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 -الملخص :

التي تصي   , Aphididae :Homopteraأجرين الدراسم لتحديد أنواع حشران المن العائدال الى
 ,والميمونم,والكحسء  ,والطبر, االولى ميسان في مناطق الكمين -:محصول الحنطم في محافظتين 

والبتيرال  والثانيم البصرال في منطقتي القرنم والمدينم . بينن نتائج الدراسم أن هناك ثسثم أنواع من حشران 
ومن  .Rhopalosiphium padi Lوهي من الحنطم ذو البقعم البرتقاليم  ,المن تصي  المحصول

من  وسجل  F.  Sitobion avenaeاالنكليزي ومن الحنطم   R. Schizaphis graminiumالحبو 
 .على محصول القمح في منطقم صغيرال    .Aphis fabae Fالبالسء االسود 

محصول الحنطم أن أعلى نسبم إصابم وكثافم  على  R.padiأوضحن نتائج المسح الحقلي للنوع 
حشرال / ورلم على التوالي , كذلك وجد أن  00.33% جسل شنر كانون الثاني و 83.09عدديم كانن 

حشرال /ورلم على  03.00% و90بلغن اذأعلى نسبم أصابم وكثافم عدديم كانن في منطقم الكحسء 
% 08.33أصابم جسل شنر آذار أذ بلغن سجل أعلى نسبم   S.graminiumالتوالي. أما النوع 

حشرال / ورلم بينما في مناطق الدراسم كانن أعلى نسبم أصابم في منطقم المدينم  03.00وبكثافم عدديم 
حشرال/ نبان في منطقم البتيرال .أما  النوع   30.3اعلى كثافم عدديم كاننكانن %  في حين 03أذ بلغن 

Sitobion avenae  وبكثافم عدديم 83.38أذ سجلن أعلى نسبم أصابم جسل شنر آذار اذ بلغن %
% وبكثافم عدديم بلغن 39.34حشره / ورلم بينما لوحظ أن أعلى نسبم أصابم كانن 36.63بلغن 
 حشرال / ورلم في منطقم المدينم.  33.63

البتيرال( عن تواجد النوعين أظنرن نتائج التواجد الموسمي ألنواع  المن في منطقم الدراسم الدائميم )
R.padi و S.graminium  جسل جمسم أشنر ابتداء من شنر كانون الثاني ولغايم االسبوع االول من

أذ ظنر جسل أربعم أشنر من شنر شباط ولغايم االسبوع  Sitobion avenae شنر آيار عدا النوع
سل شنري كانون األول وشباط في حين بالكثافم العدديمج  R.padiاالول من شنر آيار .أذ تنوق النوع 

 جسل األشنر الثسثم  األجر . S.graminiumازدادن اإلصابم بالنوع 
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كما سجلن الدراسم تواجد أنواع المن على عوائل نباتيم مجتلنم وكان أكثرها تواجدا النوع 
S.avenae  إذ سجل تواجده على جمس عوائل نباتيم وهي الشعير,Hordeum aestivum  لذرال وا

والرويطم , Lolium rigidum gaudوالحنيطم  ,Malva pravifloraوالجباز  ,Zea maysالصنراء 
.Lolium temulentum L . 

إذ سجل الصنف الصباح  أعلى معدل   R.padi أما نتائج تجربم حساسيم أصناف الحنطم للنوع
فيما كان ألل نسبم أصابم على , حشرال /ورلم 09.36% وبكثافم عدديم 43.33أذ بلغن,نسبم إصابم 

 حشرال  / ورلم . 36.49وبكثافم عدديم  % 03.33أذ بلغن ,الصنف برشلونم  

من جسل معامسن االرتباط ما بين نس  االصابم والكثافم العدديم والمحتويان الكيميائيم وجد 
كميم الكلوروفيل والنيزيائيم ألوراق أصناف محصول الحنطم وجد أن هناك عسلم ارتباط معنويم بين 

على التوالي في حين لم يظنر الكاروتين أي  3.46و 3.93اذ بلغن  ,ونس  اإلصابم والكثافم العدديم
أذ بلغن معامل االرتباط ,تأثير. كذلك تبين أن هناك عسلم  عكسيم عاليم المعنويم مع كميم الكربوهيدران 

المئويم لبكتان الكالسيوم أذ بلغ معامل  على التوالي وأيضا عسلم عكسيم مع النسبم 3.83-و 3.84-
العسلم مع المحتو  الرطوبي لألوراق كانن   كانن في حين,على التوالي  3.86-و 3.83-االرتباط 

لمعدل عدد الحبو  في السنبلم  الواحدال  مع نسبم  كانعلى التوالي , 3.44و 3.93طرديم أذ بلغن 
 على التوالي. 3.86-و 3.83-غ معامل االرتباط اإلصابم والكثافم العدديم كانن عكسيم أذ بل

وأبو  88نسيجيم ألوراق ستم أصناف من الحنطم وهي برشلونم والصباح وأباءالمقاطع أما نتائج ال
بين البشرال والحزم الوعائيم أذ بلغن سجل الصنف برشلونم أكبر مسافم   اذغري  وااللمانيم وأدنه التركي . 

 مايكرو متر. 0.3كان في صنف الصباح  بمسافم بلغن مايكرومتر بينما أللنا  30.3

تجار  المقاومم الحيويم للمنترسان والطنيليان اذ تبين أن هناك جمسم أنواع من  وتبين من 
والدعسولم ذان  .Coccinella  septempunctata L    المنترسان  وهي الدعسولم ذان السبع نقاط

و   Scaeva  pyrastriواليرلم المنترسم لذبابم   C. undecimpuncatata  Lنقطم  . الاالحد  عشر 
,علما أن  Tribolium confusumوالجننساء  Fabricius Cantharis lateralisالجننساء الجنديم 
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بينن نتائج  تجربم الكناءال  المنترسين االجيرين  سجل ألول مرال في العراق ضد  بعض أنواع المن ,
االفتراسيه أن  الدعسولم ذان السبع نقاط من أكنأ المنترسان المدروسم أذ سجلن أعلى كناءال أفتراسيم 

  Scaevaحشرال  /يوم , بينما أللنا كانن في يرلان  ذبابم  36.0على من الحنطم االنكليزي وبمعدل 
pyrastri   ننسم  نحشرال /يوم على نوع الم 34.00اذ بلغن. 

بينن نتائج التواجد الموسمي ألنواع المنترسان أن أعلى كثافم عدديم كانن  للمنترس الدعسولم و 
حشرال  3.3ألل تواجد كان جسل شنر أيار كان  حشرال /نبان بينما  3 0.4ذان السبع نقاط أذ بلغن 

بينما ألل تواجد كان ,حشرال/نبان  3.3نقطم سجلن أعلى تواجد   الأما الدعسولم ذان االحد عشر  ,/نبان
على محصول الحنطم اذ  lateralis  Cantharisحشرال /نبان , أما المنترس   3.3جسل شنر آيار 

 3.3حشرال /نبان بينما ألل تواجد جسل شنر نيسان   3.0سجل أعلى تواجد له جسل شنر آذار بمعدل 
حشرال  3شنر نيسان  آواجر ي أعلى كثافم عدديم ف Tribolium confusumالنوع   بينحشرال / نبان. 

 Scaeva أما اليرلم المنترسم لذبابم حشرال /نبان . 3.0/نبان بينما كان ألل تواجد له في منتصف شباط 
 pyrastri    حشرال /نبان بينما كان ألل تواجد  3.3سجلن أعلى كثافم عدديم في ننايم شنر نيسان

 حشرال / نبان. 3.3جسل شنر آيار

على بعض أنواع المن وهو من الحنطم  Aphilinus spسجل الطنيلي فقد أما بالنسبم للطنيليان 
على بعض أنواع  Diaplazon laetatoriusسجل الطنيلي  ننسم  اإلنكليزي ولكن بأعداد لليلم . الولن

 ألول  مرال في العراق .   S .pyrastriالمنترسان للمن  وهي يرلان المنترس 

 Schizaphisوحسبن  نسبم التطنل على من الحبو   Aphidus erviل أذ سجل الطني
graminium R.    المتواجدال على نبان القص  البري في بعض مناطق ميسان ومنطقم كرمم علي في

اذ بلغن أعلى نسبم في منطقم كرمم علي  ,وبينن النتائج وجود فروق معنويم في نسبم التطنل,البصرال 
 %.  36.4اذ بلغن ,البتيرال  %,وأللنا في منطقم 03.3
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 لمقدمة

introduction ا 

 

 

وهببو مببن المحاصببيل األسببتراتيجيم النامببم  , Poaceaeالحنطببم إلببى العائلببم النجيليببم   نبببانينتمببي 

(. زرعبن منبذ Khakwani etal, 2012%مبن عبدد سبكان العبالم ) 03لألمن الغذائي البشبري ألكثبر مبن 

للظببروف المناجيببم والتببر  المتباينببم فضببس  لمسءمتنبباآالف السببنين وانتشببرن فببي منبباطق واسببعم مببن العببالم 

 الببذي يعببد المصببدر الببرئيس,نسبببم عاليببم مببن النشببا  حبببو  هببذا المحصببول تحتببوي انعببن سببنولم زراعتنببا, 

عناصر المعدنيم والنيتامينان والبدهون عن احتوائنا على البروتينان وال للطالم التي يحتاجنا اإلنسان فضس

 Kausar% من السعران الحراريم التي يحتاجنا اإلنسبان فبي غذائبه يحصبل علينبا مبن الحببو  )70وان 

and Shahbaz, 2013 .) تعبدتزرع الحنطم في معظم محافظبان العبراق وجاصبم محافظبم نينبو  التبي و 

( 3333من إنتاج الحنطم في العبراق )لاسبم وعببو,% 48أذ  تساهم بنسبم  ,أهم محافظان البلد في إنتاجه

. 

مننبا حشبران المبن , العديد من األفبان الحشبريم محصبول الحنطبم والتبي لنبا تبأثير ألتصبادي تناجم 

(Aslam etal, 2005 أذ تتمثبل أضبرار هبذه الحشبرال المنمبم  بامتصاصبنا للعصبارال  النباتيبم مبن أجبزاء )

 Herbertممبا يبيدي البى ضبعف النببان بشبكل عبام ) ,ن السبنابلالنبان المجتلنم وجاصم في مرحلم تكبوي
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etal, 2003  نبالس أساسبيا للعديبد مبن النايروسبان التبي تصبي  العائلبم النجيليبم  تعبد(, فضبس عبن كوننبا

 ذانالبذي ينقبل بواسبطم  مبن الحنطبم   BYDV,ومن أهبم هبذه النيروسبان فبايروس تقبزم وأصبنرار الشبعير 

متصاص حشرال المن  مادال أ ييديRhopalosiphium padi L.  (1990,Burnett  . )البقعم البرتقاليم

االوراق الجضراء من لحائنا  ييدي  ذلك الى تشبويم الورلبم وتغيبر لوننبا والتقبزم والبذبول فضبس عبن المبرارال 

أن التبأثيران السبلبيم التبي تحبدثنا المبيبدان فبي الطبيعبم واألثبر  . (Naheed etal,2013 )  انتاجنبافبي 

المتبقبببي الجطيبببر علبببى صبببحم االنسبببان وأسبببتنداف حشبببران منيبببدال كالنحبببل والتضببباد مبببع االعبببداء الطبيعيبببم 

يرافبق وجبود و  ,)  zawahlen etal, 2000أتجنبن األبحبا  حبول أسبتجدام ببرامج المكافحبم الحيويبم )

العديد من األعبداء الحيويبم  المتمثلبم بالمنترسبان التبي تتببع رتب  حشبريم مجتلنبم  حشران المن في الطبيعم

,كببببذلك أنببببواع مببببن الطنيليببببان وببببباألجص مجموعببببم الزنببببابير الطنيليببببم التببببي تتبببببع رتبببببم غشببببائيم األجنحببببم 

Hymenoptera  عائلمBraconidae  (   في مقدمم هذه الطنيليان في مكافحم حشران المنAhmad 

and Wani ,2014.) 

الببذي تحدثببه هببذه اىفببم علببى محصببول الحنطببم وللببم  الكبيببر للضببرر بببالنظر -:أهددداف الدراسددة 

 أهبم منبتج للمحصبول فبي المنطقبمالدراسان عننبا فبي المنطقبم الجنوبيبم وبالبذان محافظبم ميسبان التبي تعبد 

 -ما يلي : نجاءن هذه الدراسم والتي أستندف,

محافظبببم ميسبببان والجببزء الشبببمالي مبببن  الحنطبببم  فببيتشببجيص أنبببواع المببن البببذي يصبببي  محصببول  -1

 محافظم البصرال .

 معرفم التواجد الموسمي ألنواع المن والمد  العائلي لنا  . -2
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البقعبم البرتقاليبم  ذاندراسم حساسيم أصناف مجتلنم من محصول الحنطم ضد حشرال مبن الحنطبم  -3

Rhopalosiphium padi (L.). 

يائيببم ألصببناف محصببول الحنطببم وعسلتنببا بالكثافببم العدديببم تقببدير بعببض الصببنان الكيميائيببم والنيز  -4

 ونسبم االصابم .

تشببجيص االعببداء الطبيعيببم لبببعض أنببواع المببن مببع دراسببم تواجببدها وكناءتنببا االفتراسببيه للمنترسببان  -5

 ونسبم التطنل للطنيليان .
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Literature review درمراجعة المصاالفصل الثاني :   

 حنطةمحصول العلى المن  نواعأ  1-2

,أذ المن من الحشران الثالبم الماصم التي تصي  الكثيبر مبن أنبواع النباتبان جبسل مراحبل نموهبا المجتلنبم 
بعبض  .جبذورال أصبابمولببعض األنبواع القبدرال علبى  م,تصي  جميع أجزاء النببان الغضبم فبوق سبطح التربب

تتبرك االصبابم علبى الببرعم الطرفبي واالوراق الصبغيرال الحديثبم  تصا  فبي طبور الببادران أذنواع النباتيم األ
مبببن  حنطبببمالنببببان (.  يعبببد Burges,1998التبببي تتجعبببد وتنحنبببي حوافنبببا وتبببذبل و تمبببون القمبببم الناميبببم )

المبن . ان أكثبر مبن أربعبين نوعبا مبن حشبران أنبواع مجتلنبم مبن المحاصيل المنمم  التي تصا  بحشبران 
  .Rhopalosiphum padi L كثرهبا شبيوعا مبن الشبوفان أ م,فبي سبوري حنطبمالمبن تنباجم محصبول ال

  Sitobion avenaeمبن النجيليبان الكبيبر و  , Rhopalosiphum miadis Fitch  البذرال أوراق ومن,
Fabricius  ,   ومبن الحببو graminum Rondani  Schizaphis  ( 3339واجبرون,  )العنسبي

 BYDV  (Talhoouk and  الشببعير و اصببنرار علببى نقببل فببايروس تقببزم الاألنببواع لببادر  هببذهجميببع ,
Makkouk,2000).( 2008سجل ) Brown and Turner  الَمْن التي تصي  المحاصيل الحقليم أنواع

وَمْن  Diuraphid noxiaَمْن الحنطم الروسي و   Schizaphis graminumفي العراق وهي َمْن الحنطم 
   Rhopalosiphum  padi  .الحنطم ذان البقعم البرتقاليم 

 وصف األنواع المدروسة  2-2 
  Schizaphis graminum (Rondani 1852)من الحنطة    2-2-1    
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وفبي وسببط الظنببر يوجببد جببط أجضببر ,لوننببا أجضببر فبباتح  ملببم 6البى  1  ,طولنببا حشبران صببغيرال الحجببم
يحمببل زوجببا مببن لببرون أذ رأسببنا مميببز عببن الصببدر والبببطن ,الشببكل  كمثريببم الوتكببون أجسببامنا رجببو  ,داكببن

والبببرز فبببي جميبببع مراحبببل نمبببو المحصبببول  )حسبببني وأجبببرون  والبببذرالوالشبببعير  حنطبببميصبببي  ال االستشبببعار
أكثبر بقليبل مبن طبول الجسبم ,أمبا  االستشبعار,(,لبرون  , 3883Dress1996,والعزاوي وأجبرون  3846,

مبن طبول البذن  البطنبي الى مبرال ونصبف   المر ب ملم وهي أطول   0.3فطولنا   cornical مالقرون البطني
واالرجبل جضبراء عبدا الرسبغ ,سبوداء تكبون القرون البطنيم تنحني نحو الببطن ولوننبا أجضبر عبدا لممنبا و ,

وتجتلببف عننببا بكببون  ,مجنحببم فببي الشببكل والحجببمالاألنثببى غيببر  تشبببهيكببون أسببود اللببون واالنثببى المجنحببم 
 ( .3333)العلي, أرباع طول الجسم  ثسثمولرون االستشعار تغطي  ا"الرأس والصدر أغمق لون

       Aphis fabae   Scopoli  1763 وصدف مدن البدا الء األسدود 2-2-2   

                                                 

لبون الحشبرال الكاملبم غيبر و  (.3338)عببد الكبريم , مشببه كرويبالمجنحبم منتظمبم مننبا العذريبم غيبر  اإلنا 
طبول و مبع وجبود بقبع بنيبم تظنبر بوضبوح فبي أعلبى النجبذ , داكنبم, واألرجبل ,أسبود لمباع  أوالمجنحم بني 

 مألببل مببن ثلثببي طببول الجسببم وهببي ذان لببون أسببود عببد  الحلقببم الرابعببم وجببزء مببن الحلقبب االستشببعارلببرون 
 (.3338البطني مجروطي الشكل )البياتي, الجامسم لوننا فاتح الذن 

 Rhopalosiphum padiالبرتقاليددددة البقعددددة ذاتوصددددف مددددن الحنطددددة  3-2-2

(Linnaeus  175) 
الغببامق,  األجضببرالنبباتح البى  األصبنرلوننببا يتبراوح بببين و شبكلنا كمثببري متطباول,    االنثدى ييددر المجنحددة

 برتقاليم حول لاعدال القرينان.توجد بقعم و ملم , 1.5-2صغيرال الى متوسطم الحجم طولنا 

لببرن درنببان و  wملببم لمببم الببرأس تشبببه حببرف  0.09-0.11جضببر فبباتح طولببه ألونببه  ا": مببدور تقريبببسأالددر 
الطرفيبم لقطعبم  ملم, والمقدمم 0.73-0.75شاحبم لمتنا معتمم طولنا  واللوامس جيدال التكوين االستشعار

القطعبم الثالثبم لبيس لنبا  و مران من طول لاعبدتنا 3من أكثر طولنا و السمس االجيرال مقوسم نحو الجارج 
 النم تصل الى حرلنم االرجل الثانيم. ثانويم, وأجزاءاعضاء حس 
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االرجبل شبنافم ماعبدا لمببم كبل مبن السبباق و  , الثانيبم و الثالثببم انلبون الجسببم ,تتضبجم الحلقتب ببننس الصددر:
 .م واربعم سنليم شعيران واحدال علوي 5الرسغ له و والنجذ والرسغ فتكون معتمم, 

العجبببز و طبببول مبببن العجبببز بقليبببل, أملبببم  0.10-0.12لاعبببدال القرينبببان ,القرينبببان اسبببطوانيم معتمبببم طولنبببا 
 شعيران جانبيم . 4-6ملم له  0.07-0.09عريض معتم طوله 

اصببغر حجمببا  , العببرق الوسببطي للجنبباح االمببامي يتنببرع الببى  نبباولكن تشبببه غيببر المجنحببماالنثددى المجنحددة :
 (.(Lehr,1988( 3333فرعين والجناح الجلني بعرلين مائلين.)الحسيناوي,

 Sitobion avenae اإلنكليدددددددددد  وصددددددددددف مددددددددددن الحنطددددددددددة   2-2-4

(Fabricius1775) 
الجسببببم متطبببباول , لوننببببا اجضببببر فبببباتح الببببى اصببببنر, متوسببببطم الببببى يكددددون االنثددددى ييددددر المجنحددددة      

 ملم .   2.5-3.8كبيرال الحجم, طول الجسم 

, درنببببببان Uملببببببم ,لمببببببم الببببببرأس تشبببببببه حببببببرف  0.15-0.18مربببببببع تقريبببببببا, معببببببتم ,اللببببببون طولببببببه  الددددددراس
ملبببببببم   1.2-1.4السمبببببببس جيبببببببدال التكبببببببوين متباعبببببببدال نحبببببببو الجبببببببارج, اللبببببببوامس معتمبببببببم طويلبببببببم طولنبببببببا  

مبببببببن طبببببببول لاعبببببببدتنا  4-5المقدمبببببببم الطرفيبببببببم لقطعبببببببم السمبببببببس االجيبببببببرال مقوسبببببببم نحبببببببو الجبببببببارج طولنبببببببا 
 ,اجزاء النم تصل الى حرلنم الرجل الثالثم.

طويلببم شبباحبم ماعببدا منتصببف النجببذ  البببطن, األرجببلالحلقببان الصببدريم مببع  ال تتضببجممتطبباول  الصدددر: 
 ران ثسثم علويم وجمسم سنليم.شعي 8له  معتمم, الرسغولمم الساق والرسغ فني 

-0.35عسمببان مميببزال القرينببان اسببطوانيم معتمببم طولنببا  ال تحمببلملببم   0.6: متطاولببم عرضببنا  الددبطن
العجببز شبباح  و ملببم لببيس فينببا انتنبباي يوجببد فينببا تجطببيط شبببكي يصببل الببى ثلبب  االنابيبب  البطنيببم,  0.28

 شعيران جانبيم. 8-5ملم له   0.16-0.18متطاول طوله 

لنبا اعضباء  للبوامس: تشبه غير المجنحم لوننا معتم لمباع وحجمنبا اصبغر, الحلقبم الثالثبم نثى المجنحةاال 
 .(3333)الحسيناوي , العرق الوسطي للجناح االمامي متنرع الى فرعينو حس ثانويم ,
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 المن.ألنواع  اال تصادية واألهميةالضرر  3-2     

 وأمتصببباص المباشبببرال ممننبببا :عبببن طريبببق التغذيببب عبببدال بطبببرق حنطبببمتبببيثر حشبببران المبببن علبببى محصبببول ال
ن أ أذفببي لعابنببا,  الموجببودال السببميمالمببواد   إفرازهببامببن جسيببا لحبباء األوراق ,فضببس عببن  مالنباتيبب الالعصببار 

 Diuraphidالروسبي  حنطبمبعض أنواع المبن تحقبن السبم فبي النببان عنبدما تتغبذ  عليبه كمبا فبي مبن ال
noxia  العصباره الجضبراء ) وأمتصاصنتيجه التغذيم علينا  كذلك يصبح لون األوراق أصنرNaheed 

et.al,2013 ,) الشبعير البى  واصبنرارفيبروس تقبزم الحنطبم التبي تصبي  محصبول  وتنقل أنواع المن كلنا
 (.Tanveer et.al,2015والشوفان )القمح والشعير 

االصابم الشديدال من جسل أنتشار )الكامسن والحوريان ( على السطح السنلي لألوراق والببراعم  مفي حالو 
العسببليم التببي تسببقط علببى األسببطح العليببا لببألوراق والسببنلى ممببا يعمببل  المببادالالطرفيببم اذ تعمببل علببى أفببراز 

لنطريببان الرميببم أيضببا اق ,وتنمببو بعببض ار تربببم وأعالببم عمليببم التمثيببل الضببوئي فببي االو األأنتشببار الغبببار و 
للنباتان المصابم  اإلجماليفتظنر علينا النطريان السوداء مما تيثر تأثيرا على الشكل  اإلفرازانعلى هذه 

 Blackman andوجاصم عندما ييدي ذلك الى جنباف األوراق والببراعم الجضبريم والزهريبم وتسبالطنا  )
Eastop, 2000 رتقاليبمالبقعبم الب ذان حنطبممبن الحشبرال ( .كبذلك Rhopalosiphum padi    يمكبن .

 (Riedell etal 2003الورلم  ) التواءان ييدي الى 

   بيئيةروف الظتأثير ال  4-2

هميم كبيرال في تحديبد وجبود الكائنبان أذكر الكثير من الباحثين في مجال علوم البيئم ان للظروف البيئيم   
ِاذ َأشببباروا البببى َأن درجبببان الحببببرارال ,وكبببذلك العسلبببان المتداجلببببم فيمبببا بيننبببا وتوزيعنبببا الحيبببم فبببي الطبيعبببم 

والسبيما  وأنتشبارها  والرطوببم النسببيم والضبوء مبن اببرز العوامبل المبيثرال فبي نمبو العديبد مبن الكائنبان الحيبم
ال الَمبْن ِإذ ُوِجبَد َأن الحشران.  ُوجد إن لبدرجبم الحبرارال تأثبير في  جصبوبم والنترال الزمنيم السزمم لتطور حشبر 

 Staceyم     )° 12.5تطبببببور الحببببببوريان والكببببببامسن يببببببقل مببببببع  نقصببببببان درجببببببان الحببببببرارال لغايبببببم 
et.al,2003  Powell and Bale ,2005  ;.)                                                          
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قببل تم لكبن ° 22 -15ببين  درجبم الحبرارال  د تكبون% عنبدما28.88-11.38 مبن جصبوبم األنثبى تبزداد و
( ,Buan and Mehrparvar  2007م  )° 25- 22الحببرارال مببن  انمببع ارتنبباع درجبب %8.38إلببى 
ن البتبغبيبر فبي أعداد  م أنواع لوحظ وجود اجتسفان كبيرال في كثافو  حشرال المّن باجتسف السنوان والموالع وا 

 ( .  Aheer et.al,2008الَمنّْ يعتمد بشكل رئيس على العوامل المناجيم ) انحشر 

في المنباطق   "الى أن التكاثر الجنسي لكثير من حشران المن يكاد يكون معدوما  Dixon( 3893أشار)و 
على محصول تكون في شنر أذار  أعداد المن الأن ذرو   et.al Wains (3333) أوضحو . والدافئمالمعتدله 

 wani .كذلك بينفي باكستان م ° 27-25 ال بينعندما تكون درجم  الحرار  آيارتقل جسل شنر و  حنطمال
(2010) Ahmad and  مم كحببد ألصببى ودرجبب° 30.3لنمببو سببكان المببن كانببن  المسئمببمأن الظببروف 
ببالمن يمكبن التبكيبر بالزراعبم  اإلصبابم قليبلولت.  %45.3م كحبد أدنبى والرطوببم النسببيم °  13.7الحرارال 

 ( .Acreman and Dixon,1985)عند المعرفم بولن تواجدها في حالم توفر الظروف المسئمم 

في حبين أن التبأثير  ,( الى أن أن حشرال المن تزداد أعدادها مع زياده تسالط االمطار3883أشار الدوري )
الشببديد لألمطببار يببيدي الببى تببأثير ميكببانيكي لاتببل ألدوار الحشببرال المجتلنببم )كببامسن وحوريببان (.كمببا ذكببر 

( أن  االمطببار السببالطم فببي بدايببم الموسببم لببم يكببن لنببا تببأثير علببى مجمببل الكثافببم  3339منببدي وأجببرون )
أن تببأثير االمطببار التببي تسببقط    Aheer etal( 3334العدديببم ألنببواع الَمببْن . وفببي هببذا الصببدد أوضببح)

 كبيرعلى أعداد سكان المن . ال يكون لنا تأثيرجسل الموسم 

 الحنطة.نواع من االنتشار والتواجد الموسمي أل      5-2

شبباط وآذار و ول األ أشبنر كبانونجبسل   Schizaphis graminumتظنبر الحشبرال الكاملبم لمبن الحنطبم 
نتببباجوتسبببتمر الحشبببرال بالتكببباثر العبببذري  ,وتلبببد اإلنبببا  حوريبببان "تتكببباثر عبببذرياو ونيسبببان ومبببارس , أجيبببال  وا 

هبذا المبن ذو أصبل أورببي ومنبه أنتشبر البى القبارال االمريكيبم واالرجنتبين وشبرق و متداجلم علبى مبدار السبنه ,
ألطببببار البحببببر االبببببيض  مثببببل تركيببببا ومصببببر ولبنببببان )العلببببي  والببببىجنببببو  أفريقيببببا وسببببيبيريا وأسببببيا والننببببد و 
,3333.) 
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فبي  تبزداد Schizaphis graminum للنبوع  د سبكان المبناعبدأأن    Tanveer et.al ( 3333) ببينو 
البقعببببببم البرتقاليببببببم   انحتببببببى ننايببببببم شببببببنر مببببببارس .أمببببببا مببببببن الحنطببببببه ذ باالزديبببببباد يسببببببتمرو شببببببباط شببببببنر 

Rhopalosiphum padi     االجيببرال مببن أهببم االفببان علببى الحبببو  فببي بعببض الببدول  اىونببمأصبببح فببي
. ومببن  ( (Blackman and  Eastop,2000 تركيبباو االوربيببم ومننببا بريطانيببا والبلببدان االسببكندنافيم 

 بالغبم فبي البلبدان المنتجبم للحببو  مننبا ايبران أضرارا"من الحشران التي تسب   الحنطم ذو البقعم البرتقاليم
 Pikeالبى القمبح الشبعير والبذرال بعبض االدغبال ) اضبافم تصبي  هبذه االفبم أذ مناطقنبا تنتشر في جميع و 

and Schaffner, 1985  سجل.)Brown and Turner (2008) ذان البقعم  الى من الحنطم مأضاف
 Diuraphidومببن الحنطببم الروسببي  Schizaphis graminum البرتقاليببم    أيضببا" مببن الحبببو    

noxia  .  

  

 االصناف المقاومة 6-2 

المبن وذلبك بزراعبم االصبناف المقاومبم وهبي مبن أهبم العوامبل الحيويبم  انمبن االصبابم بحشبر قليبل يمكن الت
لحبد االلتصبادي الحبرج فضبس االتي يمكن التعامل بنا مع االصابم وجعل أعدادها ألبل  بكثيبر مبن مسبتو  

) .  ذكببببببببر ( Loee,1987) لآلفببببببببمتطببببببببور نمببببببببط حيببببببببوي  ضعببببببببن لببببببببدرال المضببببببببيف المقبببببببباوم مببببببببن فببببببببر 
Riazuddin,2004   اذ أن االصبناف المقاومبم لبدينا تراكيبز أعلبى مبن )allelo chemicals   المقيبدال 
في اعداد الحشرال من كبامسن او  الزيادالالجصوبم ومنع  وأنجناضحشران المن  طورتالتي لنا تأثير على 

نماط الوراثيم )االصناف ( منم جدا كذلك ان االجتسف في اال. ( Wiwar and Sadej,2008حوريان )
  (.Muhammad et.al,2010) وذلك لتحديد األصناف الحساسم لنا للحشرال بالنس 

علبى سبن  Rhopalosiphum padi للنبوع  الحياتيبمالمعلومبان  بدراسبم et.al,  Taher (3333 ) لامو 
صببنف  وهببوعببالي المقاومبم  صبنف علببى نحصببلو ولببدرن ميشببران النمبو بشببكل عبام  حنطبمأصبناف مببن ال
Darab2   كببذلك أظنببرن هببذه الدراسببم أن هنبباك فببرق فببي طببول النتببرال األصببناف, مببن  همقارنببم مببع غيببر

 .العمريم للمن بين االصناف المجتلنم
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 من الحنطم إصابملام بنا لتقييم  بدراسم   Tanveer et.al ( 3333)أوضح  و

Schizaphis graminum العدديبم للمبن مجتلنبم علبى  مأن الكثافبوببين  حنطبمعلى جمسم أصبناف مبن ال
المبن تطبور االنبواع النباتيبم تبيثر علبى  أن  Eather and Dixon (1981 ذكبر) هبذه االصبناف ,كبذلك

حنطبم على الشوفان والذلك عند تربيتنا  أذ بين وجصوبتم Rhopalosiphum padiيم البقعم البرتقال انذ
 .أيضا" جسل مراحل نمو النباتانوالشعير ,والحظ أجتسفا" في تطورها 

 المقاومة الحياتية   7-2

يمكببن أذ الزراعيببم  البيئببماالفببان الزراعيببم والتببي تقلببل مببن تلببو   ممببم الحيويببم أحببد  طببرق مكافحببو تعببد المقا
 symondsonدورا هاما  في الحد مبن سبكان االفبم فبي حقبول المحاصبيل ) تيديللحشران المنترسم  أن 

et.al,2002ممنترسان عائل د( ,أذ تع Coccinelidae  ماالجنح ملرتبه غمدي مالتابع Coleoptera  في
 والبالغببملحشببران المببن والببذبا  االبببيض فمعظببم أنواعنببا  مفتراسببيالمنترسببان مببن حيبب  كناءتنببا  األ ممقدمبب

 علببي فببي فعلنببا المببنظم لعشببائر فرائسببنا )محمببد عاليببم أفتراسببيمذان لببدران  طبيعيببمنببوع هببي أعببداء  5000
,3886). 

ببرامج المقاومبم الحياتيبم منبذ ببدايان القبرن الماضبي كأعبداء  Coccinellaلجبنس  مدجلن الحشران التابعب 
 تنبببباول العديببببد مببببن الببببباحثين أهميببببم  أذ التصبببباديا"فببببان الحشببببريم المنمببببم حياتيببببم ضببببد العديببببد مببببن اى

C.undecimpunctata L.    فببي جببزر االوزور فببي  الحياتيببم ميعببد مببن أفضببل عوامببل المكافحببالببذي
  البرتغال .

 دور كبير وفعال كان له   C. septempunctata L .ان المنترس  sarwar (2009في باكستان وجد )
% مبن المجمبوع الكلبي 50المبن فبي الحقبل ويشبكل  الويتزامن وجوده مع منترسان أجر  للقضاء علبى حشبر 

 األكثبركان  C. undecimpunctata L (  أن المنترس3334من المنترسان .أضاف البيطار وأجرون )
 وذا تأثير في جنض أعداد المن في العراق.  "تواجدا

 6333يرلبم عمبر ثباني /فبدان أو  33333عنبد أطبسق  أنبهمصبر  مبن  ) Hany etal 3338ببين ) و 
بالغببببببببببم /فببببببببببدان مببببببببببن المنتببببببببببرس  0333و,يرلببببببببببم عمببببببببببر ثبببببببببباني  6333أو جلببببببببببيط مببببببببببن  ,بالغم/فببببببببببدان
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C.undecimpuncatata L.   لنبا ضد حشرال من القطبن وحشبرال مبن الجبوي االجضبر فبي حقبول الجيبار 
  المن بشكل كبير وزيادال المحصول بصورال طرديم جسل الموسم . انم في جنض أعداد حشر النتائج فع

المبيبدان جبسل شبنر شبباط فبي  عمالأنه ال حاجم السبت Saini and Chhabra,(1967)  أكد كل منو  
بوسبباطم  تقببل, ألن أعببداده  Mustard كافحببم حشببران الَمببْن علببى نبببان الجببردلمنطقببم البنجببا  بالننببد لم

 Tenebrionidaeكذلك الجنافس التابعم لعائلم الجنافس الداكنم ,C. septempunctata L . المنترس
نوع موجودال في  93333من  أكثروهي من اكبر العوائل التي تحتوي على    Coleopteraالتابعم لرتبم  

معظبم و ( ,Vaibhao etal,2012للمنتجبان المجزونبم ) آفباناالنواع هبي  هذهعدد لليل نسبيا من ,العالم 
أنواعنبببا تكبببون كبيبببرال نوعبببا مبببا وتعبببيش االغلبيبببم فبببي الترببببم وتحبببن الجبببذور واالشبببجار أو فبببي أوراق الشبببجر 

(Bunalski et.al,2014 تكبون معظبم أنبواع, )العائلبم سبوداء أو داكنبم اللبون ) هبذهPrakash and 
Singh,2015). 

يعتقببد أننببا تتغببذ  علببى النطريببان وفببي  أذتحببن لحبباء االشببجار   Triboliumمببنتببم العثببور علببى أنببواع و 
( Angelini and Jockusch ,2008أعشاش النحل البريم ولوحظ أن الكبار تتغذ  على حبو  اللقاح )

. 

  تصنيف الحشرة

Phylum:Arthropoda                                                                 
subphylum:Hexopoda              

Class:Insect    

Order:Coleoptera 

Suborder:polyphaga 

Family:Tenebrionidae 

Genus:Tribolium 
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      Species: confusum 

 دتعبأذ  Coleoptera م غمديبم االجنحبملرتبب مالتابع Canthridaeم لعائل مالتابع الجنديمكذلك الجنافس 
فببي  A.fabaeد لسء االسببولبببامببن ا السبباعدن فببي الببتحكم بحشببر  أذالمببن  انلحشببر  ممببن المنترسببان المنمبب

 (.Landis and van der ,1997)  حقول البنجر السكري في هولندا 

Canthridae علبببى أوراق االشبببجار والزهبببور  نببباتوجبببد بالغات أذ" مبببن الجنبببافس الشبببائعم جبببدا مهبببي مجموعببب
 البيولوجيبببم بالمكافحبببموالرحيبببق وغببببار الطلبببع ,وتشبببارك بعبببض أنواعنبببا  الوتتغبببذ  علبببى الحشبببران الصبببغير 

  .(Georges and christain,2014للحشران  )

تتميبببز هبببذه الحشبببرال بالجسبببم النببباعم  أذ ,مبببن أهبببم هبببذه االنبببواع  canthridae cantharis الجننسببباء دتعبببو 
تشببه   C.lateralis موجاصب العائلبملنذه  من العديد من االنواع التابعأل الجنديم الجننساءوالمسطح تسمى 

تتكباثر فبي أوائبل الربيبع واالنثبى يمكبن أن  الشبماليموفي جميع أنحباء أمريكبا  ,الزي العسكري وموطننا أوربا
اللبون  موتكبون لاتمب المتسبالطمتحبن االوراق  وتوجبد اليرلبم اسبابيع , 6-3مبن  مدالبيضم  في  100 ضعت

  ألننببا تتغببذ  علببى الرجويببان والقوالببع التببي تعببيش تحببن االحجببار لآلفببانلنببا دور فببي المكافحببم الحيويببم 
  .  (Harde,1998أنتاج الضوء ) ال تستطيعلكن  المضيئموهذه الجنافس تشبه الى حد كبير الجنافس 

 يف التصن

Kingdom:Animalia                                                                      
Phylum:Arthropoda                                                         

Class:insect                                                               

 Order:Coleoptera                                             

Suborder:polyphaga                          

Superfamily:Elateroidae            
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Family:canthridae  

Genus:cantharis 

   Linnaeus 1758   species :lateralis 

 ملرتببب مالتابعبب  syrphidae معائلببلمببن أكبببر االنببواع التببي تنتمببي    Scaeva  pyrastri ويعببد النببوع
Diptera  , المصببابمتشبباهد فببي حقببول البرسببيم ,أذ ملببم    20 اليصببل طببول الحشببر , و منترسببم  نببايرلات 

 الحشبران المبن كعوامبل جبذ  جيبدمبن  العسبليمأذ تعمبل منبرزان النبدوال  حنطبمبحشران المبن كبذلك حقبول ال
جببنس     لببذا يعببد ( ,Nourbakhsh et.al,2007)  المصببابملحشببران السببيرفد لكببي تسببتوطن فببي الحقببول 

Scaeva  البيولوجيبمفبي المكافحبم  والواعبدالمن االجنباس الشبائعم فبي البيئبم (Fathipour et.al,2006  )
. 

 تناحيا مجسل مرحل,أجضر فاتح مع وجود شريط أبيض على طول  المنطقم الظنريم   ويكون لون اليرلم 
كبان   S.albomaculataال وجد أن يرلان العمر الثالب  لحشبر  ,أذ حشرال من المن 500ن تستنلك أيمكن 
اليرلببان  ممببن أجمببالي تغذيبب    Macrosiphium rosaمببن الببورد  العلببى حشببر %78.32تغببذيتنا  نسبببم

  لآلفببببانفنببببي مببببن العناصببببر المنمببببم فببببي المكافحببببم المتكاملببببم  معلببببى التغذيبببب مالعاليبببب القببببدرال لنببببذهونتيجببببم 
(Jalilian,2015يرلبان عائلب. )م Syrphidae    ( لبدينا تنبوع غبذائي واسبعHelyer et.al,2003  ) أذ

تضبع البببيض فبي مجتمببع المبن فببي بدايبم الموسببم    syrphidحشببران السبرفدذكبر العديبد مببن البباحثين أن 
  من تطورهبببببببافبببببببي الولبببببببن المبكبببببببر  النعالبببببببم البيولوجيبببببببممبببببببن العوامبببببببل  دتعببببببب لتغذيبببببببم اليرلبببببببان النالسبببببببم لبببببببذا

(Moetamedinia et.al,2004;  Hideki et.al,2007.) 

 Kan andفبي وضبع بيضبنا فبعضبنا تنضبل مجتمبع المبن الصبغير        )  syrphidتجتلبف أنبواع و 
Sasakawa,1986) والبعض اى( جر ينضل المجتمع الكبير من المنSanders,1979.) 

 التصنيف
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Kingdom:Animalia                                                                             
Phylum:Arthropoda                                                             

Class:insecta                                                                      

Order:diptera                                                                 

Family:Syrphidae                                                       

Genus:Scaeva                                                      

Speciesl:pyrastri                            Linnaeus 1758 

                                       

  طفيليات المن 2-8

مبن  الللسبيطرال علبى أنبواع عديبد البيولوجيبمعلى نطباق واسبع فبي المكافحبم  عملمجموعم من الحشران  تست
 (.Rehman and Powell ,2010اىفان المجتلنم   )

 الماضبيمجبسل العقبود الثسثبم  "ولكبن أصببحن مقبولبم عالميبا 1913أدجل مصطلح طنيل مبن لببل رويتبر 
(Godfray,1994,)العائبدال البى الطنيليبان وتعبد Braconidae  لرتببم غشبائيم االجنحبم مبن ببين  مالتابعب

 جميعبببا أعضببباء هبببذه النصبببيلمو  .(Havelka et.al,2012االكثبببر ليمبببم ) البيولوجيبببمعوامبببل المكافحبببم 
(,يمكبببن تمييزهبببا هيكليبببا مبببن حجبببم Stary,1976) اننراديبببمكبببذلك ,  endparasitoidsمبببتطنسن داجليبببم 

نبوع مبن  400(.سبجل Ahmad and Wani,2014)  لبمم 3.5-1.5 مبن حبوالي  غالببا طولنباالجسبم 
 (.Stary,1988ي أوربا )الطنيليان التابعم لنذه النصيلم ف

هببذه الطنيليببان تكببون أكثببر فعاليببم اذا تببزامن ظنورهببا مببع االفببان المضببينم لنببا فببي المحاصببيل أوائببل الربيببع 
 (.powell,1983وعمليم البح  تكون غير عشوائيم )
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علبى زوجبين مبن  باحتوائنباملم( وبلوننا االسود وتمتاز 3-2المن  بصغر حجمنا ) انطنيليان حشر  تمتاز
طويلببم والجسببم متطبباول ,الحشببرال الكاملببم بارعببم فببي الطيببران ,تكتشببف  استشببعاراالجنحببم الغشببائيم ولببرون 

 انحشببر  هحشببران المببن مببن مسببافم بعيببدال مببن جببسل رائحببم النببدوال العسببليم والنرمببون الببذي تنتجببمببن عوائلنببا 
 مجمببوع مببا جسببم حشببرال المببن , وضببع البببيض داجببل آلببمأنثببى الطنيببل بوضببع بيضببم بواسببطم  متقببو  المببن ,
ومعظم البيض يوضع بالثسثبم أيبام االولبى مبن عمبر  مبيض3000 االنثى جسل فترال حياتنا حوالي  هتضع

كاملببم مبن حشببران المببن ,تنقبس البيضببم داجببل جسببم الاالنثبى التببي تنضببل وضبع البببيض فببي االطبوار غيببر 
ن وتتحول البى موميباء عنبدها تكبون  يرلبم حشرال المن وتتغذ  على محتو  الحشرال الى ان تمون حشرال الم

مببن الموميبباء بعمببل فتحببم للجببروج  الحشببرال الكاملببم للمتطنببل  عمببلتحولببن الببى عببذراء ومببن ثببم ت الطنيببل لببد
الطنيبل مبن الموميباء حبوالي عشبرال أيبام فبي  مبالغب انبثباقضبم البى يوتسبتمر فتبرال تطبور الجيبل مبن وضبع الب

 .Aphilinus spو  .Aphidus sp النصببيلممببن أهببم االجنبباس التببي تتبببع هببذه م .° 30درجببم حببرارال 
(Prado and Frank,2013) 
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 material and methodsالفصل الثالث :مواد العمل وطرائقة 

 الدراسة البيئية   1-3   

 المسح الحقلي    1-1-3

الحنطم  وباألجصالعائلم النجيليم  بعض أنواع جري المسح الحقلي لتشجيص أنواع المن التي تصي أ    
, كمينالالميمونم والطبر والكحسء والبتيرال و  -:والشعير في جمس مناطق في محافظم ميسان هي

 (3صورال  .)ومنطقتين في محافظم البصرال هما المدينم  والقرنم
حقول  مبوالع  ثسث ,3336-3333اذار جسل موسم الدراسم و كانون الثاني  يذ اجري المسح جسل شنر أ

من بدايم ظنور حشران المن ولغايم لكل حقل ,  ماندون 33-3بين   لكل منطقم وبمد  مساحم ما
 نشجص ,كذلك اياد عبد الوها  عبد القادر .دأ.م.من لبل أنواع المن شجصن  ,أنتناء الموسم الزراعي

ياسين  هم الزراعي من لبل أ.د.طجسل الموس حنطملمحصول ال والبريم المرافقمو  االلتصاديم النباتان
 منودر لسم ولايم النبان /كليم الزراعم /جامعم البصرال.

 
 الصابة والكثافة العددية نسبة ا2-1-3 

لكل حقل  نبتم 250أعسه, وذلك بأجذ في المناطق المذكورال حنطم حسبن نسبم االصابم على محصول ال
ه ووسطحقل من االطراف  االربعم لكل  جمس عينان أذ أجذن  نبتم لكل عينم, 33بوالع  بشكل عشوائي

حسبن  عدد النباتان المصابم ,( 3893)عبد الحسين وعلي , متر3مربع جشبي طول ضلعه  بأستعمال 
 -:حس  المعادلم االتيمبالصابم اوالسليمم لتحديد نسبم 
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 مصابمعدد النباتان ال                         

 100×                                        إلصابم=  نسبه ا
 عدد النباتان السليمم                           

الكثافبببببببببببان العدديبببببببببببم للحشبببببببببببرال بأجبببببببببببذ عشبببببببببببرال نباتبببببببببببان مبببببببببببن المحصبببببببببببول وأجبببببببببببذن مننبببببببببببا  نحسببببببببببببو 
وضبببببببببعن فبببببببببي أكيببببببببباس نبببببببببايلون وجلببببببببببن كبببببببببررن ثبببببببببس  مبببببببببران ,و  ,ثبببببببببس  أوراق بصبببببببببورال عشبببببببببوائيم

ن فببببببببببببي وضببببببببببببعالحشببببببببببببران مبببببببببببن النباتببببببببببببان بواسبببببببببببطم فرشبببببببببببباال ناعمبببببببببببم و  ,وجمعبببببببببببنالبببببببببببى المجتبببببببببببببر 
كبببببببببل شبببببببببنر مبببببببببن  تينتحبببببببببن مجنبببببببببر التشبببببببببريح وأجبببببببببذن القبببببببببراءال مبببببببببر حسببببببببببن م ,ثبببببببببق زجببببببببباجي اطببببببببببأ

 .  ئنافترال ظنور حشران المن ولغايم أجتنا

 
 والبصرال. ميداني في محافظتي ميسان( تبين موالع المسح ال3)  صورال
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 تسجيل درجات الحرارة والرطوبة 3-1-3
ْأعُتِمَدْن سجسن هيئم األنواء الجويم في محافظم البصرال وميسان للحصول على درجان الحرارال والرطوبم  

 .3336-3333النسبيم جسل اشنر السنم لعام 
 

 التواجد الموسمي والكثافة العددية لحشرات المن    4-1-3
 هحقل مساحترع  ز  ,في منطقه البتيرال   نواع المنالموسمي ألدرس التواجد 

المعتمد لد  أغل  النسحين في , و  99صنف أباء  حنطمبمحصول ال م 33*33بأبعاد  3ا"متر  250 
ا كما في النقرال المذكورال سابق ئنا ولغايم  أجتنان فترال ظنورها  عدديه مال هكثافاتن أجذ  ,محافظم ميسان 

 .مرتين في كل شنر القراءالأجذن .  0-3-3
  

البقعددددددددددة   ذاتمددددددددددن الحنطددددددددددة بلالصددددددددددابة  حنطددددددددددةحساسددددددددددية أصددددددددددناف ال 3-1-5
 البرتقالية.  

 متبببببببببببببببببببر مرببببببببببببببببببببع فبببببببببببببببببببي لضببببببببببببببببببباء كميبببببببببببببببببببن300 هجريبببببببببببببببببببن الدراسبببببببببببببببببببم فبببببببببببببببببببي حقبببببببببببببببببببل مسببببببببببببببببببباحتأ
ميسببببببببببببان ,فببببببببببببي محافظببببببببببببم ( العشببببببببببببر مكببببببببببببائن  ) بشببببببببببببون وتسببببببببببببمى ايضببببببببببببا منطقببببببببببببم يبببببببببببببأمنطقبببببببببببم  

بعببببببببببببببد أجببببببببببببببراء العمليببببببببببببببان الزراعيببببببببببببببم مببببببببببببببن حراثببببببببببببببم تسببببببببببببببويم  .2016-2015للموسببببببببببببببم الزراعببببببببببببببي 
تببببببببببرك  متببببببببببر  لكببببببببببل لببببببببببوح و 0*3بأبعبببببببببباد لببببببببببوح أربعببببببببببم وعشببببببببببرين رض الببببببببببى لسببببببببببمن األوتنعببببببببببيم , 

 متببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببر 3.3بعببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببرض  مماشببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببي 
صببببببببناف أ مسببببببببتثببببببببم سببببببببمدن باألسببببببببمدال الحيوانيببببببببم ,بعببببببببدها زرعببببببببن بببببببببذور  بببببببببين االلببببببببواح المزروعببببببببم 

 , 99لصببببببببببببباح وادنببببببببببببم تركببببببببببببي واببببببببببببباءااللمانيببببببببببببم وبرشببببببببببببلونم وابوغريبببببببببببب  وا:هببببببببببببي حنطببببببببببببم و ال مببببببببببببن 
مببببببببن منطقببببببببم الكميببببببببن  ,أذ يعببببببببد مببببببببن أهببببببببم مببببببببوردي البببببببببذور مببببببببن المنببببببببتج حمببببببببدان غضبببببببببان  نجلببببببببب

ن أجبببببببببببذ .فبببببببببببي محافظبببببببببببم ميسبببببببببببان  الببببببببببببذور المسبببببببببببتوردال والمحليبببببببببببم لمحصبببببببببببول الحنطبببببببببببم للمبببببببببببزارعين
مببببببببببببن فتببببببببببببره مببببببببببببرتين شببببببببببببنريا  البقعببببببببببببم البرتقاليببببببببببببم  انذ حنطببببببببببببمعدديببببببببببببه لحشببببببببببببرال مببببببببببببن الال مكثافببببببببببببال
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ثببببببببس    عشببببببببرال نباتببببببببان ومببببببببن كببببببببل نبببببببببان وذلببببببببك بأجببببببببذلجببببببببامس, ايببببببببم منتصببببببببف الشببببببببنر اظنورهببببببببا لغ
 حسببببببببببببن  عببببببببببدد الحشبببببببببببران  لكبببببببببببل ورلبببببببببببم .كبببببببببببذلك نحسببببببببببببثبببببببببببم  ,أوراق مببببببببببن كبببببببببببل وحبببببببببببدال تجريبيبببببببببببم

 من جسل أجذ عشر نباتان من كل لوح. الصابم انسبم 

 

 

 الحنطة:المدى العائلي ألنواع من   7-1-3

نباتان المحاصيل الحقليم والنباتان البريم  الموجودال   نمن جسل المسح الحقلي  حصر 
الحنطم والمناطق القريبم مننا وحسبن نس  اإلصابم بأنواع المن  معافي مناطق زر 

.المشجص والتي تصي  محصول الحنطم,  وذلك بأجذ جمسين نبان بشكل عشوائي   

 المقاومة الحياتية 2-3

التببببببببببي لنبببببببببا تبببببببببأثير علببببببببببى طنيليبببببببببان  مبببببببببن الحقبببببببببل و المنترسببببببببببان  والاألعبببببببببداء الطبيعيبببببببببم ك  جمعبببببببببن 
ببببببببببالطور  أغلبنبببببببببا كانبببببببببنأنبببببببببواع المبببببببببن التبببببببببي تصبببببببببي  محصبببببببببول الحنطبببببببببم  مبببببببببن نباتبببببببببان مجتلنبببببببببم و 

أجببببببذن بببببببالطور اليرلببببببي المنتببببببرس لحشببببببران  Scaeva pyrastri   ذبابببببببم االكامببببببل عببببببد
مببببببببببن لبببببببببببل أ.م.د  أألنببببببببببواع  ن ,شجصببببببببببن الكببببببببببامس رلحببببببببببين  ظنببببببببببو  المببببببببببن وربيببببببببببن فببببببببببي المجتبببببببببببر

 جليف كريم / لسم علوم الحياال /كليم التربيم/جامعم البصرال.ضياء 

 .الكفاءة األفتراسية للمفترسات المختلفة   1-2-3 

 C.undecimpunctataو  C. septempunctata)حسبن  الكناءال األفتراسيم للمنترسبان 
L  وAmara sp   وcanthridae canthridae  وير دة الذبابدةScaeva  pyrastri 
البقعببببم البرتقاليببببم  انهببببي مببببن الحنطببببم ذو  موُأجرَيببببْن علببببى أربعببببم أنببببواع مببببن المببببن الببببذي يصببببي  الحنطبببب (

Rhoplosiphium padi حنطبمومبن ال     Schizaphius graminum  مبن الحنطبم االنكليبزي و 
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Setobio avenae  ء االسود ومن البالس,   Aphis   faba  ذلك بوضع جمسين حشرال من كل نوع . و
المنترسببان  سببم وبثسثببم مكببرران لكببل نببوع , واضببيف الينببا    9 هحشببران الَمببْن  فببي طبببق بتببري لطببر مببن 

 بعد تجويعنا  لمدال يوم كامل )كاطع,  وذلك بوضع كاملم لكل نوع من األنواع األربعم ويرلم للنوع الجامس
سباعم ,ثبم    24ال( ,ُغِطَي الطبق بقماش الململ ووضع حول الطبق رباط مطاطي, ترك الطبق لمد1988

ان مبن جبسل أعبداد المبن المأكولبم لمنترسبا لكبل سباعم, ُحِسبَبْن الكنباءال االفتراسبيم 24 ُأِجبَذْن النتبائج بعبد 
          .والتالنم نتيجم عمليم االفتراس لكل األنواع 

 .الكثافات العددية للمفترسات2-2-3  

 و C.septempunctata)وهببببببببببببببي  حسبببببببببببببببن أعببببببببببببببداد  المنترسببببببببببببببان المجتلنببببببببببببببم
C.undecimpunctata L و Tribolium confusium 

مبببببن فتبببببرال  Scaeva pyrastriوير دددددة الذبابدددددة   cantharis lateralisو
اذ أجتيبببببببببببر عشبببببببببببر  ,عبببببببببببن طبببببببببببرق العبببببببببببد المباشبببببببببببر,ظنورهبببببببببببا ولغايبببببببببببم أنتنببببببببببباء موسبببببببببببم المحصبببببببببببول 

 (.3330جضير وأجرون ,)  نباتان عشوائيم من المحصول 

   :حصر طفيليات المن  ةقيطر  3-3

فببببببببببي حقبببببببببببول الحنطببببببببببم والنباتبببببببببببان   مببببببببببن جببببببببببسل المسبببببببببببح الميببببببببببداني  للتحببببببببببري عبببببببببببن الطنيليببببببببببان   
 المصببببببببابم ,والتببببببببي علببببببببى شببببببببكل موميبببببببباءالمببببببببن  مببببببببن حشببببببببران طنيليببببببببان المرافقببببببببم والبريببببببببم .جمعببببببببن

المتواجبببببببببببد  نبببببببببببوع المبببببببببببن  شبببببببببببجص , القصببببببببببب  نببببببببببببان علبببببببببببى لبعضبببببببببببنا والحاملبببببببببببم للببببببببببببعض االجبببببببببببر
نبببببببببان الجببببببببباز مببببببببن كببببببببذلك وجببببببببد علببببببببى و  Schizaphius graminumمببببببببن الحنطببببببببم  فكببببببببان 

ق اطبببببببببببأفببببببببببي الحشببببببببببران المصببببببببببابم ضببببببببببعن  و . Stitobion avenaeالحنطببببببببببم االنكليببببببببببزي 
بعببببببببببدها نقلببببببببببن الطنيليببببببببببان  ,حتببببببببببى جببببببببببروج الطنيببببببببببلوتركببببببببببن  مجتبببببببببببرالال بتببببببببببري فببببببببببي درجببببببببببه حببببببببببرار 

رفيعببببببببم الببببببببى أنابيبببببببب  زجاجيببببببببم تحتببببببببوي علببببببببى محلببببببببول حببببببببافظ مكببببببببون مببببببببن كحببببببببول  البواسببببببببطم فرشببببببببا
مببببببببببن لبببببببببببل أ.م.د  ضببببببببببياء جليببببببببببف كببببببببببريم / لسببببببببببم علببببببببببوم الحيبببببببببباال  للتشببببببببببجيص% ثببببببببببم أرسببببببببببلن  75
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شببببببببببجص  بعببببببببببد ذلببببببببببك نببببببببببوع  مببببببببببن الطنيليببببببببببان أصببببببببببا   وأيضببببببببببا /كليببببببببببم التربيم/جامعببببببببببم البصببببببببببرال .
 .S.pyrastri يرلان المنترس 

 

 

 في الحقل نسبة التطفل 1-3-3

والحاملبببببببببم  عبببببببببداد حشبببببببببران المبببببببببن الحبببببببببي وأعبببببببببداد الموميببببببببباءأحسببببببببببن  نسببببببببببم التطنبببببببببل مبببببببببن جبببببببببسل  
أجببببببببببذن ثببببببببببس  أوراق مببببببببببن  لكببببببببببل ورلببببببببببم اذ  أجتيببببببببببر  بشببببببببببكل عشببببببببببوائي عشببببببببببر نباتببببببببببان و للطنيببببببببببل
 ( . 3889)أحمد , كل نبان 

 لحنطة:صناف اورا  أتقدير بعض المحتويات الكيميائية أل  -34

 الكلوروفيل الكلي   1-4-3 

 -: كاألتي Harborn(1984حس  طريقم )بصبغم الكلوروفيل الكلي  نلدر 

مببببببببببببببل اسببببببببببببببيتون 100غببببببببببببببرام مببببببببببببببن العينببببببببببببببم النباتيببببببببببببببم وضببببببببببببببعن فببببببببببببببي جببببببببببببببسط مببببببببببببببع 5وزن       
 0-3وشبببببببببببغل الجبببببببببببسط لمبببببببببببدال   لنبببببببببببا %(  مبببببببببببع أضبببببببببببافم  لنبببببببببببا كاربونبببببببببببان الكالسبببببببببببيوم80بتركيبببببببببببز)
بعبببببببببدها رشبببببببببح الجلبببببببببيط بواسبببببببببطه أوراق الترشبببببببببيح ووضبببببببببعن فبببببببببي جنببببببببباز الطبببببببببرد المركبببببببببزي ,دلبببببببببائق 

نبببببببباز بواسببببببببطم األسببببببببيتون بعببببببببدها  وضببببببببعن العينببببببببم فببببببببي جنبببببببباز الطيببببببببف الضببببببببوئي بعببببببببد تعييببببببببر الج
علبببببببببببببى طبببببببببببببول مببببببببببببببوجي  spectrophotometerالكثافبببببببببببببم الضبببببببببببببوئيم  الثبببببببببببببم أجبببببببببببببذن لبببببببببببببراء, 80%

 نانومتر ولدر الكلوروفيل الكلي ملغم/لتر . 665و645

 غم  تبعا للمعادلم االتيم : 100وتم تحويل القيم الى ملغم/

الكثافببببببببببببببببببببم الضببببببببببببببببببببوئيم علببببببببببببببببببببى طببببببببببببببببببببول مببببببببببببببببببببوجي × 2.02الكلوروفيببببببببببببببببببببل الكلببببببببببببببببببببي ملغم/لتببببببببببببببببببببر =
 665الكثافم الضوئيم على طول موجي ×645+8.02
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 غم تبعا للمعادلم : 100وتم تحويل القيم الى ملغم/

  333           ملغم/لتر                              
                  _____________   x _______        غم 333ملغم/

 وزن العينم بالغم                 3333                   
 

 . حنطةمحصول ال أورا  أصنافالكاروتين في 2-4-3 

غببببببببببببم مببببببببببببن 3وذلببببببببببببك بأجببببببببببببذ , (3883الكبببببببببببباروتين حسبببببببببببب  طريقببببببببببببم عببببببببببببباس وعببببببببببببباس )لببببببببببببدر      
نصبببببببببببل االوراق لكبببببببببببل االصبببببببببببناف لطعبببببببببببن العينبببببببببببم البببببببببببى لطبببببببببببع صبببببببببببغيرال بواسبببببببببببطم سبببببببببببكين حبببببببببببادال 

أجبببببببببببذ  ,%80مبببببببببببل مبببببببببببن األسبببببببببببيتون 33بعبببببببببببدها سبببببببببببحقن بواسبببببببببببطم هببببببببببباون جزفبببببببببببي مبببببببببببع اضبببببببببببافه 
األسببببببببببيتون حتببببببببببى أصبببببببببببحن عديمببببببببببم اللببببببببببون جمببببببببببع  ممببببببببببع أضبببببببببباف مالراشببببببببببح وأعيببببببببببد سببببببببببحق العينبببببببببب

بعببببببببببببدها ,% 80مببببببببببببل  بتركيببببببببببببز 10أسببببببببببببيتون  بإضببببببببببببافممببببببببببببل  20الراشببببببببببببح وأكمببببببببببببل الحجببببببببببببم الببببببببببببى 
اجبببببببببري للعينبببببببببان  الطبببببببببرد  مركبببببببببزي ووضبببببببببع الراشبببببببببح فبببببببببي جنببببببببباز الطيبببببببببف المبببببببببوجي علبببببببببى طبببببببببول 

 )ملغم/لتر( نانومتر ولدر الكاروتين حس  المعادلم االتيم: 480موجي 

حجببببببببببببم المحلببببببببببببول ×480كميببببببببببببه الكبببببببببببباروتين الكليببببببببببببم =  الكثافببببببببببببم الضببببببببببببوئيم علببببببببببببى طببببببببببببول مببببببببببببوجي 
×100/2500×100 

 غم وكما في النقرال السابقم  100حولن القيمم لى ملغم /

   .حنطةمحصول الأصناف النتروجين في أورا   3-4-3 

م 70(على درجم حرارال Ovenجمعن العينان الورليم وغسلن جيدا  وبعدها  وضعن في فرن كنربائي )  
ثم طحنن طحنا  ناعما  وبعدها اتبعن الجطوان اىتيم لنضمنا وحس  ,ساعم حتى ثبان الوزن  48لمدال 
  -: Cresser and Parsons  (3848 ه )ما ذكر 
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غم من العينم النباتيم الجافم )األوراق( ولكل وحدال تجريبيم ووضعن في دورق هضم سعم  0.2أجذ 
.ومن ثم سجن دورق  مل من حامض الكبريتيك المركز وتركن لليوم الثاني 5مل. بعدها  أضيف لنا 100

%حامض 4مل من الجليط الحامضي ) 3بعد ذلك   أضيف , النضم لمدال ساعم حتى الغليان ثم برد 
ثم سجنن حتى أصبح المحلول رائقا  وأكمل الحجم  ,%حامض الكبريتيك المركز(96روكلوريك المركز +البي
جناز التقطير البجاري )الكلدال (  عمالمل بالماء المقطر,لدر النتروجين الكلي في العينان بأست 50إلى 

 3893pageلى طريقم )ع "/كليم الزراعم /جامعم البصرال أعتماداهالموجود في لسم التربم وعلوم الميا
etal ,  .) 

 .حنطة الكربوهيدرات الكلية  في أورا  محصول ال   4-4-3

لدر محتو  االوراق من الكربوهيدران الذائبم الكليم بأستعمال طريقم النينول مع حامض الكبريتيك       
غم من العينم الورليم الجافم والمطحونم ووضعن  في دورق 0.5( أجذ Dobius et.al,1956المركز )

مل من الماء المقطر وسد الدورق وسجنن  العينان في حمام   70مل ثم أضيف ألينا 100حجمي سعم 
لتبرد في  نبعدها تركن  لمده ساعم وبعد استجراج العينان من الحمام المائي ترك ,مائي بدرجم الغليان
مل  من الراشح 5ورق الترشيح بعدها أجذ  عمالثم رشحن العينان بأست ومن, درجم حرارال الغرفم 

مل من حامض  5واحد مل فينول و همل ماء مقطر بعدها نأجذ منم واحد مل ونضيف ل25وأضيف  له ,
جناز المطياف  عمالنانومتر بأست 490الكبريتيك المركز بعدها لدرن  األمتصاصيم على طول موجي 

spectro photometer درن  كميم الكربوهيدران الذائبم الكليم بأستعمال منحنى الكلوكوزالقياسي .                                                   ول 

                                         

   حنطة:صناف الورا  أأفي كتات الكالسيوم ب3 -5-4  

غببببببببببببم مببببببببببببن نصببببببببببببل االوراق )لكببببببببببببل األصببببببببببببناف وبببببببببببببثس  مكببببببببببببرران( وضببببببببببببعن  فببببببببببببي بيكببببببببببببر 3وزن
 وتركبببببببن فبببببببي الظبببببببسم لمبببببببدال  ,واحبببببببد عيببببببباري NaOHزجببببببباجي وأضبببببببيف  لنبببببببا واحبببببببد مبببببببل مبببببببن 

وبعببببببد جمببببببس دلببببببائق ,مببببببل مببببببن حببببببامض الجليببببببك 2.5 بعببببببدها أضببببببيف لنببببببا ,سبببببباعان   10
مببببببببن كلوريببببببببد الكالسببببببببيوم بعببببببببدها تببببببببرك  المببببببببزيج لمببببببببدال سبببببببباعم ومببببببببن ثببببببببم يغلببببببببى المببببببببزيج 2.5أضببببببببيف 
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يغسببببببببل  الراسبببببببب  بالمبببببببباء المقطببببببببر حتببببببببى يصبببببببببح جببببببببال مببببببببن   ,بعببببببببد ذلببببببببك رشببببببببح ,دلببببببببائق 10لمببببببببدال 
بعبببببببد ذلبببببببك وضبببببببع فبببببببي بيكبببببببر زجببببببباجي  ,الكلوريبببببببد وذلبببببببك بأضبببببببافم نتبببببببران النضبببببببم البببببببى مببببببباء الغسبببببببل

المببببببببببباء المقطبببببببببببر رشبببببببببببح الجلبببببببببببيط مبببببببببببل وسبببببببببببجن لدرجبببببببببببه الغليبببببببببببان بعبببببببببببد أضبببببببببببافم كميبببببببببببم مبببببببببببن 200
نقبببببببببل الراشبببببببببح البببببببببى ورلبببببببببم ترشبببببببببيح معلومبببببببببم البببببببببوزن الطبببببببببري , أجبببببببببر  ال وكشبببببببببف عبببببببببن الكلوريبببببببببد مبببببببببر 

سببببببببببببببباعم )عبببببببببببببببباس 24م لمبببببببببببببببده  60فبببببببببببببببي طببببببببببببببببق بتبببببببببببببببري ثبببببببببببببببم جنبببببببببببببببف علبببببببببببببببى درجبببببببببببببببم حبببببببببببببببرارال 

 : محسبن نسبم  بكتان الكالسيوم من جسل المعادل( 3883وعباس,

                                         

 وزن الراس  بعد التجنيف                                                                                   
 x 333 _________________      النسبم المئويم لبكتان الكالسيوم = 

 وزن العينم                                            

 

   الحنطة: أصنافالمحتوى الرطوبي في أورا   6-4-3

أجببببببببببببببذ الببببببببببببببوزن الرطبببببببببببببب  لببببببببببببببثس  أوراق مببببببببببببببن كببببببببببببببل وحببببببببببببببدال تجريبيببببببببببببببم ولكافببببببببببببببم األصببببببببببببببناف       
ثبببببببببم أجبببببببببذ  ,سببببببببباعه 12م لمبببببببببده 60حبببببببببرارال  مالمزروعبببببببببم ثبببببببببم جننبببببببببن األوراق فبببببببببي النبببببببببرن علبببببببببى درجببببببببب
حسببببببببببب  المحتبببببببببببو  الرطبببببببببببوبي وفبببببببببببق  .( 3883البببببببببببوزن الجببببببببببباف لكبببببببببببل عينبببببببببببم  )عبببببببببببباس وعبببببببببببباس ,

 المعادلم التاليم 

 الوزن الجاف –الوزن الرط                             
 x 333 ______________________المحتو  الرطوبي = 

 الوزن الرط                                   

 

                              حنطة:صناف الية ألئتقدير بعض الصفات الفي يا 5-3  
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 وعرضها: ياس طول االورا  1-5-3 

عنببببببببببببد عببببببببببببرض الأوراق مببببببببببببن كببببببببببببل وحببببببببببببدال تجريبيببببببببببببم لألصببببببببببببناف المزروعببببببببببببم ولببببببببببببيس  عشببببببببببببرالأجببببببببببببذ 
 .طول بواسطم شريط لياس وال منتصف الورلم

 : عدد الحبوب في السنبلة 2-5-3

 عدد الحبو  في كل سنبلم . نبصورال عشوائيم من كل صنف وحسب مسنبلجمسون  نأجذ  

   حنطة:عمل مقاطع نسيجية ألورا  أصناف ال 6-3

 /فبببببببببببببي مركبببببببببببببز علبببببببببببببوم البحبببببببببببببار حنطبببببببببببببم السبببببببببببببتهصبببببببببببببناف الوراق أعمبببببببببببببل المقببببببببببببباطع النسبببببببببببببيجيم أل 
جنببببببببباز  عمالأ.د. سبببببببببالم عببببببببببد مطلبببببببببك وذلبببببببببك  بأسبببببببببت  . تحبببببببببن أشبببببببببراف ومسببببببببباعدالجامعبببببببببم البصبببببببببرال

 -وكاالتي: freezing microtomeالقطع النسيجي بالتجميد 

ل باسبببببببببتعمال عمبببببببببل لوالببببببببب  التحميبببببببببلم 33-هبببببببببيء جنببببببببباز التقطيبببببببببع بالتجميبببببببببد علبببببببببى درجبببببببببم حبببببببببرارال 
تبببببببببم تقطيعنبببببببببا  حنطبببببببببمحامبببببببببل ألمنيبببببببببوم أسبببببببببطواني مبببببببببن جبببببببببسل وضبببببببببع جبببببببببزء عرضبببببببببي مبببببببببن ورلبببببببببم ال

جاصببببببببم فببببببببي المبببببببباء داجببببببببل الحامببببببببل  وبعببببببببد اكتمببببببببال انجمبببببببباد المبببببببباء داجببببببببل ال شببببببببنرال  حبببببببباد مبواسببببببببط
تببببببببببببببم البببببببببببببببدء بببببببببببببببالتقطيع  بأسببببببببببببببتعمال شببببببببببببببنران جاصببببببببببببببم   (مالمقطوعبببببببببببببب مالحامببببببببببببببل )حببببببببببببببول الورلبببببببببببببب

المقطبببببببببببببع مبببببببببببببايكرومتر ,بعبببببببببببببد ذلبببببببببببببك حملبببببببببببببن  ويكبببببببببببببون سبببببببببببببمك ان,درجببببببببببببب 10موضبببببببببببببوعم بزاويبببببببببببببم 
المقببببببببباطع الناتجبببببببببم علبببببببببى شبببببببببرائح زجاجيبببببببببم منيئبببببببببم بدرجبببببببببم حبببببببببرارال الغرفبببببببببم لغبببببببببرض سبببببببببح  المقطبببببببببع 

-beilzثبببببببببم فحبببببببببص المقطبببببببببع مباشبببببببببر تحبببببببببن المجنبببببببببر الضبببببببببوئي مبببببببببن نبببببببببوع ,مبببببببببن سبببببببببطح الشبببببببببنرال 
biomed  8وبعبببببببببببد الحصبببببببببببول علبببببببببببى  النتيجبببببببببببم المطلوببببببببببببم ثببببببببببببن المقطبببببببببببع بأسبببببببببببتعمال النورمبببببببببببالين 

المثبتببببببببببببه ال غسببببببببببببلن  المقبببببببببببباطع بالمبببببببببببباء المقطببببببببببببر للببببببببببببتجلص مببببببببببببن فببببببببببببائض المبببببببببببباد% بعببببببببببببد ذلببببببببببببك 
السببببببببببببنرانين  ال%لغببببببببببببرض سببببببببببببح  الماء,وبعببببببببببببدها أضببببببببببببيف  مبببببببببببباد70الكحببببببببببببول االثيلببببببببببببي  عمالواسببببببببببببت

وبعببببببببببببببد اتمببببببببببببببام التصبببببببببببببببيغ غسببببببببببببببلن  المقبببببببببببببباطع , للمقبببببببببببببباطع لمببببببببببببببدال دليقتببببببببببببببين لغببببببببببببببرض التصبببببببببببببببيغ 
الكحببببببببببول األثيلببببببببببي للببببببببببتجلص مببببببببببن الصبببببببببببغم الزائببببببببببدال وبعببببببببببد أكمببببببببببال هببببببببببذه الجطببببببببببوال يببببببببببتم  عمالبأسببببببببببت



33 

 

للمقطببببببببببببع لغببببببببببببرض الترويببببببببببببق حملببببببببببببن  المقبببببببببببباطع بقطببببببببببببرال مببببببببببببن مببببببببببببادال   xylemالببببببببببببزايلين  مأضبببببببببببباف
D.P.X م تحضبببببببببببببير الشبببببببببببببرائح الدائميبببببببببببببم تبببببببببببببم تصبببببببببببببويرها العمبببببببببببببل الشبببببببببببببرائح الدائميبببببببببببببم ,بعبببببببببببببد اتمببببببببببببب

وحسببببببببببببببن  10xتكبيببببببببببببر علببببببببببببى لبببببببببببببوال  olympsبأسببببببببببببتجدام مجنبببببببببببببر ضببببببببببببوئي مركببببببببببببب  مببببببببببببن نبببببببببببببوع 
المسببببببببببافم بببببببببببين الحببببببببببزم الوعائيببببببببببم والبشببببببببببرال عببببببببببن طريببببببببببق عدسببببببببببم مدرجببببببببببم وضببببببببببعن فببببببببببي المجنببببببببببر 

 ( . 3893)عبد الحسين ,ه المذكور أعس

 

  اإلحصائيالتحليل   7-3

كتجار  أحاديم وثنائيم العامبل   C.R.Dأجرين جميع التجار  المجتبريم وفق التصميم العشوائي الكامل  
( تصببميم القطاعببان العشببوائي الكامببل ولورنببن المتوسببطان  RCBDأمببا التجببار  الحقليببم فننببذن بتصببميم )

فبي  3.33( تحبن مسبتو  احتمبال L.S.D)  Least significant Difference طريقم ألبل فبرق معنبويب
 ( 3333؛ علي ,  3893وجلف اهلل ,  في التجار  الحقليم ) الراوي  3.33التجار  المجتبريم و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 الفصل الرابع

 the resulte and discussionالنتائج والمنا شة 

 النتائج والمنا شة       -4

 الدراسة البيئية  4-1

 المسح الحقلي:1-1-4

 نسبة االصابة والكثافة العددية ألنواع المن على محصول الحنطة. 4-1-1-1

  للنبوع إلصبابمفبي نسببم ا( وجبود فبروق معنويبم  3َبينبن نتبائج دراسبم المسبح الحقلبي جبدول )      
Rhopalosiphum padi  إذ بلغببن أعلببى نسببببم  ,للمنبباطق المدروسببم علببى محصبببول الحنطببم

 .% في منطقم المدينم  64.34 كانن  %في منطقم الكحسء وألل نسبم إصابم90.33إصابم 

% 83.09إذ بلغبن أعلبى نسببم إصببابم , شبنري  أجبذ العينبانوجبدن فبروق معنويبم ببين كمبا 
أمبا بالنسبببم , % 38.00اذ بلغببن جبسل شبنر كببانون الثباني  وألببل نسببم إصبابم جببسل شبنر آذار 

كانببببن أعلببببى نسبببببم إصببببابم  لببببوحظ أن تببببأثير التببببداجل بببببين األشببببنر والمنبببباطق المدروسببببم   الببببى
%فبي 33.33جسل شنر كانون الثباني  وألبل نسببم إصبابم بلغبن % في منطقم الكحسء  88.33

 منطقم المدينم  لشنر آذار.
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 Rhopalosiphum بدالنوعمحصدول الحنطدة ل االصداب    ( نسدبة 1جددول)
padi البصرة و  ميسانمحافظتي  بعض مناط   في. 

 األشنر     كانون الثاني آذار طقممعدل تأثير المن
 المناطق    

 الميمونه 83.00 63.64 49.33
 الطبر 83.64 38.64 46.34
 الكحسء 88.33 64.33 90.33
 البتيرال  98.33 38.33 43.33
 كمينال 94.64 63.00 43.33
 المدينه 93.00 33.33 64.34
 القرنه 96.64 33.64 43.64

 معدل تأثير الشنر 83.09 38.00 
 0.6للتداجل =  3.04لألشنر =  3.39للمناطق =    LSD (0.5)ليمم 

 للنببببببببوع  م العدديبببببببم ( وجبببببببود  فبببببببروق معنويببببببببم فبببببببي معبببببببدل الكثافببببببب3بينبببببببن نتبببببببائج جبببببببدول )     
Rhopalosiphum padi  ورلبم فبي  حشبرال / 03.00 هباسبجلن أعس اذ الحنطبم.علبى محصبول

كبذلك لبوحظ ورلبم فبي منطقبم القرنبم والمدينبم .  حشبرال / 33.64منطقم الكحسء وألل كثافم عدديبم 
/ ورلببم جببسل شببنر كببانون الحشببر  00.33بلغببن أعلببى كثافببم  اذ فببروق معنويببم بببين األشببنر وجببود 

/ ورلبببم جبببسل شبببنر آذار, أمبببا تبببأثير التبببداجل ببببين األشبببنر  الحشبببر  33.63الثببباني   وألبببل كثافبببم 
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ورلببم فببي منطقببم  الكحببسء  جببسل شببنر  حشببرال / 09.33 هببا أعس سببجلاذ  ,والمنبباطق المدروسببم
 ورلم في  منطقم المدينم  والقرنم جسل شنر آذار. حشرال / 38.33 وأللنا ن الثاني  كانو 

 

 

علدى محصدول  Rhopalosiphum padi للندوع  العدديدة ة( الكثافد2جددول )
 . (ور ة حشرة/حنطة )ال

 االشنر                 كانون الثاني آذار طقممعدل تأثير المن

    المناطق

 الميمونه 03.64 30.64 38.64
 الطبر 03.00 30.33 39.64
 الكحسء 09.33 33.64 03.00
 البتيره 00.33 33.00 34.64
 كمينال 03.33 38.64 33.00
 المدين  03.00 38.33 33.64
 القرنه 03.00 38.33 33.64

 معدل تأثير الشهر 00.33 33.63 
 3.33للتداجل =  3.34لألشنر =  3.99للمناطق =    LSD (0.5)ليمم 

  graminum للنبببببوع   إلصبببببابمفبببببي نسببببببم ا( وجبببببود فبببببروق معنويبببببم  0َبينبببببن نتبببببائج جبببببدول ) 
Schizaphus  فببي  %03.33إذ بلغببن أعلببى نسبببم إصببابم  ,للمنبباطق المدروسببم  حنطببممحصببول العلببى

وجبببدن فبببروق معنويبببم ببببين   , وكبببذلك% فبببي منطقبببم الكحبببسء 33.00منطقبببم المدينبببم وألبببل نسببببم إصبببابم 
% جببسل شببنر آذار وألببل نسبببم إصببابم جببسل شببنر كببانون 08.33إذ بلغببن أعلببى نسبببم إصببابم  ,األشببنر
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سببببجلن أعلببببى نسبببببم إصببببابم فأمببببا تببببأثير التببببداجل بببببين األشببببنر والمنبببباطق المدروسببببم , % 36.34الثبببباني 
%فببي منطقبببم البتيبببرال  33.00% فببي منطقبببم المدينببم  جبببسل شببنر آذار  وألبببل نسببببم إصببابم بلغبببن 33.64

 كانون الثاني.جسل شنر 

 

 

 

  graminum  حنطة بالنوعمحصول الل   صابةاإل( نسبة 3جدول )
Schizaphus  في بعض مناط  البصرة وميسان. 

 األشنر كانون الثاني آذار  ممعدل تأثير المنطق

 المناطق     

 الميمونه 34.00 06.64 34.33

 الطبر 33.64 06.00 36.33

 الكحسء 36.00 36.00 33.00

 البتيره 33.00 03.00 33.90

 كمين 33.64 33.00 03.33

 المدينه 39.00 33.64 03.33

 القرنه 38.00 33.00 03.00

 معدل تأثير الشنر 36.34 08.33 
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 3.89للتداجل =  3.43لألشنر = 3.33للمناطق =    LSD (0.5)ليمم                 

    graminumمبنل عدديبمال م( وجود  فروق معنويم في معبدل الكثافب3بينن نتائج جدول )      
Schizaphus ورلبم فبي  حشبرال / 23.50سبجلن أعلبى كثافبم عدديبم  اذ  حنطم,على محصول ال

كببذلك  وجببدن  ,ورلببم فببي منطقببم الطبببر حشببرال /39.34منطقببم البتيببرال والقرنببم  وألببل كثافببم عدديببم 
حشببره / ورلببم جببسل شببنر آذار 39.64بلغببن أعلببى كثافببم وصببلن  أذفببروق معنويببم بببين األشببنر 

 ,أمبببا تبببأثير التبببداجل ببببين األشبببنر ,حشبببره / ورلبببم جبببسل شبببنر كبببانون الثببباني 33.34وألبببل كثافبببم 
حشبرال /ورلبم فبي منطقبم  القرنبم   جبسل شبنر 03.00والمناطق المدروسم فقد سبجلن أعلبى كثافبم 

 كانون الثاني . حشرال /ورلم في  منطقم الميمونم جسل شنر33.64نون الثاني  وألل كثافم كا

علددددى  graminum  Schizaphus لندددوعالعدديددددة ل ة( الكثافددد4جددددول )
 حشرة/ور ة . حنطةال محصول

 األشنر              كانون الثاني آذار ممعدل تأثير المنطق

 قالمناط

 الميمونه 33.64 36.64 39.64

 الطبر 33.00 33.33 39.34

 الكحسء 33.64 34.00 33.33

 البتيره 33.00 03.00 30.33

 كمين 33.64 39.64 33.33

 المدينه 33.64 03.00 33.33

 القرنه 33.64 03.00 30.33
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 معدل تأثير الشنر 33.43 39.64 

 3.33للتداجل =  3.80لألشنر = 3.04للمناطق =    LSD (0.5)ليمم 

 للنوع مألصابفي نسبم ا( وجود فروق معنويم 3َبينن نتائج دراسم المسح الحقلي جدول ) 
Sitobion avenae   في منطقم المدينم 39.34إذ بلغن أعلى نسبم إصابم  حنطم,محصول العلى %

إذ بلغن أعلى نسبم  ,كمين كما وجدن فروق معنويم بين األشنرال% في منطقم 33.43وألل نسبم إصابم 
%أما تأثير التداجل  3.33% جسل شنر آذار وألل نسبم إصابم جسل شنر كانون الثاني 83.38إصابم 

% في منطقم المدينم جسل شنر 86.03سجلن أعلى نسبم إصابم  ,أذبين األشنر والمناطق المدروسم 
 الثاني. %في جميع المناطق جسل شنر كانون3.33آذار وألل نسبم إصابم بلغن 

 

فددي  Sitobion avenae  للنددوع حنطددةمحصددول الل   إصددابة  ( نسددبة5جدددول )
 .مناط  البصرة وميسان بعض

 كانون الثاني آذار ممعدل تأثير المنطق

 

 االشنر

 المناطق

 الميمونه 3.33 83.33 34.33

 الطبر 3.33 83.00 34.34

 الكحسء 3.33 80.34 36.60

 البتيره 3.33 80.34 36.40

 كمينال 3.33 83.33 33.43
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 المدين  3.33 86.30 39.34

 القرنه 3.33 83.33 34.43

 معدل تأثير الشهر 4.44 94.49 

 3.38للتداجل =  3.33لألشنر = 3.44للمناطق =    LSD (0.5)ليمم 

 لنوعالمأجوذال لالعدديم  موجود  فروق معنويم في معدل الكثاف (6بينن نتائج جدول )
Sitobion avenae حشره/ ورلم 33.33 سجلن أعلى كثافم عدديم أذ  حنطم,على محصول ال

وجدن  , كذلككمينالحشره /ورلم في منطقم  33.43 في منطقم الميمونم وألل كثافم عدديم 
حشره/ ورلم  3.33بلغن أعلى كثافم جسل شنر آذار وألل كثافم  اذ  ,فروق معنويم بين األشنر

لوحظ التداجل بين األشنر والمناطق المدروسم  بالنسبم الى تأثير  ماجسل شنر كانون الثاني, أ
حشرال /ورلم في منطقم الميمونم   جسل شنر آذار   وألل كثافم  39.33أعلى كثافم ان 

 حشره /ورلم في جميع المناطق المدروسم جسل شنر كانون الثاني.3.33

  حنطةمحصول العلى Sitobion avenae لنوعالعددية ل ة( الكثاف6جدول )

 .حشرة/ور ة            

 األشنر كانون الثاني آذار ممعدل تأثير المنطق

 المنطقم

 الميمونه 3.33 39.33 33.33

 الطبر 3.33 33.84 33.89

 الكحسء 3.33 36.33 30.33

 البتيره 3.33 36.34 30.30
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 كمين 3.33 33.30 33.43

 المدينه 3.33 39.03 33.33

 القرنه 3.33 33.90 33.83

 معدل تأثير الشنر 3.33 36.63 

 3.30للتداجل =  3.08لألشنر =  3.40للمناطق =    LSD (0.5)ليمم 

 في كليم الزراعم وجدن مساحم صغيرال زرعن بمحصول المسح الحقلي مجسل عملي
 م تصل بنسب  Aphis fabaeدمن البالسء االسو انصابم بحشر م وكانن مصنف برشلونحنطم ال

تصي  أذ  مصي  العديد من العوائل النباتييمن البالسء االسود  ( أن3333 )صكر بين  .% 75
 نوع. 400اكثر من 

 

 على محصول الحنطة )الحقل الدائمي( :المن نواع التواجد الموسمي ال  2-1-4

االنببواع المدروسببم جببسل جمسببم أشببنر أبتببداءا" مببن شببنر  ( ظنببور1أظنببرن نتببائج الشببكل )
 Rondani  graminum نبببببببببوعال كبببببببببانون الثببببببببباني ولغايبببببببببم منتصبببببببببف شبببببببببنر آيبببببببببار  أذ ظنبببببببببر 

Schizaphus  موبكثافببببوأيببببار أشببببنر كببببانون الثبببباني وشببببباط وآذار ونيسببببان    جمسببببم علببببى مببببد 
 مأن النبوع مبن الحنطبنسحبظ مبن جبسل الشبكل   .شنر آذار  لورلم جس حشره / 36.10ألصاها 

حشببرال /ورلببم   06.0 كببان ألصببى كثافببم لببه    Rhopalosiphium padiالبقعببم البرتقاليببم  انذ
االصبابه  مبن باكسبتان أن  Tanveer et.al (2015) ذكبرهشبنر شبباط  هبذا يتنبق مبع مبا  لجبس

اسبتمرن حتبى االسببوع االول أننبا في النصف الثاني من شنر كانون الثاني و  مواضح البنذه الحشر 
ببدأ ببالظنور    Sitobion avenaeاالنكليبزي  من مبن الحنطبأمن شبنر آيار.كبذلك يببين الشبكل  

 Ali, ببين  آذار حشبره /ورلبم جبسل شبنر  33.00من بدايم الشنر الثاني حتى بلغ ألصى كثافم 
et.al  (2015)   أن االصببابم بببالنوعSitobion avenae  الول مببن شببنر بببدأ فببي االسبببوع ا
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علببى أعببداد جببسل االسبببوع االول والثبباني مببن شببنر أسببجل  حتببىشببباط وازدادن االصببابم فيمببا بعببد 
هببذه االنببواع جببسل أشببنر الربيببع وهببي آذار ونيسببان تواجببد فببي ولببن الحببق.ان  ن أنجنضببثببم  آذار
الحشببره  مشببترك علببى نشبباطال همبباتأثير و والرطوبببم النسبببيم  الالببى االعتببدال فببي درجببان الحببرار  يعببود 

فبي النشباط االيضبي ممبا يبيدي لعسبراع ال وجصوبتنا وبالتالي زيبادال أفبراد المجتمبع فضبس عبن زيباد
( ان 3890أوضبح ديلبي واجبرون ) .(Wains et.al, 2008 ,شبابمان, 3896التمثيبل الغبذائي) 

 االنزيمان التي تحد  في العمليان االيضيم تزداد بأزدياد درجان الحرارال البى حبد معبين تناعسن 
جزيئان البروتين او تغير طبيعتنا وبالتالي ييدي الى مون  فاعليم تغير نتيجميقل عنده النشاط  ثم

 يسحظ وجود بقايا الحشرال على االجزاء النباتيم. , من ذلكالحشرال 

البى حبدود معينبم  درجبم الحبرارال ارتنباع عنبد  تبزداد أن أعداد المن  Aheer et.al (2007)بين   
الحنطببم تصببل لحشببران المببن علببى محصببول مببن ذلببك يتبببين أن االصببابم  بعببدها تببنجنض بالتببدريج

ان حشبر ل االكثبر مسءمبم درجبم الحبرارال فبي نطباق أذ أنآذار  طيلم شبنرننايم شباط و ألصاها عند 
وكبيبببرا علببى الزيببادال والنقصببان فبببي  "واضببحا "تببيثر تببأثيرا الحبببرارال ان أن التقلبببان فببي درجببو  ,المببن

أن النتبرال بعبد  Tanveer et.al (2015)و Aslam et.al (2005)  . ببينالمبن ان أعبداد حشبر 
تدجل حبو  الحنطم في الطور الحليبي مسببم زيادال العصبارال النباتيبم ممبا يبدعم أعلبى  شنر شباط

ولغايبم دجبول الحببو  فببي طبور النضبج  تببدأ أعببداد المبن باالجتنباء نتيجببم  نسببم مبن سبكان المببن 
 Hanyلألرتناع التدريجي ببدرجان الحبرارال فضبس عبن الزيبادال فبي أعبداد االعبداء الطبيعيم.أوضبح 

et.al (2009)  أن كببببامسن ويرلببببان أبببببو العيببببد )الدعاسببببيق ( والمنترسببببان االجببببر  المنافسببببم
و  Atwal et. al (1998) ذروتنببا فببي الحقببول ,كببذلك أشبباروالطنيليببان تكببون متواجببدال فببي 

(Mohamad et.al (2013  ببين كثافبم المبن ودرجبه الحبراره  أن  هنباك أرتباطبا" عبالي المعنويبم
 . القصو  والصغر  في حين لم يكن هناك ارتباط بين كثافم المن المرتنعم مع الرطوبم النسبيم
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 34.43للتداجل =    LSD (0.5)ليمم 

 حنطةمحصول ال على( التواجد الموسمي ألنواع حشرات المن 1شكل )

 
 33.33=  لسشنر    LSD (0.5)ليمم 

 ( معدل االشهر لتواجد حشرات المن 2شكل )
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 مارس  نيسان  آذار شباط  كانون الثاني 
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 34.43=  لسشنر    LSD (0.5)ليمم 

 ( معدل أنواع المن خالل االشهر المدروسة 3شكل )

 

 
 (  معدل درجان الحرارال والرطوبم النسبيم لمحافظم البصرال للموسم 3شكل )

R. padi S. graminum S. avenae
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 .3336- 3333الزراعي             

شببببببببببببببكل 
 ( درجان الحرارال والرطوبم النسبيم لمحافظم ميسان للموسم 3)

 .3336-3333الزراعي            

 

 

 .البرتقالية من الحنطة ذو البقعة بلالصابة  حنطةحساسية أصناف ال 4-1-4

 اذ  حنطبم المدروسبم,وجود فروق معنويم لألصابم بين أصناف ال 9و 4بينن نتائج الجداول 
حشبرال  09.36% وبكثافبم عدديبم بلغبن 43.33اذ بلغبن سجل صنف الصباح أعلى نسبم إصابم 

% وبكثافببببم عدديببببم بلغبببببن  03.33أصببببابم بلغببببن  / ورلببببم  بينمببببا الصببببنف  برشببببلونم ألببببل نسببببببم
حشببرال /ورلببم , كببذلك وجببد فببرق معنببوي بببين االشببنر اذ سببجل فببي شببنر آذار أعلببى معببدل 36.49

حشرال /ورلبم وشبنر آيبار ألبل  38.38% وأعلى كثافم عدديم بلغن  93.33لنسبم اإلصابم بلغن 
جتسف  أعداد أ.أن رلم حشرال /و  8.33% وألل كثافم عدديم بلغن  33.93معدل لسصابم بلغن 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2 3 4 5

ة 
وب

ط
لر

وا
ة 

ار
حر

 ال
ت

جا
در

 
 

 االشهر 
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 Yuالمببن علببى االصببناف المجتلنببم يعببود الببى االجببتسف فببي الجصببائص  الكيميائيببم لسصببناف 
et.al ,2006) .)  

على ستم عشر  Diuraphis noxia للنوع  المن انسكان حشر  Ou et.al (2005)درس 
األسببوع الثالب  ل على جميع االصناف جس تواجدالمن بال انبدا سكان حشر  أذ,حنطم صننا من ال

األسبببوع فببي  حتببى بلغببن ذروتنبا  آذار فبي االسبببوع األول مبن ثبم أزدادن زيببادال تدريجيببمشببباط  مبن
األسببوع االجيبر بعبد  بعدها حبد  تغيبر منباجب  بأنجنباض أعبدادها  ,صنافعلى جميع األ الثاني
 Huet.al,(2016) بين في باكستان .أظنرن نتائج بح  آجر في باكستان  ننسم  آذار العام من
 علببى سببتم أصببناف مببن الحنطببم Schizaphus graminium R. حنطببمسببكان حشببرال مببن الأن 
فبي االسببوع كانون الثاني وأرتنع تبدريجيا  النصف الثاني من ظنرن إصابم لكل االصناف جسل أ

علببببى جميبببع االصبببناف وسببببجل ننسبببم وبلبببغ البببذروال جببببسل آذار العبببام , شببببباط  الثالببب  مبببن شبببنر 
 .آذار  30جب في أعداد المن بعد أنجناض منا
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 البقعة البرتقالية ذاتبحشرة من الحنطة  حنطةأصناف ال  في الصابة ا( نسبة 7جدول )

معدل تأثير 
لصنفا  كانون الثاني شباط آذار نيسان آيار 

 األشنر
 

 المحصول
 برشلونم  28.43 38.23 51.87 22.27 9.70 30.10

88أباء  35.17 41.83 48.00 27.33 11.57 32.78  

 أبوغري  38.90 52.27 57.43 33.90 15.37 39.57

 االلمانيم  63.17 71.63 80.70 53.80 23.83 58.63

 آدنم تركي  73.47 76.67 91.33 71.83 33.47 69.35

 الصباح  78.60 81.60 98.17 76.50 35.17 74.01

معدل تأثير  63.55 72.45 85.50 57.13 25.82 
 األشنر

 

  3.33للتداجل = 3.33لألشنر =  0.49االصناف  =     LSD (0.5)ليمم 
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( الكثافات العددية المأخوذة لحشرة من الحنطة ذو البقعة البرتقالية على ست 8جدول )
حنطة.أصناف منتخبة من ال  

 

معدل تأثير 
صنفال كانون  شباط آذار نيسان آيار 

 الثاني

 األشنر
 

 المحصول
 برشلونم  19.17 22.17 26.17 11.67 4.73 16.78

88أباء  20.43 25.13 28.17 12.50 5.10 18.27  

 أبوغري  22.17 33.20 37.37 15.90 6.33 22.99

 االلمانيم  38.33 42.13 48.93 21.57 8.93 31.98

 آدنم تركي  46.27 46.93 52.67 22.80 9.17 35.57

 الصباح  51.20 51.33 54.67 24.60 11.00 38.56

معدل تأثير  39.51 44.18 49.59 21.81 9.05 
 األشنر

 
 3.30للتداجل =  3.33لألشنر =  3.33االصناف  =     LSD (0.5)ليمم 

 المدى العائلي ونسب االصابة ألنواع المن.    5 -4-1

إصببابم أنببواع المببن لتسببعم أنببواع نباتيببم مببن جببسل أجببراء عمليببان المسببح الحقلببي  8يبببين الجببدول 
,وكببان كببس مببن محصببولي الشببعير والببذرال الصببنراء مصببابتين بثسثببم أنببواع مببن المببن فببي حببين بقيببم 

كانبن فبي  R.padiاألنواع النباتيم األجر  كانبن مصبابم بنبوع واحبد .أعلبى نسب  اإلصبابم ببالنوع 



49 

 

كانن أيضبا فبي نببان الشبعير بنسببم تصبل  S. avenae% وفي النوع 43نبان الشعير أذ بلغن 
63.  % 

نحصببرن اإلصببابم إ% فببي حببين 86فكببان فببي نبببان القصبب  بنسبببم  S. graminiumأمببا النببوع
 % على التوالي.86% و 83في نباتي المصلم والحرفش بنسبم تصل  A.fabaeبالنوع 

 ونس  اإلصابم ألنواع المن المدروسم .المد  العائلي  (  9جدول )

أسم  ن
 النبات

 *اإلصابة بأنواع المننسبة  الشهر االسم العلمي
R.p. S.a. Sg A.f. 

1 
 

السلق 
 البري

var.cicla vulgaris 
Beta 

كانون الثاني وشباط 
 وآذارونيسان

33    - - - 

 Hordeum الشعير 2
aestivum 

 كانون الثاني وشباط و
 آذار

43 63 33  - 

الذره  3
 الصنراء

Zea mays  33  33 33 األولتشرين - 

 - - 83 - آذار Malva praviflora الجباز 3
 Lolium rigidum حنيطم 3

gaud 
 - - 38 - شباط وآذار

 Lolium رويطم 6
temulentum L. 

 - - 03 - شباط وآذار

القص   4
 البري

Arundo donax  تشرين االول و تشرين
 األولالثاني وكانون 

- - 86 - 

 83 - - - نيسان وآيار  Polygonum مصالم 9
 86 - - - نيسان وآيار .avicularo L حرفش 8
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1* ,R.padi2-* S.avenae, 3-, S.graminum*4 -*Aphis faba 

 

 

 صور بعض أنواع المن.

 

 S.graminium  3صورال 

 

 S.avenae 3صورال 
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 R.padi                           0صورال 

 

 الحنطة المدروسة.صناف ألورا  أ ةالمحتويات الكيميائي رتقدي2-4 

 الكلوروفيل 1-2-4

معنويبم ببين  االصبناف فبي كميبم  الكلوروفيبل  "( ان هنباك فرولبا33أوضحن نتائج جدول )
أمببا الببل كميببم  غببم  333ملغببم / 3.393مببن الكلوروفيببل  معببدلعلببى أذ  سببجل الصببنف الصببباح أ

 .غم  333ملغم / 3.334و الصنف )أبو غري ( بكميم  88برشلونم وأباء كانن للصنف 

 الكاروتين 2-2-4

 .( عدم وجود فروق معنويم بين االصناف في  كميم الكاروتين 33بينن النتائج جدول )

 النتروجين الكلية في االورا  نسبة 3-2-4

االصبناف فبي نسببم النتبروجين الكليبم فبي (ان هناك فرولا معنويبم ببين 33بينن نتائج جدول )
 3.6% والصنف برشلونم ألل نسبم بلغن  0.8االوراق أذ سجل صنف الصباح أعلى نسبم بلغن 

. % 

 نسبة الكربوهيدرات 4-2-4 
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 الكليم فيبين االصناف في كميم الكربوهيدران  م( وجود فروق معنوي33كذلك بينن نتائج جدول )
% أما ألل نسببم كانبن  3.3على نسبم للكربوهيدران في الصنف برشلونم بلغن أكانن االوراق اذ 

 %.  3.3للصننين آدنم تركي والصباح أذ بلغن 

 بكتات الكالسيومنسبة   5-2-4

اذ سبببجل بكتببان الكالسببيوم االصببناف فبببي كميببم فببروق بببين  وجبببود ( 33بينببن نتببائج جببدول )
% بينما ألبل نسببم كانبن فبي الصبنف الصبباح اذ بلغبن  03.0بلغن الصنف برشلونم أعلى نسبم 

30.0. %  

 

 نسبة المحتوى المائي في أورا  أصناف الحنطة  4-2-6

, أذ ( وجود فروق معنويم بين االصناف في المحتو  الرطوبي لسوراق33بينن نتائج جدول )
برشببلونم اذ بلغببن % وألببل نسبببم كانببن للصببنف  93.0سببجل الصببنف الصببباح أعلببى نسبببم بلغببن 

43.4 .% 

 العال ة لمعامل االرتباط  بين الصفات الكيميائية ونسب اإلصابة والكثافة العددية.7 -4-2         

 حنطببملمحصببول ال مببنر مببن تببأثير الكبباروتين فببي جببذ  البببكأيتبببين ان تببأثير الكلوروفيببل كببان 
مببن جببسل عسلببم االرتببباط بببين نسبببم االصببابم والكثافببم العدديببم المببأجوذال للحشببرال علببى االصببناف  

المبببواج الضبببوئيم ا يعبببود ذلبببك البببى و علبببى التبببوالي  3.46و 3.93وكميبببم الكلوروفيبببل التبببي بلغبببن  
( أن 3883أوضح الزبيدي )أذ . انلنا تأثير على سلوك الحشر التي  سطح النبان  لىالمنعكسم ع

من اللنانم تتحاشبى أصبناف اللنانبم ذان االوراق الحمبراء وتنضبل االصبناف ذان االوراق  نكامس
وأشببببار توفيببببق  ألغببببراض التغذيببببم مببببن الثانيببببم. "الجضببببراء رغببببم محتويببببان االولببببى اكثببببر تنضببببيس

كثر من األنتحباءان أ(الى أن نشاط الحشران يعتمد غالبا على أستجابان مرتبطم بأثنين أو 3843)
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فبببي ولبببن واحبببد وتسبببمى بأنتحببباءان التوجيبببم المشبببترك أحبببدهم لبببوني واالجبببر كيميبببائي التبببي تحبببد  
 . النبان متستحدثه رائح

بواسبببطه  اجترالنببباغضبببم ولينبببه يسبببنل  تنانسبببجأكميبببم النتبببروجين فبببي االوراق يجعبببل  الأن زيببباد
 .(Archer,1982أجزاء فم الحشرال وبالتالي الى زيادال االصابم )

ن زيادال كميم النتروجين فبي أوراق محصبول القطبن يبيدي أNevo and Coll (2001) وجد 
 Zarghami. في دراسم لام بنا   Aphis gossypiiالى أنجناض مقاومته ضد حشرال من القطن 

et.al (2010)   من جسل معالجم أوراق اللنانم  بتراكيز مجتلنم من النتروجين القابل للذوبان في
أزدادن أعبدادها حتبى بلغبن  .Brevicoryne brassica Lاالوراق وجبد أن حشبران مبن اللنانبم 

 .ألصاها عند المستو  العالي من تركيز النتروجين 

مبببن جبببسل أيجببباد عسلبببم االرتبببباط ببببين نسببببم االصبببابم والكثافبببم العدديبببم مبببن جنبببم و كميبببم  
-و  3.84-الكربوهيببدران, مببن جنببم أجببر  وجببد هنبباك عسلببم عكسببيم أذ بلغببن معامببل االرتببباط 

كلما زادن  كميم الكربوهيدران كلمبا للبن الكثافبم أنه  (3883بين الزبيدي ) على التوالي .  3.83
بالحشبران تعبود البى  لعصبابمن المقاومبم النباتيبم أمبن  ننسبم  فبم وكبذلك اشبار الباحب السكانيم لآل

لببتجلص مببن ولببذلك فببأن ميكانيكيببم  ا ,رتنبباع نسبببم المببواد الكربوهيدراتيببم  الببى المببواد النتروجينيببم أ
ئبدال عبن حاجبم الحشبرال عمليبم ضبروريم بالنسببم للحشبران الماصبم للعصبارال االمواد الكربوهيدراتيم الز 

الحببوامض االمينيبم فببي العصببارال النباتيبم تكببون لليلببم لبذلك وجببد التحببور الحاصببل  مالنباتيبم ألن نسببب
ر طريق االنتشبافي القناال النضميم الوسطى والذي يسمى بغرفم الترشيح وهو تحور يستجلص عن 

ارال النباتيبببم الممتصبببم ويوصبببلنا البببى المسبببتقيم دون صبببالزائبببد مبببن المبببواد الغذائيبببم الموجبببودال فبببي الع
المرور بالمعدال وبذلك يضمن التحور عدم تجنيف السبائل البدموي وأيضبا مبرور تركيبز مناسب  مبن 

 .(3893)الدركزلي ,ال اءم من أداء وضينتنا بكنضلتتمكن انزيمان الن الالعصارال النباتيم في المعد

من جسل أيجاد عسلم االرتباط بين نسبم االصابم والكثافم العدديبم مبن جنبم و نسببم بكتبان  
أن على التوالي ,  3.86-و  3.83-الكالسيوم يتبين أن العسلم عكسيم اذ بلغن معامل االرتباط 
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حشبران المبن نتيجبم عبدم  ببذلك تبيدي البى أبعبادزيادال بكتان الكالسيوم تيدي لزيادال مقاومم النببان 
ن الجسيبا لبه تبأثير اببأن زيبادال سبمك جبدر  (3883أشبار الزبيبدي ) لدرتنا في أجتراق سبطح النببان.

علببببى تغذيببببم وميكانيكيببببم تكبببباثر الحشببببران وأن سببببمك جببببدران الجسيببببا يكببببون نتيجببببم ترسبببب  بكتببببان 
الكالسببيوم والسببيليكا فببي جببدران جسيببا البشببرال لبببعض أنببواع العائلببم النجيليببم ممببا يببيدي الببى ظنببور 

ال فمنببا صببنم المقاومببم ضببد آفببان عديببدال مننببا الحشببران .ولكببي تسببتطيع حشببران المببن مببن أيصبب
الثالبم الماصم الى األوعيم الناللم للحصبول علبى العصبارال النباتيبم الببد مبن وجبود عوامبل مسباعدال 

الموجود في لعابنا تنرزه من غدد الشبنم السبنلى لتحليبل   pectinaseلذلك فأن الحشرال تنرز أنزيم 
 .(3893البكتين من جدران الجسيا النباتيم )الدركزلي ,

حببول الثقببو  الغذائيببم   "لعابيببا "(  أن حشببران المببن تنببرز شببريطا3890أشببار ديلببي وأجببرون )
التببي تحببدثنا فببي أنسببجم النبببان وظينتببه هببي الحنبباظ علببى الضببغط العببالي داجببل الجنبباز الوعببائي 

(  بأن حشران المن 3896في عمليم االمتصاص ,وبين شابمان ) "للنبان وهذا يساعد الحشرال آليا
بان بأستعمال عضسن الشد وعضسن الرد للوضع العادي الجاص تغرز أجزاء فمنا في نسيج الن

 بالغمد ومن المحتمل أن تساعد الشنم السنلى في ذلك .

هذا االجتسف في الجصائص الكيميائيم لسصناف ينسر أجتسف أعداد المن على االصبناف 
(Hu et.al,2016 كببذلك التغيببران فببي نسبب  المببواد الغذائيببم الموجببودال فببي االوراق,) تببيثر علببى

أعببداد حشببرال المببن التببي تصببي  المحصببول ,أذ توجببد عسلببم وثيقببم بببين نسبببم هببذه المببواد وأرتنبباع 
( . مبن جبسل Garratt et. al,2010, Zehnder and Hunter ,2009أعداد حشبران المبن )

 أيجاد عسلم االرتباط بين نسبم االصابم والكثافم العدديم من جنم ونسبم المحتو  الرطوبي يسحظ
للمحتببو  علبى التببوالي, إي ان العسلبم طرديبم ببذلك ان  3.44و 3.93أن معامبل االرتبباط  يصبل 

  هفي زيبادال طبراوال النببان وحبدو  تغيبران فبي ميتبابولزم النببان وأنتقبال مكوناتب "فعاال ا"الرطوبي دور 
 (.3889حدو  االصابم )جليل , تسنل من

 .المزروعمالحنطم  صنافوراق أ( الصنان الكيميائيم ال33جدول رلم )
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 الصنم
 
 الصنف
 

الكلوروفيل 
 غم333ملغم/

الكاروتين 
 غم333ملغم/

الكاربوهيدرا 
 ن الكليم %

النتروجين 
 الكلي %

المحتو  
 %الرطوبي

بكتان 
 الكالسيوم %

 03.0 43.4 3.6 3.3  3.33338   3.334 برشلونم
 36.3 40.3 3.8 3.6 3.333333 3.334 88أباء 

 33.3 43.3 3.3 3.3 3.33333 3.334 أبوغري 
 33.3 40.3 0.0 3.0 3.33333 3.333 األلمانيم
 39.0 44.3 0.4 3.3 3.33339 3.363 آدنم تركي
 30.0 93.0 0.8 3.3 3.33330 3.393 الصباح
L.S.D 3.334 N.S 3.03 3.36 3.0 0.34 

 

 

 

 الحنطة. صنافورا  أية أل ئالصفات الفي يابعض    3-4

وجببود فببروق معنويببم بببين طببول األوراق ألصببناف الحنطببم ,اذ سببجل ( 33) بينببن نتببائج جببدول
 33.8سم وألل معدل كان للصبنف) أببو غريب ( أذ بلبغ  33.0صنف الصباح أعلى معدل أذ بلغ 

ألصببناف المحصببول ,أذ سببجل الصببنف هنبباك فببروق معنويببم فببي عببرض االوراق  كببذلك كببان سببم ,
ن لعصبناف االلمانيبم وآدنبم تركبي والصبباح بلبغ سبم وألبل معبدل كبا 3.0برشلونم أعلبى معبدل بلبغ 

سم ومن جبسل أيجباد عسلبم االرتبباط ببين نسببم االصبابم والكثافبان العدديبم مبن جنبم وطبول   3.3
علبى  3.33و 3.64علبى التبوالي للطبول و 3.86و 3.83وعرض االوراق أذ بلغ معامل االرتباط 
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ورليم كلما ازدادن نس  اإلصابم وكذلك أعداد التوالي للعرض.ينسر ذلك انه كلما أزداد المساحم ال
 الحشران على األوراق.

الصببنف برشببلونم أعلببى  سببجل  أذ بلم الواحببدالعببدد الحبببو  الموجببودال فببي السببنأمببا فببي  معببدل 
حببم /سبنبلم , ومبن  03.0حبم /سنبلم والصنف آدنم تركبي ألبل معبدل أذ بلبغ  43.0معدل أذ بلغ 

عسلم ارتباط عكسيم بين نسبم االصبابم والكثافبم العدديبم مبن  جسل معامل االرتباط وجد أن هناك
على التوالي يعطينا  3.86-و  3.83-جنم وعدد الحبو  في السنبلم من جنم أجر  التي بلغن 

 ميشرا" بأنه كلما أزدادن اإلصابم بالمن كلما لل مقدار عدد الحبو  في السنبلم الواحدال.

أن  كميبم محصبول الحنطبم أنجنضبن نتيجبم االصبابم   Belay and Araya (2015)وجد  
% وكبذلك انجنبض وزن  64.4بنسببم  تصبل    Diuraphis noxiaبحشبرال مبن الحنطبم الروسبي 
% . أن االصببببناف المقاومببببم أظنببببرن جسببببائر صببببغيرال فببببي كميببببم  33االلببببف حبببببم بنسبببببم تصببببل 

 ) لحساسببم  الحاصببل لمحصببول الحنطببم مببع عببدد ألببل مببن حشببران المببن مقارنببم باإلصببناف ا
Wains et .al 2010) . 

 

 

 

 الحنطم. صنافأ الوراق يمئ( بعض الصنان النيزيا33جدول )

 
 الصنم

 الصنف
 عرض األوراق طول االوراق

عددالحبو  في 
 الواحدال السنبله

 43.0 3.0 21.3 برشلونم
 63.4 3.3 16.4 88أباء 
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جببدول 
(33 )

معامسن االرتباط بين نسبم االصابم والكثافم العدديم مع الصنان المدروسم الصبناف 
 محصول الحنطم 

 الكثافم العدديم  النسبم المئويم لسصابم  الصنم 
 -3.86 - 3.83 بكتان الكالسيوم

 3.46 3.93 الكلوروفيل 
 -3.83 -3.84 الكاروتين 

 3.88 3.84 النتروجين 
 -3.83 -3.84 الكاربوهيدران

 3.44 3.93 المحتو  الرطوبي
 3.86 3.83 طول االوراق 

 3.33 3.64 عرض األوراق
 -3.86 -3.83 عدد الحبو  /سنبلم 

 

 حنطة:المقاطع النسيجية ألورا  أصناف ال 4-4

المزروعبببم الموضبببحم بالصبببور  حنطبببمالنسبببيجيم ألوراق أصبببناف المبببن جبببسل شبببكل المقببباطع 
وهبذا ( نسحظ ان الحزم الوعائيم لسصناف الحساسم تكون لريببم مبن سبطح الورلبم 8,9,4,6,3,3)

 33.0 3.0 15.9 أبوغري 
 33.0 3.3 21.2 األلمانيم

 03.0 3.3 20.5 تركيآدنم 
 03.6 3.3 22.3 الصباح
L.S.D 3.0 3.3 3.8 
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كانن المسافم بين  ,أذوباالجص الصنف الصباح وااللمانيم وآدنم تركي مما يعزز أرتناع اإلصابم 
(مببايكرومتر علببى التببوالي أمببا االصببناف المقاومببم تكببون 3.3و 6.3و 0.3البشببرال والحببزم الوعائيببم )

وبرشبلونم  88وأباء ( أبوغري  )مايكرومتر لسصناف  30.3و 33.3و 33.3المسافم أكبر بلغن 
 .على التوالي 

في االصناف المقاومم تحتباج عن سطح األوراق  ( بعد الحزم الوعائيم 3896أوضح شابمان)
للوصببول الببى  الببذي تنببرزال الحشببرال لنظببم جببدران الجسيببا  pectinaseالببى كميببان اكبببر مببن أنببزيم 

يعمببل علببى  عببن ولببن أطببول ممببا"فضببس الحببزم الوعائيببم وببباألجص اللحبباء لنقلنببا للمببواد الغذائيببم 
وهبببذا يجعبببل النببببان أكثبببر مقاومبببم للحشبببرال , ممبببا يجعلنبببا صبببعبم المنبببالأجنببباد الحشبببرال بدرجبببم أكبر 
ن إصببابم أصببناف مببن الشببعير بحشببرال مببن أوراق الببذرال يرجببع ( أ3883,.أوضببح العببزاوي وآجببرون )

البببى للبببم سبببمك طبقبببم الجسيبببا السكلرنشبببيميم وكثبببرال الحبببزم الوعائيبببم فبببي أوراق األصبببناف الحساسبببم 
 مقارنم باألصناف المقاومم.

 

 مقطع عرضي في ورلم نبان القمح صنف برشلونم 3صورال 
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 مقطع عرضي لورلم الصنف أبوغري  3صورال 

 

 

 99مقطع عرضي لورلم الصنف أباء 6ال صور 
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 مقطع عرضي لورلم الصنف أدنم تركي 4صورال 

 

 مقطع عرضي لورلم الصنف االلمانيم  9صورال 
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 مقطع عرضي لورلم الصنف الصباح 8صورال  

لسصابم بحشرال المن مرتبطم بعوامل كثيبرال ومتداجلبم  حنطمنجد أن عمليم المقاومم في محصول ال
ل عن المقاومبم و يكون عامل واحد مسي  نادرا ما هأن  Noris and Kogan (1980)وهذا ماأشار 
عطباء العائلبم النجيليبم صبنم المقاومبم ضبد ذ البد من وجود أكثر مبن عامبل يشبترك ألأ ,في النبان

 اىفان التي تصيبنا.

 

 المقاومة الحياتية 5-4

 المنترسان المدروسم هي 

 L.    C. septempunctataالدعسولم ذان السبع نقاط-3

 C. undecimpuncatata  L  نقطم  . الالدعسولم ذان االحد  عشر -3

 Cantharis lateralisالجننساء الجنديم  -0

 Tribolium confusumالجننساء -3
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 Scaeva  pyrastriاليرلم المنترسم لذبابم -3

 .الكفاءة األفتراسية للمفترسات المختلفة   1-5-4

( ان هناك فرولا  معنويم  للكناءال االفتراسيم لكامسن  الدعسولم  6االحصائي شكل )اوضح التحليل 
علبى كنباءال افتراسبيم أعلى انبواع الَمبْن حيب  سبجلن  .C.  septempunctata L نقاط   7ذان 

/يوم حين سجلن ألل كناءال على  حشرال  34.4بمعدل  S. avenaeعلى من الحنطم االنكليزي  
 /يوم .حشرال  30.0د بمعدل من البالسء االسو 

فتراسبيم للمنتبرس الدعسبولم بأن هناك فرولا معنويبم للكنباءال  األ 7أوضح التحليل االحصائي شكل 
ال أفتراسببيم علببى مببن اءسببجلن أعلببى كنبب أذ C. undecimpunctataنقطببم  الذان االحببد  عشببر 

ال أفتراسبيم كانبن مبن اء/يوم أمبا ألبل كنبحشرال  32.7بمعدل  Schizaphis  graminumالحنطم 
 /يوم .حشرال  30.4البالسء االسود بمعدل  لمن 

 افترسبأ    C. undecimpunctata L و .  .C. septempunctata Lالمنترسين  من ان كس
فتببببراس لكببببس لألعلببببى نسببببم أن أنببببواع الَمببببْن المدروسبببم ولكببببن بنسبببب  متناوتبببم ِإذ  يسحببببظ  أ معظبببم

ومببن الحنطببم  Sitobion avenae Fabriciusنكليببزي  المنترسببين كانببن علببى مببن الحنطببم اال
Schizaphis  graminum  لبون وذلبك البى شبكل و  لوبنارق معنوي عن بقيم االنواع وربما يعبو 

 .(   (Talat et.al,  2011 فترال ظنورها مع المنترس ءمتناحجم  النريسم وطبيعم تغذيتنا ومس

سببتنلك جببسل تأبببي العيببد ذي النقبباط السبببع  ( أن الطببور اليرلببي للمنتببرس 1992أشببار الزبيببدي ) 
حوريبببم لَمبببْن الببببالسء األسبببود , بينمبببا اسبببتنلكن   23±373.2األطبببوار اليرليبببم األربعبببم مبببا يقبببار  

( أن هنباك عسلبم 3336أوضح عويبد وأجبرون ) ( فردا  جسل حياتنا.4742البالغان من اإلنا  )
وأن  "وبببين عببدد حشببران المببن المقدمببم لنببا يوميببافتراسببيم لبالغببان الدعاسببيق طرديببم بببين الكنبباءال األ

 موجبودهبو  أكببر ممبا   .C. septempunctata Lمعامبل النجبوم للدعسبولم ذان النقباط السببع 
 ..C. undecimpuncatata L الالدعسولم ذان النقاط االحد  عشر  في
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م مبن السبتنسك أعلبى نسبب   C. septempunctata L .أظنبرن النتبائج ميبل بالغبان المنتبرس 
 ˚, يليبه فبي الترتيب  َمبن˚بالمقارنم مع بقيم أنواع الَمن  Schizaphis  graminum ˚حشران َمن

 .Aالببالسء األسبود  ˚والبل نسببم َمبن   A. neriiالدفلبم  ˚ثبم َمبن M. persicaeالجوي األجضبر 
fabae  , (3333)هسل والزيدي. 

 

L.S.D =3.99 

 ذان السبع نقط على بعض أنواع المنال االفتراسيم للدعسولم اء( الكن6شكل )
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L.S.D =3.52   

 .نقطم على بعض أنواع المن33ال االفتراسيم للدعسولم ذاناء( الكن4الشكل )

ال االفتراسبببيم للمنتببببرس اء( أن هنببباك فرولبببا معنويبببم فبببي الكنببب9أوضبببح التحليبببل األحصبببائي شبببكل )
ال أفتراسبيم علبى مبن اءسبجل أعلبى كنب أذعلى أنواع المن   Cantharis latiralisالجننس الجندي 

حشرال /يوم وتقاربن النسببم مبع مبن الحنطبم  06.4أذ بلغن Schizaphis  graminum الحنطم 
حشبرال /يبوم وألبل معبدل لألفتبراس علبى حشبرال مبن  03.0أذ بلغبن  Sitobion avenaeاالنكليزي 

المنتببرس مببع ظنببور كانببن فتببرال ظنببور  و.حشببرال /يببوم  33.4أذ بلغببن   A.fabaالبببالسء االسببود 
 . في الحقل  هالنريسم تقريبا واحدال جسل ما شاهدت

حشبرال /يبوم مبن  33أفتبرس معبدل  Cantharis lateralisأن الجبننس  Malschi (2003)ببين 
 يحشبرال /يبوم مبن حشبرال مبن الحنطبم ذ 33و  Sitobion avenaeمبن الحنطبم االنكليبزي  حشرال 

  . Rhopalosiphum  padiالبقعم البرتقاليم  
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 .  

L.S.D =2.49 

على بعض أنواع  cantharis lateralis ( الكناءال االفتراسيم للمنترس الجننس الجندي 9الشكل )
 .المن

 للمنتببرس  االفتراسببيمال اء( أن هنبباك فرولببا معنويببم فببي الكنبب8للشببكل ) اإلحصببائيأوضببح التحليببل 
Tribolium confusum وهبببو اول تسبببجيل لنبببذا النبببوع لبببه لبببدرالعلى أفتبببراس حشبببران المبببن فبببي

  Rhopalosiphumالبقعبم البرتقاليبم  يال أفتراسيم ضبد مبن الحنطبم ذاءسجل أعلى كنالعراق.أذ 
padi  اذ  مبن الببالسء االسبود  عنبدال أفتراسبيم كانبن اء/يوم في حين ألل كنب حشرال  30.0 بمعدل
 حشرال /يوم . 34.4بلغن 
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 L.S.D =7.1  

  .على بعض أنواع المنTribolium confusumال االفتراسيم للمنترس اء(الكن8الشكل)

االفتراسببيم ليرلببم ال اء( هنبباك فببروق معنويببم فببي الكنبب33أوضببح التحليببل األحصببائي للشببكل )
,فبي  بالغبم /يبوم 18.3ال أفتراسيم ضد من الحنطم االنكليبزي بمعبدل اءى كنلسجلن أع أذ, الذبابم 

. حشببرال /يببوم 33.0 اذ بلغببن حببين ألببل معببدل كببان علببى حشببرال مببن الحنطببم ذي البقعببم البرتقاليببم 
 Jalillian, وجبببد  لمنترسببان االجببر با مقارنببم  سببجلن اليرلببم المنترسببم  ألببل معبببدل لسفتببراس 

حشبرال /يبوم عنبد  33.3بلبغ  S.abmaculataأن معدل تغذيم العمر الثال  ليرلم ذباببم  (2015)
 .  Macrosiphium rosaeته على حشرال من الورد تغذي

   Diplazontidaeالتببابع لعائلببم  Diaplazon laetatorius الطنيببل  وجببدن جببسل الدراسببم أن 
. تببين ذلبك مبن جبسل Scaeva  pyrastriيصبي  يرلبان المنتبرس    Hymenopteraورتببم 

 تربيم اليرلان التي جلبن من الحقل الى المجتبر.
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 Diaplazon laetatoriusالطنيل 33صورال 

 

 

 Diaplazon laetatorius لجادرال اليرلم بعد جروج الطنيل 33 صورال

 

 

 فتحة خروج الطفيل
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L.S.D =3.43 

 ال االفتراسيم لليرلم المنترسم على بعض أنواع المناء(الكن33الشكل )

 المؤثرة على أنواع المن. الكثافات العددية للمفترسات  2-5-4

العدديببم المببأجوذال للمنتببرس الدعسببولم  م( أن هنبباك فببروق معنويببم فببي الكثافبب4الشببكل )أوضببح 
سببجلن  أذالمببأجوذال جببسل النتببران المبينببم فببي الشببكل  C. septempunctataنقبباط  ذان السبببع

حشببرال /نبببان  بينمببا ألببل تواجببد كببان جببسل  0.4بمعببدل  39/0/3336أعلببى تواجببد جببسل النتببرال  
 شرال /نبان  .ح 3.3بمعدل  شنر أيار

العدديببم المببأجوذال للمنتببرس الدعسببولم  م( أن هنبباك فرولببا معنويببم فببي الكثافبب9أوضببح الشببكل )
سجلن  أذجسل النتران المبينم في الشكل  C.undecimpunctata L.نقطم  العشر   ذان االحد

حشببرال /نبببان ,بينمببا ألببل تواجببد كببان جببسل  3.3بمعببدل  39/0/3336أعلببى تواجببد جببسل النتببرال 
حشبببرال /نببببان .أن الدعاسبببيق المنترسبببم تبببزداد كثافتنبببا جبببسل شبببنري آذار   3.3أيبببار بمعبببدل  رشبببن

وتكاثرهبببببا  لنموهبببببا الظبببببروف البيئيبببببم ءمتنببببباونيسبببببان لبببببوفرال حشبببببران المبببببن بكثبببببرال فضبببببس عبببببن مس
(Hilal,1983, )  وسب  أجتناء  المنترسان جسل شنري  كانون االول وكبانون الثباني يرجبع البى
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ممببا يجبرهببا علببى االجتنبباء فببي  الببسزم لنببا أنجنبباض درجببان الحببرارال فضببس عببن عببدم تببوفر الغببذاء 
 ( .3334)الزبيدي , أماكن محميم لتجاوز الظروف غير المسئمم أو الدجول في التشتيم 

 

L.S.D=0.2 

 (الكثافم العدديم للدعسولم ذان السبع نقط حشرال /نبان على محصول الحنطم 4الشكل )
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L.S.D=0.1 

 نقطم حشرال /نبان على محصول الحنطم العشر   ( الكثافم العدديم للدعسولم ذان االحد9الشكل )

( أن هنبباك فرولببا معنويببم فببي الكثافببم  العدديببم المببأجوذال للمنتببرس الجببننس 8بببين الشببكل )
فبببي األسببببوع علببى محصبببول الحنطببم حيببب  سببجل أعلبببى تواجببد  cantharis lateralis الجنببدي

حشرال  3بينما ألل تواجد كان جسل شنر شباط بمعدل  ,حشرال /نبان 3.0بمعدل  آذاراألجير من 
أمببا  (,Tischler,1965فبي فصببل الجريبف والشببتاء )تنشببط    cantharisأن يرلببان أذ /نببان . 
 (.Yamazakiet.al 2003) الربيعجسل فصل  تنشط وتتطور ناكامست

 Tribolium   نبببوعالعدديبببم لل مالكثافببب( أن هنببباك فرولبببا معنويبببم فبببي 33ببببين الشبببكل )
confusum فببي األسبببوع سببجل أعلببى أرتنبباع لببه جببسل  أذ حنطببمالمتواجببد لببر  سبباق محصببول ال

بمعبدل  منتصبف شبنر شبباط حشرال /نبان بينما كان ألل تواجد له جسل 3بمعدل  األجير من أيار
 حشرال /نبان . 3.0
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  Coleopteraلتابعببم لرتبببم الببى أن الحشببران ا  et.al  Chenchouni(3333أشببار)
 . مع وفرال الغطاء النباتي جسل فصل الربيع والصيف إيجابيوجودها مرتبط بشكل 

العدديببم لليرلببم المنترسببم جببسل فتببرال  م( أن هنبباك فرولببا معنويببم فببي الكثافبب33بببين الشببكل ) 
حشرال /نببان بينمبا كبان  3.3 األسبوع األجير من شنر أيارسجلن أعلى أرتناع جسل  ,أذالدراسم 

حشببرال / نبببان. يعببد هببذا النببوع مببن أكثببر االنببواع المنترسببم  3ألببل تواجببد جببسل شببنر شببباط بمعببدل 
يبببدأ ظنببور الحشببران  , (Speight,1973أنتشببارا فببي العببالم ومببن أهببم منترسببان المببن فببي أوربببا )

 (.3336ير وأبو السل ,من شنر آذار ويستمر حتى بدايم شنر آ  )بش الكاملم في الثل  االجير

 

 0.1=LSD 

 العدديم للمنترس الجننس الجندي حشرال /نبان على محصول الحنطم  م(الكثاف8الشكل )
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L.S.D. =0.08 

 /نبان ال حشرTribolium confusum    العدديم للمنترس   م(الكثاف33الشكل )
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L.S.D. =0.1 

 على محصول الحنطم  العدديم ليرلم المنترس حشرال /نبان م(الكثاف33الشكل )

 نسبم التطنل  3-6

وجبببود فبببروق معنويبببم فبببي أعبببداد المبببن علبببى نببببان القصببب  ببببين ( 30) بينبببن نتبببائج جبببدول 
 006.3المناطق ,اذ سجلن أعلى كثافم  في منطقم كرمم علي التابعبم لمحافظبم البصبرال أذ بلغبن 

حشبرال /  393.3أذ بلغبن حشرال / ورلم  وألل كثافبم  فبي منطقبم الكحبسء التابعبم لمحافظبم ميسبان 
ورلببم  ,كببذلك نسحببظ مببن الجببدول وجببود فببروق معنويببم فببي معببدالن أعببداد الموميبباء أذ بلغببن  فببي 

موميباء / ورلبم ,ايضبا نسحبظ وجبود فبروق معنويبم فبي نسببم  333.3كثافبم  منطقبم الكميبن أعلبى
%,وألبل  03.3اذ بلغن أعلى نسبم فبي منطقبم كرمبم علبي أذ بلغبن Aphidus erviالتطنل للنوع 

 %.  36.4نسبم في منطقم البتيرال اذ بلغن 

و  Schizaphis  graminumالكثافدددة العدديدددة  لمدددن الحنطدددة  (13جددددول )
فدي بعددض  نبددات القصدب علدى  Aphidus ervi الموميداء ونسدبة التطفددل للندوع 

 مناط  ميسان والبصرة .عدد المن او المومياء/ ور ة.

 معدل نسبم التطنل % المومياء         المن   المنطقم

 03.3 333.6 006.3 كرمم علي

 39.3 333.3 083.3 كمين

 03.3 334.0 033.8 الميمونم

 38.3 93.8 393.3 الكحسء

 36.4 83.3 033.8 البتيرال
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 39.6 43.0 333.4 الطبر

L.S.D 34.3 0.4 3.0 

 

 

وجببود فببروق معنويببم فببي معببدل أعببداد المببن المحسببوبم علببى نبببان ( 33) بينببن نتببائج جببدول 
القص  بين المناطق أذ سجلن أعلى كثافم  في منطقم كرمم علي التابعبم لمحافظبم البصبرال بلغبن 

 393.3حشرال / ورلم  وألل كثافم  في منطقبم الكحبسء التابعبم لمحافظبم ميسبان أذ بلغبن  006.3
وجببود فببروق معنويببم فببي أعببداد الموميبباء المحسببوبم أذ  حشببرال / ورلببم  ,كببذلك نسحببظ مببن الجببدول

 4.0موميباء / ورلبم وألبل منطقبم  كانبن الطببر أذ بلغبن  33.3بلغن  في كرمم علي أعلى كثافم 
 مومياء / ورلم ,أما نسبم التطنل نسحظ من الجدول عدم وجود فروق معنويم بين المناطق .  

و الموميداء  Schizaphis  graminuالكثافات العددية  لمن الحنطة ( 14جدول)
 . عدد المن او المومياء/ور ة.  Aphilinus spونسبة التطفل للطفيل 

 

 معدل نسبم التطنل % المومياء   المن   المنطقم

 0.3 33.3 006.3 كرممعلي
 3.6 33.3 083.3 كمين

 0.3 33.3 033.8 الميمونم
 3.8 9.3 393.3 الكحسء

 3.6 8.3 033.8 البتيرال

 3.8 4.0 333.4 الطبر
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L.S.D 34.3 3.3 N.S 

 
 Sitobionاالنكليبزي ( وجود فبروق معنويبم فبي كثافبم حشبرال مبن الحنطبم 33بينن نتائج جدول )

avenae   حشرال /ورلم في منطقم الكمين  04.3على نبان الجباز ,أذ سجلن أعلى كثافم بلغن
حشببرال / ورلببم ,كببذلك وجببود فببروق معنويببم فببي كثافببم   33.3وألببل كثافببم فببي منطقببم البتيببرال أذ بلغببن 

المومياء و سجلن أعلى كثافم في منطقم كرمم علي والكمين والميمونم والكحبسء اذ بلغبن الكثافبم 
مومياء / ورلم على التوالي وألل كثافم فبي منطقتبي البتيبرال والطببر  33.3, 33.3, 30.0, 30.3

 مومياء / ورلم على التوالي .  8.3و 8.3أذ بلغن 

 والموميداءSitobion avenae من الحنطة االنكليد   الكثافة العددية ل(15جدول )
والبصددرة.عدد فددي مندداط  محافظددة ميسددان Aphidus ervi لنددوعنسددبة التطفددل لو 

 المن اوالمومياء / ور ة.

 نسبم التطنل % المومياء   المن   المنطقم

 04.3 30.3 03.0 كرمم علي
 03.4 30.0 04.3 كمين
 30.3 33.3 39.0 الميمونم
 33.3 33.3 33.0 الكحسء
 30.3 8.3 33.3 البتيرال
 08.3 8.3 30.3 الطبر

L.S.D 3.3 3.9 9.3 
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وجببد نسبببم , مببناللتقيببيم دور الطنيليببان فببى مكافحببم حشببران  (3334سببالم )فببي دراسببم لببام بنببا 
كانن نسبم التطنل علبى أفبراد و  ٪33.30التطنل على حشرال من الحنطم ذي البقعم البرتقاليم أذ بلغن 

مببببن الشببببوفان ل٪  36.33 و٪ لحشببببرال مببببن النجيليببببان األجضببببر 30.43الحشببببرال الكاملببببم )األمنببببان( 
تنضبيس   االنبواع أكثبر S. graminum ٪ . من النجيليان األجضر03.86 هبمتوسط تطنل عام لدر و 
بلغببببن نسبببببم التطنببببل أذ  R.padi٪ مقارنببببم بمببببن الشببببوفان 03.39بلغببببن نسبببببم التطنببببل  ولطنيليببببان ل

٪ جبببسل 33.88,  8.30,  03.63علبببى حشبببران المبببن  العبببام  ٪ ,بلغبببن معبببدالن التطنبببل 33.86
 ٪ .39.33 هالى  بمتوسط تطنل عام لدر على التو   3333,  3333,  3888أعوام 
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 .Cantharis lateralis F  المفترس  1صورة 
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  .Tribolium confusium Fالمفترس  2صورة 
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 .Scavea pyrastri Lاليرقة المفترسة لذبابة  3صورة 

 

 

    Aphidus erviطفيل  4صورة 
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     Aphidus erviلطفيل     Schizaphus graminumمومياء من  5صورة 

 

 

 Stilobion avenaeومن    .Aphilinus spطفيل  6صورة 
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 Aphilinus spلطفيل   Schizaphus graminumمومياء من  7صورة 

 

 

  Scaeva pyrastriذبابة  8صورة 
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نالحظ الطفيل وقد خرج منها من خالل الثقب  Schizaphus graminum مومياء من   9صورة 

 الموجود في مؤخرة الحشرة
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 the conclusion and Recommendations      االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات :

ظنور حشران المن التي تصي  محصول الحنطم )حشرال من الحنطم ذو البقعم البرتقاليم  .3
من الحبو  ( جسل جمسم أشنر هي كانون الثاني وشباط وآذار ومارس وبدايم شنر وحشرال 

آيار ما عد  حشرال من الحنطم االنكليزي تظنر جسل أربعم أشنر شباط وآذار ومارس وبدايم 
 شنر آيار وتجتني تماما جسل االشنر الحارال .

الحنطم ذو البقعم صنف الحنطم المسمى برشلونم كان أكثر االصناف مقاومم لحشرال من  .3
 . لألفهالبرتقاليم , بينما صنف الصباح كان أكثر حساسيم 

 كناءالالدعسولم ذان السبع نقاط كانن من أكنأ أنواع المنترسان المدروسم حي  سجلن أعلى  .0
سجلن ألل كنأه  Scaeva  pyrastriعلى من الحنطم االنكليزي , ويرلم ذبابم م افتراسي
 ن االجر  على ننس نوع المن المذكور.بالنسبم للمنترسا مافتراسي

على حشرال من الحبو  كانن أكثر من نسبم التطنل   Aphidus erviنسبم التطنل للمتطنل   .3
 على ننس حشرال المن المتواجدال على نبان القص    .Aphilinus spللمتطنل 

متطنس على حشرال من الحنطم االنكليزي التي تصي  نبان   Aphidus erviتواجد المتطنل  .3
 .  Aphilinus spالجباز وعدم وجود الطنيل 

 التوصيات :
 أجراء المزيد من الدراسان حول االصناف المقاومم واستجدامنا في الزراعم . .3
 عدم مكافحم االدغال المتواجدال في أطراف الحقول .      .3
المنترسان الحشريم وتغذيتنا صناعيا ال ننا فعالم في  أكثارأجراء المزيد من الدراسان حول  .0

 القضاء على حشرال المن في الحقل وجاصتا حشران الدعاسيق أو ما تسمى حشران أبو العيد .
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 المصادر 

 المصادر العربية-1

دراسم التكامل في استجدام بعض الرواشح النطريم والعناصر الغذائيم . 2449البياتي, فراس شوكت.-

( .رسالم  Homoptera:Aphididae) Aphis fabaeفي مكافحم حشرال من البالسء االسود 

 ص. 83ماجستير .جامعم بابل. الكليم التقنيم .المسي  .لسم ولايم النبان .

 Aphis تغيير أعداد من النول األسود.دراسم 2447البيطار, نبيل أبو كف و ياد شيخ خميس.-

fabae  33وحصر أعدائه الحيويم في ريف دمشق .مجلم ولايم النبان العربيم على نبان النول.  

. دراسم تصنيني وبيئيم لبعض أنواع المن 2412الحسيناو ,خالد جابر عبد الر ا .-

(Hemiptera:Aphididae مع اإلشارال الى الكناءال األفتراسيم لنوعين )  من الدعاسيق في

 . 339محافظه البصرال .رسالم ماجستير .كليه الزراعم .جامعه البصرال .لسم ولايم النبان .

.علم فسلجه الحشران .دار الكت  للطباعم والنشر .جامعم 1982الدرك لي ,عبدالمنعم ثابت .-

 ص.  363الموصل.

دار الحكمم . جامعم البصرال . . مكافحم االفم الحشريم . مطبعم 1992الدور  , حقي اسماعيل . -

 صنحم .008

تصميم تحليل تجار  زراعيم متقدم . دراسان عليا . لسم ولايم  .2414علي, هيثم عبد السالم . -

 ص . 333النبان . كليم الزراعم / جامعم البصرال . 
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. تأثير النريسم في بعض جوان  األداء الحياتي للدعسولم 2447ال بيد , عبد اهلل حسين مؤنس.  -

. أطروحم دكتوراه. كليم .Coccinella undecimpunctata Lذان النقاط اإلحد  عشر 

 صنحم.  303التربيم. جامعم القادسيم. 

والنشر , جامعم   المقاومم الحيويم لآلفان , مديريم دار الكت  للطباع .1992ال بيد  , حم ة كاظم.-

 صنحم .099الموصل , الموصل , 

االلتصاديبم .  الحشران .1994الع او  , عبد اهلل فليح , ابراهيم  دور   دو , حيدر صالح الحيدر  .-

 صنحم . 633دار الحكمم للطباعم والنشر . 

تصاديم .الحشران االل1994الع او  ,عبد اهلل فليح ,أبراهيم  دور   دو وحيدر صالح الجبور  .-

 صنحه . 633.كليم الزراعم .جامعم الموصل .مطابع التعليم العالي .

.العسلم 2448العنسي ,عادل وصفاء  مر  ,أمين عامر حاج  اسم ,خالد مكوك, اسماعيل محرم .-

بين نشاط حشران المن المجنحم ونسبم االصابم بنيروس تقزم واصنرار الشعير في حقول القمح 

 .38-36:33لم ولايم النبان العربيم .والشعير في سوريم .مج

 تقييم بعض العوامل االحيائيم والكيميائيم في مكافحم حشرال .2411العلي ,مصطفى خير اهلل .-

Schizaphis graminum Rondani        (Aphididae : Homoptera)  . رسالم ماجستير كليم

 صنحم . 333الزراعم . جامعم البصرال .
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.حساسيم أصناف من الذرال البيضاء والصنراء      2443بد الجليل احمد .القدسي , عبد القو  ع-

مع اإلشارال إلى بعض طرق  Rapalosiphum maidis Fitchلعصابم بحشرال مّن أوراق الذرال 

 صنحم .63مكافحتنا . رسالم ماجستير . كليم الزراعم . جامعم البصرال .

.مبادئ المحاصيل 1984اهلل ,وفقي شاكر. االنصار  ,مجيد محسن, عبد الحميد احمد ,يانم سعد-

 صنحه 393الحقليم .دار المعرفم جامعه بغداد .كليه الزراعم .

( في Diptera: Syrphidaeحصر أولي لذبا  السيرفد ).2446بشير عبد النبي وأبو السل عدنان.-

 .338-330(:3)33منطقتي أزرع وجلين في محافظم درعا.

 الحشران العام. دار المعارف بمصر..علم 1972توفي , محمد فؤاد. -  

.اىفان الزراعيم  1976.حسني ,محمد محمود ومحمد عبد الحليم ,عاصم السيد عبد النبي ناصر -

 صنحه .3346الحشريم والحيوانيم .دار المعارف بمصر .

.مسح وتقييم حقلي  2413خضير, عمار كريم وعويد ,عايد نعمة ,الجمالي ,ناصر عبد الصاحب . -

( في بعض Coccinellidae ) Coccinella undecimpunctata  Coleoptera :رس للمنت

( 0) 3 حقول الجضر والبساتين في لضاء المسي  /محافظم بابل .مجلم النران للعلوم الزراعيم .

:380-333 . 

.العسلان المائيم ونظم الري . منشأال المعارف في 1998خليل ,محمد و أبراهيم ,عبد الع ي .-

 ص. 333االسكندريم .
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, مقدمم في بيولوجيم الحشران               1983ديلي هاول ف , جوفان , اهرتش : ودين بول . -

 صنحم. 833وتنوعنا , دار ماكروهيل للنشر , ترجمم احمد لطني عبدالسسم , 

 938التوزيبع.الجبزء األول البدار العربيبم للنشبر و  –الحشران التركيب  والوظينبم  .1986شابمان, ر.ف. -

 .ص

في البصررة   ق المفترسة للَمْن على الجت. بيئية وحياتية الدعاسي 1988) كاطع ، نور الدين منخي )  -

 ص.126. رسالة ماجستير . كلية الزراعة . وقاية النبات . جامعة البصرة.

.عنايه وجزن الناكنم والجضر العملي مطبعم  1992عباس ,مؤيد فاضل وعباس ,محسن جالب . -

 صنحه . 333دار الحكمم جامعه البصرال 

دراسان التكامل في استجدام بعض الرواشح النطريم والعناصر  .2449عبد الكريم ,فراس شوكت . -

 Aphis fabae scopoli (Homopteraالغذائيم في مكافحم حشرال من البالسء األسود 

:aphididae. صنحم.  43( .رسالم ماجستير. الكليم التقنيم .المسي 

.حشران المحاصيل الزراعيم .مطبعم جامعم البصرال .كليم الزراعم .جامعم  1984عبد الحسين ,علي .-

 صنحم . 336البصرال.

تصميم تحليل تجار  زراعيم متقدم . دراسان عليا . لسم ولايم  .2414علي, هيثم عبد السالم . -

 ص . 333يم الزراعم / جامعم البصرال . النبان . كل
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. الحساسيم النسبيم 2446علي ,عبد الستار عارف ,ع الدين عبد المجيد الشماع وجاسم خلف. -

.مجلم الزراعم العراليم   Rhopalosiphium padiلبعض أصناف القمح لعصابم بمن الشوفان 

.33(3: )39-33 . 

تأثير كثافان مجتلنم من حشرال من .2416اشد يوسف. عويد, عايد نعمة ,هالل سعد  محمد, دخيل ر -

في كناءال افتراس يرلان  Aphis fabae (Homoptera :Aphididae)  البالسء االسود 

 ( .33)0وبالغان نوعين من الدعاسيق .مجلم جامعم بابل للعلوم الصرفم والتطبيقيم ,

على محصولي الحنطم والشعير .تسجيل فايروسان جديدال 2411 اسم ,نبيل ع ي  وعبو فاضل يوسف.-

 .033-003(:3)0في محافظم نينو . مجلم ديالى للعلوم الزراعيم, 

ديناميكيم التعداد والتوزيع السنوي لمن النجيليان  .2447سالم, عالء الدين عبد القادر أحمد . -

 333.جامعم أسيوط  -وطنيلياتنا في حقول القمح في مصر العليا .رسالم دكتوراه .كليم الزراعم

 صنحم .

 Coccinela .الكناءال االفتراسيم للدعسولم ذان السبع نقاط2415صكر,سيالن حسين.-

spetempunctata (L.) في مكافحم من البالسء االسود (Homoptera :Aphididea  )

Aphis fabae  . (.30)3.مجلم جامعم  بابل /العلوم الصرفم والتطبيقيم 

. دراسم حياتيم وكناءال الدعسولم ذان السبع نقط كمنترس لحشرال َمْن  1985محمد , أسامة سعيد . -

المجلم العراليم للعلوم  –القطن تحن ظروف المجتبر . كليم الزراعم . جامعم صسح الدين 

 .  333 – 333.  3893( . 3( . العدد )0الزراعيم زانكو . المجلد )
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سيم لثسثم أنواع من الدعاسيق ضد حشران الَمْن . الكناءال األفترا 1996محمد علي , جهينة ادريس . -

مع إشارال الى التغذيم الصناعيم . رسالم ماجستير . لسم ولايم النبان . كليم الزراعم والغابان . 

 صنحم .  333جامعم الموصل : 

.دراسم التتابع 2448مهد , حسن سليمان توني فان هارتن وعلي محمد الخطيب وفيصل النقيب. -

( في اليمن, مجلم جامعم الملك عبد العزيز, Aphidoideaمجتمعان حشران المن )البيئي في 

 .39-33 ,ص3ع 38علوم االرصاد والبيئم وزراعم المناطق الجافم, م

سلوك التنضيل الغذائي لبالغان  .3333هالل ,سعد  محمد ال بيد , عبد اهلل حسين مؤنس .-

     Coccinella undecimpunctatata L. (Coleoptera : Coccinellidaeالدعسولم  )

 .للبنان العلوم كليم بابل جامعم. مجتلنم نباتيم عوائل على ˚ألنواع مجتلنم من حشران الَمن

.دراسه تطور كثافه أنواع من النجيليان وأعدايها الطبيعيم على 1992يا تي ,رضوان وجمال النجد  .-

 -الزور أسبوع العلم الثاني والثسثون أصناف مجتلنم من القمح القاسي والقمح الطري في دير

 . 333-334سوريه ,الصنحان :
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ABSTRACT 

The study was conducted To determine the types of aphids  :Homoptera 

Aphididae 

That afflict wheat crop  in two provinces :Maysan Region  in Kumyat  AL-

Maemona   , AL-Kahla, ALTabir and AL.Btera  IN Basrah in AL-Qurna and AL 

MDAENA the study showed there are three types of Aphids which affect the 

crops of wheat with orange spot Rhopalosiphium padi L. 

And from grains Shizaphis graminium  and from English wheat Sitobin avenae f. 

and a fourth type affected whet in small region  which is from black peas Aphis 

faba . Field survey results for the type R.padi showed on wheat crops that the 

higher incidence  and numerical intensity was 90.38% during January and 33.24% 

insect/leaf  respectively  

Also showed that the highest numerical intensity in al-kahla which reached 83% 

and 31.33 insects/leaf  respectively .for the type S.graminium   the highest  

incidence were recorded in march which reached 39.00% and the numerical 

intensity was 30.33 insects /leaf while in the study regions the highest  incidence 

was in al-madina which reached 35% whereas the heist numerical intensity was in 

Albetera which is 23.5%. 

For the type Sitobin avenae the highest incident were recorded in march  which 

reached 94.09%  in numerical intensity 26.64insects/leaf while it was noticed  that 

the highest  infection ratio was 48.07% and in numerical intensity reached   14.64 

insects/leaf  in al-madina region . 
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Seasonal presence  results showed for the types of aphids in the permanent study 

region ((AL-BATIRA))   the presence of two types  S.graminium and R.padi  

infive months from January  until the first week of may except the type sitobian 

avenae  which found in 4 months from February till the first week of may .  the 

type  R.padi reached  the maximum numerical intensity during January and 

february while  the  incidence of infection of S.graminum  during the other three 

months . 

The study also  showed the presence of the types of aphids on different plant 

families and the highest among all the type S.avenae which present on five  

families of plants  which are wheat Horedeum aestivum and corn Zea mays and 

Hibiscus malva pravi flora and  Loolium rigidum guad and  Lollium temulentum 

L.  

While the results of the experiment for the wheat sensitivity study for the type 

S.graminium which recorded the highest raion74.01% and in numerical intensity 

reached 38.56% insects/leaf  while the minimum ratio was in  barcelona which 

reached 30.10 % in numerical intensity  16.78 insects/leaf     . 

through The correlation coefficient between the incidence ratio and the numerical 

intensity and chemical and physical components for the leafs of different classes 

of wheat  it has been found that there is  a significant relation between the quantity 

of chlorophyll and the incidence rate and the numerical intensity which 

reached0.84 and 0.76 respectively while carotene didn't show any effect. Also it 

has been found that there is a significant inverse relationship with quantity of 

carbohydrates  in which the  correlation coefficient    reached 0.95-0.97 also 

inverse relationship with the percentage of Sodium pectates in which the 

correlation ratio reached 0.96- 0.92 respectively . while the relationship for the 

wet content of leafs  were Positive relationship which reached0.77 0.80 
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respectively, with reference for the ratio of the numbers of  grains in one spike 

with the incidence ratio and numerical intensity were positive relationship in 

which the The correlation coefficient reached 0.92-0.96 respectively . 

I made histological sections for the Leaves of six types of wheat ALsabah  

Barcelona , Abaa 99,Abogarip, Germany and the Turkish adena , 

I calculated the ratio between the skin and Vascular bundles in which the barelona 

type recorded the heist distance reached 13 micrometer while the least distance 

were seen in Alsabah type which reached 3.5 micrometer.  

While the experience for the biological resistance toward  Predators and parasites  

 showed there are five types of Predators  which are  Ladybird 

Coccinella septempuncatata L. and the lady  bird C.undecimpuncatata  

and the predator larvas Caeva pyrastri and the soldier  ladybug Cantharis lateralis 

F.and the lady bug Tribolium confus Note that the previous two predators 

recorded for the first time in Iraq to attack aphids , the study of the Predatory 

efficiency showed that the ladybird  with  seven dots was the most efficient 

predator on the English wheat aphid in the ratio of 46.3while the least  were in the 

larvas of the Scaeva pyrastri   which reached 17.33 insects/day   on the same type 

of aphid. 

The seasonal presence results showed the hieghst numerical intensity for the 

predators ere for the ladybird with seven dots which reached13.7 

Insects/plant  while the least were during may 0.1 insect/plant 

While the ladybird  with the eleven dots recorded the heist ratio 1.1 insects/plant 

while the least ratio   0.1  insect/plant in may   while  the predator  Cantharis 
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lateralis  on wheat recorded the highest ration    in march with 4.3 insects/plant 

while the least ratio wrer in apri  0.5 insect/palnt . the type T.confusum the highest 

 numerical intensity in the late period of  april 2 insect/plant while the least 

presence was in may 0.2insect/plant .  

 

 

For the parasites  the parasite Aphilinus sp on some  types of aphids which is the 

English  wheat in small numbers in the same time  the parasite  Diaplazon 

laetatorius on some types of predators for aphids  which is S.pyrastri for the first 

time of Iraq. 

So the parasite  Aphidus ervi  calculated  the ratio of parasitism on some type of 

grains schizaphis graminium. which exist on reeds in some areas in Naysan and 

Kurma ali and Basra and the study showed significant differences  in parasitism  

ratio in which reached the maximum level in in Kurma ali 30.5% and  least in 

Batirah  26.7%      

 

         

 


