
2013ISSN: 1992-7479)، 2العدد (11المجلد: مجلة االنبار للعلوم الزراعیة،

370

Aphidius matricariaeتاثیر نوع العائل الغذائي على حیویة الطفیل  ( Haliday )

دریس محمدإجهینة *العبیديوعد حمودي عواد
كلیة الزراعة والغابات /جامعة الموصل

الخالصة
التطفل على فضل بشكل كبیرAphidius matricariaeتبین من خالل نتائج الدراسة ان الطفیل 

± 86,66متوسط بالطفیل اعلى نسبة تطفل ، اعطى على نبات الفجل الخوخ االخضر والذي ربينمَ هائلع
12,66± 69,66واعلى عدد لالفراد البازغة بمتوسط %3,36± 92,10بمتوسط واعلى نسبة فقس% 7,02
± 76,66نسبة تطفل بلغت بینما فضل الطفیل بالدرجة الثانیة التطفل على عائله من الباقالء األسود ب،فرد 

% بینما اعطى من الباقالء 7,07±91% في حین تاله من الذرة بأعطاء ثاني اعلى نسبة فقس بلغت 11,37
في معنویانواع االخرىاألتباینت و فرد 13,31±69,33االسود ثاني اعلى عدد لألفراد البازغة بمتوسط 

تفضیلها من قبل المتطفل .
Effect of parasite Aphidius matricariae ( Haliday )

W. H. A. Alobedi and J. A. Mohammed
Col. Agr./Mosul Univ.

Abstract
The results shown the study, said parasite Aphidius matricariae the preferred

significantly intruding on a family of green peach aphid that has been bred to plant
radishes Parasite as it gave the highest average parasitism 86,66 ± 7,02% and the
highest percentage of hatching an average of 92,10 ± 3,36 and the highest number of
individuals emerging at an average 69,66 ± 12,66 per person, as the parasite gave the
highest average parasitism 86.66/lot ± 7,02% and the highest percentage of hatching
an average of 92,10 ± 3,36% and the highest number of individuals emerging at an
average 69,66 ± 12,66 per capita, while the parasite preferred second place intruding
on a family of black beans, a parasitism rate of 76,66 ± 11, 37% while the subsequent
corn Give the second highest hatching rate of 91%, while the 7.07 ± of black beans
gave the second highest number of individuals emerging at an average 69,33 ± 13,31
per capita and other species varied in their preference by spam.Shown by the results
of the study, said parasite Aphidius matricariae the preferred significantly intruding
on a family of green peach aphid that has been bred to plant radishes.

المقدمة
لمن من اآلفات المهمة التي لها مدى عائلي واسع  أذ تصیب انواع نباتیه مختلفة تعد حشرات ا

كاألشجار ومحاصیل الخضر مسببه لها اضرار مختلفة بسبب  طبیعة تغذیتها بامتصاص العصارة النباتیة مما 
ى ؤدي الیؤدي الى ضعف النبات المصاب  فضال عن امكانیة هذه الحشرة على نقل اإلصابات الفیروسیة مما ی

.)4(ضعف النبات المصاب وقلة انتاجیته 
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االولللباحثماجستیررسالةمنمستلالبحث* 
استخدامها في برامج المكافحة بAphidiusالى اهمیة الطفیلیات التابعة الى الجنس )2(اشارت 

واسطة الة وضع البیض ، باالحیائیة وذكرت ان تلك الطفیلیات تضع بیضها بصورة مباشرة داخل جسم العائل 
تتغذى على محتوى جسم العائل دون ان تقتله وفي نهایة تطورها تلتهم اجزائه الداخلیة ة عن یرقةضتفقس البی

الحساسة وتقتله لتتعذر داخله وتخرج منه حشرة كاملة من خالل ثقب تعمله بجدار المومیاء بواسطة اجزاء فمها.
لجنس تعتبر طفیلیات داخلیة لها انتشار واسع اذ تتواجد في الحدائق والحقول التابعة لهذا اان الدبابیر

وحتى في المدن الحضریة وباالضافة الى عملها على قتل المن بالتطفل علیه فهي بسلوكها في البحث عن 
.) 5(وتها من على النباتات المتواجده علیها مما یؤدي الى منْ العائل تسبب تساقط العدید من افراد حشرات المَ 

والتي استخدمة بشكل تجاري هو الطفیل Aphidiusان من بین اهم انواع الجنس (6)وذكر 
Aphidius matricariaeوالذي ال یدخل في فترة سبات.

Aphis fabaeایضا متطفال على من الباقالء االسود Aphidius matricariaeالطفیل )3(قد وجد
ندا .على عوائل نباتیة مختلفة في بول

نوع من 40العوائل اذ یمكنة التطفل على طفیل متعددAphidius matricariaeالطفیل )1(ذكر
.Myzus persicaeانواع المن ویفضل التطفل بالدرجة االولى على من الخوخ االخضر 

المواد وطرائق العمل 
الموصل /قسم وقایة النبات ، اجریت الدراسة في البیبت المحمي التابع لكلیة الزراعة والغابات/جامعة 

التعرف على المدى العائلي للطفیل الداخلي فيالدراسة تهدفلقلة الدراسات على هذا الطفیل في العراق 
Aphidius matricariaeعلى خمسة انواع من حشرات الَمْن وهي َمْن التفضیل الغذائي له اذ ربي واختبار

المربى على Aphis fabaeوَمْن الباقالء االسودنبات الفجلالمربى على Myzus persicaeالخوخ االخضر
وَمْن المربى على نبات الذرة الصفراء Rhopalosiphum maidisوَمْن الذرةنبات الباقالء

المربى على Aphis craccivoraوَمْن العدس المربى على نبات الباذنجان Aulacorthum solaniنجانالباذ
لدراسة بتطبیق خمسة معامالت والمتمثلة باالنواع السابقة الذكر وبواقع ثالث مكررات أجریت ا،نبات العدس 
كغم ذات فتحات علویة وجانبیة وسفلیة 7بحجم كوحدات تجریبیةبالستیكیة شفافةواستخدمت علب لكل معاملة 
حشرة 100البالغ عددها و من حشرات الَمْن المربات مختبریًا الطفیل وعائلهاش الموسلین وربيبقماتمت تغطیته

، %5±67ورطوبة نسبیة مْ 5± 20ظروف المختبر عند درجة حرارة نفذت الدراسة تحت ./ نبات لكل مكرر
الختبار تأثیر نوع العائل الغذائي على نسبة التطفل ، 2012/ 10/ 20و 2012/ 9/ 3للفترة الواقعة ما بین 

بزوغ وفترة حیاة انثى الطفیل المدخلة وعدد االناث والذكور البازغة ونسبة الفقس وعدد االفرادالبازغة ونسبة ال
وقورنت وبثالث مكررات CRDوفق التصمیم العشوائي الكامل نفذت الدراسة .والنسبة الجنسیة ومدة الجیل

باختبار دنكن المتعدد الحدود 0,05المتوسطات عند مستوى معنویة 

النتائج والمناقشة
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ة ان لنوع العائل الغذائي دور في التأثیر على بعض الصفات الحیویة للطفیل بینت نتائج الدراس
Aphidus Matricariae) یتضح ان معاملة من الخوخ االخضر اعطت اعلى نسبة 1و من خالل الجدول (

86–64بمدى تلتها معاملة من الباقالء االسود%7,02±86,66وبمتوسط 94-80تطفل وبمدى 
وبمتوسط 70-60في حین سجلت معاملة  من العدس اقل نسبة تطفل وبمدى %11,37±76,66وبمتوسط 

%8,08±70,66وبمتوسطات 78-62فیما تباینت قیم باقي المعامالت بین 66,33±5,51%
اذ بلغت نسبة )3(وهذا یتفق مع ما ذكره % ،74,32بلغ المتوسط العام لهذه الصفة %2,30±71,33و

% وربما یعود السبب الى 60اله ألعلى مستوى عند تطفله على َمْن الباقالء االسود فبلغت التطفل للطفیل اع
نوع العائل النباتي .

كما تأثرت نسبة فقس البیض بنوع العائل الغذائي اذ سجلت معاملة من الخوخ االخضر أعلى نسبة 
ذرة بنسبة فقس بمدى تلتها معاملة من ال%3,36± 92,10وبمتوسط 95,9–89,5فقس للبیض بمدى 

انخفضت نسبة الفقس لتصل الى أما في معاملة من الباقالء االسود%7,07±91وبمتوسط 97,2- 83,3
97,5–85,7كما وتراوحت قیم باقي المعامالت بین ذلك وبمدى% 2,89±88,10وبمتوسط 86-91,4

% .90,31وبلغ متوسط عام الصفة % 5,61±89,8و %6,16±90,56وبمتوسط 
اعلى عدد لالفراد كذلك تأثرت اعداد االفراد البازغة بنوع العائل اذ اعطت معاملة من الخوخ االخضر

اذ سجلت مدى تلتها معاملة من الباقالء االسود12,66±69,66وبمتوسط 84- 60البازغة وبمدى 
66–52البازغة بمدى سجلت اقل عدد لالفراد. اما معاملة من الذرة13,31±69,33ومتوسط 54-78

12,28±63وبمتوسط 72–49. في حین تباینت بقیة المعامالت اذ سجلت مدى 7,02±58,66ومتوسط 
فرد بازغ . 64.06وقد بلغ متوسط عام الصفة 8,38±59,66و

ة اعلى نسبوكان لنوع العائل الغذائي تأثیر على نسبة البزوغ اذ سجلت معاملة من الباقالء االسود
94,2–83,3بمدى تلتها معاملة من العدس %5,37±89,96وبمتوسط  95–84,3للبزوغ بمدى بلغ 

89,3–69,7أقل نسبة للبزوغ بمدى. في حین سجلت معاملة من الخوخ االخضر%5,65±89,63وبمتوسط
10,56±82,23وبمتوسط 94,4- 74,2وقد تباینت باقي المعامالت بین المدى %9,84±80,06وبمتوسط 

. % 86,08وبلغ المتوسط العام للصفة % 8,35±88,56و % 
أكدت نتائج التحلیل االحصائي لبیانات الدراسة ان الختالف العائل الغذائي دور في التاثیر على بعض 

اذ تفوقت معاملة من الخوخ االخضر على كل من معاملة  من الذرة A .Matricariaeالصفات الحیویة للطفیل
في حین لم تختلف معاملة % 86,66لصفة نسبة التطفل والتي سجلت متوسط و من العدسمن الباذنجانو 

.% 76,66لصفة نسبة الفقس فسجلت متوسط معنویًا عن معاملة من الباقالء االسودمن الخوخ االخضر
امالت لكل من وأوضحت نتائج التحلیل االحصائي انه ال توجد هناك فروق معنویة بین جمیع المع

صفة نسبة الفقس وعدد االفراد البازغة ونسبة البزوغ .
اذ اعطى الطفیل اعلى نسبة للتطفل على عائله من اوراق الذرة تاله )8(وجده اختلفت النتائج مع ما

من النجیلیات بینما كانت اقل نسبة للتطفل على من الجت .
الى ان للطفیل اعاله القدرة على التطفل ااشار اذ)1(قت النتائج اعاله مع ما ذكر فيفي حین اتف

لكنه یفضل بالدرجة االولى التطفل على عائله من الخوخ االخضر.نْ نوع من حشرات المَ 40على 
عند تربیة الطفیل على عائله من الخوخ االخضر )7(كذلك اتفقت النتائج مع ما توصل الیة الباحث

للطفیل بهذا العائل .المدروسةالصفات الحیویةجمیعفتأثرت
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A) : تاثیر نوع العائل الغذائي على بعض الصفات الحیویة للطفیل1جدول (ال .Matricariae

 عند اختبار دنكن متعدد الحدود . 0.05المتوسطات الموجودة ضمن العمود الواحد والمتبوعة بالحرف نفسه التختلف معنویا مند مستوى احتمال

المعامالت
نسبة البزوغ %عدد االفراد البازغةنسبة الفقس %نسبة التطفل %

SE±المتوسطالمدىSE±المتوسطالمدىSE±المتوسطالمدىSE±المتوسطالمدى
أ9,84±89,380,06-69,7أ12,66±8469,66- 60أ3,36±95,992,10-89,5أ7,02±9486,66- 80وخ االخضرمن الخ

أ5,37±9589,96-84,3أ13,31±7869,33- 54أ2,89±91,488,10- 86أب11,37±8676.66- 64من الباقالء 

أ10,56±94,282,23-74,2أ7,02±6658,66- 52أ7,07±97,291-83,3ب2,30±7471,33- 70من الذرة 

أ8,35±94,488,56- 79أ12,28±7263- 49أ6,16±97,590,56-85,7ب8,08±7870,66- 62من الباذنجان 
أ5,65±83,394,289,63أ8,38±6559,66- 50أ5,61±96,289,80-85,7ب5,51±7066,33- 60من العدس 

74,3290,3164,0486,08المتوسط العام
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یتبین من خالل الدراسة ان لنوع العائل الغذائي تاثیر على بعض الصفات الحیویة للطفیل 
A.matricariaeان معاملة من الباذنجان اعطت اطول فترة حیاة النثى 2ل الجدول ( اذ تشیر نتائج من خال (

11-8یوما، تلتها معاملة من الذرة  بمدى 1± 11,00یوم وبمتوسط 12- 10الطفیل المدخلة وبمدى 
قد اعطت اقصر فترة حیاة للطفیل المدخل یوم. اال ان معاملة من الخوخ االخضر1,52± 9,66وبمتوسط 

یوم 10- 9یوما  . وتباینت قیم مدى باقي المعامالت بین 1,14± 8,66وبمتوسط 10- 8بلغت بمدى 
یوم.9,59. اما المتوسط العام للصفة بلغ 0,56±9,33و 0,56± 9,33وبمتوسط 

62- 40كذلك تاثرت اعداد االناث البازغة اذ سجل اعلى مدى عند معاملة من الخوخ االخضر 
انثى. 8,71± 46ومتوسط 52- 36ى تلتها معاملة من الباقالء االسود بمدى انث11,92± 48,33وبمتوسط 

45-30و 41- 35بینما سجلت كل من معاملة من الذرة و من العدس  اقل مدى لعدد االناث البازغة فبلغ 
انثى على التوالي . بینما تباینت معاملة َمْن 7,63± 38,33و 3,05± 38,33على التوالي وبمتوسطات 

42,66انثى . واما المتوسط العام لهذه الصفة بلغ 1± 11ومتوسط 12-10باذنجان  بینها اذ سجلت مدى ال
انثى.

ذكر وبمتوسط 26-18سجلت معاملة من الباقالء االسود اعلى مدى لعدد الذكور اذ سجلت 
على التوالي 24- 20و 22- 20تلتها كل من معاملة من الخوخ االخضر ومن العدس وبمدى ±4,61 23,33

ذكر وعلى التوالي . في حین سجلت معاملة  من الذرة اقل 2,30± 21,33و 1,14± 21,33وبمتوسط 
ذكر وانخفضت اعداد الذكور البازغة في معاملة 4,16± 20,33وبمتوسط 25-17عدد للذكور البازغة بمدى 

. و تاثرت 21,39م الصفة ذكر . ومتوسط عا4,16± 20,33وبمتوسط 24-16من الباذنجان  بمدى 
% 73,80النسبة الجنسیة بنوع العائل الغذائي اذ سجلت معاملة من الخوخ االخضر افضل نسبة جنسیة فبلغت 

% ذكور تلتها كل من معاملة من الباقالء ومن الباذنجان اذ سجلت نفس النسبة الجنسیة بلغت 26,20اناث و 
في حین اعطت معاملة من الذرة اقل نسبة اناث الى ذكور % ذكور لكل منها ،33,33% اناث و 66,66
% 65,21بینها اذ سجلت % ذكور . في حین تباینت معاملة من العدس37,87% اناث و 62,12بلغت 

للطفیل على عائلة من حیث بلغت النسبة الجنسیة )7(وهذا یتفق مع الباحث % ذكور .34,78اناث الى 
كما تاثرت فترة الجیل بالعائل الغذائي اذ سجلت معاملة من الخوخ .ذكور)(اناث: 2: 7الخوخ االخضر 

یوما ، تلتها معاملة من الذرة  1,10± 14,66وبمتوسط 16–14االخضر  اطول فترة حیاة للجیل بمدى  
اقصر فترة حیاة الفراد الجیل یوم ، في حین سجلت معاملة من العدس0,56±14,33ومتوسط 15-14بمدى 

- 12یوما ، في حین تباینت باقي المعامالت بین ذلك بمدى 1,52± 11,66وبمتوسط 13- 10غت بمدى بل
یوما .13,53یوم ، اماالمتوسط العام لهذه الصفة فبلغ 1± 14و 1± 13وبمتوسط 15

) ومن خالل التحلیل االحصائي لبیانات الدراسة ان لنوع العائل الغذائي تاثیر2یشیر الجدول رقم (
اذ تفوقت معاملة من الباذنجان معنویا في صفة فترة حیاة A.matricariaeعلى بعض الصفات الحیویة للطفیل 

ولم تختلف معنویا في كل من المعامالت 1±11الطفیل المدخل على معاملة من الخوخ االخضر وبمتوسط بلغ 
البازغة وصفة عدد الذكور .الباقیة ، ولم تظهر فروقات معنویة بین المعامالت لصفة عدد االناث 

في حین تفوقت معاملة من الخوخ االخضر معنویا لصفة فترة حیاة افراد الجیل على معاملة من العدس 
یوم ولم تختلف معنویا مع كل من معاملة من الباقالء االسود ومعاملة من 1,10± 14,66اذ سجلت متوسط 

الذرة ومعاملة من الباذنجان .
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Aنوع العائل الغذائي على بعض الصفات الحیویة للطفیلتاثیر .2جدول ال .Matricariae

 عند اختبار دنكن متعدد الحدود . 0.05المتوسطات الموجودة ضمن العمود الواحد والمتبوعة بالحرف نفسه التختلف معنویا مند مستوى احتمال

النسبة الجنسیة عدد الذكور البازغةعدد االناث البازغةفترة حیاة االنثى المدخلةالمعامالت 
%

مدة الجیل

SE±المتوسطالمدى♂:      ♀SE±المتوسطالمدىSE±المتوسطالمدىSE±المتوسطالمدى 
لخوخ من ا

االخضر
أ1,10±1614,66- 26,2014: 73,80أ1,14±2221,33- 20أ11,92±6248,33- 40ب8-108,66±1,14

من 
الباقالء 

أ ب1±1413- 33,3312: 66,66أ4,61±2623,33- 18أ8,71±5246- 36أب9-109,33±0,56

أ0,56±1514,33- 37,8714: 62,12أ4,16±2520,33- 17أ3,05±4138,33- 35أب1,52±119,66-8من الذرة 
من 

الباذنجان 
10 -
12

أ1± 1514- 33,3313: 66,66أ4,16±2420,66- 16أ8,14±4842,33- 33أ±1 11

ب1,52±1311,66- 34,7810: 65,21أ2,30± 2421,33- 20أ7,63±4538,33- 30أب0,56± 109,23-9من العدس 

المتوسط 
لعاما

9,5942,6621,3913,53
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