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الضرر االقتصادي للزنبور األحمر  Vespa orientalisوالزنبور األصفر Polistes olivaceus
على ثمار العنب فً وسط العراق.
قاسم حسٌن احمد المهداوي

محمد عبد الجلًل محمود الكنانً
*قسم وقاٌة النبات  -كلٌة الزراعة  -جامعة بغداد .

الخالصة
ٌعد الزنبور األحمر  Vespa orientalisوالزنبور األصفر  Polistes olivaceusمن الحشرات
التً تتواجد فً البٌئة العراقٌة خالل أشهر الصٌف  ،تبلغ ذروة تواجدها خالل األشهر آب وأٌلول
وتشرٌن الثانً ،وتتواجد بكثرة فً بساتٌن الفاكهة حٌث تهاجم ثمار العنب والتٌن والتمر والخوخ مسببة
أضرارا كبٌرة فٌهاٌ .تغذى النوعان من الزنابٌر على الثمار وتؤثر على نوعٌتها بشكل ملحوظ أذ تؤدي
االصابة إلى قضم الثمار محدثا ً تعفنا بكتٌرٌا أو فطرٌا للثمار كعدوى ثانوٌة .ولتحدٌد الضرر الناتج عن
مهاجمة الزنابٌر الحمراء والصفراء على ثمار العنب .اختٌرت ثالثة أصناف من العنب هً الفرنسً
والكمالً والحلوانً وذلك لكونها أكثر األصناف أنتشاراً فً السوق ورغبة المستهلك فٌها .ظهر من
خالل التجربة بأن الصنف الفرنسً كان أكثر األصناف تضرراً من مهاجمة الزنابٌر حٌث أن نسبة
الضرر (الفقد فً الوزن ) كان  108.7غم للعنقود الواحد ٌأتً بعده الحلوانً بمتوسط فقد  71.7غم ،
أما الكمالً فكان أقل األصناف تضررا بمتوسط قدره  40.0غم .كما أن معدالت انجذاب َكال النوعٌن
من الزنابٌر لصنف الحلوانً كانت بنسب مئوٌة  ٪ 27.5للزنبور األحمر و  ٪ 72.4للزنبور األصفر،
فً حٌن أنجذب الزنبور األحمر ٌشكل كبٌر لصنف الكمالً وبنسبة مئوٌة  ، ٪ 94.2بٌنما كان انجذاب
الزنبور األصفر لصنف الفرنسً أكثر من أنجذاب الزنبور األحمر وبنسبة مئوٌة  ، ٪ 89.5ونجد أن
للزنبور األصفر الدور األكبر فً تأثٌره وضرره على عناقٌد األصناف الثالثة أذ وصلت نسبته إلى
 ٪ 62.9فً الوقت الذي وصلت الٌه نسبة الزنبور األحمر وعلى األصناف الثالثة مجتمعة ، ٪ 37.1
أن هذا االختالف فً نسبة تردد النوعً الزنابًر على األصناف الثالثة قد ٌعود إلى تفضٌل كل نوع منها
لصنف معٌن دون غٌره وبدرجات متفاوته .ومن هذا ٌتضح بأن للزنابٌر بنوعٌها دوراً كبٌراً فً
الخسارة المادٌة لثمار العنب وأنه ٌؤثر على نوعٌة العناقٌد وجودتها وٌقلل من ثمنها باإلضافة إلى
الخسارة فً وزنها.
المقدمة
 Vespa orientalisوالزنبور األصفر Polistes olivaceus
ٌعتبر كل من الزنبور األحمر
عالمً االنتشار إذ ٌنتشران فً مناطق عدٌدة من العالم خاصة فً المناطق االستوائٌة وشبه االستوائٌة
ومنها العراق  ،تعد الزنابٌر الحمراء والزنابٌر الصفراء من حشرات البٌئة العراقٌة فهً تبدأ بالظهور
فً أوائل الربٌع (منتصف شهر آذار) وتزداد أعدادها خالل أشهر الصٌف وتصل أعلى كثافة لها فً
األشهر آب ،أٌلول ،تشرٌن األول (محمود  ، )1995 ،وٌكثر تواجدها خالل الصٌف فً البساتٌن وقرب
المناحل حٌث ٌتوفر الغذاء المناسب لها ،وكال النوعٌن ٌعدان من الحشرات االجتماعٌة حٌث أن لها
نظاما اجتماعٌا ٌتمثل فً مستعمراتها فهً تتكون من الملكة والشغاالت والذكور ،وكما فً النحل فأن
لكل فرد فً المستعمرة عمال ٌقوم به (  .) 2004 ، Elizabethإذ ٌنتشران بكثرة فً بساتٌن العنب
والتٌن والخوخ ( Ayasseو  ، ) 2001 ، Paxtonوان ضررهما على ثمار العنب أكثر من بقٌة الثمار
وأن الكثٌر من اصحاب بساتٌن العنب ٌعانون من هذه األضرار (المالك .) 2001 ،
ـــــــــــــــ
تارٌخ استالم البحث . 2011 / 2 / 2
تارٌخ قبول النشر . 2011 / 4 / 3

ٌعد العنب من أهم أشجار الفاكهة وأكثرها انتشارا فً العراق وفً العالم (ألسعٌدي  ، )2000 ،انتشر
العنب هذا االنتشار واكتسب أهمٌته لما ٌتمٌز به من حالوة الطعم والقٌمة الغذائٌة العالٌة فهً تحتوي
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على الكربوهٌدرات واألحماض العضوٌة والبروتٌنات وعناصر معدنٌة كالبوتاسٌوم والمغنٌسٌوم
والكالسٌوم(الذٌبات  .)2007 ،تنتشر زراعة العنب فً العراق بصورة رئٌسة فً المنطقتٌن الشمالٌة
والوسطى فضال عن المنطقة الجنوبٌة  ،وٌحتل العنب مرتبة متقدمة بٌن أشجار الفاكهة األخرى فً
العالم من حٌث المساحة المزروعة واإلنتاج إذ تقدر المساحة المزروعة بالعنب فً العالم ب
( 7379000هكتار) وٌبلغ أنتاجها ( 1892000طن) (.)1980 ، Al – Dujaili
ٌصاب العنب بالكثٌر من اآلفات الحشرٌة ومنها الزنبور األحمر والزنبور األصفر  ،فقد تبٌن من خالل
متابعة نشاطهما حقلٌا بأنهما ٌزوران أشجار العنب ومهاجمة العناقٌد وتؤثر على نوعٌتها بشكل ملحوظ
إذ تؤدي اإلصابة إلى قضم الثمار وإحداث الجروح أثناء التغذٌة وبالتالً إلى تعفنها وانكماشها وتغٌر
لونها من لون العنب الطبٌعً إلى اللون القهوائً (حسٌن وآخرون  .)1986 ،ولقلة الدراسات على هذا
الموضوع فً العراق حول تأثٌر هذٌن النوعٌن من الزنابٌر على ثمار العنب ولتسلٌط الضوء على ذلك
ولتحدٌد ضررهما االقتصادي علٌها فقد أجرٌت هذه الدراسة.
المواد وطرائق البحث
تحدٌد الضرر األقتصادي على ثمار العنب:
أجرٌت الدراسة فً منطقة الرضوانٌة فً بستان عنب مزروع بأصناف مختلفة من العنب ،للفترة
 2007/7/1ولغاٌة  .2007/8/16اختٌرت ثالثة أصناف من العنب وهً صنف الفرنسً  ،وصنف
الكمالً  ،وصنف الحلوانً .اختٌرت هذه األصناف لكونها أكثر األصناف انتشارا فً السوق ورغبة
المستهلك فٌها وهً من األصناف السائدة فً بساتٌن العنب بالعراق  ،كما إن موعد نضج هذه األصناف
ٌأتً بشكل متعاقب وكما ٌلً فرنسً  ،كمالً  ،ثم الحلوانً.
صممت تجربة عاملٌة وفق تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة وقورنت النتائج بأستخدام أقل فرق
معنوي تحت مستوى احتمال لتحدٌد المعنوٌة  ،قسم البستان إلى ثالثة مكررات وكل مكرر ٌحتوي على
األصناف الثالثة واختٌر  12عنقودا عشوائٌا من كل صنف وللمكرر الواحد  ،ستة منها تم تغطٌتها
بكٌس مشبك ناعم من قماش الململ لمنع وصول الحشرات إلٌها  ،والستة األخرى تركت مكشوفة
ومعرضة للحشرات (شكل  .)1ولمنع الطٌور من الوصول إلٌها تم إحاطة هذه المكررات بسلك معدنً
ذو فتحات كبٌرة (السلك المستخدم فً أقفاص الدجاج) لمنع وصول العصافٌر والطٌور األخرى إلى
العناقٌد .اختٌرت هذه العناقٌد بحٌث تكون متساوٌة بالحجم وبعدد الحبات قدر األمكان ولكلتا المعاملتٌن
(المكشوفة والمغطاة) ،رقمت العناقٌد المختارة بلصق شرٌط ورقً على كل عنقود ووضع ارقام
وأشارات تدل على نوع وموقع األصناف والعناقٌد المؤشرة داخل البستان .تم تسجٌل اعداد الزنابٌر
الحمراء والزنابٌر الصفراء المهاجمة لعناقٌد العنب المؤشرة والمكشوفة وبشكل ٌومً وعلى مدى
ساعتٌن ٌومٌا وبفترتٌن (من الساعة  11 – 9صباحا ومن الساعة  6 – 4عصرا) .تم حساب الضرر
على العناقٌد فً نهاٌة التجربة من خالل قٌاس اوزانها ومقارنتها مع اوزان العناقٌد المغلفة والتً لم
تتمكن الحشرات من التغذي علٌها .أن الفقد فً الوزن ٌمثل مقدار الضرر الذي أصاب العنقود .كما
حددت نسبة مهاجمة الزنبور األحمر الى الزنبور األصفر المهاجمة لعناقٌد العنب وتحدٌد نسبة الضرر
الذي ٌسببه كل واحد منهما على العناقٌد.
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شكل  .1طرٌقة تغطٌة العناقٌد بقماش الململ .
تحدٌد أفضلٌة األصناف فً جذب الزنابٌر:
لتحدٌد أفضلٌة األصناف فً جذب الزنبور األحمر والزنبور األصفر طبقت تجربة حقلٌة باستعمال
6
تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة لمقارنة األصناف الثالثة نفسها وبثالثة مكررات  ،إذ تم اختٌار
عناقٌد من كل صنف فً كل مكرر وترقٌمها بلصق شرٌط ورقً  Labelووضع ارقام وأشارات تدل
على موقع األصناف والعناقٌد المؤشرة داخل البستان  ،سجل أعداد الزنابٌر الحمراء والزنابٌر الصفراء
المهاجمة لعناقٌد العنب وبشكل ٌومً وعلى مدى ساعتٌن .ومن خالل تحدٌد أعداد هذه الزنابٌر والنسب
المئوٌة لكل منها تم تحدٌد الصنف األكثر جذبا للزنابٌر.
النتائج والمناقشة
تحدٌد الضرر االقتصادي على ثمار العنب:
تبٌن من خالل متابعة نشاط النوعٌن من الزنابٌر فً التغذي على ثمار العنب بأنها تزور
أشجار العنب وتهاجم العناقٌد وتؤثر على نوعٌتها بشكل ملحوظ أذ تؤدي األصابة الى قضم الثمار
والتغذي علٌها (شكل .)2
تشٌر النتائج الجدول ( )1إلى أن متوسط الفقد فً الوزن للعنقود الواحد للصنف الفرنسً 108.7غم
 ،حٌث إن متوسط وزن العنقود المغطى والذي لم تؤثر علٌه الحشرات والمحمً بواسطة كٌس
الململ كان  181.7غم  ،فً حٌن ان متوسط وزن العنقود المكشوف ولنفس الصنف والتً تمكنت
الزنابٌر من الوصول الٌه والتغذي علٌه كان 73.3غم .اما صنف الحلوانً فأن متوسط وزن العنقود
المغطى كان  326.7غم والمكشوف  255.0غم والفرق بٌنهما هو  71.7غم وهو ٌمثل متوسط الفقد
الذي حصل على العنقود الواحد وهو الضرر الذي سببته الزنابٌر .فً حٌن متوسط الضرر فً
الصنف الكمالً كان أقل من الصنفٌن اآلخرٌن  ،إذ إن متوسط وزن العنقود المغطى كان 140.0غم
فً حٌن كان متوسط وزن العنقود المكشوف والمعرض للحشرات  120.0غم اي ان متوسط الفقد
فً الوزن هو  40.0غم والذي ٌمثل ضرر الزنابٌر على هذا الصنف.أن الفقد (الخسارة) فً أوزان
العناقٌد المعرضة لمهاجمة الزنابٌر أختلف من صنف الى أخر  ،إذ إن الصنف الفرنسً كان اكثر
ضررا من غٌره فً حٌن ان الصنف الكمالً كان اقل األصناف ضررا ،ان سبب هذا األختالف فً
نسبة الفقد بٌن األصناف الثالثة ٌعود إلى تفضٌل الزنابٌر لصنف ما على األخر وبدرجات متفاوتة.
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جدول  .1تأثٌر ضرر الزنبور األصفر  Polistes olivaceusوالزنبور األحمر Vespa orientalis
على وزن العناقٌد (غم).
 %للفقد مه وزن
متىسط الفقد فً
متىسط وزن
متىسط وزن
العىاقٍد
العىاقٍد المكشىفة الىزن بٍه المغطى
العىاقٍد المغطاة
األصىاف
والمكشىف
بالغرام
بالغرام
40.3
108.7
73.3
181.7
الفروسً
21.73
71.7
255.0
326.7
الحلىاوً
28.57
40.0
100.0
140.0
الكمالً
61.06
----43.17
قٍمة LSD0.05
73.46
142.8
216.1
المتىسط
--------35.25
قٍمة LSD0.05
الصنف األكثر جذبا للزنابٌر:
تشٌر النتائج الجدول (  )2إلى أن الزنبور األحمر كان أكثر ترددا من الزنبور األصفر على
الصنف كمالً وبنسبة مئوٌة  ٪ 94.2من مجموع الزنابٌر المهاجمة لهذا الصنف فً حٌن أن النسبة
المئوٌة للزنبور األصفر كانت  ، ٪ 5.7أي إن الضرر األكثر على هذا الصنف جاء من الزنبور
األحمر كما أن انجذاب الزنبور األحمر إلى هذا الصنف كان أكثر من انجذاب الزنبور األصفر .فً
حٌن إن الزنبور األصفر كان أكثر ترددا من الزنبور األحمر على الصنف الفرنسً وبنسبة مئوٌة
 ٪ 10.5أي إن
 ، ٪ 89.5أما الزنبور األحمر فكان تردده على عناقٌد هذا الصنف بنسبة مئوٌة
أكثر الضرر على هذا الصنف جاء من الزنبور األصفر وأن انجذاب الزنبور األصفر إلى صنف
الفرنسً أكثر من انجذاب الزنبور األحمر .إما الصنف الحلوانً فقد كان للزنبور األصفر الدور
األكبر فً نسبة الضرر على عناقٌده إذ وصلت نسبة الزنابٌر الصفراء إلى  ٪ 72.4فً حٌن نسبة
الزنابٌر الحمراء كانت  ، ٪ 27.5وهذا أٌضا ٌعنً أن انجذاب الزنبور األصفر على هذا الصنف
أكثر من انجذاب الزنبور األحمر.
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طبيعة التغذية الزنبور
على ثمار العنب

آثار التغذية على
ثمار العنب

شكل  .2ضرر الزنبور األصفر  Polistes olivaceusعلى عناقٌد العنب.
عند النظر الى المتوسطات نجد ان للزنبور األصفر الدور األكبر فً تأثٌره وضرره على عناقٌد
األصناف الثالثة مجتمعة اذ وصلت نسبته الى  ٪ 62.9فً الوقت الذي وصلت الٌه نسبة الزنابٌر
الحمراء وعلى األصناف الثالثة مجتمعة  ٪ 37.1فلذلك فأن الضرر األكبر والتأثٌر على نوعٌة
العناقٌد والتقلٌل من جودتها ونسبة الفقد فً أوزانها كان للزنبور األصفر أكثر منه للزنبور األحمر.
وعلى العموم أن هذا األختالف فً نسبة تردد نوعً الزنابٌر على األصناف الثالثة ٌعود إلى تفضٌل
كل نوع منها لصنف معٌن دون غٌره وبدرجات متفاوتة  ،وقد ٌعود هذا التفضٌل لبعض األصناف
إلى سمك جدار الثمرة ففً الصنف الفرنسً ٌكون جدار الثمرة رقٌقا أما فً الصنف الحلوانً
فٌكون جدار الثمرة سمٌكا فضال عن نسبة السكرٌات قد تكون فً الصنف الفرنسً والكمالً من
النوع المفضل عند الزنابٌر  ،كذلك فترة نضج هذه األصناف ٌكون بشكل متتابع فالفرنسً ٌكون
مبكر النضج ثم الصنف الكمالً ثم الصنف الحلوانً فً األصناف المدروسة.
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Polistes  والزنابٌر الصفراءVespa orientalis  متوسط أعداد الزنابٌر الحمراء. 2 جدول
. المهاجمة لعناقٌد األصناف الثالثة والنسب المئوٌة لهماolivaceus
متوسط اعداد
متوسط اعداد
النسبة المئوٌة
النسبة المئوٌة
الصنف
الزنابٌر الصفراء
الزنابٌر الحمراء
5.7
1.7
94.2
28.0
ًالكمال
72.4
32.3
27.58
12.3
ًالحلوان
89.5
54.0
10.5
6.3
ًالفرنس
62.9
29.3
37.1
15.5
المتوسط
LSD0.05 قٌمة
----9.1
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ABSTRACT
The Red Wasp Vespa orientalis and yellow wasp Polistes olivaceus are
hymenoptera insects present in our environment during spring and summer
season. Their occurrence increase dramatically during the months of July,
August and September. These wasps are found in orchards where attach grapes,
figs, date and peach. they cause severe damage on both qualities and qualities of
fruits. The adults of wasp chew on fruits causing severe injuries that may result
in bacterial and fungal infections. In order to determine the damage caused by
red and yellow wasps on grape, three grape varieties were selected: French,
Kamalie and Halawani which are the most common varieties in consumer
markets. The result of these experiments showed that the French variety was the
most damage by wasps attack and the loss of weight was 108 % gm ⁄ cluster.
The Al-Halawani was moderately elected with a loss of 71.7 gm ⁄ cluster and
Al Kamali was the least with 40.0 gm ⁄ cluster of weight loss. The average
attractiveness of wasps toward Al Halawani was 27.5 % and 72.4% for the red
and yellow wasps respectively. However the red wasp attracted largely to the Al
Kamaly variety with a 94.2 % where the yellow wasp attracted to French variety
with a 89.5%. We found that the yellow wasp has an important role in damaging
grape cluster of the all variety with a percent of 62.9% while the percent of red
wasp was 37.1%. The difference of attractiveness between red and yellow
wasps may be due to variety preference between wasps. It seems that the wasps
have large role in economic loss of grape in addition to quality effect and
lowering price of commodity.
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