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Messor rufitarsisكفاءة شغاالت النمل األسود  (Fab.)في نقلھا للبذور غیر المزروعة
سعاد اردیني عبدهللا                                                 ندى صبیح عثمان

العراق/ الموصل-جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات-قسم وقایة النبات

الخالصة
اءة شغدرست نمل كف الت ال Messor rufitarsisا (Fab.)

٢٠٠٥و ٢٠٠٤عامي 
ن فضال) (

١٠و٨و ٦و ٤و ٢و ٠.١
١٠

، فقد نقلت ٢٠٠٥في عام اما. بذرة، لكل منھم، على التوالي٢٢.٢٦و ٢٣.٤٦و ٢٣.٦٦العش وبمعدل بلغ 
نمل  الت ال ا : M. rufitarsisشغ

.متر من فتحة العش٠.١ھانة والموضوعة على بعد البطیخ والبقدونس والجزر والشوندر والقرع والل

المقدمة
النمل الزراعي والذي یشمل أنواعا عدیدة بعضھا یظھر بكثرة ویسیر في أسراب طویلة وقت الحصاد أن 

)١٩٩٠ .(Zimmer و
Parmenter)١٩٩٨(Pogonomyrmex rugosus Emery

والحظ . 
Clifford)علیھ في جزیرة ظھور عدد قلیل من البذور في جزیرة نیوزیالند الجنوبیة مقارنة بما ھو)٢٠٠٠

Tasmania
Pleistocene.Campbell وGilmour)٢٠٠٥(New

South Wales ١٩٧٨عامPhalaris aquatica
و Medicago sativaPermethrin١.٥الحجازي

ذور والبندوكارب /غم٢.٢٥ ب من ال احد  كغم /غم٢.٢٥و ١.٥٠و Bendiocarb٠.٧٥كغم و
Pheidoleبذور بوساطة النمل الحاصد للبذور  sp.١٠، إذ وضعا الب

١٥٠

Wales
و Johnsوذكر . 

Greenup)٢٠٠٥(ArmidaleفيNew South
٪ خالل أر٢٧/كغم١٠

٣٠تبقى ٩٧-٨٠٩٠-٧٠أن وجدا و
لغتنة بنسبة بقاءھا في فصل الصیف إذ البذار خالل فصل الشتاء مقار ٪ ٣٦-٢٢٪ و ٣٠-٧ب

.على التوالي

مستل من أطروحة دكتورة للباحث الثاني
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ  ٢٠/٦/٢٠١٠البحث  تاریخ تسلم 

ونظرا لقلة الدراسات المتعلقة بنقل النمل للبذور في العالم وانعدامھا في العراق، كما ان ما یعانیھ الفالح 
أو المزارع من فقدان للبذور التي یبغي زراعتھا في حقلھ والتي تقع تحت وطأة عوامل عدیدة أھمھا نقلھا من 

د أرئتینا إجراء ھذه الدراسة بھدف التعرف على كفاءة شغاالت النمل آنف الذكر في قبل شغاالت النمل، فق
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نوعا من البذور المحلیة فضال عن أھمیة معاملة البذور قبل زراعتھا للحد من نقلھا من قبل ١٩نقلھا لـ 
.شغاالت النمل

مواد البحث وطرائقھ
استمرت ٢٠٠٤تم تنفیذ ھذه التجربة في حقل تابع لكلیة الزراعة وال و

م °١٦.٤–٥.٨°٣٠.٥–٢٣.٤
٢٠-٤٧٣–٩٥٢٧-٧٧

/.٢٠٠٥
٩٣–٧٠°١٤–١°٢٧.٨–١٦.٥ ٪

١٨/متر٩–٣٥٤–٢٩والصغرى بین 
٣٨٣.٥لى تحوي كل منھا ع) طبق بیض فارغة(كارتونیة 

: ١٩سم، وتم تھیئة ٢سم وارتفاعھا ١.٥األسفل 
) خیار الماء(والترعوز 

قرن قرع وال : . وال
)SL 350 Cruiser (

اج شركة منNeonicotinoidsلتر الذي ینتمي الى مجموعة /غمThiamethoxam٣٥٠المادة الفعالة  إنت
.         سویسرا-بازل-سنجنتا

٥٠٠.٣٥
١٠٠٠.٧ .

في ) ٢٠٠١(على توصیة عبدهللا وآخرون بناء
١٠٠/مل٧٠٠

٥٠٠
المساحة السطحیة للب

بذرة معاملة ومثلھا غیر معاملة بمبید الكروزر من كل نوع من أنواع البذور ٣٠البیكر، بعدھا تم توزیع كل 

)١٠M. rufitarsis( متر٠.١مسافة 
و ٤و ٢

نطة ١٠و٨و ٦ لح ذور ا ارنة(ب لة مق ) معام
ساعة ٢٤١٢٠

). خمسة أیام(
(RCBDFactorialالعشوائیة الكاملة 

لمواقع (سواء المعاملة منھا أم غیر المعاملة بالمبید بتأثیر التداخل بین ) M. rufitarsisتنقلھا شغاالت النمل  ا
الكروزر ،  د 

. ٠.٠٥عند مستوى احتمال ) ومواعید أخذ القراءات
١٢٠خالل ) المنقولة(

أنفة .لى وزن البذورعللتنبؤ بعدد البذور التي نقلتھا شغاالت النمل اعتماد
Statistical analysis(SASباالستعانة بالبرنامجین) ١٩٨٠(وخلف هللابالطرق التي شرحھا الراويالذكر

system (و.Microsoft office excel 20

النتائج والمناقشة
)١ (

) (تنقلھا شغاالت النمل بتأثیر البذور ونوعھا 
.٢٠٠٤عام ٠.٠٥النمل اآلنف الذكر عند مستوى احتمال 

. الستة
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.من الموقع األول فقطالمعاملة وبذور الشعیر والفجل المعاملة بالمبید، فقد نقلت كلیاً 
أما من 

)١٩٦٥، Kennedyو ١٩٦٥، Beck(أو قد یرجع إلى استجابة التذوق للحشرات 

) ١٩٨٣(االبتعاد عنھا إذ ذكر كل من الشماع ویونس 
) + (٦٦.٩٦٢.٠٠

١٩٨٣(. ٪ ١٢.٨ (/
٣٠.٠٠، السكروز ٣٧٠.٠، الدھون ٩٦٠.٠المجففة ھوائیاً إذ بلغ الوزن الجاف الكلي 

) ١٩٩٦(كما أوضح الجنابي وعلي . ٪ بروتین٣٦٪ دھون و ٥٠البطیخ تحتوي على 
١٧و٧٥

. التوالي

ومحفزات
). ١٩٩٠قریشي، (والسكریات في سلوك التغذیة 

مساعداالبذور أثرا

)١٩٩٢الزبیدي، (كالسكریات 
). ١٩٩٢كیونفر، (شرة الحشرة مما یجعلھا أكثر جذباً وقبوالً للح

 .
٢.٥–٢أن بذور الكرفس تحمن)١٩٨١(وقد ذكر حسین 

. نفاذة

Apiole
–Cupressusو CCamfphorوفیتامین 
flavons ١٩٨٨، مجھول(وزیت طیار .(

) ٢٠٠٥(Gilmourو Campbellیر المعاملة وھذا مطابق لما ذكره كل من نقالً من البذور غ
Phalaris aquaticapermethrin)

/غم٢.٢٥و ١.٥٠و ٠.٧٥والبندوكارب عند التراكیز ) كغم بذور/غم٢.٢٥و ١.٥
.متر من مدخل عش النمل قد انخفضت مقارنة بنسبة نقل البذور غیر المعاملة٠.١على بعد 

) ٢،الجدول(٢٠٠٥أوضحت نتائج السنة الثانیة 
 .

 .
) (نقل بذور الحنطة M. rufitarsisفضلت شغاالت النمل 

. إن االختالف في النتائج بین السنتین یعود إلى الظروف المناخیة والتي أشیر إلیھا انفا.المواقع الستة

نوعھاالبذور
)م(المواقع حسب بعدھا عن فتحة عش النمل 

الموقع األول 
٠.١

الموقع الثاني 
موقع الرابع ال٤.٠الموقع الثالث ٢.٠

٦.٠
الموقع الخامس 

٨.٠
الموقع السادس 

١٠.٠

بصل
َ ٢.٤٠تَ -شَ ١.٦٠معاملة بالمبید ف- د ١٨.٠٦بَ - م ١٥.٦٦ھَـ -ص١٣.٩٣لَ - جَ ١١.٤٠تَ -ق

غیر معاملة 
َ ٣.٠٠تَ - شَ ١.٠٦بالمبید َ ٥.٤٦تَ -ق زَ - ث ١٣.١٣لَ -جَ ١١.٣٣مَ -ھَـ ١٠.٢٦رَ -س

صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ ة بالمبیدمعاملبطیخ
صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ غیر معاملة 
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تحة )(): ١(الجدول  عن ف
٢٠٠٤الشغاالت عام تنقلھاالبذور التي لمفي معدل عددMessor rufitarsisعش النمل 

.٠.٠٥القیم المتبوعة بأحرف متشابھة ال توجد بینھا فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

تحة ) (): ٢(الجدول  ف
٢٠٠٥ت عام  الشغاالفي معدل عدد البذور التي لم تنقلھاM. rufitarsisعش النمل 

بالمبید

بقدونس
أ٢٣.٦٦ھـ-أ ٢١.٤٠و-أ ٢١.١٣ص- د ١٧.٨٦بَ -م ١٥.٦٦كَ -أَ ١٢.١٣معاملة بالمبید
غیر معاملة 

َ ٨.٧٣قَ -نَ ٥.٦٠بالمبید ط-أ ٢٠.٥٣ش-و١٧.٤٠ض-ك١٦.٢٠ھَـ -ص ١٣.٩٣سَ - ي

ترعوز
َ ١.٤٦تَ ٠.٩٣تَ ٠.٤٠تَ ٠.٤٠صفر تَ صفر تَ معاملة بالمبید تَ -ش
غیر معاملة 

صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

ثیل
ث-ح ١٧أ َ -ل ١٥.٨٦حَ -خ ١٣.٠٠عَ -كَ ٨.٤٠تَ ١.٠٠تَ ٠.٧٣معاملة بالمبید
غیر معاملة 

َ ١.٤٠تَ ٠.٤٠صفر تَ بالمبید َ ٢.٢٠تَ -ش َ ٢.٥٣تَ -ق َ ٤.٨٦تَ -ق شَ -ع

جزر
َ ٢.٤٠معاملة بالمبید َ ٣.٧٣تَ -ق ع- ج ١٨.٤٦ر-ھـ ١٧.٥٣زَ - ت١٣.٢٠لَ -جَ ١١.٦٠تَ -ص
غیر معاملة 

َ ٩.٦٠تَ ٠.٨٦تَ ٠.٢٠بالمبید َ ١٠.٤٦مَ -و بَ - م ١٥.٦٦ھَـ -ق ١٣.٨٦مَ -د

حنطة
صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ معاملة بالمبید
غیر معاملة 

صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

خس
تَ ٠.٤٠تَ ٠.٢٠صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ معاملة بالمبید
غیر معاملة 

صفر تَ صفر تَ ر تَ صفصفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

رشاد
أب٢٣.٤٦و-أ ٢١.٢٦ي-أ ٢٠.٢٠ق- د ١٧.٨٠خ-ط ١٦.٧٣ھَـ -ص١٤.٠٦معاملة بالمبید
غیر معاملة 

ن- ج ١٩.٥٣ض-ي ١٦.٢٦بَ -م ١٥.٨٠دَ -ف ١٤.٢٦يَ -ض ١٢.٤٦فَ -ل ٧.٨٠بالمبید

سرو
د-أ ٢١.٤٦ك-أ ٢٠.٠بَ -م١٥.٦٦جَ -س ١٥.٠٦دَ - ف ١٤.٢٦فَ -مَ ٧.٤٦معاملة بالمبید
غیر معاملة 

َ ١.٣٣بالمبید َ -ت١٣.٢٦طَ -ذ ١٢.٧٣فَ -٧.٨٠تَ -ش ذ- ي ١٦.٥٣أ-ل ١٦.٠٠و

سلق
ك-أ ٢٠.١٣ح-أ ٢٠.٧٣ن-ج ١٩.١٣ھَـ -ق ١٣.٨٦لَ -جَ ١١.٥٣صَ -مَ ٦.٧٣معاملة بالمبید
غیر معاملة 

َ ١.٨٠صفر تَ صفر تَ صفر تَ تَ صفر بالمبید جَ -س ١٤.٨٦تَ - ر

شعیر
س-ج ١٨.٦٦ت- ز ١٧.١٣بَ - ن ١٥.٦٠تَ ٠.١٣تَ ٠.٠٦صفر تَ معاملة بالمبید
غیر معاملة 

صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

شلغم
ك-أ ٢٠.٠٦ل-أ ١٩.٨٦ن- ب ٩.٦٠ھَـ -ر١٣.٧٣عَ -كَ ٨.٣٣تَ -شَ ١.٥٣معاملة بالمبید
غیر معاملة 

دَ - ف ١٤.٣٣صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

شوندر
َ ٩.٦٠سَ -طَ ٨.٩٣معاملة بالمبید ح-أ ٢٠.٧٣ط-أ ٢٠.٦٠ن-ج ١٩.٣٣ذ- ي ١٦.٥٣مَ -و
غیر معاملة 

ح- خ ١٢.٩٣صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

فجل
ن- ج ١٩.٢٠ن- ج ١٩.١٣ش-و١٧.٤٠سَ -حَ ٩.١٣تَ ٠.٤٠صفر تَ معاملة بالمبید
غیر معاملة 

جَ -ع ١٤.٥٣تَ ٠.٠٦صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

قرع
َ ١.٢٠معاملة بالمبید َ ٤.١٣تَ -ش َ -ش١٣.٤٦لَ - جَ ١١.٤٦شَ -ع ن- ج ١٩.٢٠ض- ي ١٦.٤٠و
غیر معاملة 

َ ١.٤٦تَ ٠.٥٣بالمبید َ - ت ١٣.٣٣زَ - ت ١٣.٢٠كَ -أ َ ١٢.١٣عَ -كَ ٨.٤٦تَ -ش و

قرنابیط
َ ٣.٠٦تَ ٠.٥٣معاملة بالمبید و-أ ٢١.٢٦ك-أ ٢٠.٠س-ج١٨.٦٦لَ - جَ ١١.٤٦تَ -ق
غیر معاملة 

ص- د ١٧.٨٦فَ -لَ ٧.٧٣صَ -مَ ٧.٢٦صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

كرفس
ج-أ ٢٢.٢٦ج-أ ٢٢.١٣ز-أ ٢١.٠٠س- ج ١٨.٦٦ف-د ٨.١٣ش-و١٧.٣٣معاملة بالمبید
غیر معاملة 

َ ٩.٣٣عَ -لَ ٧.٩٣فَ -مَ ٧.٤٠بالمبید َ ١٠.٤٠نَ - ز َ ١١.٨٦مَ - د ن- ج ١٩.٤٠كَ - ب

لھانة
تَ ٠.٨٦تَ ٠.٤٠صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ معاملة بالمبید
غیر معاملة 

صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ صفر تَ بالمبید

نوعھاالبذور
)م(المواقع حسب بعدھا عن فتحة عش النمل 

٠.١٢.٠٤.٠٦.٠٨.٠١٠.٠

بصل
َ ٨.٨٠رً –طً ٢.٩٣معاملة بالمبید ب ج١٩.٦٠ھـ-ب١٨.٩٣ط-د ١٧.٣٩ف-ي١٥.١٣سَ -و

ً ١.٤٠بالمبید َ ٨.٠٠كً -خَ ٤.٨٠ذً -ف ھَـ -ث ١١.٢٠صَ -حَ ٨.٤٠رَ -طَ ٨.٠٦شَ -ي

ً ٠.٦٦معاملة بالمبیدبطیخ ً ١.٣٣ذً -ش ً ١.٣٣ذً -ص َ ٤.٤٠ذً -ص َ ٨.٠٦رَ -طَ ٨.٦٠مً -ذ عَ -ز
ذً -خً ٠.١٣ذً -خً ٠.١٣ذً ٠.٠٦صفر ذً صفر ذً صفر ذً 
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٠.٠٥القیم المتبوعة بأحرف متشابھة ال توجد بینھا فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

ل ) (
: ٢٠٠٥و ١٢٠٢٠٠٤خالل M. rufitarsisشغاالت 

على وزن ساعة إعتماد١٢٠خالل M. rufitarsisالخاصة بالتنبؤ بعدد البذور التي تنقلھا شغاالت نمل 
) ()٣(،

R²موجبة ومعنویة بغض النظر عن النسبة المئویة لتأثیر وزن البذور أي قیمة 
، إذ ٢٠٠٥و ٢٠٠٤

٪، على الت٢٢.٨٤و ٢٤.٢٠بلغت نسبة التأثیر 
١٨.٣٧و ١٦.٢٥

و ٢٠٠٤) سواء المعاملة منھا بمبید الكروزر أم غیر المعاملة(المعادالت أن عدد البذور المنقولة 
٢٠٠٥M.

rufitarsis) ،لرجبو لف وا خ

بالمبید

بقدونس
َ ٩.٦زً -ت ٥.٣٣ذً -خً ٠.١٣معاملة بالمبید ب ج١٩.٨٦س ش١٣.٥٣حَ -ذ ١٠.٤٦كَ -ب

َ ٥.٦٦سً -بً ٤.٠٦ذً صفربالمبید ً -ت َ ٧.٠٠و َ ٨.٥٣ثَ -ن ھَـ -خ ١١.٠عَ -ز

ترعوز
ً ٠.٥٣ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٦.٠٦ذً -ف ١.٤٦ذً -ث ھَـ -خ ١١.٠يَ -أ َ ٩.٧٩جً -ق

ً ٠.٦٠ذً -خً ٠.٢٦صفر ذً ذً صفربالمبید ً ٠.٥٣ذً -خً ٠.٣٣ذً -ت ذً -ث

ثیل
َ ٤.٥٣سً -ا أ٤.١٣ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٨.٥٣لً -ذ م-ي ١٦.٠٠س ش١٣.٥٩عَ -ز

ة 
ً ٠.٤٦ذً ٠.٠٦ذً صفربالمبید ً ١.٠٠ذً -ث ً ٢.٠٠ذً -عً ١.٧٣ذً -ق ذً -س

جزر
َ ٤.٤٦ذً -ص ١.٢٦معاملة بالمبید َ ٩.٢٠لً -ذ د-ب ١٩.١٩ز-ج ١٨.١٩ن-ط١٥.٧٣مَ -د

ً ١.٣٣ذً صفربالمبید ً ٣.٨٠ذً -ص َ ٦.٤٦عً -د ھَـ -خ ١١.٠٠قَ -طَ ٨.١٩ذَ -ع

حنطة
ً ٠.٧٣ذً -خً ٠.٢٦ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٥.٤٦كً -ذ ٤.٥٩شً -يً ٢.٨٦ذً -ر زً -ت

ذً -خً ٠.٢ذً -خً ٠.١٣صفر ذً صفر ذً صفر ذً ذً صفربالمبید

خس
َ ٦.٢٦صً -زً ٣.٣٣ذً -خً ٠.١٣ذً صفرمعاملة بالمبید بَ -ت ١١.٥٣بَ -ت١١.٥٣أً -ص

ً ٠.٤٦ذً -خً ٠.٤٠ذً ٠.٠٦ذً ٠.٠٦ذً صفربالمبید ً ١.٤٠ذً -ث ذً -ف

رشاد
أ ب٢٠.٦٠ل-ز ١٦.٦٧ر-ن١٣.٨٠ھَـ -ث١١.١٣فَ -حَ ٨.٤٦ذً ٢.٩٣معاملة بالمبید

يَ -أ َ ١٠.٠٠ثَ -مَ ٧.٠٦ثَ -مَ ٧.٨٠ھًـ -شَ ٥.٨٦ذً -ن ٢.٢٠ذً -خً ٠.٢٠بالمبید

سرو
أ٢١.٧٣ب ج١٩.٤٠ز-ب١٨.٦٠و-ب١٨.٧٣م- ح ١٦.٤٦جَ -ت١٠.٠٦معاملة بالمبید

َ ٨.٨٠فً -حً ٣.٠٠بالمبید ي-ھـ ١٧.٠٠م-ح ١٦.٤٠ر-س١٣.٧٣اَ -ر ١١.٩٣سَ -و

سلق
َ ٨.٠٠ذً -خً ٠.٢٣معاملة بالمبید د-ب ١٩.٠٦م-ي ١٦.٠٦س-ي١٥.٦٠يَ -اَ ١٠.٣٣شَ -ي

ً ٠.٦٦ذً -خً ٠.٢بالمبید ً ١.٢٦خً -لً ٢.٤٠ذً -ش َ ٤.٦٠ذً -ص كً -خَ ٤.٧٩كً -ذ

شعیر
ً ١.٠٦ذً -خً ٠.١٣ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٦.٨٦ذً -ق يَ -أَ ١٠.٠٦لَ -جَ ٩.٣٣خَ -س

ً ٠.٥٣صفر ذً ذً صفربالمبید ً ٠.٤٦ذً -ث ً ٠.٥٣ذً -ث ً ٠.٥٣ذً -ث ذً -ث

شلغم
َ ٨.٦٦صً -زً ٣.٣٢ذً -مً ٢.٢٦ذً ٠.٠٦ذً صفرمعاملة بالمبید ض-ر ١٢.٢٦عَ -ز

ً ٠.٧٣ذً -خً ٠.٢٠ذً -خً ٠.١٣ذً صفربالمبید ً ٠.٧٣ذً -خ٠.٣٩ذً -ر ذً -ر

شوندر
َ ٥.١٣ذً -خ٠.١٣معاملة بالمبید ط-د ١٧.٢٦م-ي ١٥.٩٣ص-ك١٤.٨٦زَ -ذ ١٦.٦٠خً -ت

ً ١.٠٠ذً صفربالمبید ً ٣.٥٣ذً -ق ً ٣.٥٣فً -و َ ٥.٠٦فً -و فَ -حَ ٨.٤٦طً -ث

فجل
ً ٠.٤٦ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٤.٣٣ذً -ث َ ٥.٤٦نً -ذ َ -ذ ١٠.٧٣طَ -ض١٠.٢٠زً -ت و

ً ٠.٤٦ذً -خً ٠.٢٠ذً -خً ٠.٢ذً -خً ٠.١٣صفر ذً ذً صفربالمبید ذً -ث

قرع
ً ٠.٦٠معاملة بالمبید َ ٦.١٣ذً -ت ك-ھـ ١٦.٩٣ن-ي ١٥.٨٠م-ح ١٦.٣٣زَ -ذ١٠.٥٩بً -ق

َ ٦.١٩عً -ھـً ٣.٧٣تً -كً ٢.٨٠ذً -خً ٠.١٣ذً صفربالمبید ثَ -مَ ٧.٠٦بً -ق

قرنابیط
ً ٠.٥٣ذً صفرمعاملة بالمبید َ ٧.٩٣ضَ -فَ ٦.٣٣ذً -ث ص-ل ١٤.٦٣ت-ف ١٣.٢٦شَ -ي

ً ٠.٤٦ذً -خ٠.٢ذً صفربالمبید ً ٠.٥٣ذً -ث ً ٠.٥٣ذً -ث ً ١.١٣ذً -ث ذً -ق

كرفس
ً ٠.٧٣معاملة بالمبید َ ٦.٨٦ذً -ر ح-ج ١٧.٩٩ك-ھـ ١٦.٩٩ع-ي١٥.٣٣ق-م ١٤.٤٠خَ -س

َ ٥.٠٠عً -ج٣.٨٦ذً -خً ٠.١٣بالمبید َ ٦.٨٦يً -ث ش-س ١٣.٦٢بَ -ت ١١.٥٠خَ -س

لھانة
َ ٨.٠٠قً -ح٣.١٣ذً ٠.٠٦معاملة بالمبید ر-ن ١٣.٨٦ت-ع ١٣.٣٣نَ -ھـ ٩.٠٦شَ -ي

ً ٠.٨٠ذً -خً ٠.٣٣ذً صفرذً صفربالمبید ً ٠.٨٠ذً -ر ً ١.٠٠ذً -ر ذً -ق
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واضحـ، وقد بینت المعادالت أن لمبید الكروزر تأثیر)٢٠٠٦

Chapman)األلوان تعد عامال مھمـأن) ١٩٧٨
) ١٩٩٢(. تختلف استجابتھا لھا

. والسیما فیما یتعلق بأطوال الموجة المنعكسة من سطح العائلVisual Characteristicsالبصریة 

لكروزر(ر ): ٣(الجدول  التي )  ا
٢٠٠٥و ٢٠٠٤العامین في) خمسة أیام( ساعة ١٢٠ل خالM. rufitarsisتنقلھا شغاالت 

R²٪معامل التحدیدالمعادالتالمعادلةرقم
1y^ 1= 71.41238 + 21.28264 x16.25
2y^ 2= 73.16623 + 21.60291 x24.20
3y^ 3= 71.70798 + 20.13329 x18.37
4y^ 4= 69.62827 + 24.89808 x22.84

X =وزن البذور
y^ ٢٠٠٤عدد البذور المنقولة المعاملة بمبید الكروزر عام = 1
y^ ٢٠٠٤عدد البذور المنقولة غیر المعاملة بمبید الكروزر عام = 2
y^ ٢٠٠٥عدد البذور المنقولة المعاملة بمبید الكروزر عام = 3
y^ ٢٠٠٥عدد البذور المنقولة غیر المعاملة بمبید الكروزر عام = 4

EFFICAIENCY OF BLACK ANT WORKERS Messor rufitarsis (Fab.)
WORKERS IN DISPERSING UN CULTIVATED SEEDS
Nada S. Othman Suaad I. Abdullah

Plant Protection dept.- College of Agriculture & Forestry- Mosul Univ., Iraq

ABSTRACT
The efficiency of ant workers Messor rufitarsis in transmitting of un culturing

seeds during the years of 2004 and 2005 were studied, It was found that ant workers
dispersed the seeds of lettuce, cabbage, snake cucumber, barley, muskmelon and
wheat untreated with cruiser insecticide in addition to the seeds of the last two types
of seeds treated with insecticide that placed at the dimensions of 0.1, 2, 4, 6, 8 & 10
m. Far from the ant nest opening, while the seeds of parsley, cress and celery that
treated with the insecticide and placed at 10 m. Far from the nest opening with were
remained with value of average 23.66, 23.46 & 22.26 seeds,  respectively In 2005,
M. rufitarsis the ant workers had dispersed all the treated and untreated seeds with
insecticide which comprised snake cucumber, grass, wheat, barley, radish and
cauliflower in addition to the untreated seeds with the insecticide for each of
muskmelon, parsley, carrots, table beet, squash and cabbage that is placed at 0.1 m.
Far from the nest opening.
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.ص٣٥٦النباتات الطبیة وزراعتھا ومكوناتھا، دار المریخ للنشر، الریاض ، ). ١٩٨١(حسین، فوزي طھ قطب 

)٢٠٠٦.(
.ص٩٦٨جامعة الموصل، 
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.ص٥٥٠العراق، 

)٢٠٠١ .(
مجلة ). العراق( قمح لإلصابة بالحشرة القشریة الرخوة ومكافحتھا بمبید الكروزر في محافظة نینوى أصناف ال
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: ). ١٩٩٢(كیونفر، ر 

.ص٣٣٩جامعة البصرة، البصرة، العراق، 
)١٩٨٨ .(
.ص٤٧٧، جامعة الدول العربیة، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة، للطباعة

). ١٩٨٣(محمد، عز الدین سلطان 
.ص٤٤٤العراق، 

االمراض النبات(). ١٩٩٠(
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