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  صلخالم

عائل من  350عوائلها، فهي تصيب أكثر من  Ceretitis capitata (Wied) وذلك لكثرة من اآلفات اهلامة تعترب ذبابة البحر األبيض املتوسط 
اخلضروات كالفلفل، الباذجنان والطماطم مسببة أضرار جسيمة، ففي الواليات املشمش، اخلوخ، الكمثرى والتني أيضا اجم  مثار الفاكهة كاحلمضيات،

مليون دوالر .يعترب برنامج تقنية تعقيم الذكور من أهم البدائل ملكافحة  20املتحدة االمريكية كلفت مكافحة ذبابة البحر االبيض املتوسط اكثر من 
ودة عالية، هلذا نسعى لزيادة إنتاج احلشرة باستخدام مواد متوفرة حملياً وغري مكلفة ماديا. يف هذه احلشرة وهذا يتطلب وجود أعداد كبرية من احلشرات جب

لية من هذه الدراسة مت اختبار تأثري ثالثة أنواع من الغذاء على تربية يرقات ذبابة البحر األبيض معمليا لغرض احلصول على حشرات ذات نسبة عا
  . Cو  Aاحملتوي على نسبة عالية من الربوتني أعلى نسبة خروج وطريان الكاملة مقارنة بالغذاء  B اءاخلروج و الطريان، ولقـد أعطى الغذ

  .Ceretitis capitata ،التغذية، يرقات دبابة الفاكهة لدالة:الكلمات ا

Abstract  

The Mediterranean fruit fly Ceretitis capitata  is important agricultural pests due to it has many hosts, they infect 
over 350 host of fruit as apricots, peaches, pears, and figs also attacking vegetables as pepper, eggplant, 
tomatoes, causing serious damage, it is a male sterilization technique program of the most important alternatives 
to control this insect and this requires the presence of large numbers of insects high quality, so we seek to 
increase the production of an insect using locally available materials and inexpensive material. In this study, the 
effect of three types of food on the breeding larvae Mediterranean fly in the laboratory for the purpose of 
obtaining a high proportion of insects from going out and flight, and gave food B containing a high proportion of 
protein the highest percentage emerge and flight compared with food A and C. 

Keywords: Ceretitis capitata,  Nutrition, Fruit fly larvae.  

  المقدمة. 1

عائل مـن أنواع الفاكهة  350وتصيب أكثر من يف مجيع أحناء العامل   Ceretitis capitataاملتوسط  تنتشر ذبابة البحر األبيض

واخلضــر ففــد أوضــحت الدراســات الســابقة بــأن هــذه احلشــرة تصــيب عــدة عوائــل بليبيــا كاللوزيــات والتفاحيــات واحلمضــيات التــني 
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           مليــــون دوالر ســــنوياً  13–7 وبعــــض أصــــناف التمــــور، وبعــــض اخلضــــر كالفلفــــل، مســــببة خســــائر اقتصــــادية فادحــــة تــــرتاوح مــــابني

  ). Driouchi and Buycky, 1990; Driouchi, 1990؛ 1991 (الباروين،

تقنيــة تعقــيم الــذكور مــن أهــم األســاليب إلجنــاح برنــامج املكافحــة املتكاملــة هلــذه احلشــرة  والــيت تتطلــب االهتمــام برتبيــة تعتــرب  

احلشرة معملياً، فالعناصر الغذائية اليت ميتصها الكائن احلي من الغذاء تكون أساسية لتطوره، وحتديد كفاءته، ففـي احلشـرات كاملـة 

ل مرحلـــة تطورهـــا لــه تـــأثري واســـع املـــدى علــى العديـــد مـــن خصائصـــها كمعــدل النمـــو وحجـــم اجلســـم  التطــور تغـــري نـــوع الغــذاء خـــال

  .  )Nijhout, 2003؛ 1991الزمييت، (

ـــة تربيتهــا وإكثارهــا باستعمـــال الثمـــار  وكمــا هــو معــروف إن يرقــات ذبابــة البحــر األبــيض املتوســط تعــيش داخــل مثــار العائــل، وطريقـ

عمـلية مكلفـة مـادياً وغري ناجحـة بالدرجـة املطلوبة، هلذا كان من الضـروري البحـث عـن بـدائل للثمـار متمثلـة يف الغـذاء الصـناعي، 

ي يف هـذه الدراسـة تسـليط الضـوء علـى أمهيـة غـذاء الريقـة يف حتديـد صـفات احلشـرة الكاملـة مـن خـالل مقارنتنـا فكان هـدفنا الرئيس

لتأثري تغري كمية العناصر الغذائية يف الغذاء الريقي الصناعي علـى يرقـات هـذه احلشـرة لضـمان احلصـول علـى حشـرات بأعـداد كبـرية 

نثى، نسبة فقس البيض، وزن العـذارى وقـدرة الطـور البـالغ علـى اخلـروج والطـريان، وذات جودة عالية من حيث القدرة اإلنتاجية لأل

  مما ميكننا من استخدامها يف برنامج تقنية تعقيم الذكور بليبيا . 

  المواد وطرق البحث .2

  )Ceretitis capitata(تجميع بيض حشرة ذبابة البحر األبيض المتوسط . 1.2

مجـع بـيض احلشـرة املربـاة معمليـاً مبعامـل املركـز، ووضـع يف التهويـة  حبوث التقنيات احليويـة، حيـثأجريت هذه الدراسة مبعامل مركز 

   .    ساعة إضاءة 12ساعة ظالم و 12ساعة، وفرتة إضاءة  48ملدة 

  تحضير الغذاء اليرقي  .2.2

كميــة املــاء وحــرك اخللــيط جيــداً،   مت حتضــري األنــواع الثالثــة مــن الغــذاء حيــث خلطــت اخلمــرية والنخالــة والســكر، مث أضــيفت نصــف

واضيف للخليط وحرك ملـدة   (Sodium benzoate)والنصف األخر من املاء قسم إىل قسمني قسم أذيب فيه بنزوات الصوديوم

  ). 1دقائق والقسم األخر أذيب فيه احلمض ومن مت أضيف أيضاً للخليط السابق كما يف اجلدول (
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  Ceretitis capitata  املستعمل لرتبية الطور الريقي لذبابة البحـر األبيـض املتـوسطيوضح أنواع الغذاء  .1جدول ال

C    الغذاء  B  الغذاء   A  المكونات      الغذاء  

  اخلمرية ( جرام ) 80  70 40

  النخالة ( جرام ) 240 287.5  120 

  سكر ( جرام ) 160   130  80 

 ماء ( مل ) 500 495   252

  صوديوم بنزويت(جرام ) 5  2.5 2.5

  )احلمض (مل 5.5السرتيك   15اهليدروكلوريك   5.6السرتيك 

 

  .Ceretitis capitata رقات ذبابة البحر األبيض المتوسطتأثير أنواع من الغذاء اليرقي على ي مقارنة .2.3

جـم لكـل طبـق، ووضـع يف كـل طبـق شـريط قمـاش أسـود عليـه  20هزت مخسـة أطبـاق بـرتي لكـل نـوع مـن أنـواع الغـذاء ومبقـدار ج

بيضة سليمة، ونقلت األطباق إىل احلوافظ البالسـتيكية اهـزة بالرتبـة الرمليـة املعقمـة، ومتـت مراقبتهـا يوميـاً للمحافظـة عليهـا  150

  كررات حتت اهر وحسب معدل فقس البيض لكل نوع من الغذاء.  ساعة فحصت امل 72من اجلفاف، وبعد 

بعد قفز كل الريقات إىل الرتبة وتعذرها متت غربلتها وغسـلت العـذارى باملـاء للـتخلص مـن الرتبـة والشـوائب العالقـة ـا، مث جففـت 

الغـذاء حسـبت النسـبة املئويـة للخـروج،  عيدت إىل أقفاص الرتبية، وبعد خـروج احلشـرات الكاملـة الناجتـة مـن كـل نـوع مـنووزنت وأُ 

أيضــاً مت حســاب النســبة املئويــة للطــريان وذلــك بعــد تزويــد أطبــاق بــرتي بأشــكال أســطوانية بالســتيكية رقيقــة ســوداء اللــون مت طــالء 

  غادرة الشكل االسطواين مشياً.   سطحها الداخلي ببودرة التلك ملنع احلشرات من م

  النتــائج والمنـــاقشة. 3

 Ceretitisتــأثير أنــواع مــن الغــذاء اليرقــي علــى  نســبة فقــس بــيض ذبابــة البحــر األبــيض المتوســط  .1.3

capitata.  

  ) نســـبة و متوســـط نســـبة فقـــس البـــيض املخصـــب علـــى أنـــواع الغـــذاء الثالثـــة5،  4، 3، 2تبـــني النتـــائج املوضـــحة باجلـــداول (     

ولقـد أوضـح حتليـل التبـاين األحـادي ، C% عنـد الغـذاء  92متقاربـة إىل حـد كبـري، ووصـلت إىل  نسبة فقس البيض كانتحيث  

)، ممـا يؤكـد 6دول (باجلـ 0.05) ومسـتوى معنويـة  12 ،2اجلدولية عند درجـة حريـة (  Fأصغر من 2.25احملسوبة  Fبأن قيمة 

ري على فقس البيض قد يكون سببه الغذاء الريقي إلناث احلشـرة عدم وجود فروق معنوية بني أنواع الغذاء الثالثة وإا متشاة التأث
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الكاملة عندما كانت يف طور الريقة الذي حيتوي على بروتني مت ختزينـه علـى هيئـة مـح يف البـيض ممـا سـاعد علـى تطـور اجلنـني، هـذا 

) حيـث أوضـحا بـأن نـوع الغـذاء الريقـي لإلنـاث Zucoloto and Fernandes-da-Silva )1997 ماعرضـه كـل مـن يتفق مع

  يؤثر يف تطور املبايض وإنتاج البيض.

  A   نسبة فقس البيض بالنسبة للغذاء .2جدول ال

   المكررات

  أ بيضة للمكرر) 150( 

  البيض بدون فقس
  نسبة الفقس  البيض الفاقس

  100×  )ج / أ(  ج

R1 18  132  88  

R2 14  136  90.6 

R3  
26  124  83  

R4 11  139  93  

R5 13  137  91  
  

  . Bيوضح نسبة فقس البيض بالنسبة للغذاء  .3جدول ال

  المكررات

  بيضة للمكرر )  أ  150( 
  البيض بدون فقس

  نسبة الفقس  البيض الفاقس

  100×  )ج / أ(  ج

R1 28  122  81.3  

R2 26  124  83  

R3 18  132  88  

R4 13  137  91  

R5 11  139  93  

  

  .  Cيوضح نسبة فقس البيض بالنسبة للغذاء  .4جدول ال

  المكررات

  بيضة للمكرر ) أ 150( 
  قسفالبيض بدون 

  نسبة الفقس  البيض الفاقس

  100× ج / أ   ج

R1 13  137  91.33  

R2 9  141  94  

R3 7  143  95.33  

R4 12  138  92  

R5 15  135  90  
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  املتوسط يبني متوسط نسبة فقس البيض املخصب على األنواع الثالثة للغذاء الريقي لذبابة البحر األبيض .5 جدولال

 الغذاء عدد البيض المستعمل بالتجربة متوسط نسبة فقس البيض 

  % 89 150   A  

% 87 150   B  

 % 92 150    C  
  

  على األنواع الثالثة  للغذاء الريقي حتليل التباين األحادي لنسبة فقس البيض املخصب .6 جدولال

 مصدر االختالف  درجات الحرية مجموع المربعات  متوسط المربعات قيمة F  المحسوبة

2.25 
 املعامالت 2 0.00697 0.00349

  اخلطأ القياسي 12 0.01860 0.00155

 . P > 0.05                 ال يوجد فرق معنوي  

  

العــذري لذبابــة البحــر  أنــواع مــن الغــذاء اليرقــي علــى نســبة خــروج الطــور البــالغ مــن الطــور مقارنــة تــأثير .3.2

  Ceretitis capitataاألبيض المتوسط 

) نسـبة و متــوسط نسـبة خـروج الطـور البـالغ مـن الطـور العـذري حيـث كـان متوسـط نسـبة خـروج 10،  9،  8، 7اجلـداول (تبني 
علـى التـوايل. يتضـح مـن حتليـل  Cو  B%  بالغـذاء  86% و  91ت حبيـث أصـبحت ، مث ارتفعـA% للغـذاء  83الطور البالغ 

أعلـى نسـبة خـروج  للحشـرات حيــث  B)، وقـد سـجل الغـذاء 11التبـاين األحـادي وجـود فـروق معنويـة بـني أنـواع الغـذاء جــدول (
ر أساسـي لألمحـاض األمينيــة  علـى نسـبة عاليــة مـن الربوتـني الـذي يشـكل مصـد B% . رمبـا يرجـع هـذا الحتـواء الغـذاء  91بلغـت 

 Nash and)  كـل مـن ) و Zucoloto   )1987حلدوث منو وتطور الريقة الكاملة وهذا يتفق مع نتائج دراسة قـام ـا كـل مـن 

Chapman, 2014)  محيث أوضحأن الريقات تفضل الغذاء الذي حيتوي على كمية اكرب من الربوتني الذي يلعب ب ت دراسا
  تطورها.دور هام يف 
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  Aيوضح نسبة اخلروج ونسبة الطريان بالنسبة للحشرات الناجتة من استعمال الغذاء الريقي . 7جدول ال

 R1 R2 R3 R4 R5  الرمز  البيانات

  80  80  80  80  80  أ  جمموع العذارى

  10  11  7  9  11  ب  عذارى بدون خروج

  2  3  4  3  7  ج  عذارى نصف خروج

  68  66  69  68  62  )+ج ( ب –د = ا   حشرات خروج كامل

  % 85  % 83  %86  % 85  % 78  د / ا %  نسبة اخلروج

  5  3  7  8  11  و  حشرات مشوهة

حشرات غري قادرة على 
  الطريان

  10  11  20  2  17  ن

حشرات طبيعية مغادرة 
  بالطريان

  53  52  42  58  34  )( و + ن–ع = د 

  % 78  %79  % 61  % 85  % 55  ع / د %  نسبة الطريان

  

   B يوضح نسبة اخلروج ونسبة الطريان بالنسبة للحشرات الناجتة من استعمال الغذاء الريقي . 8الجدول 

 R1 R2 R3 R4 R5  الرمز  البيانات

  80  80  80  80  80  أ  جمموع العذارى

  7  6  3  5  4  ب  عذارى بدون خروج

  1  2  2  3  4  ج  عذارى نصف خروج

  72  72  75  72  72  ( ب +ج) –د = ا   حشرات خروج كامل

  % 90  % 90  % 90  % 90  % 90  د / ا %  اخلروج نسبة

  1  0  2  1  0  و  حشرات مشوهة

حشرات غري قادرة على 
  الطريان

  2  5  5  5  2  ن

حشرات طبيعية مغادرة 
  بالطريان

  69  67  68  66  70  ( و + ن )–ع = د 

  % 96  % 93  % 91  % 92  % 97  ع / د %  نسبة الطريان
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  Cيوضح نسبة الخروج ونسبة الطيران بالنسبة للحشرات الناتجة من استعمال الغذاء اليرقي  . 9جدول ال

 R1 R2 R3 R4 R5  الرمز  البيانات

  80  80  80  80  80  أ  جمموع العذارى

  4  7  9  11  11  ب  عذارى بدون خروج

  5  5  1  1  0  ج  عذارى نصف خروج

  71  68  70  68  69  ( ب +ج) –د = ا   حشرات خروج كامل

  % 88  % 85  %87  % 85  % 86  د / ا %  نسبة اخلروج

  3  1  1  8  6  و  حشرات مشوهة

حشرات غري قادرة على 
  الطريان

  ن
3  17  3  5  6  

حشرات طبيعية مغادرة 
  بالطريان

  ( و + ن )–ع = د 
60  43  66  62  62  

  % 87  % 91  % 94  % 63  %87  ع / د %  نسبة الطريان

  

 ال ثالثة أنواع من الغذاء الريقياحلشرات الناجتة من استعميبني متوسط نسبة خروج  .10جدول ال

 الغذاء  عدد العذارى المستعملة بالتجربة متوسط نسبة الخروج

  83 % 80   A الغذاء      

 91 % 80   B  الغذاء 

 86 % 80   C الغذاء 

  

      ثالثة أنواع من الغذاء الريقيحتليل التباين األحادي لنسبة اخلروج احلشرات الناجتة من استعمال  .11 جدولال

 مصدر االختالف  درجات الحرية مجموع المربعات  متوسط المربعات   قيمة  F  المحسوبة

 املعامالت 2 0.01465 0.00732 *14.09

 اخلطأ القياسي 12   0.00624 0.00052

.P< 0.05   هناك فرق معنوي  *          

      مقارنة تأثير أنواع من الغذاء اليرقي على نسبة طيران الطور البالغ لذبابة البحر األبيض المتوسط  .3.3

). ومــن حتليــل التبــاين 12% يف األنــواع الثالثــة املختلفــة مــن الغــذاء جــدول ( 94–72تراوحــت نســبة القــدرة علــى الطــريان مــابني 
ولقـد أعطـى الغـذاء  ،)13الثالثة من الغذاء على نسبة القدرة على الطريان جدول (يتضح أنه هناك فروق معنوية بني تأثري األنواع 

B لكميـة األمحـاض االمينيـة املخزنـة يف الريقـات والـيت تلعـب دور هـام يف هـذا % ؛ رمبـا يعـود  94 أعلى نسبة طريان حيث وصلت
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) الـذي وجـد أن الريقـة Zucoloto   )1991دراسـة مـعمنوها وتطورها فهي تعترب املصدر الرئيسي للطاقة أثناء الطريان وهذا يتفق 
) حيث وجد أن يرقات ذبابة Chang  )2004ختتار الوجبة ذات القيمة الغذائية األكثر فعالية  وكذلك مع الدراسة اليت قام ا 

  الفاكهة ماتت عندما غذيت على وجبات خالية من األمحاض االمينية.
  

  ال ثالثة أنواع من الغذاء الريقياحلشرات الناجتة من استعميبني متوسط نسبة طريان  .12 جدولال

 الغذاء  عدد العذارى المستعملة بالتجربة متوسط نسبة الطيران

 72 % 80     A الغذاء      

 94 % 80   B  الغذاء 

 84 % 80  C الغذاء 

  

  ثالثة أنواع من الغذاء الريقيحتليل التباين األحادي لنسبة طريان احلشرات الناجتة من استعمال  .13 جدولال
 مصدر االختالف   درجات الحرية مجموع المربعات  متوسط المربعات   قيمة  F  المحسوبة

 5.74 * 
 املعامالت 2 0.1242 0.0621

 اخلطأ القياسي 12 0.1297 0.0108

P < 0.05   يوجد فرق معنوي *              

  المراجع

  قائمة المراجع باللغة العربية

  .                                      ليبياجامعة عمر املختار، البيضاء، منشورات . مكافحة اآلفات احلشرية. )1991( الباروين، حممد أبو مرداس

  القاهرة، مصر. . تطبيقات املكافحة املتكاملة لآلفات الزراعية. دار الفجر للنشر والتوزيع، جامعة)1997( الزمييت، سعيد
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