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في مواقع السبات Put.Eurygaster integricepsالكثافة العددیة والنسبة الجنسیة لحشرة السونة
في محافطة دھوك) بل كارهج(

٢لزكین حجي عساف١عبدهللاأردینيسعاد 

قایة النبات، قسم و) ٢. (قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، الموصل، العراق) ١(
كلیة الزراعة، جامعة دھوك، دھوك، كردستان، العراق

الخالصة
(E. integricepsالدراسة وجود حشرات السونة نتائج بینت 

و، )والوسطي والعلوي
٢م٥/حشرة٧٧.٣٣و٥٨.٥٣و،١٥٢.٢٧و،١٢٣.٦٩بمعدل بلغ وللجبل

٢م١٨.٦٤/٥و١٥.٩٣و،٧٦.٩١و،٥٦.٦٤و

دل بلغ و ، ٢م٥/حشرة١٨.٨٠و١٦.٣١و، ٧٠.١٣و، ٣٥.٨٧بمع
لھا وصلت نسبة اإلناث الى أعلى حد .على التوالي

٢.٣٥و:١.٠٠وأنثى٢.٣٩و:٢٠٠٦١.٠٠و٢٠٠٥
.التوالي

المقدمة
یتعرض محصول الحنطة خالل موسم النمو 

Eurygaster integricepsحشرة السونةدالحشریة والتي تختلف في نسبة ضررھا الذي تحدثھ، وتع Put.
ً عن %٩٠إلى٧٠في شمال العراق حیث تتراوح نسبة ضررھا في الحاصل من اآلفاتتلك أھممن  ، فضال

أنباتإنتأثیرھا في خفض نسبة 
إلصابة Zuwain(إلىا

Lodosي، وذكر فوشتوي ).Al-Khafaji ،1996و
تر فوق ١٩٠٠-١٧٠٠ارتفاع انسب مناطق السبات لحشرة السونة ھي التي تقع علىأن) ١٩٨٤(وآخرون م

معدل إن)٢٠٠٤(وآخرونAl-Assadiمستوى سطح البحر، والحظ 
دوست ٢٠٠٠ ا بر

٢م١١٧/١٠و٦٩٢و ، ٣٧٣، ٣٠٨و ، ١٤٦و،٧٦كوره ك وو

) (. التوالي
إلىآخر، ومن عام 

)١٩٩٥ (
واسطحنطة بال آذارأ

تبدأالحشراتأن) ١٩٩٩(في وسط العراق الحظ الخفاجي في حین ،˚م١٩.٢٠
وأنھا˚م١٩إلى١٧الحقول، عندما تتراوح درجات حرارة التربة مابین إلى
األسبوعاألولاألسبوعإلى األولو

، آذارفي.الثاني
اخروالھجرة الصیفیة بدأت في  استمرت أو إلىو

. )٢٠٠٠محمد، ( ٢٠٠٠و١٩٩٩
أنثى١.٨٠و١.٠٠إن

)Javahery،یللحشرة وكذلك النسبة الجنسةوحیث أن الكثافة العددی).١٩٩٥
أنھما ما بو

.إجراء ھذا البحث

البحث مستل من أطروحة دكتوراه للباحث الثاني
٢٠١٠/ ٢٧/١٠وقبولھ ٢٠١٠/ ١٤/٦لم البحث تاریخ تس

البحث وطرائقھمواد 
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Factorial RCBD نطقة في م
(GPS)جبل كاره حیث تم تقسیم سلسلة الجبل الى ثالثة مستویات بوساطة جھاز 

 :١٤٥١-١١٤٤
٢٠٦٦-١٧٥٨متر، والعلوي على ارتفاع ١٧٥٨-١٤٥١

E. integriceps مساحة ٢م٥في 
،٢م١مساحتھ 

١٩/١٠/٢٠٠٤إللذكور وال: 
بب سقوط األسبوعياستمر البرنامج قد و٢٠/١٠/٢٠٠٦

والجنالنسبة كما حددت الحي منھا عن المیت وسجلت اعدادھا،
األنثى(

). ١٩٩٠،وغیر مقسمة في الذكر، حسب ما ذكره العزاوي واخرون
تم الحصول على

حللت البیانات احصائیاً . دھوك
). ٢٠٠١،SAS(٠.٠٥احتمال 

النتائج والمناقشة
الفتراتوجدت الحشرات الكاملة للسونة ذكوراً وإناثاً في حالة سبات، وخالل 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٦
الممكن كن من ی، في حین لم ٢٠٠٦ولغایة شھر تشرین األول 

و ٢٠٠٥
.، بسبب الھجرة الربیعیة للحشرات إلى حقول الحنطة والشعیر في السھول، لتبدأ جیلھا الجدید٢٠٠٦

التحلیل اإلحصائاظھر:الذكور واإلناث الحیة-أ

في كان ، ان معدل عدد )١(بین الشكل یانفة الذكر، و
٢٠٠٤٢٠٠٥عام التشرین األول في ر في أشھلھأدنى قیمة

٥/ ٩.٠٠و٢٠٠٦٢٠٠٥٧.٦٧و
%٣٧.٠٠م٢٣.٥٤على التوالي، عند معدل درجة حرارة ٢م
٢٠٠٦١١١.٣٣ا
في أما%.٢٣.٣٣ةنسبیورطوبة م٣٣.١٧على التوالي، عند معدل درجة حرارة ٢م٥/ حشرة١٣٤.٦٧و

٢٩٣.٦٧وبلغ ٢٠٠٦المستویین السفلي والوسطي، حیث سجل
درجة حرارة ٢م٥/حشرة٣٢٣.٣٣و ند معدل  الي، ع و الت ، في %٢٧.٣٣م٣١.٣٩على 

، و٢م٥/حشرة١٣٧.٦٧وبلغ ٢٠٠٦حین سجل أعلى معدل عام للذكور الحیة في شھر تموز 
.٢م٥/ حشرة٢٠٠٦١٥٧.٥٦آب 

واإلناث( ذكور  ل كزت في)ا لمستوى تر ا
العلوي للجبل في أشھر

Aestivationي الحشرات في حالة السبات الصیف
KılıÇ)في) ١٩٧٦ ،

٤
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٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤
(): ١(الشكل  E. integricepsاإلناث لذكور و  ) ا

 )
. ٢٠٠٦ولغایة تشرین األول ٢٠٠٤لفترة من تشرین األول ل،)األمطار

١٥٠٠-١٠٠٠تقریباً 
E. integricepsحشرات السونة إنمن ) ١٩٩٥(علي وجده 

أن.
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و ٢٠٠٤
ال٢٠٠٦و ٢٠٠٥، وشباط وآذار للعامین ٢٠٠٥

% ٥٢.٦٧م٢٨.٧٧م٥/حشرة٢٠٠٥١٠٦.٦٧
٥/حشرة١٧٣(٢٠٠٦كما ملم، ٥١.٠٠وكمیة األمطار 

ملم، في حین قل ٦٣.٥٠وكمیة األمطار % ٤٣.٦٧ورطوبة نسبیة م١٢.٦٤معدل درجة حرارة ، عند)٢م
عدد الحشرات 

لنسبة ٢م٣.٠٠/٥و٢٠٠٦١.٠٠ با
بلغ ٢٠٠٥

درجة حرارة ٢م٥/حشرة٥٦.٣٣و ٢٤.١١ ند معدل  الي، ع و الت % ٦٢.٠٠م٢.٩٠على 
.ملم١٢١.٥٠وكمیة األمطار 

٢٠٠٦٢٠٠٥٢٠٠٤

لشكل  (م): ٢(ا E. integricepsاإلناثالذك ثالثة ) ور و  ال
مطار( الجویة لجبل كاره والعوامل ترة من ،)األ للف

.  ٢٠٠٦ألول اولغایة تشرین٢٠٠٤تشرین األول 
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وذلك بسبب التغیر ، )منطقة السبات الشتوي( 

Baghdadi)إن) ٢٠٠١
أما.معنوي على حشرة السونة في مناطق التشتیةدرجات الحرارة التي لھا تأثیر

/حشرة٧٥.٧٨و٥٩.٨٩، حیث بلغ ٢٠٠٦واإلناث المیتة حسب األشھر، فقد وجد أعلى معدل في شھر آذار 
.على التوالي٢م٥

لسونةإن، )٢(یتضح مما سبق، ومن خالل نتائج الشكل  ا

عن تأثیر األعداء الحیویة من المتطفالت والمفترسات والمسببات الفطریة الممرضة الموجودة معھا، وقد ذكر 
اغلب الحشرات أن) ١٩٩١(وآخرونموردیو 

Popov
أن) ١٩٧٤(

آخرون Areshnikovكافیة في جسم الحشرة، وأكد  ) ١٩٧٥(و
أثناءي

Popov)أن) ١٩٧٩
٢٩.٧ %

) ٢٠٠٠(منھا، كما الحظ محمد % ٢٠.١
األول 

و،٢٩: والتي بلغت٢٠٠٠كانون الثاني وشباط وآذار سنة خاللو١٩٩٩وتشرین الثاني وكانون األول سنة 
.، على التوالي٢م١٠/حشرة ٤٥و٣١و، ١٧و،٢٨و، ٢و، ٢٥و، ٥٠و،١٠٥

جنسیة من المعروف ان النسبة ال: في جبل كارهE. integricepsلحشرات السونة) ♀:♂(النسبة الجنسیة 
لحشرات السونة غیر ثابتة، حیث تختلف اعتماداً على الظروف التي تتعرض لھا 

لجدول ).١٩٩٥، Javahery(في التالل والجبال  ، أن)١(ا
١.٢٤: ١.٠٠كان ٢٠٠٦و ٢٠٠٥

١.١٠: ١.٠٠و
لھا أعلى حد إلىوأیلول وتشرین األول للعامین انفي الذكر، كما وصلت نسبة اإلناث آبأشھر 

٢.٣٥: ١.٠٠و٢.٣٩: ٢٠٠٦١.٠٠و٢٠٠٥
من عامي التوالي، وبالمقابل فقد بلغت النسبة الجنسیة لحشرات السونة المیتة في شھر ٢٠٠٦و٢٠٠٥تموز 

على التوالي، ثم انخفضت نسبة اإلناث مقابل الذكور تدریجیا في أشھر السبات ١.٤٦: ١.٠٠و١.٦١: ١.٠٠، 
و ٢٠٠٥

ن إن. ١.٢٤: ١.٠٠و١.٠٢: ٢٠٠٦١.٠٠
إنإلىراجع قد یكون الحشرات الحیة والمیتة

لى من أنالذي وجد ) ١٩٧٩(Popovن اإلناث، وھذا یتفق مع اكبر م أع بة  نس وت ب تم نة  لسو ات ا ذكور حشر
% ٢٩.٧٠بالجسم والتي تصل تستھلك نسبة اكبر من المواد الدھنیة المخزونةألنھااإلناث خالل فترة السبات 

أنكما وجد .  % ٢٠.١٠مقارنة باإلناث التي تستھلك نسبة 
بل كاره(بدایة وجودھا في مناطق السبات  لغت ٢٠٠٦و ٢٠٠٥) ج : ١.٠٠، قد ب

١.١٣: ١.٠٠و١.٢٦
: ١.٠٠و١.٦٦:  ٢٠٠٦،١.٠٠و٢٠٠٥ي 

٢.٠٠: ١.٠٠أن) ١٩٨٤(على التوالي، وقد وجد عبد الحسین ١.٦٥
٣.٠٠: ١.٠٠

إلىآذار منالفترةفي ١.١٤: ١.٠٠أن) ١٩٩٥(ووجد علي 
لنسبة ٢٠٠٠و١٩٩٩) ٢٠٠٠(١٩٩٤األول من عام  ان ا

.١.٠٠:٩.٠٠و١.٠٠: ١.٠٠الجنسیة تختلف حسب وجود الحشرة والمواسم، وتراوحت مابین 
)١ :(E. integiceps) (

.في جبل كاره٢٠٠٦والى شھر تشرین األول ٢٠٠٤تشرین األول 
النسبة الجنسیة النسبة الجنسیة النسبة الجنسیة الشھر
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THE POPULATION DENSITY AND SEX RATIO OF THE SUNN PEST
Eurygaster integriceps Put. IN DORMANCY LOCATIONS (GARA

MOUNTAIN) IN DOHUK PROVINCE
Suaad I. Abdullah1 Lazgeen Haji Assaf 2

(1)Plant Protection Department, College of Agriculture & Forestry, Mosul
University, Iraq. (2)Plant Protection Department, College of Agriculture, Duhok

University, Kurdistan Region, Iraq.

ABSTRACT
The appeared results 0f the study showed that sunn pest E. integriceps was at

three levels of Gara mountain (upper, middle and lower), the highest population of
male and female whether they were alive or dead was in the upper level of the
mountain, with an average of 123.69, 152.27, 58.53 and 77.33 insect/5m2,
respectively, followed by the population in the middle with an average of 56.64,
76.91, 15.93 and 18.64 insect/5m2, respectively. The lowest population recorded
were 35.87, 70.13, 16.31 and 18.80 insect/5m2, respectively in the lower level of the
mountain, The females reached the highest percentage at the end of the hibernation
period in March during both seasons 2005 and 2006, respectively. which the sex
ratio was 1.00 male: 2.39 female and 1.00 male: 2.35 female, respectively.

المصادر
Eurygaster integricepsتواجد حشرة ). ١٩٩٩( الخفاجي، عبدالستار عبدهللا   Put.الوسطى من المنطقةفي

.١٣١- ١٢٣):١(٤، )عدد خاص(العراق، مجلة الزراعة العراقیة 
.صفحة٦٠٤البصرة، حشرات المحاصیل الزراعیة، جامعة البصرة، مطبعة جامعة). ١٩٨٤(عبد الحسین، علي 

وزارة الحشرات االقتصادیة،). ١٩٩٠(دري 
.صفحة٦٥٠التعلیم العالي والبحث العلمي، مدیریة دار الكتب والمطبوعات، بغداد، 

للحشرات الحیة
إناث:ذكور

للحشرات المیتة
إناث:ذكور

للحشرات الكلیة
إناث:ذكور

٢٠٠٤١.٥٩:١.٠٠١.٣٣:١.٠٠١.٥٢:١.٠٠تشرین األول 
٢٠٠٤١.٩٧:١.٠٠١.١٩:١.٠٠١.٦٧:١.٠٠تشرین الثاني 

٢٠٠٥٢.٣٤:١.٠٠١.٠٢:١.٠٠١.٦٢:١.٠٠شباط 
٢٠٠٥٢.٣٩:١.٠٠١.٠٣:١.٠٠١.٦٦:١.٠٠آذار 
٢٠٠٥١.٢٤:١.٠٠١.٦١:١.٠٠١.٢٦:١.٠٠تموز 
٢٠٠٥١.٢٨:١.٠٠١.٣١:١.٠٠١.٢٨:١.٠٠آب 

٢٠٠٥١.٢٣:١.٠٠١.٣٩:١.٠٠١.٢٦:١.٠٠أیلول 
٢٠٠٥١.٣٠:١.٠٠١.٣٩:١.٠٠١.٣٣:١.٠٠تشرین األول 
٢٠٠٥١.٣١:١.٠٠١.٣٠:١.٠٠١.٤٠:١.٠٠تشرین الثاني 

٢٠٠٦٢.٣٣:١.٠٠١.٢٤:١.٠٠١.٦٢:١.٠٠شباط 
٢٠٠٦٢.٣٥:١.٠٠١.٢٧:١.٠٠١.٦٥:١.٠٠آذار 
٢٠٠٦١.١٠:١.٠٠١.٤٦:١.٠٠١.١٣:١.٠٠تموز 
٢٠٠٦١.٢١:١.٠٠١.٢٨:١.٠٠١.٢٢:١.٠٠آب 

٢٠٠٦١.١٧:١.٠٠١.٣٤:١.٠٠١.٢١:١.٠٠أیلول 
٢٠٠٦١.١٧:١.٠٠١.٢٩:١.٠٠١.٢١:١.٠٠تشرین األول 

١.٣٨:١.٠٠١.٢٦:١.٠٠١.٣٥:١.٠٠المعدل العام
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Eurygaster integricepsدراسات حیاتیة وسلوكیة على حشرة السونة). ١٩٩٥(خالص علي، وند  Put.
(Hemiptera: Scutelleridae) العراق، رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة –في محافظة اربیل

. صفحة٨٨صالح الدین، 
Eurygaster integricepsالوجود الموسمي لحشرة السونة ). ٢٠٠٠(محمد، عبد الباسط محمد امین

Put.العراق، اطروحة دكتوراه، كلیة / ، مع المالحظات حول االعداء الطبیعیة لھا في محافظة اربیل
.صفحة١٧٠ابن الھیثم، جامعة بغداد، / التربیة

: ترجمة.الحشراتفسیولوجیا). ١٩٩١(بالني . ام. بادلي ودبلیو. كولدزورث؛ جي. جي. ؛ جموردیو، دبلیو
.صفحة٢٤٤ابن الھیثم، -الثانیةالرحیم یاس الشكر، جامعة بغداد، كلیة التربیة مروان عبد
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