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 Dacusوذبابة ثمار القرعيات  Dacus frontalis Beckerالكبرى البطيخ  ثمار الوجود النسبي لذبابة

ciliatus Loew          خيارالثمارعلىCucumis sativus  L. 
 رضا صكب الجورانً

 بؽدادكلٌة الزراعة / جامعة 
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 الخالصة

آفة رئٌسٌة ومهمة على ثمار العائلة القرعٌة فً العدٌد من  Dacus ciliatus Loewذبابة القرعٌات 
على ثمار  Dacus frontalis Beckerالكبرى  البطٌخثمار  مناطق زراعتها فً العراق ، سجلت ذبابة

فً الزراعة الخرٌفٌة وسط العراق. اظهرت نتائج تشخٌص البالؽات التً  .Cucumis sativus Lالخٌار 

 أذ من ذبابة ثمار القرعٌاتعددا" الكبرى هً االكثر البطٌخ  ثمار جمعت من ثمار خٌار مصابة ان ذبابة
فً الثمار التً تظهر موقعٌن  % 99.92فً الثمار التً تظهر موقع اصابة واحدة و  % 97.29شكلت نسبة 

وكان متوسط عدد البالؽات على التوالً ، % 0.77و 2.97فً حٌن كانت نسبة ذبابة ثمار القرعٌات بة لالصا
صابتٌن أبالؽة/ثمرة والتً نتجت من ثمار تحمل  6..9و  2.79التً نتجت من ثمار مصابة اصابة واحدة 

 . القرعٌات على التوالًبالؽة / ثمرة لكل من ذبابة ثمار البطٌخ الكبرى وذبابة ثمار  77..3و  9..33

النسبة المئوٌة الصابة الثمار للمدة من االول من تشرٌن االول الى نهاٌة متوسط  أظهرت النتائج أٌضأ" أن
والنسبة الباقٌة  %.08.4الكبرى منها البطٌخ ثمار% شكلت ذبابة 97.02االسبوع االول من تشرٌن الثانً 

صابتٌن المصابة التً تحمل اصابة وأ دد الٌرقات فً الثمارع وكان متوسط % لذبابة ثمار القرعٌات ،6.78
  ٌرقة/ثمرة على التوالً 37.66و  2.83

 
 Dacus ciliatus Loew  ،Dacusذبابة ثمار القرعٌات ،  البطٌخ الكبرى ، ثمار ذبابة كلمات دالة :

frontalis Becker .  

 
 .9/9/773وقبوله    .30/0/773بحثتأرٌخ تسلم ال

 

 المقدمة
( من اهم العوائل الحشرٌة التً تضم انواعاً ذات Family:Tephritidaeتعد عائلة ذباب ثمار الفاكهة )

اهمٌة اقتصادٌة خاصًة على ثمار الفاكهة والخضر فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة وتسبب خسارة 
( . ٌوجد Hancock  ،7737و  Royer، 7777واخرون  Gillani% من الحاصل ) 27 – 7.تتراوح بٌن 

ومن  Dacine  :Sub familyنوعاً ٌعود الى  277نوع ٌعود الى هذه العائلة منها  6777حوالً اكثر من 
نوعاً من انواع الذباب  07والذي ٌعود لهما اكثر من  Bactroceraو   Dacusبٌن اهم اجناسها الجنسان 

 Citrullusمثل الحنظل البري  البرٌة االخرى االشد ضرراً بثمار خضر العائلة القرعٌة فضالً عن انواعها 

colocynthus schard  واللٌؾLuffa aegyptiaca Miller ، من انواع ذباب ثمار . (  7777)مهدي
 Ethiopian fruit fly Cucurbitالفاكهة المهمة فً العراق ذبابة ثمار القرعٌات او ذبابة الفاكهة االثٌوبٌة )

fly or )Dacus ciliatus Loew  التً سجلت من قبلMoanas  وAbdul-Rassoul  (3989 ، )   وقد
( اذ ذكر ان هذه الذبابة تصٌب 7777حضً هذا النوع ببعض الدراسات البٌئٌة والحٌاتٌة منها دراسة مهدي )

 Cucumis meloوخٌار القثـــاء Cucumis sativus (L.) وخٌار ماء  .Cucurbita pepo Lقرع كوسة 

flexuousus  والبطٌخCucumis melo  ًوالقـرع عناقLongenaria siceraria  واللٌؾLuffa 

cylindria  ووجد أن منظم ( بعض اوجه المكافحة المتكاملة لذبابة القرعٌات .777)، ثم درس الشمري
كان لهما تأثٌرا" فً نسب بزوغ البالؽات  Insegar 25ومنظم النمو   Trigard Wp 75النموالحشري 

( تاثٌر اشعة كاما فً استحداث العقم .777اٌضاً درس ٌوسؾ ) .777، وفً عام وهات فٌها وظهور تش

وفً ،  لإلشعاعووجد أن البٌوض كانت ذات حساسٌة عالٌة الجنسً فً السٌطرة على ذبابة ثمار القرعٌات 
القابلٌة التكاثرٌة بأجراء  ودرسةلهذه الذبابة  وتصنٌفٌة خلوٌة( عملت الحسناوي دراسة وراثٌة 7772عام )

تزاوجات بٌن الساللتٌن البرٌة والمختبرٌة وكانت تزاوجات ناجحة أعطت مجامٌع من البٌض بلؽت نسبة 
 .Albizzia lebbeck L ( تاثٌر مستخلص بذور نبات االلبٌزٌا7772درست محمود )و، % 88فقسه 

للحشرة ووجدت أن المستخلصات  ٌةبعض المقاٌٌس الحٌاتفً .Myrtus communis L   واوراق اآلس 
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وفً دراسة تصنٌفٌة . فعالٌة أحٌائٌة فً نمو وتطور العذارى المعاملةكانت لها المائٌة والعضوٌة لكال النباتٌن 
 Greaterالكبرى )البطٌخ ( ذبابة 7733فً بعض محافظات العراق سجلت الصفار ) Tephritidaeلعائلة 

melon fly )Dacus frontalis Becker مصابة جمعت من  من ثمار خٌار ماء وقرع كوسه المعزولة

البطٌخ القتصادٌة . تنتشر ذبابة ثمار امحافظات بؽداد وكربالء والعمارة ودٌالى دون االشارة الى اهمٌتها 
الكبرى فً معظم الدول االفرٌقٌة والٌمن والسعودٌة واالردن وتصٌب جمٌع ثمار خضر العائلة القرعٌة 

فً بعض المناطق الى  لإلصابة% وقد تصل النسبة المئوٌة 77الحاصل ال تقل عن  وتسبب خسارة فً
377( %Ekesi  وBillah  ،7772  ،BA-Angood  ،3922  ، 777، ابو خشٌم واخرون.  ،El-

Sabah  وFetoh ،7737 ًاستهدفت اصالً تقٌٌم بعض طرائق مكافحة ذبابة ثمار  الحالٌة التً دراسةال(. ف
فً حقول كلٌة الزراعة/  7733على ثمار خٌار الماء فً العروة الخرٌفٌة لعام  Dacus ciliatusالقرعٌات 

وجد ان بعض وجامعة بؽداد ، جمعت ثمار مصابة ونقلت الى المختبر للحصول على بالؽات الحشرة ، 
ات ، لذا هدؾ البالؽات التً تم الحصول علٌها ، ال ٌتطابق تشخٌصها عما هو معروؾ عن ذبابة ثمار القرعٌ

هذا البحث الى معرفة اهمٌة هذا النوع الجدٌد كافة اقتصادٌة جدٌدة على ثمار خٌار الماء وتداخلها مع ذبابة 
 ثمار القرعٌات واالهمٌة النسبٌة لكل منهما . 

 مواد البحث وطرائقه
مساحته نصؾ دونم تقرٌباً فً   .Cucumis sativus L  خٌار ماء )الصنؾ ؼزٌر( نباتب زرع حقل  

قسام فً كل أ أربعة قسم الى.  7733ابو ؼرٌب للعروة الخرٌفٌة لعام  –حقول كلٌة الزراعة / جامعة بؽداد 
سم بٌن نبات واخر  67م. زرعت البذور فً االول من اب على مسافة  8مرزاً طول كل منها  .3منها 

ٌوماً من الزراعة تقرٌباً تم  60دمة المحصول  ،   بعد واتبعت جمٌع العملٌات الزراعٌة الموصى بها لخ

تمثلة موالالحصول على الجنٌة االولى ، ولوحظ اصابة الثمار باعراض االصابة بذبابة ثمار القرعٌات 
، وألجل الحصول على البالؽات بظهور بقع متعفنة ومنخفضة عن سطح الثمرة فظال" عن تشوه وتجعد الثمار

سم  ثبت  67×  67×  67ارالمصابة الى المختبر ووضعت فً صندوق خشبً أبعاده نقلت مجموعة من الثم

والجهات الثالث األخرى سلك مشبك ،أما القاعدة والؽطاء  على أحدى جهاته قماش موسلٌن مخرطً الشكل
سم لتعذر الٌرقات ، وبعد خروج البالؽات .فكانت من الخشب ، ووضع على القاعدة تربة مزٌجٌة سمكها 

،  Dacus ciliatusثمار القرعٌات  ذبابة عن طابق فً المظهرالخارجً عما هو معروؾأن أؼلبها الٌتوجد 

ـــــــــــــع لذا صممت تجربة لمعرفة الكثافة العددٌة واالهمٌة النسبٌة لكال النوعٌن من خالل جنً جمٌــــــــ
كل قسم من اقسام الحقل االربعة اسبوعٌاً فً ( Marketable fruitلالستهالك والتســـوٌق )الثمار المالئمة 

حسبت اعداد الثمار المصابة التً تحمل اصابة واحدة لك ة كذوحساب عدد الثمار الكلً وعدد الثمار المصاب
االولى تحمل اصابة واحدة/ثمرة ، ،ثمرة  7.خذت مجموعتان من الثمار المصابة فً كل منها . أواصابتان 

ثمرة ، القسم االول  30والمجموعة الثانٌة تحمل اصابتان/ثمرة. قسمت كل مجموعة الى قسمٌن فً كل منها 
لتر بعد ان وضع فً اسفلها تربة مزٌجٌة سمكها  7وضعت كل ثمرة فٌه على حدة فً علب بالستٌكٌة حجمها 

تشخٌص نوعها وحساب اعدادها الناتجة من كل ثمرة للؽات ابوالحصول على ال ذرالتعسم لؽرض  7حوالً 
ثمرة مصابة اصابة واحدة فقد جرى تشرٌح  30مصابة ، اما القسم الثانً من المجموعة االولى والذي ٌحوي 

 7.كل منها لمعرفة عدد الٌرقات فٌها. اما المجموعة الثانٌة من الثمار المصابة التً تحمل اصابتٌن وعددها 

بة اٌضاً فقد جرى تقسٌمها الى قسمٌن اٌضاً وبنفس الطرٌقة السابقة لمعرفة نوع البالؽات الناتجة ثمرة مصا
كررت هذه العملٌة  منها وعددها وعدد الٌرقات فً كل ثمرة وهل ٌمكن ان ٌصٌب النوعان ثمرة واحدة.

 . تشرٌن ثانً فً االسبوع االول من تشرٌن اول وحتى نهاٌة االسبوع االول من  خمسة اسابٌع بدأت
فضال"عن تأكٌد ، ( 7733الصفار) ته الذى وضع التصنٌفً ت البالؽات باألعتماد على المفتاحشخص

)العدد  جامعة بؽداد -التأرٌخ الطبٌعى متحؾمركز بحوث و –الصفار  هانً الدكتورة هناءمن قبل  تشخٌصها
  ( .7737/./38التأرٌخ   797

 النتائج والمناقشة
الكبرى ثمار البطٌخ ظهرت نتائج تشخٌص البالؽات ان ثمار خٌار ماء فً الزراعة الخرٌفٌة ٌصاب بذبابة أ   
(Greater melon fruits fly )Dacus frontalis Becker  فضالً عن ذبابة ثمار القرعٌاتDacus 

ciliatus Loew ًالقرعٌات ومنها ثمار خٌار كان ٌعتقد سابقا"أنها الذبابة الوحٌدة التً تصٌب ثمار  والت

فً الجبهة فوق بسهولة من خالل اللطخة الداكنة ذبابة ثمار القرعٌات الكبرى  ٌمكن تمٌٌز بالؽات الماء .
الجزء القمً فٌه داكن مائل الى البرتقالً بٌنما النصؾ ، فرتً قرن االستشعار والفخذ الوسطً ثنائً اللون ح

والجزء  D. ciliatusاللطخة الداكنة فً الجبهة فـــــــــــــــً النوع  توجدال اللون ، فً حٌن القاعدي اصفر 
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ً اصفر والفخذ الوسط، الجانبً الخلفً عند الصدر ذو بقعة صفراء اللون الى االمام من دبوس التوازن 
ضح وقد اكد هذا التشخٌص من قبل متحؾ التارٌخ الطبٌعً /جامعة بؽداد. ٌو ( ،7733برتقالً )الصفار ، 

تراوح عدد الثمار أذ من ذبابة ثمار القرعٌات عددا" الكبرى هً االكثر البطٌخ ( ان ذبابة ثمار 3الجدول )
، فً  ثمرة مصابة  30ثمرة/ 36.7 ثمرة تحمل اصابة واحدة وبمتوسط 30ثمرة / 30-.3المصابة بها بٌن 

 توسطثمرة تحمل اصابة واحدة وبم 30ثمرة / 7-7بٌن  حٌن تراوح عدد الثمار المصابة بذبابة ثمار القرعٌات
% 2.73الكبرى مقارنًة مع البطٌخ % لذبابة 97.29، وشكلت نسبة مقدارها  مصابه ثمرة 30ثمرة/ 3.77

عدد البالؽات الناتجة  توسطثمرة تحمل اصابة واحدة ، وان م 30لذبابة ثمار القرعٌات محسوبة على اساس 
ذبابة ثمار القرعٌات على الكبرى والبطٌخ بالؽة /ثمرة لكل من ذبابة  ...9،  9.88من كل ثمرة قد بلػ 

 التوالً.
 ثمار خٌار تحمل اصابة واحدة/  الناتجة من D. frontalisو  D. ciliatusعدد البالؽات للنوعٌن (:3جدول)ال

 ثمرة مصابة . 30             
Table(1): Adults number of D. frontalis and D. ciliatus that emerged from fruits       

                   with one infested location/ 15 infested fruits.                      .                     

          

 
 

 األسبوع
Week 

D.frontalis D. ciliatus  
 النسبة المئوٌة %

 عدد الثمار
N.of 

fruits 

 عدد البالؽات
N.of 

adults 

 عددالثمار
N.of 

fruits 

 عدد
 البالؽات

N.of adults 

 
 

 

D.frontalis 

 

D.ciliatus 

 األول
First 

3. 
99 

 
7 

3. 

 
88.67 33.97 

 الثانً
Second 

36 
82 

 
3 

9 

 
9..00 9.60 

 الثالث
Third 

36 
37. 

 
3 

8 

 
9..97 9.37 

 الرابع
Forth 

30 
372 

 
7 

7 

 
377 7.7 

 الخامس
Fifth 

30 
2. 

 
7 

33 

 
89.93 3..79 

 المتوسط
Mean 

36.20 
92.80 

 
3.77 

2.97 

 
97.29 2.73 

  
( عدم وجود تداخل فً اصابة الثمرة الواحدة بٌن النوعٌن خاصًة فً الثمار التً 7جدول الاوضحت النتائج ) 

تحمل اصابتٌن وان جمٌع البالؽات التً ظهرت من الثمرة الواحدة تعود لنفس النوع ، كذلك اكدت النتائج 
رة تحمل اصابتٌن ثم 30ثمرة / 30-36الكبرى ، اذ تراوح عدد الثمار المصابة بها بٌن البطٌخ سٌادة ذبابة 

 توسطٌات وبمعرثمرة لذبابة ثمار الق 30ثمرة/ 3-7ثمرة فً حٌن تراوحت بٌن  30ثمرة / 36.97 وتسطوبم
%  .7..الكبرى مقارنًة مع البطٌخ % لذبابة  99.92ثمرة مصابة ، وشكلت نسبة مقدارها  30ثمرة/ 7.67

ٌن ، وان اعداد البالؽات الناتجة من كل ثمرة مصابة اصابت 30لذبابة ثمار القرعٌات محسوبة على اساس 
 77..3،  8..33ثمرة ولكال النوعٌن كانت اكبر من تلك الناتجة عن ثمرة مصابة اصابة واحدة اذ بلؽت 

ٌوضح الجدول  الكبرى وذبابة ثمار القرعٌات على التوالً. لبطٌخبالؽة/ثمرة تحمل اصابتٌن ولكل من ذبابة ا
وعٌن ومساهمة كل منهما فً النسبة المئوٌة الكلٌة لالصابة ، اذ تراوحت النسبة ( االهمٌة النسبٌة لكال الن.)

% مقارنًة مع  08.6% وبمتوسط 29.96 – 2.67.المئوٌة الصابة الثمار بذبابة ثمار البطٌخ الكبرى بٌن 
 6.78ط % وبمتوس .9.2 – 70 ذبابة ثمار القرعٌات والتً تراوحت النسبة المئوٌة للثمار المصابة بها بٌن

%. اما  97.02% وبمتوسط  29.96 – 6..67% من النسبة المئوٌة الكلٌة لالصابة والتً تراوحت بٌن 
 ثمرة مصابة اصابة 30ٌرقة/ 303-98. 6( فقد تراوح بٌن6متوسط عدد الٌرقات فً الثمار المصابة )الجدول 
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 / ثمار خٌار تحمل اصابتٌنجة من تالنا D. ciliatusو  D. frontalis  (: عدد البالؽات للنوعٌن7جدول )ال

  . .                                                           ثمرة مصابة 30                  

Table(2): Adults number of D. frontalis and D. ciliatus that emerged from fruits  

               with two infested location/ 15 infested fruits.                                     

 األسبوع
week 

D.frontalis D. ciliates 
 النسبة المئوٌة %

 عدد الثمار
N. of 

fruits 

 عدد البالؽات
N. of 

adults 

 

 عدد الثمار
N. of 

fruits 

 عدد البالؽات
N .of adults 

D.frontalis  D.ciliates 

 Firstاالول  

 

30 
 

322 
 

7 7.7 
 

377 7.7 

 الثانً
Second 

36 773 
 

3 30 
 

9..79 9.96 

 الثالث
Third 

30 369 
 

7 7.7 
 

377 7.7 

 الرابع
Fourth 

30 399 
 

7 7.7 
 

377 7.7 

 الخامس
Fifth 

36 3.8 
 

3 33 
 

97.97 2..8 

 المتوسط
Mean 

36.97 399.7 
 

7.67 0.77 
 

99.92 ..7. 

 
ٌرقة/ثمرة  37.66ثمرة مصابة اصابتٌن وبمتوسط  30ٌرقة/  776-309ٌرقة/ثمرة و  2.83وبمتوسط واحدة 

. كذلك وجد ان نسبة الثمار التً تحمل اصابة واحدة الى الثمار التً تحمل اصابتٌن قد اختلؾ بتقدم الموسم ، 
االول من تشرٌن اول بعدها زادت عدد الثمار  % على التوالً وذلك فً  االسبوع 39.07و  07..8اذ كان 

% مقارنًة مع الثمار المصابة اصابة واحدة اذ كانت نسبتها 29.97المصابة اصابتٌن اذ بلؽت نسبتها 
 % من مجموع الثمار المصابة الكلٌة .8...7

 
 . D. ciliates و D. frontalisواالهمٌة النسبٌة لكل مـن النوعٌن  لإلصابة(: النسبة المئوٌة .جدول )ال

Table(3):Percentage of infested and relative incidence of D.frontalis and D.ciliates. 

 االسبوع
Weeks 

 النسبة المئوٌة لالصابة
 Of infested% 

 

D. frontalis D. ciliates 

 First      67..6 .2.67 6.97االول 

 Second 27.99 92.92 6.99 الثانً  

 Third      99.60 97.67 6.70 الثالث

 Fourth 29.96 29.96 0.00 الرابع    

 .Fifth 03.67 66.99 9.2الخامس    

 Mean 97.02 08.69 6.78 المتوسط  

 
فً  تصٌبان ثمار قرع الكوسة D. ciliatusو  D. frontalis( الى ان 7737) Fetohو  El-Sabahاشار 

المملكة العربٌة السعودٌة وان الثمار الصؽٌرة الحجم هً االكثر تفضٌالً من الثمار المتوسطة او كبٌرة الحجم 
فً  ( ان ذبابة ثمار البطٌخ الكبرى هً االكثر خطورة وضرراً لثمار القرعٌات3922) BA-angood. ذكر 

 بعض االحٌان % من الحاصل و ف77ًجمٌع مناطق زراعتها فً الٌمن وتسبب خسارة اقتصادٌة تصل الى 
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 (: عدد الٌرقات فً الثمار المصابة التً تحمل اصابة واحدة واصابتان ونسبة كل منهما الى 6جدول )ال

 .ثمرة مصابة 30/ االخرى              

Table(4):Number of larvae in fruits infested with one and two location and its  

              percentage/ 15 infested fruits. 

 االسبوع

Weeks 

 % النسبة المؤٌة Number of larvaeعدد الٌرقات 

 اصابة واحدة

One infested 

location 

 اصابتان

Tow infested 

location 

اصابة 

 واحدة

One 

infested 

 اصابتٌن

Tow 

infested 

 First      373االول 

 

398 

 

8..07 39.07 

 .Second 37  الثانً

 

776 

 

87.39 39.86 

 Third    303الثالث  

 

393 

 

09.28 6..77 

 Fourth 98الرابع    

 

396 

 

...67 99.97 

 .Fifth     33الخامس

 

309 

 

7...8 29.97 

 Mean  332.7المتوسط 

 

389.9 

 

.8.08 93.67 

 
 ( ان ذبابة.777% من ثمار القرعٌات ، وذكرت ابو خشٌم وجماعتها )377تصل االصابة الى 

الكبرى تنتشر فً جمٌع مواقع زراعة القرعٌات فً لٌبٌا وتصٌب جمٌــــــــــــــــــــــــــــــع البطٌخ  ثمار
والقرع العسلً  Citrullus lanatus (Thumb)انواع القرعٌات مثــل البطٌخ االحمـــر )الرقً( 

(Duchesne )Cucurbita moschata  والكوسةCucurbita pepo L.  الخٌار ،Cucumis sativus 

(L.)  الفــقوس ،Cucumis melo var. flexuosus )الكنتالوبً )المسكاوي ،Cucumis melo (L.) 
 Solanum وسجلت على الباذنجــــــــــــــان اٌضاً  Citrullus colocynthisالحنظل عن فضال"

melongena (L.) .  وفً دراسة لـDeguine ( عن االهمٌة النسبٌة لثالث انواع من 7733وجماعته )
فً فرنسا ان مجتمع بالؽات هذه االنواع فً حقول الذرة  Reunionذباب ثمار القرعٌات فً مقاطعة 

و  Bactrocera cucurbitae (Coquillett)% لبالؽات النوع 72المحٌطة بحقول القرعٌات قد شكلت 
 . Dacus demmerzi Bezzi% لبالؽات النوع 2.و  Dacus ciliatus Loew% لبالؽات النوع 9.

 
RELATIVE INCIDENCE OF GREATER MELON FLY,Dacus frontalis 

Becker AND CUCURBIT FLY, Dacus ciliates Loew ON CUCUMBER 

Cucumis sativus (L.) . 
Redha S. AL-Jorany  

College of Agric. Univ. of Baghdad ,Baghdad, Iraq 
aljorany@yahoo.com_redhamail:-E  

 

ABSTRACT 
          Cucurbit fly, Dacus ciliates Loew is a major pest of cucurbitaceous vegetable 

fruits in many parts of Iraq. Infestation of another species , the Grater melon fruit 

fly, Dacus frontalis Becker was reported on Cucumber , Cucumis sativus (L.) as an 
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economic insect in autaum cultivation in the middle of Iraq (Baghdad province) . 

Results showed that adults of D. frontalis Becker were more abundant than adults of 

D. ciliatus Loew . The percentage of these two pests was 92.79 and 7.21% on fruits 

with one infested location , and 96.97 , 3.03% from fruits with two infested location 

respectively . The number of adults emerged from fruits with one and two infested 

location was 7.09 and 6.34 , and 11.39 , 13.00 adults/ fruit for D. frontalis and D. 

ciliates  respectively .  The average total percent of fruit infestation was                    

   62.57% during the period , October 1
st
 to November 7

th
 , 58.49% was due to 

infested by D. frontalis and 4.08 % to infestation by D. ciliatus. The number of 

larvae / fruit was 7.8 and 12.44 in fruits with one and two infested location 

respectively.                                                                                                                   
 Key words : Dacus ciliatus loew , Dacus frontalis Becker , Cucumis sativus L., 

Greater melon fly , Cucurbit fly  .                                                                                 
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 المصادر

 حسٌن ،  كري الشرٌؾ ، طه بنـــب ، شــبروك الشلٌـاع ، المــالسالم القطابو خشٌم ، ناجٌه خمٌس ، عبد 
. مسح حقلً لتحدٌد ( .777 )، هٌثم عبد الملك وعبد الواحد أحمٌدة  عصام القاض ، فرج البكو        

 Dacus frontalis (Becker)التوزٌع الجؽرافً والمدى العائلً لحشرة ذبابة ثمار البطٌـخ الكبرى 
تشرٌن االول ، البٌضاء .  39-37فً الجماهٌرٌة اللٌبٌة . المؤتمر العربً الثامن لعلوم وقاٌة النبات 

 . A- 77ص 
 Dacus(.  دراسة وراثٌة خلوٌة وتصنٌفٌة لذباب ثمار القرعٌات 7772الحسناوي ، حال تاٌه عمران) 

ciliatus Loew (Tephritidae  :Dipteraرسالة ماجستٌر/ قسم علو . ) م الحٌاة/ كلٌة التربٌة ابن
 صفحة.  99الهٌثم/ جامعة بؽداد. 

(. تاثٌر االشعاع وبعض منظمات النمو الحشرٌة فً السٌطرة على ذبابة ثمار .777الشمري ، احمد جاسم)
( . رسالة ماجستٌر/ قسم وقاٌة Tephritidae  :Diptera) Dacus ciliatus Loewالقرعٌات 

 صفحة.  99عة بؽداد. النبات / كلٌة الزراعة/ جام
من  Tephritidae :Familyدراسة تصنٌفٌة لعائلة ذباب الفاكهة  (.7733)الصفار ، هناء هانً عبد الحسٌن

فً بعض محافظات العراق . اطروحة دكتوراه /كلٌة العلوم/  Diptera  :Orderرتبة ثنائٌة االجنحة 
 صفحة.  383جامعة بؽداد . 

. تاثٌر مستخلص بذور نبات األلبٌزٌا واوراق االس فً بعض ( 7772 )محمود ، ماجدة عبد الستار شكر 
Dacus ciliatus Loew (Tephritidae  :Diptera .)المقاٌٌس الحٌاتٌة لذبابة ثمار القرعٌات 

 صفحة.  333رسالة ماجستٌر / كلٌة العلوم للبنات/ جامعة بؽداد. 
 Dacus ciliatus Loewدراسة بٌئٌة وحٌاتٌة لحشرة   .(7777 )دمهدي ، حسن سلٌمان احم

(Tephritidae  :Diptera وبعض طرق مكافحتها . اطروحة دكتوراه/ قسم وقاٌة النبات/ كلٌة )

 الزراعة/ جامعة بؽداد. 
فً استحداث العقم الجنسً للسٌطرة على ذبابة  تاثٌر اشعة كاما.  ( .777) ٌوسؾ ، جورج سٌمون برخً

(. اطروحة دكتوراه / كلٌة Tephritidae  :Diptera) Dacus ciliatus Loewثمار القرعٌات 
 صفحة. 96العلوم / الجامعة المستنصرٌة . 
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