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 دراسة تواجد أنواع المن وحساسية بعض أصناف الحنطة لألصابة 

 ومكافحتها حيويا في محافظتي ميسان والبصرة

 

 ا.د. عالء صبيح جبار                           زينب جاسم محمد

 كلية الزراعة /جامعة البصرة

 

 الخالصة

الدتتت يصتتيب  Aphididae :Homopteraأجريتتا الدراستتة لدحديتتد أشتتتاا منتتراا المتتى العا تتدة التت 

محصتل الحنطة فت محافظديى ,االول  ميسان فت مناطق الكميا والطبر والكحالء والميمتشة والبديرة  والثاشية 

البصتترة فتتت منطادتتت الارشتتة والمدينتتة .  ينتتا شدتتا ن الدراستتة أن منتتار تالتتتة أشتتتاا متتى منتتراا المتتى يصتتيب 

 .Rومتتتى الحبتتتت  .Rhopalosiphium padi L المحصتتتتل ومتتتت متتتى الحنطتتتة بو الباعتتتة البريااليتتتة

Schizaphis graminium    ومتى الحنطتةاالشكليزF.  Sitobion avenae  أوضتحا شدتا ن المستح    .

% خالل شترر 90.38عل  محصتل الحنطة أن أعل  شسبة إصا ة وكثافة عددية كاشا   R.padiالحالت للنتا 

ت , كذلك وجد أن أعل  شسبة أصتا ة وكثافتة عدديتة كاشتا فتت منرة / ورقة عل  الدتال 33.24كاشتن الثاشت و 

ستل  أعلت    S.graminiumمنترة /ورقتة علت  الدتتالت. أمتا النتتا  31.33% و83منطاة الكحالء أب  لغتا

منرة / ورقة  ينما فت مناطق الدراسة  30.33% و كثافة عددية 39.00شسبة أصا ة خالل شرر آبار أب  لغا 

منرة/ شباا   23.5%  فت ميى اعل  كثافة عددية كاشا35فت منطاة المدينة أب  لغا  كاشا أعل  شسبة أصا ة

أب ستتللا أعلتت  شستتبة أصتتا ة ختتالل شتترر آبار اب  لغتتا  Sitobion avenaeفتتت منطاتتة البديتترة .أمتتا  النتتتا 

% 48.07منتتر/ / ورقتتة  ينمتتا لتتتمى أن أعلتت  شستتبة أصتتا ة كاشتتا 26.64% و كثافتتة عدديتتة  لغتتا 94.09

منرة / ورقة فت منطاة المدينة. أما شدا ن يلر ة مساسية أصتنا  الحنطتة للنتتا  14.64افة عددية  لغا و كث

R.padi  منترة  38.56% و كثافتة عدديتة 74.01إب سل  الصنف الصباح  أعل  معدل شسبة إصا ة أب  لغا

منترة  /  16.78دديتة % و كثافتة ع 30.10/ورقة فيما كان أق  شسبة أصا ة عل  الصنف  رشلتشة  أب  لغتا 

 ورقة . 
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مى خالل معامالا االريبتاط متا  تيى شستب االصتا ة والكثافتة العدديتة والمحدتيتاا الكيميا يتة وال يزيا يتة 

ا ة ألوراق أصنا  محصتل الحنطة وجتد أن منتار عالقتة اريبتاط معنتيتة  تيى كميتة الكلتروفيت  وشستب ا صت

عل  الدتالت فت ميى لم يظرر الكاروييى أ  يأتير. كذلك يبيى أن منار  0.76و 0.84والكثافة العددية اب  لغا 

علت  الدتتالت  0.95-و 0.97-عالقة  عكسية عالية المعنتية مع كمية الكر تميدراا أب  لغا معامت  االريبتاط 

علت  الدتتالت  0.96-و 0.92-ب  لغ معام  االريبتاط وأيضا عالقة عكسية مع النسبة المئتية لبكداا الكالسيتم أ

علت  الدتتالت , النستبة  0.77و 0.80.فت ميى العالقة مع المحدتى الرطت ت لألوراق كاشتا  طرديتة أب  لغتا 

لمعدل عدد الحبت  فت السنبلة  التامدة  مع شسبة ا صا ة والكثافة العددية كاشا عكسية أب  لغ معام  االريبتاط 

عل  الدتالت. عملا مااطع شسيلية ألوراق سدة أصنا  مى الحنطة ومت  رشتلتشة والصتباح  0.96-و 0.92-

وأ ت غريب وااللماشية وأدشه الدركت .صترا ومسبا المسافة  تيى البنترة والحتزم التعا يتة اب ستل   99وأ اء

 3.5مستافة  لغتا مايكرومدر  ينما أقلرا كان فت صنف الصتباح    13.0الصنف  رشلتشة أكبر مسافة أب  لغا 

مايكرو مدر.أما يلار  المااومة الحيتية للم درساا والط يلياا اب يبيى أن منتار أشتتاا متى الم درستاا  ومتت 

والخن ستتتاء  Cantharis lateralisو الخن ستتتاء اللنديتتة   Scaeva  pyrastriواليرقتتة الم درستتة لذ ا تتتة 

Tribolium confusum  ألول مرة فت العراق ضد   عض أشتاا المى ,  ,علما أن الم درسيى االخيريى  سل

سل  أعل  ك اءة أفدراستية ضتد  Tribolium confusum ينا شدا ن  يلر ة الك اءة االفدراسيه ان الم درس  

منترة  /يتتم  ,  ينمتا أقلرتا ك تاءة  43.3 معتدل   Rhopalosiphum  padiمتى الحنطتة بو الباعتة البريااليتة 

 منرة /يتم عل  ش س شتا المى. 17.33اب  لغا   Scaeva  pyrastriكاشا فت يرقاا  ب ا ة 

 المقدمة

ومت مى المحاصتي  األستدراييلية الرامتة لألمتى  Poaceaeيندمت محصتل  الحنطة إل  العا لة النليلية  

(. زرعتا منتذ آال  الستنيى واشدنترا فتت منتاطق 1%متى عتدد ستكان العتالم   35الغذا ت البنر  ألكثتر متى 

لعالم لمال مدرتا للظترو  المناخيتة , مبت رتا يحدتت  شستبة عاليتة متى الننتا والبرويينتاا والعناصتر واسعة مى ا

(. يزرا الحنطة فتت معظتم محافظتاا العتراق وخاصتة محافظتة شينتتى الدتت 2المعدشية وال يداميناا والدمتن  

( .العديد متى األفتاا 3لعراق  % مى إشداج الحنطة فت ا48يعدبر أمم محافظاا البلد فت إشداجه أب  يسامم  نسبة 

( أب يدمث  أضرار مذ/ الحنرة 4الحنرية يراجم محصتل الحنطة والدت لرا يأتير أقدصاد  منرا منراا المى  

المرمة   امدصاصرا للعصارة  النبايية مى أجزاء النباا المخدل ة مما يؤد   بلك ال  ينتية الترقة ويغير لتشرا 

رارة فت أشداجرا وخاصة فت مرملة يكتيى السنا   مما يؤد  الت  ضتعف النبتاا والدازم والذ تل فضال عى الم

( فضتال عتى كتشرتا شتاقال أساستيا للعديتد متى ال ايروستاا الدتت يصتيب العا لتة النليليتة متى 6 ( , 5 نك  عام  

التتتتذ  يناتتتت   تاستتتتطة  متتتتى الحنطتتتتة بو الباعتتتتة   BYDVأممرتتتتا فتتتتايروس ياتتتتزم وأصتتتت رار النتتتتعير 



 

3 

( .أيلرتتا األ حتتال متتتل أستتدخدام  تترامن المكافحتتة الحيتيتتة  Rhopalosiphium padi L.   7البريااليتتة

,خاصة األعداء الطبيعية المدمثلة  الم درساا المرافاة لحنراا المى فت الطبيعة والدتت يدبتع ريتب منترية )8 

نتتا ية األجنحتتة مخدل تتة ,كتتذلك أشتتتاا متتى الط يليتتاا و تتاألخن ملمتعتتة الزشتتا ير الط يليتتة الدتتت يدبتتع ريبتتة غ

Hymenoptera  عا لتتةBraconidae      تتالنظر 9فتتت مادمتتة متتذ/ الط يليتتاا فتتت مكافحتتة منتتراا المتتى  .)

للضرر الكبير الذ  يحدته أشتاا المى عل  محصتل الحنطة وقلة الدراساا عنرا فت المنطاة اللنت ية و التذاا 

 محافظة ميسان الدت يعد أمم مندن للمحصتل فت المنطق

 وطرائق العمل المواد

   المسح الحقلي  

أجر  المسح الحالت لدنخين أشتاا المى الدت يصيب  عض أشتاا العا لة النليلية و االخن الحنطة 

والنعير فت خمس مناطق فت محافظة ميسان مت الميمتشة والطبر والكحالء والبديرة والكميا ومنطاديى فت 

 محافظة البصرة مما المدينة والارشة. 

,  تاقع  تالل ماتل لك  2016-2015المسح خالل شرر  كاشتن الثاشت وابار خالل متسم الدراسة  أب اجر 

دوشم  لك  ما  ,مى  داية ظرتر منراا المى ولغاية أشدراء المتسم  10-5منطاة و مدى مسامة ما  يى  

باياا االقدصادية الزراعت, شخصا أشتاا المى مى قب  أ.م.د. اياد عبد التما  عبد الاادركذلك شخصا الن

والمرافاة والبرية لمحصتل الحنطة خالل المتسم الزراعت مى قب  أ.د.طه ياسيى مرتدر قسم وقاية النباا 

 /كلية الزراعة /جامعة البصرة.

 شسبة ا صا ة والكثافة العددية الشتاا المى المدروسة

شباا لك  مات   250ك  اخذ مسبا شسبة االصا ة عل  محصتل الحنطة فت المناطق المذكترة أعال/ وبل

شبدته لكت  عينته,  أب أختذا خمتس عينتاا متى االطترا   االر عتة لكت  مات  ووستطه  50 نك  عنتا ت  تاقتع 

( مسبا  عدد النبايتاا المصتا ة والستليمة لدحديتد شستبة االصتا ة 10مدر  1 أسدخدام مر ع خنبت طتل ضلعه 

 مسب المعادلة االيية              

 عدد النباياا المصا ة                         

 100× شسبه ا صا ة _____________________   

 عدد النباياا السليمة                       

مسبا الكثافاا العددية للحنرة  أخذ عنرة شباياا مى المحصتل وأخذا منرتا تتالل أوراق  صتترة عنتتا ية 

  المخدبتر ,جمعتا الحنتراا متى النبايتاا  تاستطة وكررا تالل مراا ,وضعا فت أكياس شايلتن وجلبا ال
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فرشاة شاعمة ووضعا فت أطباق زجاجت تم مسبا يحا ملرر الدنريح وأخذا الاراءة مترييى كت  شترر متى 

فدرة ظرتر منراا المى ولغاية أخد اءما  .أْعدُِمدَْا سلالا ميئة األشتاء اللتية فت محافظة البصترة وميستان 

 .2016-2015والرطت ة النسبية خالل اشرر السنة لعام  للحصتل عل  درجاا الحرارة

 حساسية أصناف الحنطة لالصابة بمن الحنطة ذو البقعة  البرتقالية.  

 مدتتتتتتتتتتتر مر تتتتتتتتتتتع فتتتتتتتتتتتت قضتتتتتتتتتتتاء كميتتتتتتتتتتتا300أجريتتتتتتتتتتتا الدراستتتتتتتتتتتة فتتتتتتتتتتتت ماتتتتتتتتتتت  مستتتتتتتتتتتامده 

عتيم .  عتد أجتراء العمليتاا الزراعيتة متى مراتتة يستتية وين2016-2015فت محافظة ميسان للمتسم الزراعت  

 مدتتر 0.5مدتتر  لكتت  لتتتح و يتترر مماشتتت   عتترا  3*5قستتما االرا التت  أر عتتة وعنتتريى لتتتح  أ عتتاد 

 تتيى االلتتتاح المزروعتتة  تتتم ستتمدا  االستتمدة الحيتاشيتتة  عتتدما زرعتتا  ذورستتدة أصتتنا  متتى  الحنطتتة ومتتت 

ة متى الحنطتة بو .أختذ ا الكثافتة العدديته لحنتر99االلماشية و رشلتشة وا تغريب والصتباح وادشتة يركتت وا تاء

الباعة البرياالية  مرييى شرريا مى فدر/ ظرترما لغاية مندصف النرر الخامس وبلتك  أختذ عنترة شبايتاا ومتى 

ك  شباا تالل  أوراق مى ك  ومدة يلريبية تم مسبا عدد الحنراا  لك  ورقة .كذلك مسبا  شستبة االصتا ة  

 مى خالل أخذ عنر شباياا مى ك  لتح. 

 تويات الكيميائية ألوراق أصناف الحنطة. تقدير بعض المح

(.والكاروييى و كدتاا الكالستيتم والمحدتتى الرطتت ت مستب 11قدرا صبغة الكلتروفي  الكلت مسب طرياة  

 النستبة لمحدتتى االوراق متى الكر تميتدراا الذا بتة الكليتة  . (13(  الندتروجيى مستب متا بكتر/   12طرياتة  

 (.                                                  14الكبريديك المركز    أسدعمال طرياة ال ينتل مع مامض

 . عمل مقاطع نسيجية ألوراق أصناف الحنطة

عم  المااطع النسيلية ألوراق أصنا  الحنطة الستده فتت مركتز علتتم البحتار/ جامعتة البصترة  مستاعدة  أ.د.  

متء جراز -وكااليت: freezing microtome الدلميد  سالم عبد مطلك وبلك   أسدخدام جراز الاطع النسيلت

م لعمت  قتالتب الدحميت   استدعمال مامت  ألمنيتتم أستطتاشت متى ختالل 10-الداطيع  الدلميد عل  درجتة مترارة 

وضع جزء عرضت مى ورقة الحنطة يتم ياطيعرتا  تاستطه شت رة  متادة خاصتة فتت المتاء داخت  الحامت   و عتد 

لحامتت   متتتل الترقتتة الماطتعتتة( يتتم البتتدء  تتالداطيع   أستتدعمال شتت راا خاصتتة  اكدمتتال اشلمتتاد المتتاء داختت  ا

درجته ويكتتن ستمك الماطتع متايكرومدر , عتد بلتك مملتا الماتاطع النايلتة علت  شترا ح  10متضتعة  زاوية 

زجاجية مريئة  درجة مرارة الغرفتة لغترا ستحب الماطتع متى ستطح النت رة تتم فحتن الماطتع مباشتر يحتا 

و عتتد الحصتتتل علتت   النديلتتة المطلت تتة تبتتا الماطتتع  أستتدعمال  beilz-biomedمتتى شتتتا  الملرتتر الضتتت ت

%  عد بلك غسلا  المااطع  الماء الماطتر للتدخلن متى فتا ض المتاد/ المثبدته واستدخدام الكحتتل  8ال ترماليى 



 

5 

بيغ و عتد %لغرا سحب الماء,و عدما أضيف  مادة الست راشيى للماتاطع لمتدة دقيادتيى لغترا الدصت70االتيلت 

ايمام الدصبيغ غسلا  المااطع  أسدخدام الكحتل األتيلت للدخلن مى الصتبغة الزا تدة و عتد أكمتال متذ/ الخطتتة 

لعمت  النترا ح  D.P.Xللماطع لغرا الدرويق مملتا  الماتاطع  اطترة متى متادة   xylemيدم أضافة الزايليى 

 olympsأستدخدام ملرتر ضتت ت مركتب متى شتتا الدا مية , عد ايمام يحضير النرا ح الدا ميتة يتم يصتتيرما  

ومستتبا المستتافة  تتيى الحتتزم التعا يتتة والبنتترة عتتى طريتتق عدستتة مدرجتتة وضتتعا فتتت  10xعلتت  قتتتة يكبيتتر 

 ( . 10الملرر المذكتر أعال/  

 المقاومة االحيائية

ب محصتل جمعا  األعداء الطبيعية  الم درساا(  مى الحا  والدت لرا يأتير عل  أشتاا المى الدت يصي 

أخذا  تالطتر اليرقتت  Scaeva pyrastri  الحنطة  مى شباياا مخدل ة وكاشا أغلبرا  الطتر الكام  عدا ب ا ة 

الم درس لحنراا المى ور يا فتت المخدبتر لحتيى  ظرتتر الكتامالا ,شخصتا  أألشتتاا متى قبت  أ.م.د  ضتياء 

 خليف كريم / قسم علتم الحياة /كلية الدر ية/جامعة البصرة.

 الكفاءة األفتراسية للمفترسات المختلفة .  

  Scaevaويرقتة الذ ا تة  canthridae canthridaeو   Amara spمستبا  الك تاءة األفدراستية للم درستاا 

pyrastri   وأُجريَتتْا علتت  أر عتتة أشتتتاا متتى المتتى التتذ  يصتتيب الحنطتته ومتتت متتى الحنطتتة بو الباعتتة البريااليتتة

Rhoplosiphium padi ومى الحنطة     Schizaphius graminum  مى الحنطة االشكليز  و Setobio 

avenae   ومى الباقالء االستد,   Aphis   faba   وبلك  تضع خمسيى منرة مى ك  شتا مى منراا الَمْى .

سم و ثالتة مكرراا لكت  شتتا , واضتيف اليرتا  الم درستاا وبلتك  تضتع كاملتة لكت     9فت طبق  در  قطر/ 

( ,ُغِطَت الطبق  اماش الملم  ووضع 15 عد يلتيعرا  لمدة يتم كام     Scaeva  pyrastriنتا شتا ويرقة لل

ستاعة, ُمِستبَْا الك تاءة  24 ستاعة ,تتم أُِختذَْا الندتا ن  عتد    24متتل الطبتق ر تاط مطتاطت, يترر الطبتق لمتدة

 ة االفدراس لك  األشتاا .         االفدراسية لك  الم درساا مى خالل أعداد المى المأكتلة والدال ة شديلة عملي

 التحليل األحصائي   

كدلار  أمادية وتنا ية العامت  أمتا   C.R.Dأجريا جميع الدلار  المخدبرية وفق الدصميم العنتا ت الكام   

( يصميم الاطاعتاا العنتتا ت الكامت  وقترشتا المدتستطاا   طرياتة RCBDالدلار  الحالية ش ذا  دصميم  

فتت الدلتار   0.01( يحتا مستدتى امدمتال Least significant Difference   L.S.D أقت  فترق معنتت 

 (. 17 16فت الدلار  الحالية    0.05المخدبرية و 



 

6 

 النتائج والمناقشة           

 نسبة االصابة والكثافة العددية ألنواع المن على محصول الحنطة.

إلتت  وجتتتد فتتروق معنتيتتة فتتت شستتبة ا صتتا ة والكثافتتة  ( 2و1 َينتتا شدتتا ن دراستتة المستتح الحالتتت جتتدول        

علتت  محصتتتل الحنطتتة  للمنتتاطق المدروستتة إب  لغتتا أعالمتتا  Rhopalosiphum   padiالعدديتتة للنتتتا  

% فتت منطاتة 67.17منرة / ورقة عل  الدتالت فت منطاة الكحالء وأق  شستبة أصتا ة   31.33% و 83.00

ة / ورقة فت منطاة الارشة والمدينة  كما وجدا فروق معنتية  يى اشرر منر 24.67المدينة وأق  كثافة عددية 

منتتر/ / ورقتتة ختتالل شتترر  33.24%  وأعلتت  كثافتتة عدديتتة90.38أختتذ العينتتاا إب  لغتتا أعلتت  شستتبة إصتتا ة 

منتر/ / ورقتة ختالل شترر آبار,أمتا  21.62% وأقت  كثافتة  59.33كاشتن الثاشت  وأق  شسبة إصتا ة اب  لغتا 

% 99.00   يتتأتير الدتتداخ   تتيى األشتترر والمنتتاطق المدروستتة لتتتمى أن  أعلتت  شستتبة إصتتا ة كاشتتا  النستتبة التت

منرة / ورقة فت منطاة  الكحتالء  ختالل شترر كتاشتن الثتاشت  وأقت  شستبة إصتا ة  38.00واعل  كثافة عددية  

دينة  والارشتة ختالل منرة / ورقة فت  منطاة الم 19.00%فت منطاة المدينة  لنرر آبار وأقلرا  52.00 لغا 

 شرر آبار. 

 فت  Rhopalosiphum padi( شسبة األصا ة % لمحصتل الحنطة  النتا  1جدول 

  عض مناطق  محافظدت ميسان والبصرة .           

معتتتتتتتدل يتتتتتتتأتير 

 المنطاة
 آبار

كتتتتتتتتتتتتتاشتن 

 الثاشت

 األشرر    

 المناطق    

 الميمتشه 95.33 61.67 78.50

 الطبر 92.67 59.67 76.17

 الكحالء 99.00 67.00 83.00

 البديرة 89.00 59.00 74.00

 الكميا 87.67 61.33 74.50

 المدينه 82.33 52.00 67.17

 الارشه 86.67 54.67 70.67

 59.33 90.38 
معدل يأتير 

 النرر
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LSD           = 3.6للدداخ  =  1.37لألشرر =  2.58للمناطق 

عل  محصتل                                                  Rhopalosiphum padi( الكثافة العددية لمى 2جدول  

 الحنطة  منرة/ ورقة( .

معدل يأتير 

 المنطاة
 آبار

كاشتن 

 الثاشت

 االشرر

 المناطق

 الميمتشه 35.67 23.67 29.67

 الطبر 34.33 23.00 28.67

 الكحالء 38.00 24.67 31.33

 البدير/ 33.00 22.33 27.67

 الكميا 31.00 19.67 25.33

 المدينه 30.33 19.00 24.67

 الارشه 30.33 19.00 24.67

 21.62 33.24 
معتتتتدل يتتتتأتير 

 النرر

LSD = 1.24للدداخ  =  0.47لألشرر =  0.88للمناطق 

( إلتت  وجتتتد فتتروق معنتيتتة فتتت شستتبة ا صتتا ة وكثافتتة عدديتتة للنتتتا   4و 3 َينتتا شدتتا ن جتتدول   

graminum  Schizaphus  فتت منطاتة المدينتة 35.00عل  محصتل الحنطة إب  لغا أعل  شسبة إصتا ة %

% فتت منطاتة 21.33منترة / ورقتة فتت منطاتة البديترة والارشتة وأقت  شستبة إصتا ة  23.50أعل  كثافة عددية 

منرة / ورقة فت منطاة الطبر وكذلك  وجدا فروق معنتيتة  تيى األشترر إب 18.17الكحالء وأق  كثافة عددية 

منتر/ / ورقتة ختالل شترر آبار وأقت  28.67% أب  لغا أعلت  كثافتة وصتلا 39.00لغا أعل  شسبة إصا ة  

منتر/ / ورقتة ختالل شترر كتاشتن الثتاشت ,أمتا يتأتير الدتداخ   تيى  12.17% وأق  كثافتة  16.57شسبة إصا ة 

ل شترر آبار أعلت  % فت منطاتة المدينتة  ختال51.67األشرر والمناطق المدروسة أب سللا أعل  شسبة إصا ة 

%فتت 14.33منرة /ورقة فت منطاة  الارشة   خالل شرر كاشتن الثاشت  وأق  شسبة إصا ة  لغا 32.33كثافة 

منرة /ورقة فت  منطاة الميمتشة خالل شرر كاشتن 10.67منطاة البديرة  خالل شرر كاشتن الثاشت وأق  كثافة 

 الثاشت. 
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 graminum  Schizaphus النتا  ( شسبة ا صا ة % لمحصتل الحنطة 3جدول  

 فت  عض مناطق البصرة وميسان.

 كاشتن الثاشت آبار معدل يأتير المنطاة

 األشرر

 المناطق

 الميمتشه 17.33 36.67 27.00

 الطبر 15.67 36.33 26.00

 الكحالء 16.33 26.33 21.33

 البدير/ 14.33 31.33 22.83

 كميا 14.67 45.33 30.00

 المدينه 18.33 51.67 35.00

 الارشه 19.33 45.33 32.33

 معدل يأتير النرر 16.57 39.00 

LSD    = 1.98للدداخ  =  0.75لألشرر = 1.40للمناطق 

 

 

 

 

 عل  محصتل graminum  Schizaphus( الكثافة العددية للنتا 4جدول  

 الحنطة منرة/ورقة .
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معدل يأتير 

 المنطاة
 آبار

كاشتن 

 الثاشت

 األشرر

 المناطق

 الميمتشه 10.67 26.67 18.67

 الطبر 11.33 25.00 18.17

 الكحالء 12.67 27.33 20.00

 البدير/ 11.33 30.33 23.50

 كميا 11.67 28.67 20.00

 المدينه 14.67 30.33 21.00

 الارشه 14.67 32.33 23.50

 28.67 12.71 
معتتتتتتتدل يتتتتتتتأتير 

 النرر

                   LSD     = 2.45للدداخ  =  0.93ألشرر = ل1.37للمناطق 

( إلت  وجتتد فتروق معنتيتة فتت شستبة األصتا ة للنتتا 6و 5 َينا شدا ن دراستة المستح الحالتت جتدول   

Sitobion avenae   فت منطاة المدينتة 48.07عل  محصتل الحنطة. إب  لغا أعل  شسبة إصا ة %

% وأق  كثافتة 45.75شسبة إصا ة منر// ورقة فت منطاة الميمتشة وأق  14.25وأعل  كثافة عددية  

منر/ /ورقة فت منطاة الكميا كما وجدا فتروق معنتيتة  تيى األشترر إب  لغتا أعلت   12.72عددية  

 0.00% وأقت  كثافتة  0.00% وأعل  كثافة ختالل شترر آبار وأقت  شستبة إصتا ة 94.09شسبة إصا ة 

رر والمنتاطق المدروستة أب ستللا منر// ورقة خالل شترر كتاشتن الثتاشت أمتا يتأتير الدتداخ   تيى األشت

منرة /ورقة فت  28.50% فت منطاة المدينة خالل شرر آبار وأعل  كثافة 96.31أعل  شسبة إصا ة 

%فتت جميتع المنتاطق 0.00منطاة الميمتشة   خالل شرر آبار وأقت  شستبة إصتا ة وكثافتة عدديتة  لغتا 

 خالل شرر كاشتن الثاشت.

 فت  عض Sitobion avenaeحنطة للنتا  ( شسبة  إصا ة % لمحصتل ال5جدول  



 

10 

 مناطق البصرة وميسان.

معتتتتتتتدل يتتتتتتتأتير 

 المنطاة
 كاشتن الثاشت آبار

 

 االشرر

 المناطق

 الميمتشه 0.00 94.50 47.25

 الطبر 0.00 94.33 47.17

 الكحالء 0.00 93.27 46.63

 البدير/ 0.00 93.47 46.73

 الكميا 0.00 91.50 45.75

 لمدينها 0.00 96.13 48.07

 الارشه 0.00 95.40 47.70

 معدل يأتير النرر 0.00 94.09 

 1.09للدداخ  =  0.41لألشرر =  0.77للمناطق =   LSD (0.5)قيمة 

 

 

 

 

 عل  محصتل الحنطةSitobion avenae( الكثافة العددية للنتا 6جدول  

 منرة/ورقة.
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 كاشتن الثاشت آبار معدل يأتير المنطاة

 األشرر

 المنطاة

 الميمتشه 0.00 28.50 14.25

 الطبر 0.00 25.97 12.98

 الكحالء 0.00 26.20 13.10

 البدير/ 0.00 26.27 13.13

 كميا 0.00 25.43 12.72

 المدينه 0.00 28.30 14.15

 الارشه 0.00 25.83 12.92

 معدل يأتير النرر 0.00 26.64 

LSD    = 1.03للدداخ  =  0.39لألشرر =  0.73للمناطق 

 ساسية أصناف الحنطة لالصابة بمن الحنطة ذو البقعة  البرتقالية.ح

ال  وجتد فروق معنتيتة لألصتا ة  تيى أصتنا  الحنطتة المدروستة اب   8و 7 ينا شدا ن اللداول 

منترة /ورقتة  38.56% و كثافة عددية  لغتا 74.01سل  صنف الصباح أعل  شسبة إصا ة اب  لغا 

منرة /ورقة 16.78% و كثافة عددية  لغا  30.10أصا ة اب  لغا  ينما الصنف   رشلتشة أق  شسبة 

, كتتذلك وجتتد فتترق معنتتت   تتيى االشتترر اب ستتل  فتتت شتترر آبار أعلتت  معتتدل لنستتبة ا صتتا ة أب  لغتتا 

منتترة /ورقتتة وشتترر آيتتار أقتت  معتتدل لالصتتا ة  لغتتا  49.59% وأعلتت  كثافتتة عدديتتة  لغتتا  85.50

نتترة /ورقتتة .أن أختتدال   أعتتداد المتتى علتت  االصتتنا  م 9.05% وأقتت  كثافتتة عدديتتة  لغتتا  25.82

ستكان منتراا  (19)(. درس  (18المخدل ة يعتد ال  االخدال  فت الخصتا ن  الكيميا يتة لالصتنا  

أب  دا سكان منراا المى  الدتاجد ,عل  سدة عنر صن ا مى الحنطة  Diuraphis noxiaالمى للنتا  

ى شباط تم أزدادا زيادة يدريلية فت االستبتا األول متى عل  جميع االصنا  خالل األسبتا الثالث م
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آبار مد   لغا برويرا  فت األسبتا الثاشت عل  جميع األصنا ,  عدما متدل يغيتر م تاجأ  أشخ تاا 

 أعدادما   عد األسبتا االخيرمى آبار لن س العام فت  اكسدان .

 ى الحنطة بو الباعة البرياالية( شسبة االصا ة % فت أصنا  الحنطة  حنرة م7جدول              

معدل يأتير 

 الصنف

 األشرر كاشتن الثاشت شباط آبار شيسان آيار

 

 المحصتل

  رشلتشة  28.43 38.23 51.87 22.27 9.70 30.10

99أ اء  35.17 41.83 48.00 27.33 11.57 32.78  

 أ تغريب 38.90 52.27 57.43 33.90 15.37 39.57

 االلماشية  63.17 71.63 80.70 53.80 23.83 58.63

 آدشة يركت  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

معتتتتتتتدل يتتتتتتتأتير  63.55 72.45 85.50 57.13 25.82 

 األشرر

LSD   =   1.10للدداخ  = 0.45لألشرر =  0.49االصنا 

( 8جدول    

ة مى الحنطة بو الباعة البرياالية عل  سا أصنا  مندخبة مى الحنطة.الكثافاا العددية المأختبة لحنر  

معدل يأتير 

 الصنف
 كاشتن الثاشت شباط آبار شيسان آيار

 األشرر

 

 المحصتل

  رشلتشة  19.17 22.17 26.17 11.67 4.73 16.78

99أ اء  20.43 25.13 28.17 12.50 5.10 18.27  

 أ تغريب 22.17 33.20 37.37 15.90 6.33 22.99

 االلماشية  38.33 42.13 48.93 21.57 8.93 31.98

 آدشة يركت  46.27 46.93 52.67 22.80 9.17 35.57
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 الصباح  51.20 51.33 54.67 24.60 11.00 38.56

معتتتتتتتدل يتتتتتتتأتير  39.51 44.18 49.59 21.81 9.05 

 األشرر

             LSD      =   1.23=  للدداخ   0.50لألشرر =  0.55االصنا 

 تقدير المحتويات الكيميائية الوراق أصناف الحنطة المدروسة.

(ان منتار فروقتا معنتيتة  تيى  االصتنا  فتت كميتة  الكلتروفيت  أب  ستل  الصتنف 9أوضحا شدا ن جدول  

و  99غم أما اق  كمية  كاشا للصتنف  رشتلتشة وأ تاء  100ملغم / 0.180الصباح أعل  معدل مى الكلتروفي  

غتم  ينتا الندتا ن عتدم وجتتد فتروق معنتيتة  تيى االصتنا  فتت   100ملغتم / 0.017غريب  كميتة  الصنف أ ت

كميتتة الكتتاروييى  فتتت متتيى  ينتتا شدتتا ن ان منتتار فروقتتا معنتيتتة  تتيى االصتتنا  فتتت شستتبة الندتتروجيى الكليتتة فتتت 

% .كتذلك  1.6% والصنف  رشلتشة أق  شسبة أب  لغا  3.9االوراق أب سل  صنف الصباح أعل  شسبة  لغا 

ميدراا الكليتة فتت االوراق اب كاشتا أعلت  شستبة  ينا شدا ن وجتد فروق معنتية  يى االصنا  فت كمية الكر ت

% أما أق  شستبة كاشتا للصتن يى آدشتة يركتت والصتباح أب  لغتا  0.5للكر تميدراا فت الصنف  رشلتشة  لغا 

%. أشارا الندا ن وجتد  فروق  يى االصنا  فت كمية  كداا الكالسيتم اب سل  الصنف  رشتلتشة أعلت   0.1

% .  ينتا شدتا ن وجتتد فتروق 13.3شستبة كاشتا فتت الصتنف الصتباح اب  لغتا %  ينماأقت   32.3شسبة  لغتا 

%  80.3معنتية  يى االصتنا  فتت المحدتتى الرطتت ت لتالوراق أب ستل  الصتنف الصتباح أعلت  شستبة  لغتا 

 %. 71.7وأق  شسبة كاشا للصنف  رشلتشة اب  لغا 
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 ة.( الص اا الكيميا ية الوراق أصنا  الحنطة المزروع9جدول  

 

 العالقة لمعامل االرتباط  بين الصفات الكيميائية ونسب اإلصابة والكثافة العددية.

( ان يأتير الكلتروفي  كان أكبر مى يأتير الكاروييى فت جذ  المتى لمحصتتل الحنطتة متى 10يدبيى جدول  

خالل عالقة االريباط  يى شسبة االصا ة والكثافة العددية المتأختبة للحنترة علت  االصتنا   وكميتة الكلتروفيت  

 ية المنعكستة علت  ستطح النبتاا الدتت عل  الدتالت ويعتل بلك ال   االمتاج الضتت 0.76و 0.84والدت  لغا  

( أن كتامالا متى اللراشتة يدحاشت  أصتنا  اللراشتة باا االوراق 20لرا يأتيرعل  ستلتر الحنتراا. أب أوضتح  

الحمراء وي ض  االصنا  باا االوراق الخضراء رغم محدتيتاا االولت  اكثتر ي ضتيال ألغتراا الدغذيتة متى 

يعدمتد غالبتا علت  أستدلا اا مريبطتة  تأتنيى أوأكثتر متى األشدحتاءاا (ال  أن شناط الحنتراا 21الثاشية. أشار  

الدت يحدل فت وقا وامد ويسم   أشدحاءاا الدتجيتة المنتدرر أمتدمم لتتشت واالختر كيميتا ت يستدحدته را حتة 

النباا .أن زياد/ كمية الندتروجيى فتت االوراق يلعت  أشستلدرا غضتة ولينته يستر  أخدراقرتا  تاستطه أجتزاء فتم 

أن زيتادة كميتة الندتروجيى فتت أوراق محصتتل الاطتى (23) (.وجتد 22و الدتالت الت  زيتادة االصتا ة   الحنترة

متى ختالل   (24). فتت دراستة قتام  رتا   Aphis gossypiiيؤد  ال  أشخ اا مااومده ضد منرة متى الاطتى 

أن منتراا متى اللراشتة  معاللة أوراق اللراشة   دراكيز مخدل ة مى الندتروجيى الاا ت  للتذو ان فتت االوراق وجتد

 الص ة

 

 الصنف

 

الكلتروفيتتتتتت  

 غم100ملغم/

الكتتتتتتتتتاروييى 

 غم 100ملغم/

الكار تميتتتدرا 

 ا الكلية %

الندتتتتتروجيى 

 الكلت %

 كدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا  

 الكالسيتم %     

المحدتتتتتتتتتتتتتتى 

 الرطت ت%

 71.7 32.3 1.6 0.5  0.00049   0.017  رشلتشة

 73.5 26.0 1.9 0.6 0.000050 0.017 99أ اء 

 74.4 22.0 2.5 0.4 0.00044 0.017 أ تغريب

 73.1 21.0 3.3 0.3 0.00044 0.015 األلماشية

 77.1 18.3 3.7 0.1 0.00048 0.160 آدشة يركت

 80.3 13.3 3.9 0.1 0.00043 0.180 الصباح

L.S.D 0.017 N.S 0.34 0.26 3.07 2.3 
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Brevicoryne brassica L.  أزدادا أعدادما مد   لغا أقصاما عند المسدتى العالت مى يركيتز الندتروجيى

.مى خالل أيلاد عالقة االريباط  يى شسبة االصا ة والكثافتة العدديتة متى جرتة و كميتة الكر تميتدراا متى جرتة 

( أشته كلمتا 20عل  الدتتالت .   تيى   0.95-و  0.97-يباط أخرى وجد منار عالقة عكسية أب  لغا معام  االر

زادا  كمية الكر تميدراا كلما قلا الكثافة السكاشية لألفتة وكتذلك اشتار ش تس البامتث متى أن المااومتة النباييتة 

لألصا ة  الحنتراا يعتتد الت  أري تاا شستبة المتتاد الكر تميدراييتة  الت  المتتاد الندروجينيتة  .متى ختالل أيلتاد 

قة االريباط  يى شسبة االصا ة والكثافة العددية مى جرة و شسبة  كداا الكالسيتم يدبيى أن العالقتة عكستية اب عال

عل  الدتالت , أن زيادة  كدتاا الكالستيتم يتؤد  لزيتادة مااومتة النبتاا  0.96-و  0.92- لغا معام  االريباط 

(  تأن زيتادة ستمك 20راق ستطح النبتاا. أشتار   ذلك يؤد  ال  أ عاد منراا المى شديلة عتدم قتدريرا فتت أخدت

جدرن الخاليا له يأتير علت  يغذيتة وميكاشيكيتة يكتاتر الحنتراا وأن ستمك جتدران الخاليتا يكتتن شديلتة يرستب 

 كداا الكالسيتم والسيليكا فت جدران خاليتا البنترة لتبعض أشتتاا العا لتة النليليتة ممتا يتؤد  الت  ظرتتر صت ة 

منرتا الحنتراا .ولكتت يستدطيع منتراا المتى متى أيصتال فمرتا الثاقبتة الماصتة الت  المااومة ضد آفتاا عديتدة 

المتجتتد فتت لعا رتا لدحليت  البكدتيى متى جتدران الخاليتا النباييتة   pectinaseاألوعية الناقلتة فأشرتا ي ترز أشتزيم 

أشستلة النبتاا  (  أن منراا المى ي رز شريطا لعا يتا  متتل الثاتت  الغذا يتة الدتت يحتدترا فتت26(.أشار  25 

وظي دتته متتت الح تتاظ علتت  الضتتغا العتتالت داختت  اللرتتاز التعتتا ت للنبتتاا ومتتذا يستتاعد الحنتترة آليتتا فتتت عمليتتة 

(,كتذلك 27االمدصاص.أن اخدال  الصت اا الكيميا يتة لالصتنا  ي ستر أختدال  أعتداد المتى علت  االصتنا   

  أعداد منرة المى الدت يصيب المحصتتل أب الدغيراا فت شسب المتاد الغذا ية المتجتدة فت االوراق يؤتر عل

( . متتى ختتالل أيلتتاد عالقتتة 29و 28يتجتتد عالقتتة وتياتتة  تتيى شستتبة متتذ/ المتتتاد وأري تتاا أعتتداد منتتراا المتتى  

االريبتاط  تيى شستتبة االصتا ة والكثافتتة العدديتة متتى جرتة وشستبة المحدتتتى الرطتت ت يالمتتى أن معامت  االريبتتاط  

إ  ان العالقة طردية  ذلك ان للمحدتى الرطت ت دور فعال فت زيادة طراوة عل  الدتالت  0.77و 0.80يص  

 (.30النباا ومدول يغيراا فت ميدا تلزم النباا وأشداال مكتشايه  يسر  مى مدول االصا ة   

( معامالا االريباط  يى شسبة االصا ة والكثافة العددية مع الص اا المدروسة الصنا  10جدول  

 محصتل الحنطة

النستتتتتتتبة المئتيتتتتتتتة   ة الص

 لالصا ة 

الكثافتتتتتتتتتتتة 

 العددية 

 كدتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاا 

 الكالسيتم

0.92 - 0.96- 
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 0.76 0.84 الكلتروفي  

 -0.95 -0.97 الكاروييى 

 0.99 0.97 الندروجيى 

 -0.95 -0.97 الكار تميدراا

 0.77 0.80 المحدتى الرطت ت

 المقاطع النسيجية ألوراق أصناف الحنطة:

( 9,8,7,6,5,4النسيلية ألوراق أصنا  الحنطة المزروعتة المتضتحة  الصتتر   مى خالل شك  المااطع

شالمى ان الحزم التعا ية لالصنا  الحساسة يكتتن قريبتة متى ستطح الترقتة ومتذا ممتا يعتزز أري تاا ا صتا ة 

 6.0و 3.5و االخن الصنف الصباح وااللماشية وآدشة يركتت أب كاشتا المستافة  تيى البنترة والحتزم التعا يتة  

 13.0و 10.5و 10.0(متتايكرومدر علتت  الدتتتالت أمتتا االصتتنا  المااومتتة يكتتتن المستتافة أكبتتر و لغتتا 5.0و

(  عد الحزم التعا ية  عى سطح 31و رشلتشة عل  الدتالت .أوضح   99مايكرومدر لالصنا  أ تغريب وأ اء 

  ي رزة الحنرة لرظم جدران الذ pectinaseاألوراق فت االصنا  المااومة يحداج ال  كمياا اكبر مى أشزيم 

الخاليا  للتصتل ال  الحزم التعا ية و األخن اللحاء لنالرا للمتتاد الغذا يتة فضتال عتى وقتا أطتتل ممتا يعمت  

( 32عل  أجراد الحنرة  درجة أكبرمما يلعلرا صعبة المنال ومذا يلع  النباا أكثر مااومة للحنرة ,.أوضح  

متى أوراق التذرة يرجتع الت  قلتة ستمك طباتة الخاليتا السكلرشنتيمية  مى أن إصتا ة أصتنا  متى النتعير  حنترة

وكثرة الحتزم التعا يتة فتت أوراق األصتنا  الحساستة ماارشتة  األصتنا  المااومة.شلتد أن عمليتة المااومتة فتت 

متى أشته شتادرا متا  33) محصتل الحنطة لالصا ة  حنرة المى مريبطة  عتام  كثيترة ومدداخلتة ومتذا ماأشتار  

ام  وامد مسؤول عتى المااومتة فتت النبتاا أب ال تد متى وجتتد أكثتر متى عامت  ينتدرر ألعطتاء العا لتة يكتن ع

 النليلية ص ة المااومة ضد اآلفاا الدت يصيبرا. 

 

 99ماطع عرضت لترقة الصنف أ اء 2ماطع عرضت لترقة الصنف أ تغريب         صترة 1صترة 
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 ماطع عرضت لترقة الصنف االلماشية 4ت      صترة ماطع عرضت لترقة الصنف أدشة يرك 3صترة 

 

 ماطع عرضت فت ورقة الصنف  رشلتشة 6ماطع عرضت لترقة الصنف الصباح         صترة  5صترة  

 الكفاءة األفتراسية لبعض المفترسات على بعض أنواع المن. 

راستية لكتامالا الختن س ( أن منتار فروقتا معنتيتة فتت الك تاءة االفد1أوضح الدحلي  األمصا ت شتك    

 Schizaphis عل  أشتاا المى أب سل  أعل  ك اءة أفدراسية عل  مى الحنطة   Cantharis latiralisاللند  

 graminum  منترة /يتتم وياار تا متع متى الحنطتة االشكليتز   36.7أب  لغاSitobion avenae  أب  لغتا

منرة /يتتم  20.7أب  لغا   A.fabaeالء االستد منرة /يتم وأق  معدل لألفدراس عل  منرة مى الباق 35.3

  .أب كاشا فدرة ظرتر الم درس مع ظرتر ال ريسة ياريبا وامدة خالل ما شامديه فت الحا  .
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.  

L.S.D =2.49 

 لمى.عل   عض أشتاا ا cantharis lateralis ( الك اءة االفدراسية لكامالا الخن س اللند  1النك   

منرة /يتم مى منرة مى الحنطة  40أفدرس معدل  Cantharis lateralisأن كامالا الخن س  (34) يى  

منتتتترة /يتتتتتم متتتتى منتتتترة متتتتى الحنطتتتتة بو الباعتتتتة البريااليتتتتة   25و  Sitobion avenaeاالشكليتتتتز   

Rhopalosiphum  padi    ك تتاءة ( أن منتتار فروقتتا معنتيتتة فتتت ال2. أوضتتح الدحليتت  األمصتتا ت للنتتك

ومتت اول يستلي  لرتذا النتتا لته قتدرة علت  أفدتراس منتراا  Tribolium confusum االفدراستية لكتامالا 

 Rhopalosiphum  padiالمى فت العراق.أب سل  أعل  ك اءة أفدراسية ضد مى الحنطة بو الباعتة البريااليتة 

منترة  27.7قالء االستتد  اب  لغتا منرة  /يتم فت ميى أق  ك اءة أفدراسية كاشتا عنتد متى البتا 43.3 معدل  

 /يتم .
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L.S.D =7.1 

 عل   عض أشتاا المى.Tribolium confusum(الك اءة االفدراسية لكامالا 2النك  

  Scaeva ( منتار فروقتا معنتيتة فتت الك تاءة االفدراستية ليرقتة الذ ا تة3أوضح الدحلي  األمصا ت للنتك   

pyrastri الغة /يتم فت ميى أق  معدل  18.3سللا أعل  ك اءة أفدراسية ضد مى الحنطة االشكليز   معدل  أب 

منرة /يتم. سللا اليرقة الم درسة  أق  معدل  11.3اب  لغا  كان عل  منرة مى الحنطة بو الباعة البرياالية 

ثالتتتتث ليرقتتتتة ب ا تتتتة ( أن معتتتتدل يغذيتتتتة العمتتتتر ال35لالفدتتتتراس  ماارشتتتتة   الم درستتتتاا االختتتترى , وجتتتتد  

S.abmaculata  منرة /يتم عند يغذيده عل  منرة مى الترد  22.5 لغMacrosiphium rosae   وجدا.

وريبتتتتتتة    Diplazontidaeالدتتتتتا ع لعا لتتتتتتة  Diaplazon laetatoriusختتتتتالل الدراستتتتتتة أن  الط يتتتتت  

Hymenoptera    يصتيب يرقتاا الم دترسScaeva  pyrastriيتة اليرقتاا الدتت . يبتيى بلتك متى ختالل ير 

 جلبا مى الحا  ال  المخدبر.

1.  

 

L.S.D =3.43     

 عل   عض أشتاا المى Scaeva  pyrastri(الك اءة االفدراسية لليرقة الم درسة 3النك   
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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 
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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 .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 

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  showed there are three types of Predators  ,larvas 

Scavea pyrastri and the soldier  ladybug Cantharis lateralis F.and the lady bug 

Tribolium confusom 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 Tribolium confusom 

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. 


