 65و  على ثمار الاللنكي  %77إلى    صابة تصلنسبة اإلأن    (2009)

 . صفرعلى التين األ

 

mailto:samira_odaa@yahoo.comالبريد
https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.001006


 ( 2022)  1، عدد 40مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  2

في  تأتي  و   ،اآلفةق للسيطرة على هذه  ائ تستخدم مجموعة من الطر 
على  اآلفة  بهذه           تحكما    هاكثر أمن       د  التي تع و مقدمتها المكافحة الكيميائية  

ب على استخدام المبيدات الكيميائية من اختالل التوازن         ا يترت            الرغم مم  
عداء ة وخاصة األ                                ثار الجانبية على الكائنات الحي  واأل  ،النظم الزراعيةفي  

متبقيات المبيدات على الفاكهة وانعكاسها على إلى    باإلضافة  ،الطبيعية
        ونظرا    ؛(Nascimento & Cawalho, 2000)صحة المستهلك المحلي  

لعلم             فقد توج ه اضرار كبيرة على االنسان والبيئة  ألما لهذه الطريقة من  
بديلة  نحو  الحديث   وسائل  لهذه   للتقليلايجاد  االقتصادية  االضرار  من 

 . فةاآل
  ق الزراعية التي ال رائ و الط أتكون الممارسات الزراعية  أن    يمكن

لذباب   العدديةمن الكثافة                                                  تتطلب الكثير من الموارد فعالة للغاية في الحد  
 عدديةالتقليل من الكثافة الإلى    تؤدي حراثة التربةأن    الفاكهة، حيث يمكن
البحر فاكهة  حيث  (Liaropoulos, 1978)المتوسط    لذبابة  وصى  أ، 

Abd-Elgawad  (2021 بحراثة )  صابة الشديدة بذبابة ذات اإل  البساتين
البحر  لتعريض  فاكهة    للحيوانات  أو   الشمس  شعة أل  الشرانق  المتوسط 

 تركيبها طبيعة التربة و لأن    Seguy  (1950)  ذكر ، كما  الطبيعية  المفترسة
   .جنحةاأل ثنائيةثير كبير في تطور حشرات رتبة أالكيميائي ت 

مختلفة من  أعماق  و أنواع  ثير  أمعرفة ت إلى    الدراسة هذه  هدفت  لذلك  
لتحديد   ،المتوسط  فاكهة البحرالترب العراقية على نسبة بزوغ بالغات ذبابة  

ل      يقل    بحيث اآلفة  هذه  ب لطمر الثمار المصابة  يمكن استخدامه  العمق الذي  
من عمليات      ا  هذه الطريقة جزء     د  وتع  ، جيال الالحقةلأل  العددية  من الكثافة

 دارة المتكاملة لهذه الحشرة.  اإل
 

   هوطرائق البحث  مواد
 

قضاء   ة في   ي  ضلنفاوالفاكهة  جمعت نماذج الترب من بساتين الحمضيات  
شجار الحمضيات والتين أمنطقة سلمان باك التي تحتوي على    -   المدائن

صابات سابقة بذبابة إاشجار النخيل وسجلت فيها  إلى          ضافة  إوالمشمش  
المتوسط البحر  تم    ،فاكهة  المنطقة            حيث  تلك   ألخذتحديد موقعين في 

الثالث من محافظة البصرة  أخذ  بينما  ،منها  ينذجو نم منطقة   ،النموذج 
مركز إلى    رسلت نماذج التربأو   ،سم 10بعمق خذت النماذج  أو   ،الهارثة
ها وتحديد  للتحلي   ،وزارة العلوم والتكنولوجيا  ،دائرة البحوث الزراعية  ،التربة

   .منها نموذج     كل   نوع
البحر  جهزت   فاكهة  ذبابة  وعذارى  الساللة    المتوسطيرقات  من 

دائرة البحوث   -  حيائيةالمختبرية التي ربيت في مختبرات قسم المكافحة األ
استخدم    -الزراعية   حيث  والتكنولوجيا،  العلوم   الغذائيالوسط  وزارة 

تربي   االصطناعي القمح  ي   الذيو   ،اليرقاتكثار  إو   ةفي  قشور  من  تكون 

وبنزوات  ( الهيدروكلوريك) الماء كلور)النخالة( والسكر والخميرة وحمض 
 . (Shehata et al., 2008 ؛ 2012 ،وآخرون  )خليوي الصوديوم 
  :وهي   ة،ترب التجربة الثالث   أنواعمن    وعلكل ن أعماق    ةدت ست     حد  

 1حاويات زجاجية سعة  /دوارق ، استخدمت  سم  20و  15  ،10  ،7  ،5  ،3
 ، سم 10و  7 ،5 ،3عماق سم الختبار األ 7سم وقطرها  13كغ وارتفاع 

استخدمت اسطوانة زجاجية مدرجة   قدسم ف  20و  15عمقين  لل  بالنسبةا     م  أ
 المطلوبة ووضعت يرقاتعماق  ت األ         سم. حدد    5مل وقطر    500سعة  
 ضيفت طبقة التربةأوية ثم  الحا/الدورق قاع  والعذارى في    خيراأل  الطور

بقطعة   الدوارق . غطيت  تربة  نوعلكل                  تحديده مسبقا                     االرتفاع الذي تم    حتى
بوا ووضعت في غرفة   ،سطة رباط مطاطيمن قماش االوركنزا وثبتت 

 ما بالنسبة أ.  %5±40ورطوبة نسبية    س°2±27حرارة    درجة  ندربية ع ت ال
 من تربة مزيجية للتغطية.                           استخدمت طبقة خفيفة جدا  فمعاملة المقارنة  إلى  

  ، التربةإلى    قبل التعذر عند بداية نزولها  استخدمت اليرقات في طور ما
فقد استخدمت عند تحولها مباشرةأ العذارى  التجربة    .ما   3  بواقعنفذت 
 خيرأطور    يرقة  20كل مكرر على  بحيث يحوي    معاملة،       لكل  كررات  م
األ  عندالقراءات  خذت  أو المراقبة         تم ت.  عذراء  وأ لذبابة  البزوع  ولي 

تم   الحشأ تسجيل                     الفاكهة، حيث  لكل معاملة  ر عداد  البازغة           فيها  بماات 
 .شاهدال معاملة

لت      وحل    ،((CRD  كاملال  العشوائيصممت التجربة حسب التصميم  
قل فرق أواستخدمت قيمة    ،Genestatباستخدام برنامج            حصائيا  إالنتائج  
 لمقارنة المتوسطات الحسابية.   0.05  احتمالمستوى    عند  (LSD)معنوي  

 

 النتائج والمناقشة 
 

ول والثاني التي تم جلبها من النموذج األأن    نتائج تحليل التربأظهرت  
 رملية  طينيةو   (clay loam)  طينية  مزيجية  نوع منطقة سلمان باك كانت  

(sandy clay)  ت الذي جلب من محافظة البصرة فكان ما النموذج الثالث  أ 
 (. 1)جدول  (loam) مزيجية  نوعال من التربة

 

الأنواع    .1جدول   الدراسة    المستخدمة  مختلفةالترب  هذه  والنسبة في 

 .المئوية لمكوناتها
Table 1. Different soil types used in this study and their 

composition. 
 

 Soil type التربة وع ن

  النسبة المئوية للمكونات
Composition (%) 

 غرين /يمط
Silt 

 رمل 
Sand 

 طين 
Clay 

 Clay loam 41.28 28.98 29.72 طينية  مزيجية

 Sandy clay 14.12 37.38 12.50  طينية رملية 

 Loam 36.16 45.96 17.87 مزيجية
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المئوية لبزوغ بالغات   ةالتربة على النسب  نوع ثيرأما فيما يخص ت أ
قبل    خير )ماالطور اليرقي األ عند استخدام    ذبابة فاكهة البحر المتوسط

الأ   فكانتالتعذر(،   استخدام  عند  البالغات  لبزوغ  مئوية  نسبة   تربة على 
عن معاملة      ا  معنوي   تختلفالتي لم  و   ،%55.28الطينية الرملية وبلغت  

سجلتا الطينية    المزيجيةو   المزيجية  النوعينأن    المقارنة، في حين لوحظ
 ، على التوالي   ،%43.89و  42.22  بلغتقل نسبة مئوية لبزوغ البالغات و أ

 (.2)جدول  لشاهدوا الطينية الرملية عن معاملتي    ا  واللتين اختلفتا معنوي 
التربة يؤثر  داخل  الطمرعمق أن   (2جدول )نتائج الأظهرت كما 

المئوية            معنويا   النسبة  المتوسطعلى  البحر  بالغات ذبابة فاكهة   ،لبزوغ 
على نسبة مئوية لبزوغ البالغات عند استخدام أ سم   7عطى العمق أ حيث 

سم،   3و  5عن العمقين                  يختلف معنويا  خير، والذي لم  الطور اليرقي األ 
ت باالنخفاض عند أالنسبة المئوية لبزوغ البالغات بدأن    حظو في حين ل

      يضا  أحظ  و سم، كما ل  10من العمق       ء  المستخدم ابتدا  طمرالزيادة عمق  
 الصفر. إلى    سم ولم تنخفض النسبة  20العمق    عندلبالغات  لل بزوغ  ي سجت 

بالغات    على نسبة بزوغ       معا  التربة    وعمق  نوع  تأثير               ما فيما يخص  أ
ال استخدام  عند  المتوسط  البحر  فاكهة   قدف،  خيراأل  اليرقيور  طذبابة 

الطينية الرملية  التربة عطتأ حيث  ،        معنويا         ثيرا  أ ت  لهماأن  النتائج أظهرت
  على  %71.67و  73.33  بلغت  والتينسبة بزوغ    علىأ سم    5و  7بعمق  

البزوغ            معنويا    ختلفتاو التوالي،   نسبة   للتربةنفسها    عماقاأل  عندعن 
         معنويا    تختلف  لم  حين  في  ،على التوالي  %55و   58.33والبالغة    المزيجية

  سابقة   عماقاألوفق    الطينية  المزيجية  التربةعن نسب البزوغ عند استخدام  
)جدول           معنويا    التربة  نوع و   عماقاأل  بين   التداخل  ثير أت  كان  .نفسها  الذكر

مئوية      ا  نسب   الترب  أنواعسم في جميع    7-3  من  عماق(، وحققت األ2
أن   النتائج  بينت  كما.  الشاهد  معاملةفي    عليه  هي      م ام  علىأ   للبزوغ

 عماقاأل  جميع  في  بزوغ  نسب  عطتأ الرملية    والطينية  المزيجية  للنوعين
 في   الصفرإلى    البزوغ  نسبة  انخفضت  حين  في  سم،  20  العمق  فيها  بما

 .سم 20 العمق عندالطينية  المزيجية التربة
  بالغات  لبزوغ المئوية النسبة على  التربة نوع تأثير يخص فيما أما

العذري، يالحظ من نتائج   ورطال  استخدام  عند   المتوسط  البحر  فاكهة  ذبابة
 الرملية  الطينية  التربة  لنوع  سجلت  للبزوغ  مئوية  نسبة  علىأ ( أن  3)جدول  
  والمزيجية الطينية    المزيجيةعن    معنوية  بفروقاتو %  51.66  والبالغة

 .شاهدومعاملة ال
ثير معنوي على  أ ( أن لعمق التربة ت 3نتائج )جدول  الكما أظهرت   

المتوس البحر  فاكهة  بالغات ذبابة  المئوية لبزوغ  عند استخدام   طالنسبة 
العذري،  طال العمقين    حيثور  استخدام  أن  على أ قا         سم حق    5و  3تبين 

واختلفا   ،على التوالي  ،%62.76و  65نسبة مئوية لبزوغ البالغات والبالغة  
%، 43.67لتي حققت نسبة بزوغ  ا   شاهد بصورة معنوية عن معاملة ال

 %. 12.76قل نسبة بزوغ بلغت أ سم  20ق العمق            في حين حق  
التداخل بين نوع وعمق   تأثيرب ( الخاصة  3نتائج )جدول  الكما بينت  

التربة على نسبة بزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط عند استخدام 
أن  طال العذري،  للبالغات  أ ور  بزوغ  نسبة  استخدام   قد على  تحققت عند 

% لكل منهما، 70سم والبالغة    5و  3الطينية عند األعماق    المزيجة  التربة
 التربة عطت  أ %(، في حين  65سم )  3عند العمق    المزيجية  التربةثم تلتها  
 ويليها سم 5 العمقمئوية لبزوغ البالغات عند  ةنسب  أعلى الرملية الطينية
ولجميع   سم  10–3، كما يالحظ من النتائج أن األعماق من  سم  7  العمق

على من نسب بزوغ البالغات في معاملة أ الترب حققت نسب بزوغ    أنواع
 .شاهدال

 

 

 .خيراليرقي األعند استخدام الطور Ceratitis capitataلتربة على النسبة المئوية لبزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط اوعمق  نوع تأثير .2جدول 
Table 2. Effect of soil type and depth on the ratio of Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) adults emergence when using 

the last larval instar. 
  

 Soil type  نوع التربة 

 سم 20إلى   0التربة المختلفة من أعماق بزوغ البالغات )%( في  نسبة 
Adults emergence rate (%) in different soil depth from 0 to 20 cm 

0 3 5 7 10 15 20 
 نواع األمعدل 

Type rate 

 Control 54.44  -  -  -  -  -  - 54.44  الشاهد

 clay loam  - 63.33 63.33 70.00 46.67 20.00 0.0 43.89  مزيجية طينية 

 Loam  - 58.33 55.00 58.33 56.67 16.67 8.33 42.22  مزيجية  

 sandy clay  - 56.67 71.67 73.33 56.67 50.00 23.33 55.28 رملية طينية 

 -  Depth impact rate 54.44 59.44 63.33 67.22 53.34 28.89 10.55 عماقثير األأمعدل ت 
 13.06× العمق =  نوع التربةول ، 9.62=  التربة لعمقو ، 7.85= التربة  لنوع %5عند مستوى احتمال  أقل فرق معنوي

LSD at P0.05 for soil type = 7.85, for soil depth = 9.62, and for the interaction between soil type and depth = 13.06. 
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 عند استخدام الطور العذري.  Ceratitis capitata  تأثير نوع وعمق التربة على نسبة بزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط .3جدول 
Table 3. Effect of soil type and depth on the ratio of Mediterranean fruit fly (Ceratitis capitata) adult emergence when using the 

pupal stage. 

 

 Soil type  نوع التربة 

 سم 20إلى   0بزوغ البالغات )%( في أعماق التربة المختلفة من نسبة 
Adults emergence rate (%) in different soil depth from 0 to 20 cm 

0 3 5 7 10 15 20 
 معدل األنواع 
Type rate 

 Control 43.67  -  -  -  -  -  - 43.67  الشاهد

 clay loam  - 70.00 70.00 60.00 53.33 18.33 0.00 45.26  مزيجية طينية 

 Loam  - 65.00 55.00 56.67 45.00 20.00 13.00 42.50  مزيجية  

 sandy clay  - 60.00 63.33 61.67 51.67 48.40 25.00 51.66 رملية طينية 

 البالغات  بزوغ نسبةمعدل 
 Mean adults emergence rate 

43.67 65.00 62.76 56.46 50.00 28.89 12.76  - 

 13.00نوع التربة × العمق = ول ، 7.98لعمق التربة = و، 6.27% لنوع التربة = 5أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 
LSD at P0.05 for soil type = 6.27, for soil depth = 7.98, and for the interaction between soil type and depth = 13.00. 

 
معنوي على         ثير  أالتربة ت  لنوعأن  عاله أ من خالل ما تقدم         يتكش ف

نسبة بزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط عند استخدام الطور اليرقي 
  الرملية   الطينية  التربةحيث كانت    ،ور العذري طوال  (قبل التعذر  ما)خير  األ

ال          مواءمة    نواعاأل  أكثر   ربما و   ،ورينطلتحقيق نسب بزوغ عالية في كال 
تتكون من مزيج        أن ها    حيثالترب  من    النوع  اطبيعة قوام هذإلى  ذلك  يعزى  

ل عملية نفوذ البالغات البازغة من      يسه         مم ا     ا  الذي يكون خفيفو من الرمل  
وبالتالي  ،الطين الذي يساعد على االحتفاظ بالرطوبةإلى  ضافةإخالله، 

وفي هذا الصدد  .  زيادة نسبة البزوغيفضي إلى    بماعدم جفاف العذارى  
ر ذبابة فاكهة             عملية تعذ  أن    Cavalloro & Delrio  (1978)فقد ذكر  

تعتمد على التركيب الكيميائي للتربة ولكنها تعتمد على   البحر المتوسط ال
مثل خرى  أعوامل         ثم ةأن    Dajoz  (1975)  التربة. في حين ذكر  بنية

       أيضا    تأثير  لها  يكون أن    يمكنكسجين المتاحة  مسامية التربة وكمية األ
 تأثير التربة  لنوع أن  Metna (2009)كما ذكر  من توزع اليرقات.       تحد  و 

المتوسط البحر  فاكهة  ذبابة  بالغات  ظهور  معدل  على  ن أو   ،معنوي 
 .  الغرينيةالترب  فيمعدالت البزوغ تكون عالية 

تقليل أت  والمزيجةالطينية    المزيجة  للنوعينفي حين كان   ثير في 
 السياق،   هذا  ضمنو   ،البحر المتوسط  بزوغ بالغات ذبابة الفاكهةنسب  

الترب  استخدام  أن    et al. Sadoudi-Ali Ahmed  (2007)شار  أ
خفض نسبة بزوغ بالغات ذبابة فاكهة إلى    دىأ  غرينيةال  طينيةال  مزيجيةال

    ال           كان مفض   مزيجيةال  رمليةالالترب  استخدام  أن    في حين  ،البحر المتوسط
 عملية التعذر.  ل بالنسبة

Sadoudi-Ali Ahmed نتائج الدراسة التي قام بها  أظهرت  كما  

et al.  (2011  )  تراوحت   طمرأعماق  التربة وب   منأنواع  عند اختبار خمسة
ذات  أن    سم،  20إلى    2من   من     قل    والطينية  الغرينية  القوامالترب  لت 

كانت   حين  في  البالغات،  ظهور  هي الرملية    المزيجية  التربمعدالت 

 الدراسةأظهرت  المفضلة لتعذر يرقات ذبابة فاكهة البحر المتوسط، كما  
 ثير معنوي على معدل بزوغ بالغات أداخل التربة ت   عذارى ال  طمر  لعمقأن  

   .ذبابة فاكهة البحر المتوسط
  التربةفي    الطمر  عماقألأن    (3و   2  ولاجد)نتائج  الأظهرت  كما  

المتوسط عند أت  البحر  فاكهة  بالغات ذبابة  ثير معنوي على نسبة بزوغ 
 كال  لطمرفضل عمق  أ  وكان خير والعذري،  اليرقي األ  طوريناستخدام ال

على نسب بزوغ أ عماق  حيث حققت هذه األ  ،سم  7–3  بين  ما  رينطو ال
ض فخإلى    سم 20دى استخدام العمق  ألبالغات ذبابة الفاكهة، في حين  

اتفقت هذه النتائج   .في النسب المئوية لبزوغ بالغات ذبابة الفاكهةمعنوي  
وجده   ما  فاكهة  أن    من  Rigamonti  (2004)مع  ذبابة    البحر يرقات 

 عذارى المن    %90  نحو   نأسم و   10قل من أتتعذر على عمق  المتوسط  
تم   العلوية وهذا ما  الخمسة  السنتيمترات  في  خالل   إليهصل  تو ال                                                  تتركز 

عند (  %67.22)  على نسبة بزوغأ عطى  أ سم    7العمق  أن    التجربة، حيث
إلى   سم بالنسبة  3والعمق    (ما قبل التعذر)خير  استخدام الطور اليرقي األ

 . %65، حيث اعطى نسبة بزوغ بلغت ور العذري طال
ثير  أوعمق التربة ت   لنوع     ن  أ(  3و  2  ولاجد)نتائج  ال  أكدت  كذلكو 
 ، على نسبة بزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط  عامة  بصورةمعنوي  
نسبأ   وتحققت استخدام  على  عند  للبزوغ  الرملية   مئوية  الطينية   التربة 
عطت أ خير، في حين  يرقي األالسم عند استخدام الطور    7و  5وبعمق  

على نسب مئوية للبزوغ، أ سم    5و  3عند العمق   الطينية  المزيجية  التربة
ورين طفي كال ال  المزيجية  التربةعطت  أ   بينما  ،الطينية الرملية  التربةتلتها  

عطت نسب بزوغ أ الطينية الرملية    تربةال أن    ي أقل نسب مئوية للبزوغ.  أ
الطينية   المزيجية  التربةأن    ، في حينكبيرةالعماق  عالية حتى عند األ

التي تحققت عماق  قل من األأأعماق  عطت نسب بزوغ عالية ولكن في  أ 
طبيعة هذا النوع من إلى    ذلكيرجع  ، و الرملية  الطينية  تربةعند استخدام ال
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دراسات   إليه        نو هت  الذي  األمر  ،الترب ونسب مكوناتها من الطين والرمل
    د  الترب الطينية تعأن  ب   (Baize & Jabiol, 1995  ؛Prone, 2003سابقة )

الذي يجعل  من الترب الثقيلة من الناحية الزراعية وتكون فيها الغلبة للطين  
تماسكأالتربة   اختناقأو      ا  كثر  األ     ا  كثر  وجود  فيهالعدم  وبالتالي   ،كسجين 

نتائج أظهرت  سطح التربة الخارجي. كما  إلى    ل وصولهاب موت البالغات ق
أنواع   ةاستخدام ثالث ب   Bachouche et al.  (2018)  الدراسة التي قام بها

على معدالت بزوغ بالغات ذبابة   تأثيرهاو   ،سم  16–2  أعماقب من الترب و 
أ   المزيجية  التربةأن    (Bactrocera olea)الزيتون   نسبة الرملية  عطت 

 ،الطينية  المزيجيةفي الترب    %38إلى    بينما انخفضت  %46.31بزوغ  
 % 64.02  وقدرهاعلى نسبة مئوية لبزوغ البالغات  أ ق         سم حق    1ن العمق  أو 

 سم.   16عند العمق  %5.02إلى  في حين انخفضت
  ت على نسبة مئوية لبزوغ البالغات تحققأ أن    النتائج أظهرت  كما  

نسبة مئوية للبزوغ كانت      قل  أن أو  نواعاألسم ولجميع  7–3عماق عند األ
 Ali)  سابقة  دراسات  توفي هذا الصدد ذكر .  المزيجية  تربةعند استخدام ال

, 2007Sadoudi-Ahmed2011 , ؛et al. Sadoudi-Ali Ahmed)  أن

دفن  عمق  زيادة  عند  معنوي  وبشكل  ينخفض  البالغات  ظهور  معدل 
البحر   ذبابة الفاكهةنسب بزوغ بالغات  أن    لوحظ. كما  اليرقات داخل التربة

العذري واليرقي ما قبل   نوري الطعند استخدام    شاهدفي معاملة ال  المتوسط
قل أ)طبقة خفيفة( كانت    بالتربةالتي استخدم فيها تغطية سطحية  و خير  األ

أن  على        ا يدل      مم   ،من النسب المئوية للبزوغ في جميع معامالت التجربة
العذارى   اليرقات  أ تغطية  للنمو ر      وف  ت و  المالئمة  البيئية  الظروف  لها 

و  الجفاف  من  ويحميها  المباشرأوالتطور  تعرضها  يسبب إلى    ن  الجو 
بزوغها   ،جفافها عدم  التربة    .وبالتالي  قلب  عملية  استخدام  يمكن  لذلك 
 كونهاطرائق المكافحة    كأحد  ة   ي  ضالحمضيات والفاكهة النفشجار  أتحت  

ل من النسب المئوية لبزوغ بالغات ذبابة فاكهة البحر المتوسط. كما     قل  ت 
استمر    قد  المزيجيةو الرملية    الطينيةالترب    في   ه    أن          أيضا    النتائجأظهرت  

عملية   تنفيذلذلك عند    .سم  20عمق    إلى بعد تغطيتها    بزوغ البالغات حتى
يجب   -احدى طرائق مكافحة ذبابة الفاكهة  هيو -طمر الثمار المصابة  

   .سم 20عن تزيد أن       البد   والتيالطمر أعماق مراعاة 

 

Abstract 
Khlaywi, S.O., A.F. Abbas, S. Abd-Elhadi and A.K. Hussein. 2022. Effect of Different Types of Iraqi Soils  

and Burial Depths of the Larvae and Pupae on the Adult Emergence Rate of the Mediterranean Fruit fly,  

Ceratitis capitata (Wiedemann), Under Laboratory Conditions. Arab Journal of Plant Protection, 40(1): 1-6. 

https://doi.org/10.22268/AJPP-40.1.001006 
This experiment was conducted to study the effect of soil type (structure) and different dumping depths of larvae and pupae within the 

soil on the emergence rate of adults of the Mediterranean fruit fly, Ceratitis capitata, which is considered a major pest affecting citrus and 

stone fruits orchards. Three soil types were selected: sandy clay, clay loam and loam and for each type six dumping depths were tested (3, 5, 

7, 10, 15 and 20 cm).The results showed that the soil type had a significant effect on the adults emergence rate, and the highest rate was 

recorded for the sandy clay soil, when using the last larval instars (pre-pupae) and pupal stages, and reached 55.28 and 51.66%, respectively. 

The results also showed that the soil type and dumping depth together have a significant effect on the adults' emergence rate of the 

Mediterranean fruit fly. The sandy clay soil and the two depths, 5 and 7 cm, gave the highest emergence rate which was 73.3 and 71.67%, 

respectively, when using the last larval instar. Whereas, the clay loam soil gave at 3 and 5 cm soil depths a 70% emergence rate for both 

dumping levels. The results also showed that the two soil types sandy clay and loam showed that the emergence of adults continued even at 

20 cm depth. The results obtained in this research can be incorporated to the practices used for the integrated management of the Mediterranean 

fruit fly C. capitata. 
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