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الباقالء النمل وحوریات المن والمن المتطفل علیھ على نباتاتنوعین منشغاالتالعالقة بین 
*سعاد اردیني عبدهللا              ندى صبیح عثمان

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

الخالصة
لى نباتا د ع نمل٢٠٠٤وج من ال Monomoriumنوع  sp.أعلى و
Aphisھ sp.شغالة و ٢١.٩١

حوریة في منتصف شھر نیسان٥١٤.٨٠
Aphisحوریات من الباقالءوآنف الذكر sp. ٢٠٠٥اما في عام . ٢٠٠٤عام

Tapinoma simrothiنوع اخر من النمل  Krausseو
) ١٢٩.٤٢و ٤٧٦.١٠(ومعدل عدد حوریات المن والمن المتطفل علیھ شغالة،٢٢.٢٥

ارتباطعالقة
.الباقالء

المقدمة
المن والذباب األبیض والبق الدقیقي والبق الدقیقي (منھا وبعض حشرات رتبة متشابھة األجنحة تعد

الحشرات المفرزة للندوة العسلیة وبكمیات كبیرة إذ تسقط تعد من) االسترالي والحشرات القشریة الشمعیة
على األوراق والثمار والساق وعلى األرض، وینجذب إلیھا بعض األنواع من النمل، التي تعیش معیشة 
تعاونیة مع ھذه الحشرات التي تقدم للنمل ندوة عسلیة لیتغذى علیھا ویقوم النمل بالدفاع عن ھذه الحشرات 

أن طفیل )١٩٩٦(Dettnerو Liepertوبین .)١٩٩٠مصطفى و المومني، (یویةضد أعدائھا الح
Lysiphebus cardui المتطفل على من الباقالء األسودAphis fabae Scop. الموجود على نباتات شائكة

Trioxyآخرفي حین حجزا طفیال. زاحفة یحصل على غذائھ من مستعمرات المن التي یوجد معھا النمل
angelicae تابع لعائلةAphidiidae مع مستعمرات المن، ووجدا أنھ قد تمت مھاجمتھ وقتلھ من النمل

Lasius nigerلنمل الغذائیة من كاربوھیدرات وبروتیناتقد تتباین المتطلباتو.الجامع للندوة العسلیة
في العش ) التي تتغذى على مصادر السكروز(حضنتھ الذي یتعایش مع المن حسب وجود أو غیاب

 )Portha ،٢٠٠٢وآخرون( . وذكرAnon)وجود النمل مع المن والحشرات األخرى المنتجة ) ١، ٢٠٠٦
التي تفرزھا تلك الحشرات وبالمقابل honey dewللندوة العسلیة بصورة عادیة، لیتغذى على الندوة العسلیة 

أن للنمل شھیة نھمة ) ٢، ٢٠٠٦(Anonوذكر . یقوم بحمایتھا من مھاجمة الدعاسیق واألعداء الطبیعیین لھا
عند تغذیتھ ویبحث دائما عن حبوب اللقاح ورحیق األزھار للحصول على البروتین من األولى والسكر من 

.الثانیة، وعادة یزور الزھور المتفتحة فقط للحصول على رحیقھا
النمل واللذان سجال على اجریت الدراسة بھدف التوصل الى الكثافة العددیة لنوعین من شغاالت 

فضال عن المن المتطفل علیھ، ومن اجل بناء A. fabaeنباتات الباقالء المصابة بمن الباقالء االسود
معادالت للتنبؤ بالنشاط الموسمي للحشرات آنفة الذكر وتحدید نسبة تأثیرھا، فضال عن تأثیر العوامل الجویة 

.في انتاجیة الباقالء

مواد البحث وطرائقھ
نفذت التجربة في منطقة حاوي الكنیسة في حقل مساحتھ دونم واحد مزروع باقالء من الصنف 

، وتمت متابعة الحقل لحین ظھور إصابة ٢٠٠٥و ٢٠٠٤الفرنسي في بدایة شھر تشرین الثاني للموسمین 
لغایة األسبوع األخیر النباتات بحشرات المن وظھور شغاالت النمل علیھا، وابتداء من منتصف شھر آذار و

، وقد أرسلت عینات من الحشرتین الى متحف التاریخ الطبیعي )قبل جني الحاصل بأیام قلیلة(من شھر نیسان 
نباتا) ١٢(في بغداد لتشخیصھما، وتم أخذ عینات عشوائیة نصف شھریة من نباتات الباقالء وذلك بقلع 

ونقلت إلى المختبر، وبعدھا تم حساب عددبصورة عشوائیة وضعت في أكیاس من البولي اثیلین، 

.٢٠٠٧مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث الثاني 
٤/١٠/٢٠١٠وقبولھ ٢٠/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث   
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اعات )شغاالت النمل وحور( قط ال
وطبقRCBDالعشوائیة الكاملة  ،

٠.٠٥العینات عند مستوى احتمال 
) (لكل من 

النسب
: الدراسة وتحدید نسبة تأثیر كل من العوامل الجویة التي شملت

 .
 :

Stepwise Multiple Linear Regressionباستخدام الحاسب اآللي.

النتائج والمناقشة
(و) ١(

Monomorium sp.Aphis sp. (
شغالة في منتصف شھر نیسان ٢١.٩١ت النمل بلغ وتبین ان أعلى معدل لعدد شغاال. ٢٠٠٤شھر نیسان عام 

Aphisكذلك سجل أعلى معدل لعدد حوریات المن  sp. دل بلغ بمع ذكر و ل ا نفة  لمدة اآل ا ٥١٤.٨٠في 
لمن Lysiphbus cardui) ١٩٩٦(Dettnerو Liepertوقد ذكر  لى ا لمتطفل ع Aphisا sp.

. الموجود على نباتات شائكة زاحفة ی
.حوریة١٤٦.٥٨حوریات المن المتطفل علیھ فقد بلغ أعلى معدل في المرحلة األولى نھایة شھر آذار إذ بلغ 

)Monomorium sp.
Aphisت المن وحوریا sp.والمن المتطفل علیھ () (

) ٢(الجدول ظھر من نتائج االرتباط البسیط:٢٠٠٤لنباتات الباقالء عام 

ذلك إلى ان شغاالت النمل قد تعمل بصورة غیر مباشرة على حمایة حشرات المن من أعدائھا 
على وزن القرنة ووزن البذور وبذلك یزداد ضررھا وینعكس سلبا) ٣، ٢٠٠٦، Anon(الحیویة 

.فیھا

لجدول  نمل (): ١(ا الت ال ا Monomoriumشغ sp.Aphis sp.
٢٠٠٤على نباتات الباقالء حسب مواعید اخذ العینات خالل عام ) والمن المتطفل علیھ

معدل عددموعد اخذ العینات
یات المن المتطفل علیھحورحوریات المنشغاالت النمل

أ١٤٦.٥٨أ٣٤٣.٣٠أ١٧.٦٦)نھایة شھر آذار(الموعد األول 
أ١٠٥.٦٦أ٥١٤.٨٠أ٢١.٩١)منتصف شھر نیسان(الموعد الثاني 

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

كما ظھرت عالقة ارتب

ك إلى . بامتصاص العصارة النباتیة للبراعم الزھریة قبل العقد، مما یؤدي إلى قلة عدد القرنات

)٢٠٠٠(التي تفرزھا وتراكم األتربة علیھا، مما یحد من نموھا 
. موجبة ومعنویة بین عدد حوریات المن مع عدد شغاالت النمل الت

.حوریات المن
نحدار اال الت  د ا عن معا ) ٣(فقد:ام

٢٠٠٤
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) ١(االنحدار 
قرنات ات عند / ل نب

٪، أي إن ٠.٠١٥١٤.٢١مستوى احتمال 
ھذه النسبة 

وسرعة الریاح، وتبین ان التأثیر 

٠.٠٠٢٨٠
وحدة، مع ث

.بتطفلھ علیھا

لنمل (): ٣( االت ا غ Monomoriumش sp.
Aphisوحوریات المن  sp. () (

٢٠٠٤الصفات اإلنتاجیة لنباتات الباقالء في الموسم الربیعي عام 
رقم 

معامل معادالت االنحدارالمعادلة
التحدید ٪

عدد 
المتغیرات

1ŷ1 = 1.31796+0.12416 X1-0.00280 X2
+0.00875 X3+0.08074 X4

14.21

4

X1=
21.19

X2= 7.91
X3=

16.07
X4=

11.69

2ŷ2 = - 2.63141+0.90257 X1 +1.34186
X5 -0.11352 X6

67.43

3

X1=
62.94
X5=

70.22
X6=

69.14
1ŷ =2ŷ =X1 =X2 =X3 =

عدد شغاالت النمل= X6عدد البذور في القرنة    = X5سرعة الریاح    = X4حوریات المن المتطفل علیھ    

الخاصة بالعامل المعتمد وزن القرنة الواحدة ، فقد ظھر تأثیر معنوي ل) ٢(اما معادلة االنحدار 

قرنة ٪، أي إن ٦٧.٤٣العوامل المذكورة آنفا من وزن ال

٠.١١٣٥٢القرنة الواحدة بمقدار سوف یؤدي إلى تغیر في وزن

للمن في النبات بامتصاصھ العصارة النباتیة من القرنة مما یؤدي إلى قلة وزن القرنة، والعكس صحیح، 
honey dew) ١٩٩٢(یتفق مع ما ذكره الزبیدي 

.یوفر الحمایة لالفات المنتجة لھا من أعدائھا الحیویة
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Tapinoma simrothi(اما من حیث Krausse
لمن  Aphisا sp.لمن ال فقد٢٠٠٥) وا

، ووجالى عدم ) ٤(
Aphis sp.المن الم ٠.٠٥و

٢٢.٢٥في نھایة شھر آذار بمعدل بلغ شغاالت النمل 
في . ١٢٩.٤٢و ٤٧٦.١٠أیضا وبمعدل بلغ وعد األولعلیھ ظھرا في الم

.التواليحوریة، لكل منھما، على ١١٦.٩٢و ٣٥٤.٨٠حین ظھر أقل معدل في منتصف شھر نیسان إذ بلغ 

لنمل (): ٤( االت ا غ Tapinoma simrothiش Krausse
لمن Aphisا sp. (

٢٠٠٥
معدل عددموعد اخذ العینات

یھحوریات المن المتطفل علحوریات المنشغاالت النمل
أ١٢٩.٤٢أ٤٧٦.١٠أ٢٢.٢٥)نھایة شھر آذار(الموعد األول 
أ١١٦.٩٢أ٣٥٤.٨٠أ٢١.٠٠)منتصف شھر نیسان(الموعد الثاني 

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

T.Simrothi(دراسة عالقة االرتباط ومعادالت االنحدار
Aphisوحوریات المن  sp.والمن المتطفل علیھ () (
لجدول :لنباتات الباقالء ) ٥(ا

وعدد شغاال
Aphisالبذور في القرنة الواحدة، اما عدد حوریات المن  sp.

.مع عدد حوریات المن، في حین أظھرت عالقة سالبة ومعنویة مع عدد القرناتوموجبة وعالیة المعنویة

.حمایة المن من أعدائھ الحیویة بسبب اإلفادة من الندوة العسلیة التي تفرزھا حوریات المن
اما عن معادلة االنحداراالتیة

ŷ= - 4.24405+0.69508 X1-0.00243 X2

٢٠٠٥ )X1 (
٪، ٧٧.٦٢)X2( حوریات المن 

٠.٠٠٢٤٣ .

.زن القرنة وبذلك یزداد وزنھاینعكس ایجابا على و



ISSN 1815(مجلة زراعة الرافدین                  - 316X               ( المجلد)٢٠١٠) ١ملحق(العدد ) ٣٨

THE RELATIONSHIP BETWEEN TWO ANT SPECIES WORKERS,
APHIDS NYMPHS AND THE APHIDS BEING PARASITIZED ON IN THE

CASE OF BROAD BEAN PLANTS
Nada S. Othman                     *Suaad I. Abdullah

Plant Protection dept.- College of Agriculture & Forestry- Mosul University- Mosul
/ Iraq.

ABSTRACT
Monomorium sp. ant species were found on Broad Bean plants planted in

2004. The highest avarages of the workers and nymphs of Broad Bean aphids Aphis
sp. which recorded 21.91 worker and 514.80 nymph in the middle of April in 2004,
a positive-significant corelation between the previous mentioned ant species and
Broad Bean nymphs. In 2005 the highest averages of another species of ant workers
of Tapinoma simrothi Krausse aphid nymphs and aphid being parasitized on were
recorded on Broad Bean plants at the end of March which reached 22.25 worker,
(476.10 and 129.42) nymph for each one of them respectively a positive-significant
relationship with high rate of significance between the previously mentioned ant
workers and the Broad Bean nymphs had been noticed.
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