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حشرة ذبابة بالغات تقییم كفاءة بعض المصائد الغذائیة الجاذبة والمصائد الملونة في جذب

  ثمار فاكهة البحر المتوسط

Ceratitis capitata (Wiedemann) (Diptera: Tephretidae)
  

  الجبوريإبراهیمرغد خلف و الجصانيراضي فاضل

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة  –قسم وقایة النبات

  

  الصةالخ

االلــوان المختلفــة فــي جــذب واصــطیاد الحشــرات البالغــة و اجریــت الدراســة لتقیــیم كفــاءة المصــائد الغذائیــة 

في بساتین الحمضیات فـي بغـداد وصـالح الـدین خـالل Ceratitis capitataلذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط 

  .  2008الموسم الزراعي 

مختلفة بتباین جذبها للحشرات البالغة وقد تفوق الطعـم الجـاذب الواأللوانتمیزت مصائد الطعوم الغذائیة 

   New fly luring bait وطعـم سـماد الـدابDap fertilizer  بجـذب واصـطیاد أعلـى  عـدد مـن الحشـرات

لـم وطعـم الخـل بینمـا Goldbenللطعم الجـاذبكان اقل جذب حین الموقعین في في و البالغة خالل فترة الدراسة 

  .في أي من موقعي التجربةفي معاملة المقارنة جذب یسجل أي 

فیما بینها في عدد الحشرات المصطادة فقد تفـوق اللـون معنویًا الذي اختلفت األلواناما عن مدى جذب 

اللـون البرتقـالي واالخضـر الـىاالصفر واالبیض بجذب اكبر عـدد مـن الحشـرات البالغـة مقارنـة بأنعـدام االنجـذاب 

  . واالزرق

أو سـماد  New fly luring baitلـى نتـائج الدراسـة یمكـن اسـتخدام أحـد الطعمـین الجاذبـة اسـتنادا  ا

بــرامج باعتبارهــا احــد مكونــات الــداب داخــل مصــائد بالســتیكیة صــفراء أو بیضــاء فــي اســتهداف الحشــرات البالغــة 

  .المكافحة المتكاملة لحشرة ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط 

  

Evaluation of the efficiency of luring food and colored traps in 
attracting Mediterranean fruit fly Ceratitis capitata (Wiedemann) 

(Diptera: Tephretidae)
  

Radhi F. Al-Jassany and Raghad K. Al-Jobory
Dept. plant protection- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
This study was conducted in order to evaluate the efficiency of Luring and 

colors traps in attracting and catching the adult of med. fruit fly Ceratitis capitata in 
citrus orchards in Baghdad and Salah Eldeen provinces during planting season 2008. 

Results indicated that different traps have had different effect to attract the 
adult flies. The New fly luring bait was more effective than the Dap fertilizer bait; 
higher numbers of flies were caught in the case of first bait in both locations
respectivety. On the other hand a less number of flies were caught when Goldben bait 
and vinegar bait were used. None of adults had been caught in control treatment.

  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني
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As for colored traps, there was a significance variation. The Yellow and white 
traps seemed to have a good attraction for flies. Whereas the orange, green, and blue 
traps had no attracting effect. According to the results of this study the (New fly 
luring bait) and (Dap fertilizer) placed in yellow and white traps would be 
recommended against this pest within an IPM programmed.

  

  المقدمة

اخطـــرمـــنCeratitis capitata(Wiedemann)تعـــد حشـــرة ذبابـــة ثمـــار فاكهـــة البحـــر المتوســـط 

العوائــل البیئیــة حیــث تصــیب طیــف واســع مــن اشــجار الفاكهــة لعدیــد مــن لثمــار اوالضــارة الفــات عالمیــة االنتشــار ا

ءا بالحمضـــیات واشـــجار ذات النـــواة الحجریـــة والثمـــار ذات القشـــرة الطریـــة والتفاحیـــات وبعـــض نباتـــات الخضـــر بـــد

ة التي تشوة ثمار الحمضیات والفواكة ینشأ ضرر الحشرة من ندب وضع البیض على القشرة الخارجی. )1(وغیرها

علـى قشـرة عفن الثمار نتیجة االصابة وتساقط الثمـار قبـل النضـج وثقـوب خـروج الیرقـات فضًال عن التي تصیبها 

  ).2(الثمار مما یقلل من قیمتها التسویقیة 

ي وعبثــت فـــ1947ثمــار فاكهــة البحــر المتوســط دخلــت الــى العــراق فــي محافظــة دیــالى عــام ان ذبابــة

اجــراءات وقائیــة هذت فــي حینــخــبعــض البســاتین وســببت أضــرارا اقتصــادیة بلیغــة وخســائر فادحــة فــي االنتــاج وأت

شدیدة ضدها اضافة الـى العوامـل البیئیـة القاسـیة التـي حـدت مـن االنتشـار لهـذة اآلفـة فـي العـراق وأدت الختفاءهـا 

  .)3(كلیا

خــالل تشــرین دیــالىألول مــرة فــي محافظــة  وقــد عــاودت االنتشــار مــرة اخــرى فــي العــراق حیــث ســجلت 

بســبب انعــدام نظــام الحجــر الزراعــي واســتیراد مضــائف الحشــرة المختلفــة مثــل ثمــار الحمضــیات 2006االول عــام 

  ).4(ذات النواة الحجریة والخضار من الدول المجاورةهالمختلفة وفواك

والملونــة فــي جــذب أفــراد الحشــرة ، اجریــت بعــض الدراســات فــي العــالم حــول اســتخدام المصــائد الغذائیــة 

% 71تجـذب Nulureالحاویة على الطعـم )Mac phial(ان مصائد ماكفیل ) Katsoyannos)5حیث أشار 

 Diazinonو Diptrexان خلـط المبیـدات ) Panhwer)6ووجـد ،ثمار فاكهـة البحـر المتوسـطمن اناث ذبابة 

فعالـة فـي الجـذب والسـیطرة علـى ذكـور trimedlureر المتوسـط حـلبمع المادة الجاذبة لذكور ذبابـة ثمـار فاكهـة ا

  .الحشرة

ونتیجــة النتشــار هــذة الحشــرة بشــكل واســع وخطیــر فــي معظــم محافظــات القطــر خــالل الســنتین االخیــرة 

مســببة أضــرارا بلیغــة فــي ثمــار الحمضــیات ولعــدم تــوفر دراســات حــول الحشــرة فقــد اســتهدفت دراســتننا تقیــیم كفــاءة 

الجاذبــة وااللــوان المختلفــة المكانیــة اســتخدامها ضــمن بــرامج المكافحــة المتكاملــة للحــد مــن انتشـــار بعــض المــواد 

  .أضرارهاوتقلیلالحشرة 

  

  ق العملائالمواد وطر 

  :تقییم كفاءة بعض مصائد الطعوم الجاذبة -1

ت علــى بســتان حمضــیات شــمل 2008مختلفــین خــالل الموســم الزراعــي اجریــت الدراســة فــي مــوقعین

ن دونـم فـي منطقـة العلـم ضـم 12دونم في الجادریة فـي محافظـة بغـداد وبسـتان حمضـیات بمسـاحة  15مساحة ب

  .ح الدین محافظة صال

  -:التالیة الجاذبةأستخدمت في الدراسة الطعوم 
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ابكو حیـث ـاالردني الصنع من انتاج شركة ) مادة جاذبة لبعض أنواع ثنائیة االجنحة(: Goldben baitطعم .1

Z-9-tricoseneالجـــاذب الجنســـيو % 1بنســـبة Methomylمبیـــد كغـــم مـــن الطعـــم علـــى 1ي كـــل یحتـــو 

.لتر ماء/غم 6.5وقد استخدم هذا الطعم بتركیز % 0.05بنسبة 

.غم من سكر المائدة10مل من خل التمر مضافا الیة  300حیث یتكون الطعم من : طعم الخل.2

 Changzhou Mingxing Chemicalsمن انتاج شركة ) الصیني الصنع: (New fly luring baitطعم .3

co., Ltdمبیـد%0.8الطعـم مـن هـذاحیـث یتكـونAzamethiphos،Attractant %5،Pigment 

.لتر ماء/ غم50وقد استخدم بتركیز Baitfiller %94.1مواد حاملة و0.1 %

Dapطعـــــم ســـــماد الـــــداب .4 fertillizer : الكیمیـــــاوي  یبـــــه تركو  و ابكـــــاالردنـــــي الصـــــنع مـــــن انتـــــاج شـــــركة

NH4)2HPO4 ( فســـفور بهیئـــة % 50-48نتـــروجین و % 21حیـــث یحتـــويP2O5 ومـــواد حاملـــة، حیـــث

مـع لتـر Sccharomyces cerevisiaغـم خمیـرة 5غـم سـماد الـداب مضـافا الیـة 100یتكـون الطعـم مـن 

.ماء

قنینــــة 30بــــة المختلفــــة هیــــأت تقیــــیم كفــــاءة مصــــائد الطعــــوم الجاذولغــــرض .مــــاء فقــــط:  أمــــا معاملــــة المقارنــــة.5

ثقـب الثلـث العلـوي منهـا ) سم35х10ابعادها عبوات مشروبات غازیة (ابیض شفاف لونذات بالستیكیة 

ثقـوب فـي الخـط الواحـد حیـث یصـبح عـدد الثقـوب فـي 4ملم بـثالث خطـوط متبادلـة بمعـدل 8بثقوب قطرها 

، قسـمت القنـاني البالسـتیكیة الـى سـتة ت إلـى الطعـملتوفیر المنفـذ المناسـب لـدخول الحشـراثقبا12كل قنینة 

في موقـع الجادریـة ) تمثل ثالث مكررات(مجامیع كل مجموعة تحوي خمسة قناني أستخدمت ثالث مجامیع 

القنـاني وزعتو مل من الطعم 400والثالث مجامیع االخرى أستخدمت في موقع العلم، وضع في كل قنینة 

یة في المجموعـة الواحـدة الحاویـة علـى خمسـة معـامالت مختلفـة وربطـت الحاویة على الطعوم بصورة عشوائ

ي متباعــدة گـكـل مجموعـة بربــاط  نـایلون وقــد أختیـرت فــي كـل بسـتان مــن مـوقعي التجربــة ثـالث أشــجار اللن

م بـــین شـــجرة وأخـــرى وعلقـــت فـــي كـــل شـــجرة مجـــامیع الطعـــوم الخمســـة المرتبـــة عشـــوائیا ضـــمن 20بمســـافة 

.)م عن سطح االرض1.5بارتفاع (المجموعة 

وفـــي 1/10/2008بتـــاریخ حیـــث ابتـــدأت الدراســة فـــي العلـــم اجریــت الدراســـة لمـــدة شـــهرین لكــل موقـــع 

مــــن الطعــــم الجــــاذب ، یــــتم الفحــــص كــــل اســــبوعین بتفریــــغ محتویــــات كــــل قنینــــة 2008/ 7/10الجادریــــة بتــــاریخ

وتعـاد مجـامیع القنـاني للتعلیـق فـي ادة المصـطوالحشرات وتحسب أعداد حشرة ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسـط 

  .االشجار بعد اضافة محلول الطعوم المختلفة بداخلها وغلقها بعد كل قراءة

  :كفاءة االلوان المختلفة في جذب بالغات الحشرة تقییم-2

مـدى انجــذاب بالغـات الحشــرة للتغـایر فــي االلـوان المختلفـة أجریــت التجربـة فــي مـوقعین مختلفــین لدراسـة 

دونـم 5بغـداد وبسـتان ثـاني بمسـاحة بمحافظـة الجادریـة منطقـة دونم فـي 7ث أختیر بستان حمضیات بمساحة حی

حیــث ، األزرق–األخضــر–البرتقــالي–األصــفراأللــواناســتخدمت .صــالح الــدینمحافظــة العلــم فــي منطقــة فــي 

قسمت الى سـتة مجـامیع ) سم10×35ابعادها عبوات مشروبات غازیة (اللون شفافة قنینة بالستیكیة 30هیأت 

بأحد االلوان المشـار الیهـا بأسـتخدام قنینـة في كل مجموعة ستة الالقنانيكل مجموعة تحوي خمسة قناني صبغت 

، وقـد عملـت ثقـوب الشـفافسیبري ذات اللون المحدد وتركت المجموعة الخامسة بدون صبغ لتمثل اللون االبیض

ثقــوب فــي كــل خــط، 4بمعــدل ملــم وبــثالث خطــوط متبادلــة 8ثقــب فــي الثلــث العلــوي فــي كــل قنینــة، قطــر كــل

قنینة لتسـتخدم كـل مجموعـة فـي أحـد مـوقعي التجربـة حیـث ان 15كل مجموعة تضم وقسمت القناني لمجموعتین 

المجموعــة الواحــدة تحــوي علــى االلــوان الخمســة بــثالث مكــررات ونظمــت االلــوان عشــوائیا فــي كــل مكــرر وربطــت 
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غــم مــن 20(فــي االشــجار بعــد وضــع الطعــم الجــاذب المكــون مــن )م1.5(یك وهیــأت للتعلیــقبربــاط  نــایلون ســم

) مـــل مـــاء200و ) Sccharomyces cerevisiae(غـــم خمیـــرة 1و ) Diaminophosphate(ســماد الـــداب 

ت م بین شجرة وأخرى وعلقـ20یقارب ي متباعدة بمسافة ماگأختیرت في كل بستان ثالث أشجار اللن.لكل قنینة

في كل شجرة على أحد الفروع الجانبیة للشجرة من الجهة الجنوبیة الغربیة مجموعة القناني الملونة المرتبـة بصـورة 

  .عشوائیة ضمن المجموعة

فـــــي موقـــــع7/10/2008وفـــــي العلـــــم 1/10/2008الدراســـــة لمـــــدة شـــــهرین ابتـــــدءا مـــــن اســـــتمرت 

والحشــرات جــاذبغ محتویــات كــل قنینــة مــن الطعــم ال، اجــري الفحــص كــل اســبوعین لكــل موقــع حیــث تفــر الجادریــة

وتعـــاد مجـــامیع القنـــاني الملونـــة للتعلیـــق فـــي المنجذبــة وتحســـب أعـــداد بالغـــات ذبابـــة ثمـــار فاكهـــة البحــر المتوســـط 

  .بداخلها وغلقها بعد كل قراءةالجاذباالشجار بعد غسلها جیدا واضافة محلول الطعم 

وتجـــارب عاملیـــة )RCBD(القطاعـــات العشـــوائیة الكاملـــة حللـــت نتـــائج البحـــث احصـــائیا وفـــق تصـــمیم 

  .)7(0.05وقورنت النتائج وفق معیار أصغر فرق معنوي عاى مستوى 

  

  النتائج والمناقشة

  :المختلفة في جذب الحشرات البالغة الجاذبةكفاءة الطعوم -1

ت ذبابـة ثمـار فاكهـة البحـر فـي جـذبها لبالغـامعنویـًا المختلفة اختلفـت الجاذبةان الطعوم نتائجالأظهرت 

بـین وجـود فروقـات معنویـة)1(المتوسط خالل الفتـرات الزمنیـة المختلفـة فـي مـوقعي الدراسـة ویتضـح مـن الجـدول 

هلجذبـNew fly luring baitأعـداد البالغـات المنجذبـة الـى الطعـوم المختلفـة فـي موقـع العلـم حیـث تمیـز طعـم 

هیلیـحشـرات بالغـة 110منیـة وبلـغ المجمـوع الكلـي للبالغـات المصـطادة ألكبر عدد مـن البالغـات خـالل كـل فتـرة ز 

حشـرة، 80والذي بلغ المجموع الكلي للحشرات البالغـة المصـطادة Dap fertilizerفي الجذب طعم سماد الداب 

بعـــدم انجـــذاب أي مــــن حشـــرة علـــى التـــوالي مقارنـــة 30و 39توالخـــل جـــذبGoldbenأمـــا المصـــائد الغذائیـــة 

  .معاملة المقارنةالحشرات إلى 

فقد تماثلت الطعوم الغذائیة المختلفة بنفس التأثیر في الجـذب واالصـطیاد ) بغداد(اما في موقع الجادریة 

فــي اصـطیاد العــدد االكبـر مــن New fly luring baitتفــوق طعـم ) 2(مـع موقـع العلــم، ویتضـح مــن الجـدول 

بمجمــوع Goldbenثــم طعـم حشـرة233بمجمـوع الــداب سـماد طعـم هحشـرة یلیــ312لـغ بالــذي الحشـرات البالغـة 

خـالل مـدة التجربـة ولــم یسـجل اصـطیاد للحشـرات فـي معاملــة حشـرة 105بمجمــوع حشـرة وأخیـرا طعـم الخـل 180

  .المقارنة ایضاً 

فــي الطعــوم للجــذب نفســه المســار ) 2و 1(ینأمــا خــالل الفتــرات الزمنیــة المختلفــة فیتضــح مــن الجــدول

  .في موقعي التجربةالمختلفة خالل كل قراءة

أعلـى بكثیـر مـن كثافـة الحشـرة فـي )بغـداد(كما یتضح من الدراسـة ان كثافـة الحشـرة فـي موقـع الجادریـة 

واإلخــتالف فــي طــرق موقــع العلــم وقــد یعــزى الســبب الــى االخــتالف فــي الظــروف البیئیــة والعوائــل النباتیــة ووفرتهــا 

  .بین الموقعینمكافحة الحشرة 

ان االختالف في جذب الطعوم الغذائیة المختلفة للحشرات البالغة لذبابة ثمار فاكهـة البحـر المتوسـط قـد 

التـي تنبعـث هأو الـى اخـتالف مسـتوى الرائحـةیعزى الى االختالف في مكونات الطعوم المختلفة من المواد الجاذب

أكـدفـي دراسـة سـابقة . واسـتجابتها لكـل مـادةلحشـرة البالغـةمن كل طعم في جذب البالغات والذي یرتبط بتفضـیل ا



267

Saafan)11 (الجاذبـــة انجـــذاب بالغـــات حشـــرة ذبابـــة ثمـــار فاكهـــة البحـــر المتوســـط باســـتعمال المصـــائد الغذائیـــة

  .%3بنسبة Diaminophosphateو % 5بنسبة Buminalو % 13بنسبة Bactrogelالحاویة على 

  

المختلفة خالل  الفترات الزمنیة المختلفة في الجاذبةبالغة المصطادة في الطعوم أعداد الحشرات ال)1(جدول

  2008في خریف )صالح الدین(منطقة العلم 

  نوع الطعم
  )مصیدة/بالغة(مجموع اعداد البالغات الممسوكة 

  المعدل  المجموع1/1015/101/1115/11

New fly luring bait13  17  41  39110  26.25  
Dap fertilizer14  11  29  26  80  20  

Goldben61  15  17  39  10  
Acetic acid3  5  10  12  307.50  

Control0  00  0  0  0  
  .1.13  طعوم المختلفة المنجذبة  للمتوسط اعداد الحشرات أقل فرق معنوي لمقارنة 

  .1.01یة المختلفةخالل الفترات الزمنالمنجذبةاعداد الحشراتمتوسطأقل فرق معنوي لمقارنة

  

المختلفة خالل الفترات الزمنیة المختلفة في الجادریة الجاذبة صطادة في الطعوم ماعداد الحشرات ال)2(جدول 

  2008في خریف )بغداد(

  نوع الطعم
  )مصیدة/بالغة(مجموع اعداد البالغات الممسوكة

  المعدل  المجموع7/1021/107/1121/11

New fly luring bait60  180  51  21  312  78  
Dap fertilizer50  120  45  18  233  58.25  

Goldben24105  36  15  180  45  
Acetic acid9  60  24  12  10526.50  

Control0  00  0  0  0  
  .2.75أقل فرق معنوي لمقارنة متوسط اعداد الحشرات  النجذبة للطعوم الغذائیة المختلفة  

  2.46.توسط اعداد الحشرات المنجذبة خالل الفترات الزمنیة المختلفة أقل فرق معنوي لمقارنة م

  

  :كفاءة االلوان المختلفة في جذب بالغات الحشرة-2

نتائج الدراسة ان الحشرات البالغة لذبابة ثمـار فاكهـة البحـر المتوسـط  تختلـف فـي انجـذابها الـى أظهرت 

) 3الجدول (نتائج موقع العلم حیث یتضح كال موقعي التجربةوفي االلوان المختلفة وباختالفات احصائیة معنویة

50(الشـــفاف اللــون االبــیض هیلیـــ) حشــرة58(تمیــز اللــون االصــفر فـــي جــذب أكبــر عــدد مـــن الحشــرات البالغــة 

لــم یالحــظ انجــذاب الحشــرات الــىفــي حــین ) حشــرة5(بأقــل عــدد مــن الحشــرات المنجذبــة وأخیــرا البرتقــالي) حشــرة

كمــا یتضــح مــن الجــدول نفســة وجــود اختالفــات احصــائیة معنویــة بــین أعــداد الحشــرات . واألزرقراألخضــاللــونین 

  .خالل الفترات الزمنیة المختلفة

تماثــل االلــوان المختلفــة مــع موقــع العلــم فــي جــذب ) 4(أمــا فــي موقــع الجادریــة فیتضــح مــن الجــدول    

ویلیـه ) حشـرة213(ر عـدد مـن الحشـرات البالغـة  واصطیاد الحشرات البالغة حیث تمیز اللون االصفر بجـذب أكبـ

  .االنجذاب الى االلوان الثالثة االخرى االخضر، االزرق والبرتقاليلم یسجل في حین ) حشرة91(اللون االبیض 

قــد الشــفاف ان االخــتالف فــي جــذب االلــوان المختلفــة للحشــرات البالغــة وتفــوق اللــون االصــفر واالبــیض 

طــوال الموجیــة لاللــوان أو قــد یعــزى لشــدة انعكــاس الضــوء مــن هــذة االلــوان الجاذبــةیعــزى الــى االخــتالف فــي اال

  .لبالغات الحشرةوبالتالي االنجذاب الى الموجات الضوئیة الصادرة عنها والتي كما یبدو اكثر جذباً 
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 Dacusان انجذاب ذكور ذبابة ثمار الفكهة الشرقیة ) Stark, Vargas)9ذكره كل منوهذا ما     

dorsalis (Hendel) قـد یعـزى الـى شـدة واألسـودواألحمـراألخضـرمقارنـة بـاللون واألصـفرالى اللون االبیض

و ) 10(وآخـرون  Vargasكمـا أشـار األلوانانعكاس الضوء العالي للون االبیض مقارنة بضعف االنعكاس لبقیة 

Cornelis)11 (ذب الى االلوان المماثلة اللوان المضائف ان بالغات ذبابة ثمار فاكهة البحر المتوسط عادة تنج

  .لها لوضع البیضتفضالتي ت

الــذین وجــدوا ) 13(وآخــرون Prokopyو) Economopoulos)12تتفــق نتائجنــا مــع نتــائج الباحــث 

ان االنــاث الناضــجة  لذبابــة ثمــار فاكهــة البحــر المتوســط تختلــف فــي انجــذابها الــى االلــوان المختلفــة وان المصــائد 

فــي اســتهداف الحشــرات البالغــة او اســتخدام ةفعالــتكــونكیة الصــفراء او البیضــاء فــي بســاتین الحمضــیاتالبالســتی

  .وان ضمن برامج المكافحة المتكاملة للحشراتلهذة الطعوم مع اال

  

أعداد الحشرات المنجذبة الى االلوان المختلفة خالل الفترات الزمنیة المختلفة في موقع العلم)3(جدول 

  2008في خریف )لدینصالح ا(

  )مصیدة/بالغة(مجموع اعداد البالغات الممسوكة   لون المصیدة 

  المعدل  المجموع11/ 1115/ 101/ 1015/ 1

  5814.50  15  12  8  23االصفر

  12.50  50  9  9  257االبیض

  1.25  5  5  00  0البرتقالي

  0  0  0  0  0  0االخضر

  0  0  0  0  0  0االزرق

  0.75في االلوان المختلفة/اعداد الحشراتوي لمقارنة أقل فرق معن

  0.67المختلفةالفترات الزمنیةاعداد الحشرات خاللأقل فرق معنوي لمقارنة

  

أعداد الحشرات البالغة المنجذبة الى االلوان المختلفة خالل الفترات الزمنیة المختلفة في منطقة )4(جدول 

  2008في خریف )بغداد(الجادریة

  المصیدةلون
  )مصیدة/بالغة(مجموع اعداد البالغات الممسوكة

  المعدل  المجموع11/ 1121/ 107/ 1021/ 7

  21353.25  18  45  120  30االصفر

  22.75  91  1  15  1560االبیض

  0  0  0  00  0البرتقالي

  0  0  0  0  0  0االخضر

  0  0  0  0  0  0االزرق

  1.52رات في االلوان المختلفة أقل فرق معنوي لمقارنة اعداد الحش

  1.36خالل الفترات الزمنیة المختلفة أقل فرق معنوي لمقارنة اعداد الحشرات 

  

یمكن االستنتاج من نتائج هذه الدراسة الى انـه مـن أجـل اسـتهداف الحشـرات البالغـة لذبابـة  ثمـار فاكهـة 

فاكهــه قبــل حدوثــه البــد مــن اســتخدام البحــر المتوســط ومنعهــا مــن وضــع البــیض والســیطرة علــى الضــرر لثمــار ال

او المـادة  New fly luring baitالمصائد ذات اللون االصفر او االبیض الحاویة على المادة الغذائیـة الجاذبـة 
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ــDap fertilizerالغذائیــة الجاذبــة ســماد الــداب  وفرة فــي االســواق لمتــإقتصــادیًا واهالمحلیــة الصــنع وغیــر المكلف

مـع كهة بتوقیت زمنـي متناسـب مـع موعـد ظهـور الحشـرات البالغـة البازغـة مـن دور التشـتیة ونشرها في بساتین الفا

  .  أو استخدام هذه الوسائل الفعالة ضمن برامج مكافحة الحشرة المتكاملة بدایة فصل الربیع 
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