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ِّ َمنوحشرتي  Aphidius matricariae ( Haliday )مطفيل ل دراسة موسمية       
وتأثير عوامل  Aphis fabae الباقالء األسودِّ َمنو  Myzus persicae الخوخ األخضر

 المناخ عميها في محافظة نينوى
 دريس محمدإجهينة           وعد حمودي عواد

كمية الزراعة والغابات -جامعة الموصؿ   
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تبػػيف مػػف نػػئؿ اتػػاسة الدرارػػة لف  تػػرات المػػف تواجػػدت ب عػػداد متباياػػة يػػ    ػػوؿ ماط ػػة ال ا ػػمية  
عمػػػب اباتػػػات الن ػػػر وا تػػػجار ذات الاػػػواة  ،والغابػػػات / جامعػػػة الموصػػػؿ و  ػػػوؿ كميػػػة الزراعػػػة والرػػػئمية

ػػػف النػػػوخ ِّ ال جريػػػة و ػػػذا التبػػػايف رػػػببد عوامػػػؿ متبادلػػػة مػػػف ظػػػروؼ ماانيػػػة وعوامػػػؿ   ياسيػػػة وما ػػػا  تػػػرة م 
ػػف Myzus persicaeا ن ػػر  ػػف Aphis fabaeالبػػاءئا ا رػػود ِّ وم  النػػوخ ِّ  ذ بمغػػت لعػػداد  تػػرة م 
%  ذ ٖٓـْ ورطوبة  3ٖٖٚعاد درجة ال رارة  ٕٕٔٓ-ٙ-ٗٔورءة ابات وذلؾ بت ريخ ٓ٘ ترة / ٓٙا ن ر

لما  ترة مف الباءئا ا رود بػدلت بػالظ ور  ،%٘ٚ Aphidius matricariaeكاات اربة التط ؿ لممتط ؿ 
 ومعػدؿ رطوبػة 3ٖٖٛورءػة ابػات عاػد درجػة ال ػرارة  ٓ٘ تػرة / ٗٔبدايػة تػ ر تمػوز وبعػدد ب عداد ءميمػة يػ 

ارتمرت لعداد اآلية بالتذبذب وكذلؾ اربة التط ؿ ل يف وصمت  لػب  ، ذ كاات اربة التط ؿ ص ر % 3ٜٖ٘
ػػف ورءػػة وذلػػؾ يػػ  ماتصػػؼ تتػػريف  ٓ٘ تػػرة / ٖٗٛالنػػوخ ا ن ػػرِّ ذروت ػػا ا ولػػب  ذ بمغػػت لعػػداد  تػػرة م 

التط ػػؿ يبمغػػت عاػػد  % كػػذلؾ ارت عػػت مػػد لعػػداد اآليػػة ارػػبةٕٛـْ ورطوبػػة ارػػبية ٕٗالثػاا  عاػػد درجػػة  ػػرارة 
 ذ الباءئا ا رود يبمغػت ذروت ػا ا ولػب يػ  بدايػة تػ ر كػااوف ا وؿ ِّ لما  ترة م ف .%ٕ٘ذروة اآلية ا ولب

% ٚٙـْ ومعػػػدؿ رطوبػػػة ٛٔورءػػػة ابػػػات  ذ كػػػاف معػػػدؿ درجػػػة ال ػػػرارة  ٓ٘ تػػػرة / ٗٗٚبمغػػػت لعػػػداد ال تػػػرة
تط ػؿ لمتذبػذب كػرة لنػرص ووصػمت  لػب ذروت ػا بعػد ذلػؾ عػادة لعػداد ال تػرة والم .%ٜٓوباربة تط ؿ بمغػت 

الباءئا ا ود ي  بداية ت ر ايرػاف  ذ بمغػت لعػداد ال تػرتيف ِّ النوخ ا ن ر وم فِّ الثااية لكؿ مف  ترة م ف
ـْ ومعدؿ رطوبة ٕٛورءة ابات لكؿ ما ا عمب التوال ،  يف كاات درجة ال رارة  ِّٓ٘ / ترة م ف ٜٙٛو ٖٜٛ

لكػػػؿ مػػػف  3ٔٓ٘ٚو Aphidius matricariae ٛٙ3ٖٗة التط ػػػؿ لممتط ػػػؿ % وءػػػد بمغػػػت ارػػػبٜٕارػػػبية 
  .بعد ذلؾ عادة ا عداد لتان ض مف جديد وعادة لمتذبذب مرة لنرص ،ال ترتيف عمب التوال 

 

 انكهمبث انمفتبحيت:
Aphidius matricariae ( Haliday 

) k Myzus persicae، 
 Aphis fabae،  

  ،المااخ
 .اياوص

  

 

 

 

 

 

 

 

 :لمقدمةا

مف اآليات للم مة والت  ل ا ال درة عمب  صابة ِّ تعد  ترات الم ف
لاواع اباتية متعددة مرببة ل ا ل رار منتم ة ي ئ عف امكاايت ا عمب 
ا ؿ ا مراض ال يرورية مما يؤدي  لب  عؼ الابات المصاب وءمة 

 .(ٖ( ، اتاجد
 رارًا عمب ذات االاتتار الوارد والت  تربب لِّ ومف لاواع الم ف

  Myzus persicaeلاواع اباتية منتم ة    م ٌف النوخ ا ن ر 
 

 
* Corresponding author at: Mosul University - College of 

Agriculture and Forestry .E-mail address:  

(sulzer.)  ومٌف الباءئا ا رودAphis fabae (Sco.)  ومٌف
 Aphis (.Koc)ومٌف العدس  Rhopalsiphum maidis (.Fit)الذرة

craccivora  ومٌف الباذاجافAulacorthum solani (Kalt.)  
وجميد  ذه ا اواع ل ا ال درة عمب التربب ب  رار بالغة لماباتات الت  
تصيب ا وذلؾ بربب طبيعة تغذيت ا بامتصاص العصارة الاباتية مما 

ووجد العديد مف يؤدي  لب  عؼ الامو واإلاتاج عاد اإلصابة التديدة. 
البا ثيف لّف لألعداا الطبيعية دورًا يّعااًل ي  تاظيـ اعداد  ذه ال ترات 
ب اس ا دوف مرتوص ال رر ومف تمؾ ا عداا الطبيعية    المتط ئت  وا 
ال ترية والت  تعد ا د ا ـ عااصر المكاي ة اإل ياسية واآلماة مف 

 .(ٕالاا ية البيسية )
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والذي  Aphidius matricariae  لب لف لمط يؿ (٘)لتار 
لب عاسمة  Aphidiusيعود  لب الجاس  رتبة  Aphidiidaeوا 

Hymenoptera  ااتتارًا وارعًا ونصوبة عالية وءابمية عمب لصابة
 ِّ.لاواع منتم ة مف  ترات الم ف

كاات لد  Aphidius matricariae اف المتط ؿ( ٗ)كما وجد 
الت  تصيب  ترات المف  لعمب اربة تط ؿ مف باء  لاواع المتط ئت

والموجودة عمب اباتات الن راوات كما لّف ل ذا المتط ؿ ك ااة تاارمية 
 .عالية

 

 طرائق العمل

لجريت  ذه التجربة عمب العواسؿ الاباتية الرسيرية الت  ت  م ا 
الباءئا ا رود  ذ تـ  راب االاتتار ِّ النوخ ا ن ر وم فِّ  ترات م ف

النوخ ِّ البطاطا ولتجار النوخ ل ترة م فعمب كؿ مف ابات ال جؿ و 
وابات الباءئا وابات الرمؽ والموبياا  Myzus persicae ا ن ر
وذلؾ ي  كؿ مف   وؿ كمية  Aphis fabae الباءئا ا رودِّ ل ترة م ف

الزراعة والغابات / جامعة الموصؿ و  وؿ ماط ة الرئمية و  وؿ 
د ي  كؿ ماط ة لدرارة  ذ تـ لنذ لكثر مف موء .ماط ة ال ا مية

االاتتار المورم  لم ترتيف ول ـ المتط ميات الدانمية التط ؿ الت  
 ذ تـ لنذ عتر ا اط بصورة عتواسية مف كؿ  ،يمكا ا لْف تتط ؿ عمي ا

موءد بصورة ما ردة ولكؿ ماط ة  ذ تـ ت ريـ ال  ؿ  لب لربد لجزاا يتـ 
عياة عددًا مف  لنذ العياات بصورة عتواسية ماد وتـ لنذ مف كؿ

ا وراؽ ومف جميد المرتويات )اعمب واورط وار ؿ الابات( بصورة 
المتواجدة عمي ا ولماوعيف المذكوريف ِّ تـ  راب عدد ليراد الم ف عتواسية

مرب ًا ي ط وتـ لي ا  راب عدد موميااات ي   الة وجود ا وت ريخ 
ميااات لوؿ ظ ور ل ا وكؿ ماط ة بصورة ما ردة  ذ تـ عزؿ تمؾ المو 

وذلؾ ب طد الجزا الورء  الموجودة عميد وعزلت تمؾ الموميااات لكؿ 
 ،المدرورة ولكؿ   ؿ مف كؿ ماط ة بصورة ما ردةِّ اوع مف لاواع الم ف

و عت تمؾ الموميااات دانؿ لطباؽ بتري اظي ة ورجمت البيااات 
عمي ا الاتظار ا ل يف بزوغ المتط ميات ما ا  ذ تـ عزؿ الكامئت 

غة لكؿ   ؿ بصورة ما ردة و  ظت ي  م موؿ ال ورممد ايد بتركيز الباز 
مؿ ورجمت البيااات الناصة بكؿ  ٓ٘% دانؿ لابوبة انتبار ب جـ ٓٔ

عياة عمي ا كت ريخ العزؿ وارـ العاسؿ ال تري والعاسؿ الابات  الذي 
لررمت تمؾ العياات  لب مت ؼ التاريخ  ،عزلت ماد وا طة العزؿ

لغرض التتنيص وكذلؾ باالعتماد عمب الم تاح  الطبيع  ي  بغداد
  (.ٙ) التصاي   الذي و عد

متا دة  ذ تـ مرح كؿ ال  وؿ المذكورة  ٖٙ ا ذت  ذه الدرارة
مرب ا بصورة دورية كؿ عترة لياـ وتـ  راب لي ا درجات ال رارة 
والرطوبة وررعة الرياح ومدة الا ار والميؿ وكمية االمطار الراءطة 

 (. ٚذ تـ ال صوؿ عمب  ذه البيااات مف )بتكؿ يوم   
 

 النتائج والمناقشة

 Aphidiusالخوخ األخضر والمتطفل ِّ االنتشار الموسمي لحشرة َمن
matricariae  في حقول منطقة الفاضمية وكمية الزراعة والغابات

 /جامعة الموصل.
ِّ لفَّ  ترات الم ف (ٔ( والتكؿ )ٔائ ظ مف نئؿ الجدوؿ )

متباياة ي    وؿ ال ا مية وكمية الزراعة والغابات عمب  تواجدت ب عداد
اباتات الن ر وا تجار ذات الاواة ال جرية  ذ بمغت لعداد  ترات 

عاد درجة  ٕٕٔٓ – ٙ – ٗٔورءة وذلؾ بتاريخ ٓ٘ ترة/ ِّٓٙ الم ف
% ثـ ٘ٚ%  ذ كاات اربة التط ؿ ٖٓـْ ورطوبة  ٚ.ٖٖال رارة 

ورءة ي   ٓ٘ص ر  ترة /  اان  ت لعداد اآلية  تب وصمت  لب
ـْ ومعدؿ الرطوبة  ٔٗماتصؼ ت ر ا ب  ذ كاف معدؿ درجات ال رارة 

% ثـ عادة لمظ ور مرة لنرص ي  بداية ت ر ليموؿ عاد معدؿ درجة ٛ٘
% ثـ بعد ذلؾ ارتمرت لعداد اآلية ٚ٘ـْ ورطوبة اربية ٓٗ رارة 

ثاا   ذ باالرت اع  تب بمغت ذروت ا ا ولب ي  ماتصؼ ت ر تتريف ال
ـْ ٕٗورءة يكاف معدؿ درجة ال رارة ٓ٘ ترة م ْف/ٖٗٛبمغت لعداد ا 

% كذلؾ ارت عت مد لعداد اآلية اربة  ٕٛومعدؿ الرطوبة الاربية 
 .%ٕ٘التط ؿ يبمغت عاد ذروة اآلية االولب 

لنذت اعداد االية بالتذبذب  تب ااعدـ وجود ا ي  ماتصؼ  
% ومعدؿ ٛٚـْ ومعدؿ رطوبة ٓٔت ر كااوف الثاا  عاد درجة ال رارة 

بوصة بعد ا عاودت اآلية لمظ ور ي  بداية ت ر تباط ٓٔتراءط 
% ي   يف لـ يكف ٘ٙـْ ورطوبة اربية ٔٔعادما بمغت درجة ال رارة 

ثـ ارتمرت  . ااؾ وجود لممتط ئت  ذ بمغت اربة التط ؿ ص ر %
لعداد  لعداد اآلية بالتذبذب واالرت اع وكذلؾ لعداد المتط ئت لتصؿ

ورءة ي  الثمث ا نير مف ت ر تباط  ٓ٘ ترة م ْف /  ٕٓٗاآلية الب 
% ثـ لنذت لعداد اآلية باالان اض ي   يف ٙٙ ذ بمغت اربة التط ؿ 

% ي   يف كاات لعداد اآلية ٖٖ.ٖٜازدادت اربة التط ؿ لتصؿ الب 
ـْ ٕٕورءة ي  بداية ت ر آذار  يف كاات درجة ال رارة ٓ٘ ترة/ٓٙٔ
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% ثـ ارت عت اعداد اآلية وكذلؾ اربة التط ؿ لتصؿ  لب  ٖٛورطوبة 
% ي  ماتصؼ ت ر ٕ٘.ٜٛورءة باربة تط ؿ  ٍّٓ٘/ ترة م فٕٕ٘
 آذار.

ارتمرت لعداد اآلية باالرت اع لتصؿ  لب ذروت ا الثااية ي  بداية 
ورءة  يف كاات درجة  ٍّٓ٘ / ترة م ف ٖٜٛت ر ايراف  ذ بمغت 

% وبمغت اربة التط ؿ عاد ا ٜٕالاربية  ـْ ومعدؿ الرطوبة ٕٛال رارة 
% ثـ لنذت لعداد اآلية بالتذبذب لتعاود االان اض مرة لنرص  ٖٗ.ٙٛ

ورءة ي  بداية ت ر  زيراف  ذ بمغت درجة  ٓ٘ ترة / ٓٓٔلتصؿ  لب 
 .%ٓٛ% ي   يف بمغت اربة التط ؿ ٜٖـْ ورطوبة ٕٗال رارة بمعدؿ 

عئءة بيف تواجد ال ترة وظ ور  ( لفَّ  ااؾٔ فَّ  ذا يت ؽ مد ما ذكره )
المتط ئت و يويت ا مد الظروؼ الطبيعية مف  رارة ورطوبة ولمطار 

بدل بالتط ؿ ي  الثمث ا نير  Aphidius transcaspicusيالمتط ؿ 
% ٓٛـْ ورطوبة ٕٔمف ت ر تتريف الثاا  عاد متورط درجة ال رارة 

الثاا  مف ت ر  التط ؿ ل ذا الط يؿ ي  ا ربوعي   يف بمغت ذروة 
ثـ انت ت اآلية والط يؿ لتعاود الظ ور ي  ا اية  ٖ.ٜٗمايس بمعدؿ 

عئءة بيف تواجد  ( لفَّ  ااؾٔت ر ليموؿ.  فَّ  ذا يت ؽ مد ما ذكره )
ال ترة وظ ور المتط ئت و يويت ا مد الظروؼ الطبيعية مف  رارة 

تط ؿ بدل بال Aphidius transcaspicusورطوبة ولمطار يالمتط ؿ 
ـْ ٕٔي  الثمث ا نير مف ت ر تتريف الثاا  عاد متورط درجة ال رارة 

% ي   يف بمغت ذروة التط ؿ ل ذا الط يؿ ي  ا ربوع ٓٛورطوبة 
ثـ انت ت اآلية والط يؿ لتعاود  ٖ.ٜٗالثاا  مف ت ر مايس بمعدؿ 
 الظ ور ي  ا اية ت ر ليموؿ.

 
األخضر ونسبة التطفل الخوخ ِّ الكثافة العددية لحشرة َمن: 1جدول 

 وعالقتها بالعوامل المناخية في محافظة نينوى

 انتبريخ

معدل 

درجت 

 انحرارة

معدل 

انرطىبت 

 اننسبيت

أعداد 

 انمن

معدل 

 انتسبقط

اننسبت 

انمئىيت 

 نهتطفم

14\6\2012 33.7 30 60 1 75 

24\6\2012 36.1 29 43 0 0 

4\7\2012 38.3 39.5 14 0 0 

14\7\2012 42 51 2 0 0 

24\7\2012 44 54 5 13 18.18 

4\8\2012 40 80 1 0 0 

14\8\2012 41 58 0 0 0 

24\8\2012 46 59 0 0 0 

4\9\2012 40 57 13 0 16 

14\9\2012 38 50 23 0 21.33 

24\9\2012 33 43 45 0 37.51 

4\10\2012 32 79 55 11 14.57 

14\10\2012 30 88 65 0 15 

24\10\2012 29 64 182 0 18 

4\11\2012 27 74 96 0 33 

14\11\2012 24 82 384 0 52 

24\11\2012 20 80 222 0 71 

4\12\2012 18 67 376 11 25 

14\12\2012 13 69 140 0 17 

24\12\2012 10 85 110 0 11 

4\1\2013 9 70 80 0 0 

14\1\2013 10 78 0 10 0 

24\1\2013 10 62 0 0 0 

4\2\2013 11 65 50 11 0 

14\2\2013 15 44 80 6 25 

24\2\2013 19 60 240 8 66 

4\3\2013 22 38 160 0 93.33 

14\3\2013 26 27 285 0 98.25 

24\3\2013 25 29 442 16 94 

4\4\2013 28 29 938 13 86.43 

14\4\2013 29 28 821 0 77 

24\4\2013 33 26 519 7 65 

4\5\2013 35 18 900 3 44 

14\5\2013 36 29 634 0 64 

24\5\2013 38 26 270 2 78 

4\6\2013 42 39 100 0 80 

 

 

النوخ ا ن ر واربة التط ؿ ِّ : يبيف الكثاية العددية ل ترة م فٔتكاؿ
 وعئءت ا بالعوامؿ الماانية ي  م ايظة اياوص
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 Aphidiusالباقالء األسود والمتطفل ِّ االنتشار الموسمي لحشرة َمن
matricariae ل منطقة الفاضمية وحقول كمية الزراعة في حقو

 .والغابات /جامعة الموصل
( لفَّ لعداد  ذه ال ترة ٕ( والتكؿ )ٕيتبيف مف نئؿ الجدوؿ )

 ترة  ٗٔبدلت بالظ ور ب عداد ءميمة ي  بداية ت ر تموز وبعدد 
% ٘.ٜٖـْ ومعدؿ الرطوبة ٖ.ٖٛورءة  ذ كاات درجة ال رارة  ٍّٓ٘/م ف

ورءة ي   ٍّٓ٘/ية لتصؿ  لب ص ر  ترة م فثـ اان  ت لعداد اآل
ماتصؼ ت ر آب لكا ا عاودت الظ ور ي  بداية ت ر ليموؿ عادؿ 

ٍّ  ترة م ف ٔٔ% وب عداد  ٚ٘ـْ و رطوبة اربية ٓٗمعدؿ درجة ال رارة 
ورءة رجمت لوؿ  الة تط ؿ ي  ماتصؼ ت ر ليموؿ عادما كاات  ٓ٘/ 

% وتواجد ال ترة ب عداد  ٓ٘ـْ ومعدؿ الرطوبة الاربية ٖٛدرجة ال رارة 
 %.ٖ٘.ٖٚورءة بغمت اربة التط ؿ  ٍّٓ٘/ ترة م ف ٖٕ

لنذت لعداد اآلية باالرت اع التدريج  وكذلؾ تواجد الط يميات 
وارب التط ؿ لتصؿ لعداد اآلية  لب ذروت ا ي  بداية ت ر كااوف 

ـْ  ٛٔورءة  ذ كاف معدؿ درجة ال رارة  ٓ٘م ْف/ ٗٗٚا وؿ  ذ بمغت 
% وربما يعود ربب ارت اع اربة ٜٓ% واربة تط ؿ ٚٙرطوبة ومعدؿ 

التط ؿ  لب توايؽ درجة ال رارة والرطوبة مد ما تتطمبد المتط ئت 
 وكذلؾ توير العاسؿ بإعداد كبيرة.

ورءة ي   ٍّٓ٘/ ترة م ف ٕٕثـ اان  ت لعداد اآلية لتصؿ  لب 
ـْ ومعدؿ ٓٔالثمث ا نير مف ت ر كااوف الثاا   ذ بمغت درجة ال رارة 

% ولـ يئ ظ وجود لي تط ؿ. ثـ عادت لعداد ال ترة ٕٙالرطوبة 
وبدلت ترت د مرة لنرص وكذلؾ تواجد الط يميات  ذ رجمت اربة تط ؿ 

 ترة  ٜٛ% ي  ماتصؼ ت ر تباط عادما كاات لعداد اآلية ٖٗ
 %. ٗٗـْ ورطوبة ٘ٔورءة ومعدؿ درجة ال رارة  ٍّٓ٘/م ف

ت اع لتصؿ ي  بداية ت ر آذار عاد ارتمرت لعداد ال ترة باالر 
ورءة  ٍّٓ٘/ ترة م ف ٕٕٗ%  ذ بمغت ٖٛـْ والرطوبة ٕٕدرجة ال رارة 

 %.ٓٛوعاد ا كاات اربة التط ؿ 
ثـ لنذت لعداد اآلية بالتذبذب لتصؿ  لب ذروت ا الثااية ي  

ورءة  ذ بمغت درجة ال رارة  ٍّٓ٘/ ترة م ف ٜٙٛبداية ت ر ايراف بعدد 
% ثـ بعد ٓٔ.٘ٚ%  ذ كاات اربة التط ؿ ٜٕطوبة ـْ ور  ٕٛبمعدؿ 

ذلؾ لنذت لعداد اآلية باالان اض  تب ااعدـ تواجد ا وانت ت ا اسيًا 
 ي  بداية ت ر  زيراف.

ربما يعود الربب ي  التذبذب ب عداد اآلية  لب ت ثير العوامؿ 
الماانية مف درجات ال رارة والرطوبة واالمطار وكذلؾ العوامؿ اإل ياسية 

تواجد الط يميات  ذ ترت د لعداد اآلية عاد تئسـ الظروؼ الماانية ثـ  مف
بعد ذلؾ تزداد لعداد المتط ئت لتان ض لعداد اآلية ثـ بعد ذلؾ 
تان ض لعداد الط يميات و كذا يرتمر التذبذب ويؽ ءااوف التوازف 

 الطبيع  ي  البيسة.
 

ود ونسبة التطفل سالباقالء األِّ ( الكثافة العددية لحشرة َمن2جدول )
 .وعالقتها بالعوامل المناخية في محافظة نينوى

 انتبريخ

معدل 

درجت 

 انحرارة

معدل 

انرطىبت 

 اننسبيت

أعداد 

 انمن

معدل 

 انتسبقط

اننسبت 

انمئىيت 

 نهتطفم

14\6\2012 33.7 30 0 1 0 

24\6\2012 36.1 29 0 0 0 

4\7\2012 38.3 39.5 14 0 0 

14\7\2012 42 51 2 0 0 

24\7\2012 44 54 5 13 0 

4\8\2012 40 80 1 0 0 

14\8\2012 41 58 0 0 0 

24\8\2012 46 59 0 0 0 

4\9\2012 40 57 11 0 10.57 

14\9\2012 38 50 23 0 27.51 

24\9\2012 33 43 47 0 37.51 

4\10\2012 32 79 56 11 25 

14\10\2012 30 88 70 0 22 

24\10\2012 29 64 87 0 19 

4\11\2012 27 74 130 0 54 

14\11\2012 24 82 498 0 78.43 

24\11\2012 20 80 522 0 82.85 

4\12\2012 18 67 744 11 90 

14\12\2012 13 69 320 0 78 

24\12\2012 10 85 154 0 45 

4\1\2013 9 70 78 0 26 

14\1\2013 10 78 45 10 17 

24\1\2013 10 62 22 0 0 

4\2\2013 11 65 54 11 0 

14\2\2013 15 44 98 6 34 

24\2\2013 19 60 386 8 67 

4\3\2013 22 38 422 0 80 

14\3\2013 26 27 246 0 83.33 

24\3\2013 25 29 376 16 78 

4\4\2013 28 29 896 13 75.1 

14\4\2013 29 28 759 0 65 

24\4\2013 33 26 244 7 46 

4\5\2013 35 18 84 3 30 

14\5\2013 36 29 34 0 62 

24\5\2013 38 26 12 2 78 

4\6\2013 42 39 0 0 0 
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Abstract 

The results shown by the study that aphids were present in varying numbers Fadiliyah area fields and the 

Faculty of Agriculture and Forestry / University of Mosul fields. On Vegetable plants and trees with a stone core and 

this variation is caused by reciprocal factors of weather conditions and factors biome، including the insect green peach 

aphids and Black aphids peas as the numbers of insect reached green aphids peach 60 insect / 50 leaf and so On 

06/14/2012 at temperature 33، 7 and 30% moisture،the proportion of parasitism The intruder Aphidius matricariae 

was75%, while insect of black peas aphids to appear in small numbers at the beginning of the month of July and the 

number of insect 14 /50 and the leaf،temperature at 38.3 and 39.5، the rate of moisture،intrusion was zero %،The 

numbers of the pest continued to fluctuate as well as the proportion of parasitism to when I got to the first peak as the 

numbers of insect reached green peach aphids 384 insect / 50 paper in mid November at a temperature of 24 c and 

relative humidity of 82% also rose with the numbers of the pest rate of parasitism reached at the height of the first 

lesion 52 %.The insect Black peas aphids reached the first peak at the beginning of the month of December as the 

number of insect amounted to 744 insect / 50 paper plant, as the rate of temperature 18 C and the average humidity 

67% and 90% intrusion. After that usually the number of insect and spam swing another ball and went to the second 

peak for each of the insect green peach aphids and Black peas aphids the lion at the beginning of the month of April, 

reaching numbers 938 and 896 in both aphid insect / 50 leaf each of them respectively, while the temperature was 28 

C,The average relative humidity was 29% ratio for an intruder snooping Aphidius matricariae stood at 86.43 and 

75.10 for each of the Both aphids respectively, then usually the numbers to go down again and usually swing aga. 


