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 Heterorhabditisالممرضة للحشرات   لنيماتوداامحلية من عزلة  فاعلية 

bacteriophora في مكافحة ذبابة فاكهة البحر المتوسط Ceratitis 

capitata Wied. (Diptera: Tephritidae)  ضمن الظروف المخبرية 

 (3)وماجدة مفلح (2)ومازن البودي(  2)*وغادة زيني (1)كف أبو نبيل

 .سورية الالذقية، تشرين، جامعة ،الزراعية الهندسة كلية النبات، وقاية قسم (.1)
 .سورية دمشق، الزراعية، العلمية للبحوث العامة الهيئة بالالذقية، الزراعية البحوث مركز (.2)
 . سورية دمشق، الزراعية، العلمية للبحوث العامة الهيئة (.3)

  ).ghadahasanzeini@tishreen.edu.sy:اإللكتروني البريد غادة زيني،. م: للمراسلة)*

 7/03/2022 :القبول تاريخ            4/10/2021: االستالم  تاريخ
 الملخص 

 Ceratitis capitata Wiedemann 1824المتوسط  البحر  فاكهة  ذبابة       تعد     

(Medfly)  الفاكهة    حشريةال  اآلفاتأهم    من  واحدة ثمار    . العالم  أنحاء  جميع  فيعلى 
للنيماتودا       هدفا    يجعلها  مما  التربة،  في)العذراء(    حياتها  دورة  من        جزءا    الحشرة  هذه  تقضي  

للحشرات   الدراسة  هدفت    .Entomopathogenic nematodes (EPNs)الممرضة 
كفاءة لتقييم  من  الحالية  مختلفة  تراكيز  المحلية    تطبيق  الممرضة العزلة  النيماتودا  من 

يرقات    GA1 Heterorhabditis bacteriophora(MK474645.1)للحشرات على 
ضمن مخبر النيماتودا في مركز بحوث   C. capitataالعمر الثالث وعذارى ذبابة الفاكهة  

  10قت النيماتودا باستخدام       ط ب  .  GCSARالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية    -الالذقية
( متزايدة   4000،  3000،  2000،  1000،  500،  400،  300،  200،  100تراكيز 

المعدي  (5000و الطور  أفراد   1000،  500و  مل  Infective Juveniles  /(IJs)  من 
معدي 2000و بعمرمل    /فرد  عذارى  االختبارات     أ     ا ،يوم(  8-4)و(    3-1)  على  جريت 

بتري  أضمن  مكررات    خمسةب  الحيوية على  طباق  منها  كل  العائل  أفراد  10يحتوي    .من 
نتائج   اإلحصائي  أظهرت  التركيزالتحليل  معاملتي  معدي  4000و  5000تفوق    مل   /فرد 

على  أ العزلة المحلية قد حققت  أن  و   ،هماعدم وجود فروق معنوية بينعلى بقية المعامالت، و 
  ، التركيزين على التواليهذين  عند  % (65.33)و (69.77)  ذبابة الفاكهة  نسب موت ليرقات

                   يوما  على التوالي  ( 8-4)و (3-1)بعمر  (39.72)%و  (51.61)وأعلى نسب موت للعذارى 
 .مل /فرد معدي 2000عند التركيز 

حيوية،  :المفتاحية  الكلمات  Ceratitis capitata،Heterorhabditis  مكافحة 

bacteriophora ، سورية، الالذقية ، فاعلية . 
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 :  مقدمةال
ف في    4500-4000  في جميع أنحاء العالم وتضم حوالي  Tephritidae  ذباب الفاكهة  تنتشر أفراد فصيلة     نوع موص 

بينها   (White and Elson-Harris, 1992; Rull, 2008) جنس  500 الفاكهة،    1500من  لثمار  تشكل  نوع مرافق 
   .(Zhihong et al., 2013)منها فقط  %17األنواع ذات األهمية االقتصادية  

اآلفات  Ceratitis capitata Wiedemann 1824 (Medfly)   المتوسط البحر فاكهة ذبابة      تعد      من  واحدة 
العالم أنحاء  جميع  في  الفاكهة  ثمار  على  الهامة   ;Liquido et al., 1991; Ovruski et al., 2003)  االقتصادية 

Lance et al., 2014)،   المتوسط، وبشكل   توفرتو الدافئة من حوض البحر  المناطق  المثلى في  المناخية  الظروف  لها 
ات بساتين الفاكهة المختلطة حيث تستطيع األنثى أن تجد عوائلها من ثمار ذرئيسي في الحيازات الزراعية غير المتجانسة  

خطرها إلى المدى العوائلي الواسع، وارتفاع نسبة   ويعود،  (Ortu et) al., 2009الفاكهة لوضع البيض على مدار السنة
العوائل   بعض  لدى  بكامله  المحصول  تهدد  أن  يمكن  التي    رقد  و .  Delrio, 1986; Talhouk, 1969))اإلصابة 

Malavasi  (2014)  الفاكهة ذبابة  الناتج عن  السنوي  الثمار  الضرر االقتصادي  دوالر على األقل في    مليار  2بـ    على 
العالم أنحاء  يرقاتها   نشأتو   ،جميع  مكافحة  في  الحشرية  للمبيدات  المدروس  غير  االستخدام  نتيجة  عديدة  بيئية  مشاكل 

النيماتودا،  كاستخدام البكتريا، األوليات،   مجتمعاتها                                    استراتيجيات متوافقة بيئيا  إلدارة  من تطوير         مؤخرا  وكان البد    ،وبالغاتها
وقد   .(Castillo et al., 2000; Lacey) et al., 2001الفطريات والفيروسات الممرضة للحشرات كعوامل مكافحة حيوية

في مكافحتها ألنها    ،       محليا    وجودةالم  لذبابة الفاكهة  تعريف األعداء الطبيعيةإلى أهمية  Hatting   (2015)و  Malanأشار  
  .                                              متكيفة مسبقا  مع النظام البيئي الطبيعي المحلي

للحشرات    الممرضة  النيماتودا  عوامل   Entomopathogenic Nematodes (EPNs) استخدمت  كأحد  فعال  بشكل 
إدارتها برامج  في  للحشرات  الحيوية  تسهل (Grewal et al., 2005)المكافحة  التي  الصفات  من  عددا   تمتلك  وهي   ،                                      

البحث عن عوائلها،    تهاقدر ك  حيوية،استخدامها كعوامل مكافحة   التأثيرعلى  لقدرتها وتخفيض كثافات اآلفة    سرعة                نظرا  
غير العالية،  البيئة،    ممرضة  التكاثرية  على  آمنة  و   إمكانيةلإلنسان،  كمي،  بشكل  مستحضراتها   تصنيعتربيتها 

  . Koppenhöfer et al., 2012;) (Lacey & Georgis, 2012اتطبيقهو 
األبحاث    تيجر    أ      من  على  الكثير  للحشرات  الممرضة  النيماتودا  من  وسالالت  أنواع  تأثير  لتحديد  المخبرية  والدراسات 

من  مختلفة  نمو  النوع  ( 2019)وآخرون Chergui   استخدمتتركيا  ففي  ،  C. capitata  أطوار  من  محلية   ساللة 

Steinernema feltiae   والبالغات والعذارى  األخير  العمر  يرقات  الفاكهة  ضد  المخبرية  لذبابة  الظروف    وفي   .ضمن 
ط ب ق الساللة  البرازيل  النوع  JPM4ت  النوع  ALL  الساللة و    Heterorhabditis amazonensisمن   .S  من 

carpocapsae   ضمن أطباق بتري وفي التربة تحت الظروف المخبرية والبيت المحميذبابة الفاكهة    على يرقات وعذارى  
(Rohde et al., 2020)،  استخدم )    Mokriniبينما  مغربية  2020وآخرون  سالالت  عدة   )(HB-MOR1  و HB-

MOR7و(HB-MOR8  النوع  .S النوع    من  (SF-MOR10و (SF-MOR9 والساللتين  H. bacteriophora  من 

feltiaeالفاكهة ذبابة  يرقات  على  فعاليتها  الزجاجي،  لدراسة  والبيت  المخبر  طبق    في  مصر    Shaurubوفي 
 .H و  H. bacteriophora HP88،S. carpocapsae ALL   ،S. riobrave ML29السالالت    (2015)وآخرون 
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bacteriophora AS1  األخير،اليرقالعمر  على الذكر  ي  آنفة  الدراسات  نتائج  أظهرت  الممرضة   أن   وقد  النيماتودا 
بشكل فعال، ويمكن استخدامها بشكل   C. capitata  ذبابة الفاكهة  أداة واعدة لتخفيض الطور اليرقي لمجتمعات للحشرات

 . هذه اآلفةمنتظم ضمن برامج اإلدارة المتكاملة لمكافحة 
األرض للتعذر   الثالث تترك الثمار الفاسدة وتسقط إلىألن يرقات العمر         نظرا                شكل تحديا  تإدارة ذباب الفاكهة  وبما أن     

الم الحشرية  المبيدات  من  محمية  ستكون  والتربة  الثمار  في  والعذارى  اليرقات  من  كل  فإن  وبالتالي  التربة،    ستخدمةفي 
 Ahmad et)على مدار العام في المنطقة الساحلية  C. capitata النوع وبسبب انتشار، (Heve et al.,) 2016       سطحيا  

al., 2001)   واللوزيات الحمضيات وفي مقدمتها  سورية في مختلفة محاصيل على رئيسةال اآلفات من الفاكهة ذبابة ولكون 

 حول البحثية الدراسات تكثيف  من  البد كان أضرارها من والتقليل إلدارتها مناسب أسلوب إيجاد في وللمساهمة             والت فاحيات

فمكافحتها كفاءة  قد  ،  تقييم  إلى  الدراسة  هذه  الهدفت  من  مختلفة  تراكيز   Heterorhabditisمحليةالعزلة  تطبيق 

(MK474645.1)GA1 bacteriophora  ذبابة  ل       وما  ي(  8-4)و  (3-1)يرقات العمر الثالث وعذارى بعمر  في مكافحة
 . في بساتين الحمضيات المصابة  لهاالمتكاملة  دارةاإللتطوير استراتيجيات  ضمن الظروف المخبرية ـفاكهة البحر المتوسط

   مواد البحث وطرائقه
في العام    GCSARالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية    -مركز بحوث الالذقية  -مخبر النيماتودامكان إجراء البحث:  

2021.  

   مصدر الحشرات وتربيتها

أحد  مصابة بذبابة الفاكهة من    )ساتزوما، كلمنتين(حمضياتمن طور العذراء بعد جمع ثمار  فة الحشرية  آلابدأت تربية     
ضعت    ،محافظة الالذقية  -المغريطفي قرية  بساتين  ال العذارى بعد عدة    ع زلتعلى رمل ناعم معقم، ثم  الثمار  هذه  حيث و 

بقطر مرطبان بطبق بتري  كل  يزود    ،در مياهاومص  بنوافذ من الشاش  ةمزود  ةبالستيكي  اتإلى مرطبان  ون قلت  ،أيام تدريجيا  
من   50  يحوي سم    5 الكاملة  وبخروج  ،  C. capitata  عذراء  يزود  سالحشرات  لذا  بروتيني  مصدر  عن  اإلناث  تبحث 

أسبوعيا  بد  ت    ،(1:3)عسل: خميرة/  المرطبان بمصدر غذائي المياه والغذاء  ثقوب  ،  ل مصادر  البيض عبر  البالغات  تضع 
 1%  الماء تحوي حمض كلور  سم موضوعة تحت كل مرطبان و   15زجاجية بقطر  أطباق بتري  في  استقباله    تم  في  ،الشاش

رفع للتعقيم،   و   تم   يوميا   أطباق    نقلالبيض  نعية،إلى  الص  النيباجين  بيئة  لمدة    تحوي  األطباق  لضمان    أيام   4-3ت غطى 
 ، تقفز يرقات العمر الثالث للتعذر،رمل ناعم معقموتوضع على    الحقا  هذه األطباق  الرطوبة الجيدة لفقس البيض، ثم تفتح  

يوم من    3-2نقل العذارى إلى أقفاص جديدة قبل  ، ت  منخل  باستخدام أيام من دخول اليرقات في الرمل    7  زال العذارى بعدت  
 (D: Lفترة إضاءة % و   60ْس ورطوبة 26بدرجة حرارة  حاضنة، تم ت التربية بكافة مراحلها ضمن خروج الحشرة الكاملة

8:16) .(Ali, 2010, Ekesi and Mohamed, 2011)   
  مصدر النيماتودا الممرضة للحشرات وإكثارها

الممرضة    GA1 H. bacteriophora(MK474645.1) محلية ال  لةعز ال  است خدمت    النيماتودا  من 
غي و  ،Rhabditida: (Heterorhabditidae)للحشرات قرية  في  حمضيات  بستان  تربة  من  مستخلصة  محافظة    -وهي 
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فة مورفولوجيا   في مخبر النيماتودا ظة ومحفو  ، (Zeini et al., 2019)         وجزيئيا   (2018أبو كف وآخرون، )                             الالذقية، وموص 
 بالالذقية. مركز البحوث العلمية الزراعية -
إكثار    المحلية  هذه    تم   الكبرى   علىالعزلة  الشمع  لدودة  األخير  العمر   Galleria mellonella L.,1758يرقات 

(Lepidoptera: Pyralidae)  وفقا  لـ Kaya (1997)و Stock  ،  مصائد    الطور المعدي الثالث باستخداموحصلنا على
ح فظت(White Trap)مائية   مائي  ف  النيماتودا  ،  معلق  الدرجةي  األسبوعين  ْس 10  على  تتجاوز  ال  و لمدة  ضعت ،  و 

 .المباشرقبل استخدامها  لمدة ساعة واحدة بدرجة حرارة المخبرالمعلقات 
         مخبريا   C. capitata  لـ يرقات العمر الثالث على للحشرات الممرضة النيماتودا من المحلية ةالعزل فاعلية تقييم

بـ         م مت   ص      الكاملة  العشوائية  باستخدام  الحيوية  تركيز  مكررات  5االختبارات  كل  لكل  من    مكرر،  بتري    طبقمؤلف 
  من ذبابة الفاكهة   يرقات في العمر الثالث  10  في كل طبق          ، و ضعتأوراق ترشيح  3( سم يحتوي على  5)بقطربالستيكي  

C. capitata  ،  أ لكل        ثم  بتراكيز    1طبق  ضيف  نيماتودي  معلق  من  ومتزايدةمل  ،  400،  300،  200،  100)  مختلفة 
        وأ عطيت   ،مل  Infective Juveniles  /(IJs)( من أفراد الطور المعدي  5000و  4000،  3000،  2000،  1000،  500

                 ر ضت اليرقات في     ع  على التوالي،    )1D  ،2D، 3D  ،4D، 5D، 6D  ،7D، 8D، 9D، 10Dمعامالت التراكيز السابقة الرموز)
ضعت في حاضنة على درجة                                 خدم ورق بارافيلم لتغليفها، وو                    غلقت األطباق واست               مقطر فقط، أ  ماء  مل    1معاملة الشاهد لـ  

                ج لت معدالت موت          يام، س  أ  5تقييم االختبار بعد        تم  (.  L:D)  8:16فترة إضاءة  % و 70±10  ْ         س  ورطوبة   25±2حرارة
 .(Rohde et) al., 2012 خالل مراقبة أعراض اإلصابة أو التشريحاليرقات من 

         مخبريا   C. capitata  عذارى  على للحشرات الممرضة النيماتودامن  المحلية ةالعزل فاعلية تقييم

، باستبدال اليرقات  C. capitata  لـة الختبار تقييم الفاعلية على يرقات العمر األخير  ماثل                            ن فذ هذا االختبار بإجراءات م    
  .ملفرد معدي/ ( 2000، 1000، 500)، وتطبيق التراكيز      يوما  ( 8-4)و(  3-1) بعذارى ذات أعمار
 التحليل اإلحصائي 

معادلة      باستخدام  ح حت  وص  معاملة  كل  في  الموت  معدالت  تحويل  ، Abbott (1925)ح سبت  التراكيز   تم   قيم 
 .IBM-SPSS Stat)برنامجفي     Probit analysisاست خدم تحليل البروبيت  المستخدمة في الدراسة إلى لوغاريتم التركيز،

V.21)   النسب المئوية المصححة للموت إلى قيم احتمالية )وحدات بروبيت( وتحليل ارتباط هذه القيم مع لوغاريتم   لتحويل
قيمة ثابتة تنتج   aتمثل القيم المحتملة للقتل،    yحيث    (y= a+ bx)  تراكيز النيماتودا والحصول على معادلة خط االنحدار

من جدول    50LC  التركيز القاتل النصفي  ةسبت قيمثم ح  ،  لوغاريتم التركيز  x،  ميل الخط المستقيم  bمن واقع البيانات،  
 .% 5عند مستوى معنوية  Duncanر تحليل النتائج إحصائيا  وفق اختبا تم   ، االحتمالية ومعادلة خط االنحدار

 النتائج 
         مخبريا   C. capitata  لـ يرقات العمر الثالث على للحشرات الممرضة النيماتودا من المحلية ةالعزل فاعلية

الثالث      العمر  يرقات  أن  المعطيات  المحلية  C. capitata  لـ                                      بي نت  للعزلة  حساسة   H. bacteriophora كانت 

(MK474645.1)GA1    فتراوحت المطبقة،  التراكيز  مختلف معامالت  المصححةعند  الموت  عند    11.71من    نسب 
التركيز  %    69.77إلى  1Dالتركيز   الشاهد،  10Dعند  المعدالت بشكل موازي (1.جدول)  مقارنة مع  تزايدت هذه  ، وقد 

https://ejbpc.springeropen.com/articles/10.1186/s41938-019-0154-4#ref-CR1
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النيماتودي،   المعلق  تراكيز  توزعت  الزدياد  المعنوية  ةخمس  ضمنالمعامالت  كما  حيث  من  تفوقت ،  مستويات  حيث 
فروق  على التوالي، مع عدم وجود    %  65.33و  69.77بمعدالت موت  المعامالتة  بقيعلى  9D و 10Dالتركيز  تيمعامل

المستوى  في   6Dو 7Dبينما توزعت معاملتي التركيز  %،    47.77بمعدل موت    8Dيليها معاملة التركيز    ،همامعنوية بين 
موتنفسه   التوالي  32.44و   43.11وبمعدالت  على  التركيز  و   ،%  معامالت  بمستوى    4Dو 5Dو 6Dو  7Dتساوت 

 . المعنوية، وتفوقت على بقية المعامالت
عند معاملتها بتراكيز  C. capitataيرقات العمر الثالث لـ االنحراف المعياري( ل ±المصححة )المتوسط  نسب الموت (:1) جدولال

 في المخبر.   H. bacteriophora GA1 MK474645.1 لـ   للعزلة المحليةIJs مختلفة من 

 (مل /(IJsالتراكيز المستخدمة  رمز التركيز 
 االنحراف المعياري(  ±نسب الموت المصححة )المتوسط
 C. capitataليرقات العمر الثالث لـ 

1D 100 8.66±17.11 e 

2D 200 9.56±19.77 e 

3D 300 14.59±25.99 de 
4D 400   18.45 ± 28.22 cde 

5D 500 14.49±29.99 cde 

6D 1000 6.41±32.44 cde 

7D 2000 10.97±43.11 cd 

8D 3000 19.91±47.77 bc 

9D 4000 17.83 ±65.33ab 

10D 5000  13.57 ±69.77a 
 .%5 معنوية  مستوى  معنوية عند فروق ال يوجد بينها  متشابهة أحرفب  المتبوعة قيمال*
يرقات  موت  معدالت  بين  الوثيقة  العالقة  المحلية    C. capitata  تظهر  العزلة  من  المطبقة   .Hوالتراكيز 

GA1 MK474645.1bacteriophora     2 بلغت قيمة معامل التحديد  حيث،  (1  شكل. )من خالل تحليل االنحدار=R 

النصفي    ةقيمسبت  ح  و (،  60.91) القاتل  االنحدار  50LCالتركيز  خط  ومعادلة  االحتمالية  جدول  فرد   2139فبلغت    من 
  مل.معدي/ 
         مخبريا   C. capitata  عذارى  على للحشرات الممرضة النيماتودامن  المحلية ةالعزل فاعلية

-4)بعمر  منخفضة على العذارى معدالت موت   GA1 H. bacteriophora (MK474645.1)حققت العزلة المحلية   
-  11.17، فبلغت  مقارنة مع معدالت موت اليرقاتوذلك    يوم  (3-1)  بعمر  على العذارى ومعدالت موت معتدلة    يوم(  8

وبذلك يكون العمر اليرقي  ،  ( 2)شكل.  يوم  (  8-4)للعذارى بعمر%  39.72  -6.44و  يوم  ( 3-1)  للعذارى بعمر  51.61%
يوم أكثر حساسية للنيماتودا من    (3-1)والعذارى بعمر  ,أكثر حساسية للنيماتودا من طور العذراء  C. capitata  الثالث لـ 

بعمر التركيز  (8-4)العذارى  معاملة  تفوقت  وقد  معدي/  (2000)يوم،  األعلى-  ملفرد  معامالت   -وهو  على 
      يوما    ( 8-4)و  ( 3-1)  للعذارى بعمر%  39.72و  51.61، فبلغت معدالت الموت  مل/فرد معدي  (500)و  (1000)التراكيز

التركيز التوالي، مع عدم وجود فروق معنوية بين معاملتي  الفروق  ملفرد معدي/  (1000)و  (2000) على  ، بينما وجدت 
 .ملفرد معدي/ (500)و (2000)بين معاملتي التركيز
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من الطور المعدي  تعرضها لتراكيز مختلفة  بعد C. capitata لـ يرقات العمر الثالثتحليل االنحدار لمعدالت موت (:1)شكل ال

 H. bacteriophora GA1 (MK474645.1) للعزلة المحلية

 
بعد معاملتها بتراكيز مختلفة من الطور المعدي        وما  ي( 8-4)و (3-1)عند العمرين   C. capitataعذارى  معدل موت(:2 )شكلال

 في المخبر.   H. bacteriophora GA1 (MK474645.1) للعزلة المحلية ـ
 المناقشة

مكافحة   كعامل   H. bacteriophora GA1 (MK474645.1)لقت هذه الدراسة الضوء على كفاءة العزلة المحلية   أ    
الدراسات نتائج  ومقارنتها مع  النتائج المتحصل عليها             بناء  على  ، و C. capitata  ذبابة الفاكهة  حيوية ضد يرقات وعذارى 

تبايالسابقة   للحشرات  الموتنسب  في        نا  نجد  الممرضة  النيماتودا  من  المستخدمة  والسالالت  األنواع  أشارت  .  بين  وقد 
Kamali   أفراد   باستراتيجيات  قد ترتبط النيماتودا الممرضة للحشراتاالختالفات في فعالية أنواع  إلى أن    (2013)وآخرون
 النوع   فعاليةل  دراستها  ينت في    وب  ،  ةذباب الفاكهالمعدية في البحث عن العائل وبسلوك يرقات العمر الثالث من  النيماتودا  

H. bacteriophora   على ذبابة ثمار القرعيات الصغرىDacus ciliatus (Diptera: Tephritidae)    أن التباين في
في    القرعياتثمار  يرقات ذبابة  ل  في التربة وعلى أوراق الترشيح قد يكون ناتجا  عن االختالفات السلوكيةفاعلية النيماتودا  

في  اليرقاتأبدت  فقد    ،الوسطين القفز  الطبيعي  سلوك  الترشيح غير  اختراق  ،  وسط ورق  قد يخفض فرصة  السلوك  وهذا 
ليرقات العائل ألن السلوك الطبيعي لهذا النوع من النيماتودا هو   H. bacteriophora ـلنوع  من اللنيماتودا  األفراد المعدية  

  50LCوبالعكس فقد عزت القيم المتشابهة من التركيز القاتل النصفي    .وإصابتها  مفصليات األرجلالبحث بشكل نشط عن  
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  في كال الوسطين إلى تكيف الطور المعدي لهذا النوع للقفز لربط جسمها إلى فريسة متحركة،   S. carpocapsae  لـلنوع
حيث   دراستنا  من  مشاهدات  مع  يتوافق  أوراق  وهذا  على  تحتوي  بتري  أطباق  في  للحشرات  الممرضة  النيماتودا  ط بقت 
لدى يرقات   القفز  لوحظ سلوك  النيماتودا وتعلقها    C. capitataالترشيح، وقد  بمعلق  المبللة  الترشيح  أوراق  وهروبها من 

 .وبذلك تتجنب اإلصابة بالنيماتودا، بغطاء الطبق
مما   C. capitata  فعالية أعلى على يرقات   H. bacteriophora GA1 (MK474645.1)المحليةأظهرت العزلة     

على العذارى بمختلف األعمار، وقد يعود ذلك إلى حساسية أكبر لدى اليرقات تجاه النيماتودا الممرضة للحشرات بسبب  
لـ   الغزير  واإلطالق  الطور  هذا  في  النشطة  النيماتودا  2COحركتها  جذب  على  يعمل  et al Ilan-(Shapiro ,.الذي 

 tyrosineأنزيمنتيجة تحفيز  عذارى ذبابة الفاكهة غير القابلة للحركة واألقل نشاطا  واألكثر مقاومة    تكون   وقد،   (2017

hydroxylase   (Chen et al., (2017  لنيماتودا الممرضة  لمما سيسهم في توزع أكبر   فراد الطور المعديأل  جاذبية  أقل
   Minasأشاركما    . (Kaplan et al., 2012; Heve et al., 2017)للبحث عن اإلشارات المرسلة من العائل للحشرات
إلى ضخامة الفتحات الطبيعية في جسم يرقات ذبابة الفاكهة وضعف تصلب جدار الجسم) مقارنة مع (2016) وآخرون  

بالنيماتودا، بينما ربط   الحشرة  العذراء( مما يسهل إصابة  لعذارى    (2005)وآخرون    Toledoطور  المنخفضة  الحساسية 
، مما يجعل عملية غالفها  قساوةب  ون العذراء محمية                                                                   ذبابة الفاكهة بحجم الفتحات التنفسية التي قد تكون صغيرة جدا ، أو لك

 صعوبة. اختراق النيماتودا لجسم العائل أكثر
الع    العذإن عمر  قادرة على إصابة  النيماتودا  تبقى  فقد  بالغة،  أهمية  ذو  المختبرة  اكتمال تصلب غالف ذارى  قبل  ارى 

جدار الجسم في العذارى حديثة العمر هو تحت عملية تصلب وبذلك   على أن  (2018)وآخرون   Godjo وقد أكدر،  ذالتع
   ستكون أكثر حساسية للنيماتودا.

الساللة  في    Hussein  (2014)وNouh ـتوصل      تأثير  الختبار  طور    H. bacteriophora HP88دراسة  على 
على التوالي،  لكال العمرين     %60.4و  68إلى متوسط نسبة موت    C. capitata  يوما  لذبابة الفاكهة14و  8راء بعمرذالع

لم  و ،  أيضا    لهذين العمرين على التوالي   %46.8و  62متوسط نسبة موت    S. carpocapsae Allبينما حققت الساللة  
ه دراسةذتتوافق  مع  االستنتاجات  الع  Soliman   (2007)ه  طور  حساسية  الخوخراء  ذعن  ثمار   Bactrocera  لذبابة 

zonata  و C. capitata  الممرضة من النوعين  للنيماتودا S. riobrave  و H. bacteriophora( 3،  1عند األعمار ،
 ساعات. 8ارى بعمر أكبر من ذأيام، حيث لم يكن هناك موت للع 8( ساعة و24، 12،  8، 6

األفراد    وجود في أنماط ممكنة للدخول إلى غالف العذراء بناء  على مكان    Lacey (1999)و  Patterson Starkبحث     
 متجمعة قرب الفم والشرج بينما كانت أفراد   heterorhabditidsمجموعة  المعدية للنيماتودا، فو جدت األفراد المختبرة من

ا ال توجد دراسات حول ذاء، ومع هالعذر   ملتصقة بالثغور التنفسية أو النهاية الخلفية لغالف  steinernematids  مجموعة
 . (James, 2017)رة  ذبابة الفاكهة، وال عن درجة إغالق الفتحات الطبيعية لليرقات المتع ذراء لذالممرات على غالف الع

في دراستنا قد توافق مع كثير كعذارى   النيماتودا الممرضة للحشراتاليرقات المصابة بـبعض  حدوث موت  كما أن مالحظة  
 )ماتت بعد تشكيل غالف التعذر  Tephritidaeفصيلةوأنواع أخرى من    C. capitata ذبابة الفاكهة  الدراسات علىمن  

Sirjani et al., 2009; Rohde et al., 2012; Kamali et al., 2013.) 



 2023شباط /فبراير  389-378(: 1) 10المجلة السورية للبحوث الزراعية  - ي وآخروننزي

Zeini et al – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 10(1): 378-389 February 2023 
 

385 

وعذارى    (2016)وآخرون    Minas  وجد    يرقات  موت  لمعدل  أنواع C. capitata                                 تزايدا   تركيز  مع  تناسبي  بشكل 
(،  H. baujardi LPP7  ،Heterorhabditis sp. LPP14  ،Heterorhabditis sp. LPP17)النيماتودا المستخدمة  

  553و  237عند التعرض لتراكيز100%  إلى  80%  موتبنسب  دراستهم حساسية عالية ليرقات ذبابة الفاكهة  نتائج  وبينت  
فرد   008باستخدام تراكيز أعلى من    )80%                                                          على التوالي، لكنهم وجدوا معدل عالي لموت العذارى )تقريبا     2فرد معدي/ سم

تطلب بشكل ي  ذباب الفاكهة  ورغم أنفي دراستنا الحالية،    من التركيز المستخدمبأضعاف  وهو تركيز أعلى    ،2سم  معدي/
 Toledo et al., 2006; Minas et)من أجل مكافحة فعالة   للحشراتالنيماتودا الممرضة  معدالت عالية من  تطبيق  عام  

al., 2016)  ،  اقترحفقد  Rohde   البرازيل    (2020)وآخرون في  دراسة  النيماتودا  في  استخدام   S. carpocapsaeأن 

ALL  أعلى من يفوق    C. capitataعلى يرقات    2فرد معدي/سم  220بتراكيز  العذارى    2فرد معدي/سم  260وما  على 
فرد    300،  260،  220                                                       بسبب التنافس بين أفراد النوع الواحد، وبي ن أن التراكيز  الموتنسب  سيؤدي إلى تناقص نسبي في  

حقق أعلى معدل موت لعذارى   2سم/فرد معدي  260وأن التركيزيوم،    (2-0)هي األفضل لعذارى حديثة العمر2سم/معدي
 .يوم (8-6)بعمر

 االستنتاجات 
في مكافحة يرقات وعذارى ذبابة الفاكهة،     H. bacteriophora GA1 (MK474645.1)المحليةالساللة    فاعلية -

التركيزو  معاملتي  معامالت  مل  IJs/  4000و  5000تفوق  بقية  األخرى    على   (69.77)  موتبنسب  التراكيز 

من الممرضة للحشرات    حساسية أكثر للنيماتودا  لذبابة الفاكهة  يرقات العمر الثالث، وأبدت  على التوالي % (65.33)و
 يوم. (8-4)يوم أكثر حساسية للنيماتودا من العذارى بعمر (3-1)كانت العذارى بعمربينما طور العذراء، 

  إضافية   حيوية  مكافحة  العزالت المحلية من النيماتودا الممرضة للحشرات كعوامل  عن  جديدة  بيانات  الدراسة   هذه  ر     توف   -
  مستدام   بشكل  C. capitataالمتوسط    األبيض  البحر  فاكهة  لذبابة  IPM))برامج اإلدارة المتكاملة    في  دمجها  يمكن
 .وفعال

 المراجع
في    EPNs. الوجود الطبيعي للنيماتودا الممرضة للحشرات  2018  مفلح.  ماجدةو البودي    مازن و زيني  غادة  و   أبو كف، نبيل

،  (40)بساتين الحمضيات في محافظة الالذقية، سورية. مجلة جامعة تشرين. سلسلة العلوم البيولوجية، المجلد  
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Abstract 

   The Mediterranean fruit fly (Medfly), Ceratitis capitata 

Wiedemann is among the most important pests of cultivated fruits. 

Utilization of entomopathogenic nematodes (EPNs) is one emerging 

option for controlling this pest since the larvae come out from the 

fruit for pupation in the soil at depth of few centimeters   . The present 

study aimed to estimate the efficiency of local isolate, H. 

bacteriophora GA1(MK474645.1) against the third instar larvae (L3) 

and pupae of medfly at ten different concentrations of (100, 200, 300, 

400, 500, 1000, 2000, 3000, 4000 and 5000) Infective Juveniles (IJs)/ 

mL and 500, 1000, 2000 (IJs)/ mL under laboratory conditions. 

Controls were treated with 1 mL of distilled water. The bioassays 

were organized in petri dishes with five replications. The results 

showed that the third-instar C. capitata larvae were susceptible to the 

tested local isolate. The overall mortality ranged from 16.66 to 

69.77%. Mortality of the third-instar larvae of C. capitata 

proportionally increased with increased nematode concentration. The 

highest larvae mortality rates (69.77) and (65.33) %. were obtained at 

concentrations D10 and D9 respectively, and no significant differences 

between these two treatments. The highest mortality rates of pupae 

were (51.61) and (39.72)% at dosage of 2000 (IJs)/ mL. Young pupae 

(1-3 day old) were more susceptible to the nematode than older pupae 

(4-8 day old). 

Keywords: Biological control, Ceratitis capitata, efficiency, 

Heterorhabditis bacteriophora, Lattakia, Syria. 
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