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في وزن األلف حبة وحاصل  Eurygaster integriceps Putonضرر حوريات وكامالت حشرة السونة 
  ألربعة أصناف من الحنطة في محافظة دهوك الحبوب وترسيب البروتين

 
لزكٌن حجً عساؾ                                          سعاد اردٌنً عبدهللا

 والؽابات الزراعة فاكولتً/ قسم وقاٌة النبات                   ؼاباتوال كلٌة الزراعة/ قسم وقاٌة النبات 
 دهوكجامعة                                                جامعة الموصل

 
 الخالصة

التجربة الحقلٌة تحدٌد الضرر الذي ٌحدثه عدد من الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة   أجرٌت
فً محافظة دهوك، خالل الموسمٌن ( واترا،س وكرٌزو  2-آراس وتموز)ألربعة أصناؾ من الحنطة 

، انه كلما ازداد عدد حشرات السونة الكاملة من زوج واحد إلى 2006-2005و 2005-2004الزراعٌٌن 
( ؼم)وزن األلؾ حبة )، أدى إلى نقص معدل 2م/، ومن خمسة حورٌات إلى عشرة حورٌات2م/خمسة أزواج

واترا،س   2-آراس وتموز)، فً أصناؾ الحنطة (3سم/وقٌمة ترسٌب البروتٌن( نمدو/كؽم)وحاصل الحبوب 
بلػ . مقارنة بالحنطة الخشنة الخبز ، كما تأثرت الصفات المدروسة انفة الذكر بشكل أكثر فً حنطة(وكرٌزو

ؼم  42,91، 42,99وزن األلؾ حبة وحاصل الحبوب وقٌمة ترسٌب البروتٌن فً الحنطة الخشنة 
،  28,28والبالؽة  الخبز مقارنة بحنطة  3سم 16,36،  17,95دونم و /كؽم 963,24،  980,91و

 .، للموسمٌن الزراعٌٌن، على التوال3ًسم 23,83،  23,02دونم  و /كؽم 826,21، 825,64ؼم و 27,89
 

 المقدمة

صل من حا% 30,00-20,00بالسونة فً العراق تتراوح ما بٌن  اإلصابةالخسائر الناتجة بسبب  إن 
 Areshnikovو AL-Khafaji،1993و  Zuwain) من الحنطة% 90,00-70,00الشعٌر و
الضرر الكبٌر الذي تحدثه الحشرة ناجم عن تؽذٌة  أن Volodichev (1977) ،فقد بٌن( 1987،وآخرون

ملؽم مقارنة بوزن الحبة  5 إلىالمتقدمة والحشرات الكاملة، حٌث انخفض وزن الحبة  األعمارالحورٌات فً 
على عدد كبٌر من  أجروهافقد ذكرا فً دراستهما التً Popov (1982 )و  Paulian  أمامصابة، الؼٌر 

حبة من الحبوب المصابة، قد  األلؾوزن  إن، اإلصابةنماذج حبوب الحنطة والتً مثلت درجات مختلفة من 
حورٌات  10وجود  إن ،حبة السلٌمة األلؾمقارنة بوزن % 92,00-78,30بنسبة تراوحت ما بٌن  انخفض

، وأزداد الضرر %2,26خسارة فً المحصول الكلً بنسبة بلؽت  إحداثفً المتر المربع الواحد تسببت فً 
، (Şımşek% 7,00 إلىعند ظهور بالؽات الجٌل الجدٌد وعنده تزداد الخسارة عند الحصاد لتصل 

فً الحبوب، فقد ذكر كل من على الكلوتٌن  حشرة السونة أطوارعن تأثٌر تؽذٌة أما  ،(1996، وآخرون
Hariri ؛(2000) وآخرون Rosell ؛(2002) وآخرون Aja  ؛ (2004)وآخرونHall  وآخرون

إن تؽذٌة الحورٌات والحشرات الكاملة ( 2006)وآخرون  Vaccino ؛(2005)وآخرون  Perez ؛(2004)
إن نوعٌة ( 2000)ون وآخر Haririللسونة على الحبوب تؤثر على معدل تشكل الكلوتٌن داخلها، وذكر 

، %10,00قد تأثرت بشكل واضح عندما بلؽت نسبة اإلصابة بحشرة السونة ( ذو الطبقتٌن)الخبز السوري  
واستحالة الحصول على خبز جٌد من عجٌنة طحٌن الحبوب التً بلؽت نسبة الحبوب المتضررة فٌها 

، ادت إلى ضرر 2م/حورٌات 10-7، إن وجود كثافة عددٌة للحورٌات التً تراوحت ما بٌن 20,00%
وآخرون،  Sedimentation test (EL-Harameinبالكلوتٌن عندما قٌست باختبار ترسٌب البروتٌن 

فً تركٌا، إن نسبة الحبوب ( 2005)وآخرون  Özberk ؛Özan (1998)و   Karabanبٌن ( 2004

الحة لصناعة الخبز ، تكون رخٌصة الثمن وؼٌر ص%5,00المصابة بحشرة السونة التً تفوق نسبتها 
المصاب بحشرة السونة  6إن حبوب الحنطة صنؾ شام( 2006)وآخرون  Trissiبمواصفات جٌدة، والحظ 

مواقع  واآلتٌة من 2م/ حشرة كاملة للسونة 4-2ؼٌر صالحة لعمل خبز ذات مواصفات جٌدة عند وجود 
تؤثر فً  E. maura رة السونةفً اٌطالٌا، إن حش( 2006)واخرون  Vaccinoووجد  ،التشتٌة إلى الحقول

 بما أن ،Late milk-ripeوبخاصة عند مرحلة الطور الحلٌبً الناضج المتأخر  ،الخبز حنطةكلوتٌن حبوب 
 والحشرات الكاملة للسونة تؤثر فً وزن الحبوب مما ٌنعكس سلباً على الؽلة فضالً عن تؽذٌة الحورٌات
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 مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثانً حثالب
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ي استحالة الحصول على خبز بمواصفات جٌدة من عجٌنة تأثٌرها على مادة الكلوتٌن فً الحبوب وبالتال
طحٌن الحبوب المصابة بالسونة، اجرٌت هذه الدراسة، لتسلط الضوء على تأثٌر العدد المحدد من الحورٌات 

فً وزن األلؾ حبة وكمٌة الحاصل  2006-2005و 2005-2004الزراعة والحشرات الكاملة ولموسمً 
 .وترسٌب البروتٌن

 

 وطرائقهمواد البحث 
كاره والذي ٌبلػ من جبل  E.integricepsحشرة السونة تم جلب الحشرات البالؽة ذكور وإناث 

فً أوائل شهر  كم، 36متر عن مستوى سطح البحر، وٌبعد عن مركز محافظة دهوك بـ  2066ارتفاعه 
ل اقفاص خشبٌة ، وقبل هجرتها الى السهول بفترة وجٌزة وتم تربٌتها فً المختبر داخ2005آذار من عام 

ملم، مثقوبة من قاعدتها لٌدخل فٌها فوهة 2سم، مؽطاة بقماش ململ ابعاد فتحاته ( 80×40×40)ابعادها 
، تم (65اكساد )دورق زجاجً بطرٌقة تظهر قاعدته من قاعدة القفص ووضع داخله افرع حنطة صنؾ 

أٌام بجلبها من حقول فاكولتً الزراعة  كل ثالثة عتزوٌده بالماء ٌومٌاً لمنع جفاؾ االفرع، وتم تؽٌٌر األفر
 100جامعة دهوك وحسب طور الحنطة فً الحقل، أضٌئت ؼرفة التربٌة بمصباح كهربائً قوة / والؽابات

ولؽرض الحصول على اطوار حشرة السونة من  ،ساعات ظالم ٌومٌاً  8ساعًة، مقابل  16فولت لمدة 
قلٌة تمت مراقبة اقفاص التربٌة لعزل ازواج من الحشرات الحورٌات و الكامالت الستخدامها فً التجربة الح

، تم وضعها داخل حاوٌات بالستٌكٌة ابعادها (التزاوج)ذكور واناث وهً فً مرحلة عملٌة االقتران 
سم، ذات طرؾ واحد مفتوح، ؼطً بطبقتٌن من الململ لمنع الحشرات من الهروب، ( 25×10×20)

تم جلبها من  65سم، زودت بأفرع حنطة صنؾ اكساد  6طول سم و3وضعت داخلها قنانً صؽٌرة بقطر 
الحقل، وتم تؽٌٌرها كل ثالثة أٌام، كما تم تزوٌد القنانً بالماء ٌومٌاً لمنع جفاؾ االفرع، وضعت الحاوٌات 
تحت ظروؾ المختبر، وعند الحصول على كل طور من االطوار انفة الذكر للحشرات تم عزلها واجراء 

وبثالثة  Factorial RCBDمت تجربة عاملٌة فً تصمٌم القطاعات العشوائٌة الكاملة صم ،التجارب علٌها

/ مكررات لكل معاملة، وبمساحة متر مربع واحد لكل وحدة تجرٌبٌة، فً حقول فاكولتً الزراعة والؽابات
 Durum Wheat (Triticum durumجامعة دهوك، وقد تمت تهٌئة بذور صنفٌن من الحنطة الخشنة 

Desf) الخبز حنطةصنفٌن من و( متأخر النضج واترا،س مبكر النضجكرٌزو : )هما Bread Wheat (T. 

aestivum L) حٌث تم الحصول علٌها من حاصل )، (متأخر النضج وآراس مبكر النضج 2-تموز: )هما
 20كانون االول و 6فً )، وتمت زراعتها (، من دائرة البحوث الزراعٌة فً دهوك2003الموسم الزراعً 

، على التوالً، باالعتماد على سقوط االمطار 2006-2005و 2005-2004تشرٌن الثانً لموسمً الزراعة 
دونم، للحنطة الخشنة /كؽم30)فً خطوط وفق معدالت البذار المتبعة فً المنطقة وهً ( قبل تلك الفترة بقلٌل

زراعة السماد المركب سم بٌن خط وآخر، كما أضٌؾ عند ال20، ومسافة (الخبز حنطةدونم، ل/كؽم25و
NPK (10:10:10 ) إٌطالً الصنع، حاو على العناصر(Zn ،Fe ،CaO  وMgO ) دونم /كؽم 30وبمعدل

دونم، والذي اضٌفت دفعته الثانٌة /كؽم10، وبمعدل %45دفعة واحدة مع الدفعة االولى من سماد الٌورٌا 
ت الحنطة مرحلة الثالث ورقات وقبل دونم فً بداٌة مرحلة االستطالة، عند بلوغ نباتا/كؽم10وبمعدل 

دونم / مل150وبمعدل  Topik 100 Ecوصولها الى مرحلة استطالة الساق، وتم استخدام مبٌد توبٌك 
دونم لمكافحة االدؼال /ؼم30وبمعدل  Lintur 70 WGلمكافحة االدؼال رفٌعة االوراق، ومبٌد لنتور 

ة ازواج الحشرات الكاملة ذكوراً واناثاً والتً تم وتم احداث عدوى صناعٌة وذلك بتهٌئ ،عرٌضة االوراق
إضافة زوج من الحشرات  :الحصول علٌها من التربٌة المختبرٌة المذكورة انفاً وحسب المعامالت االتٌة

أزواج، أربعة أزواج، خمسة أزواج، إضافة خمس حورٌات عمر أول،  ة، زوجٌن، ثالث(ذكر وأنثى)الكاملة 
، وبعدها (دون إحداث عدوى صناعٌة لها)ل، اما معاملة المقارنة فقد تركت إضافة عشر حورٌات عمر أو

متر مؽلؾ بقماش من ململ قطر ( 1×1×1)بقفص من هٌكل خشبً ابعاده  كل وحدة تجرٌبٌة ؼطٌةتمت ت
حصدت نباتات  ،ملم، لمنع هروب الحشرات الكاملة والحورٌات وتركت لؽاٌة نضح المحصول2فتحاته 

الحصاد وحزمت نباتات كل  معاملة ووضعت داخل اكٌاس معلمة، ثم نقلت الى  تعالما التجربة بعد ظهور
 امرٌكٌة الصنع وتنظٌفها Almacoنوع  Harvesterبوساطة دارسة  دراستهافصل سنابلها والمختبر، وتم 
 ،حبة دونم، كما تم حساب وزن االلؾ/وتم حسابه على اساس كؽم الحبوب وزن حاصلمن الشوائب و

 Sodium باستعمال طرٌقة 3سم/ة تأثٌر السونة على كلوتٌن الحبوب، تم تقدٌر قٌمة ترسٌب البروتٌنولمعرؾ

Dodecyl Sulphate Sedimentation  ،(Axford  ،1979وآخرون) ، الحبوب بمقر  فً مختبر جودة
ٌقة فً سورٌا، واجرٌت الطر (ICARDA)منظمة المركز الدولً للبحوث الزراعٌة فً المناطق الجافة 
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 UDYؼم حبوب من كل معاملة من المعامالت انفة الذكر وتم طحنها بطاحونة نوع 25تم وزن : كاالتً

مش وبوساطة جهاز الرجاج لمدة خمس دقائق، ثم وضع 100امرٌكٌة الصنع، وتم نخل الناتج بمنخل حجم 
ؼم 0,1)من  مل من محلول مكون 50مل، اضٌؾ الٌه 100ؼم من الطحٌن الناتج فً سلندر مدرج حجم 5

، بعدها وضع المحلول الناتج فً حمام مائً على (التار ماء 10اضٌؾ الى  Bromophenol blueمن 
، بعدها (مرة، وكل خمس دقائق لكً تمزج مكوناته15وخاللها تم رجه )دقٌقة،  30لمدة  ˚م37درجة حرارة 

 Sodium Dodecyl Sulphateؼم 60تم تحضٌره بإضافة )  SDS 3%مل من محلول 50اضٌؾ الٌه 
، بعدها تم رجه اربع مرات كل (Lactic acidمل من حامض الالكتٌك  60الى لترٌن ماء مع اضافة 

دقٌقتٌن، وكررت عملٌة الرج انفة الذكر ثالث مرات، بعدها تمت قراءة حجم الراسب، الذي مثل كلوتٌناً 
تً تقدر من خاللها قوة صناعة الخبٌز منتفخاً ونشا، واستخدمت القٌم الناتجة كدلٌل عن قوة الكلوتٌن، وال

(Khalaf ، 2006وخلؾ والرجبو،  2005واخرون)،  اجري التحلٌل اإلحصائً للبٌانات بوساطة الحاسب
اختبار دنكن متعدد وتمت مقارنة المعدالت حسب ( Anonymous) SAS ،2002اآللً باستخدام برنامج 

االصناؾ : )المعنوٌة بٌن المعامالت التً شملت االختالفات ، لتحدٌد0,05المدى، عند مستوى احتمال 
والخشنة تارة، وصنفا الحنطة المبكرة والمتأخرة النضج تارة  الخبز حنطةاالربعة كل على حده، صنفا 

 ،(3سم)وقٌمة ترسٌب البروتٌن ( دونم/كؽم)كمٌة حاصل الحبوب و وزن األلؾ حبة ، لدراسة صفات(اخرى
  .2006-2005و 2005-2004فً الموسمٌن الزراعٌٌن 

 

 النتائج والمناقشة
تعتبر صفة وزن : فً وزن األلؾ حبة  E. integricepsتأثٌر عدد الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة

األلؾ حبة احد المعاٌٌر المهمة التً تساهم مع صفة عدد السنابل وعدد الحبوب بالسنبلة فً تحدٌد وزن 
لما زاد وزن البذور زادت نوعٌتها، كما وجد ان لوزن ، حٌث وجد انه ك(Syme،1970)حاصل الحبوب 

ظهور انخفاض ( 1)، وتبٌن النتائج الواردة فً الجدول (2006خلؾ والرجبو، )البذور عالقة بنسبة إنباتها 
، حٌث انخفض وزنها عند وضع خمسة أزواج من  2م/معنوي فً وزن األلؾ حبة بزٌادة عدد الحشرات

مقارنة بمعاملة المقارنة، بمقدار ( واترا،س وكرٌزو 2-آراس وتموز)صناؾ على األ 2م/ الحشرات الكاملة
ؼم، 11,72ؼم، لألصناؾ انفة الذكر، على التوالً، وبمعدل عام بلػ  16,07و 11,84و 11,90و  7,07

، كما انخفض وزن االلؾ حبة عند وضع خمسة أزواج من 2005-2004فً الموسم الزراعً األول 
ؼم، لكل من  16,00و 11,50و 10,37و  8,87مقارنة بمعاملة المقارنة وبلػ  ،2م/الحشرات الكاملة

ؼم،  فً الموسم الزراعً الثانً  11,68األصناؾ األربعة انفة الذكر، على التوالً، وبمعدل عام بلػ 
، فً حٌن لم تالحظ فروقات معنوٌة فً وزن االلؾ حبة بٌن معاملتً وضع خمسة 2005-2006

المقارنة، لألصناؾ األربعة االنفة الذكر، فً الموسمٌن الزراعٌٌن، وشذ عن ذلك  ومعاملة 2م/حورٌات
، حٌث انخفض وزن األلؾ حبة فٌه بمقدار 2006-2005الصنؾ كرٌزو فً الموسم الزراعً الثانً 

فً رومانٌا، ان وزن االلؾ حبة Popov (1982 )و  Paulianؼم مقارنة بمعاملة المقارنة، وقد وجد 1,69

مقارنة بوزن االلؾ حبة السلٌمة، كما % 92-78,3ة بحشرة السونة قد انخفض بنسبة تراوحت ما بٌن المصاب
، %9فً تركٌا بان حشرة السونة تسبب نقصاً فً وزن الحبوب بمقدار Kınacı (2004 ) و  Kınacıوجد 

 48,66و 50,33كما أوضحت النتائج، ان أعلى معدل لوزن األلؾ حبة، ظهر فً الصنؾ كرٌزو، حٌث بلػ 
ؼم، فً الموسمٌن الزراعٌٌن، على  26,53و 27,08ؼم، واقل معدل ظهر فً الصنؾ آراس، الذي بلػ 

مرة أكثر من  1,83و  1,85التوالً، وعلٌه فقد ازداد وزن االلؾ حبة فً الصنؾ كرٌزو بمقدار بلػ 
ا بلػ وزن األلؾ ، على التوالً، كم2006-2005و 2005-2004الصنؾ آراس، فً الموسمٌن الزراعٌٌن 

ؼم،  27,89و 28,28ؼم،  مقارنة بحنطة الخبز التً بلػ وزنها  42,91و 42,99حبة فً الحنطة الخشنة 
فً اٌران، Mohammadi (2004 )و  Mirakوقد الحظ . وللموسمٌن الزراعٌٌن انفً الذكر، على التوالً

 .صنفاً من الحنطة الخشنة 21لخبز وصنفاً من حنطة ا 20وجود اختالفات معنوٌة فً  وزن األلؾ حبة بٌن 
تشٌر  :دونم/في حاصل الحبوب كغم  E. integricepsتأثير عدد الحوريات والحشرات الكاملة للسونة

وحاصل الحبوب، حٌث انه  2م/عدد الحشرات نالى ظهور عالقة عكسٌة ما بً( 2)األرقام الواردة فً الجدول 
وتوضح النتائج ، ذلك الى ظهور نقص فً حاصل الحبوب كلما زاد عدد الحشرات فً وحدة المساحة أدى

واترا،س وكرٌزو، عند وجود خمسة أزواج من  2-انخفاضاً فً حاصل الحبوب  لألصناؾ آراس وتموز
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 .2006-2005و 200-2004فً الموسمٌن الزراعٌٌن( ؼم)فً وزن األلؾ حبة   E. integriceps تأثٌر عدد الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة(: 1)الجدول 

  (ؼم)وزن األلؾ حبة 
 2م/عدد االفراد

( المعامالت)
 

 2005  -2004الموسم الزراعً  2006-2005الموسم الزراعً 

معدل 
المعامالت 

 

الحنطة الخشنة 
 

 حنطة الخبز
 

معدل 
المعامالت 

 حنطة الخبز الحنطة الخشنة

كرٌزو  اترا،س  آراس  2-تموز كرٌزو  اترا،س   آراس 2-تموز

أ  56,03 أ 40,61 المقارنة  أ 29,87 أ 34,90 أ 40,57 أ 56,97 أ 40,58 أ 29,97 أ 34,40 أ 42,03

أ 29,00 ج 30,70 ب 39,13 ب 53,33 ج 38,04 أ ب 29,43 ج ب31,7 أ ب ج40,4 ب 52,77 ج 38,58
 ب

زوج حشرات 
 كاملة

زوجٌن  ج 27,13 د 28,43 د 35,90 ج 48,10 د 34,89 ج 27,17 د 28,40 ج 38,50 ج 49,07 هـ 35,78
حشرات كاملة 

أزواج  3 د 25,73 هـ 27,23 هـ 33,33 ج 47,43 هـ33,43 د 23,30 د 26,87 د 34,87 د 45,37 و 32,60
 حشرات كاملة

 أزواج 4 هـ 23,93 و 25,57 و 30,07 د 45,37 و 31,23 د 22,57 هـ24,60 هـ 31,00 هـ 41,40 ز 29,89
 حشرات كاملة

أزواج  5 و 22,80 ز 23,00 ز 28,73 هـ 40,90 ز 28,86 هـ 21,10 هـ24,03 هـ 30,53 هـ 40,03 ح 28,93
حشرات كاملة 

 حورٌات 5 أ 29,53 أ 34,20 أ ب39,67 أ 56,13 ب 39,88 أ ب 29,80 أ ب33,40 أ ب 40,80 ب 54,07 ب 39,52

 حورٌات 10 ب 28,63 ب 31,80 ج 37,83 ب 54,37 ج 38,16 ب 28,87 ج 30,60 ب ج39,17 ج 50,53 د 37,29

معدل  د 27,08 ج 29,48 ب 35,65 أ 50,33  د 26,53 ج 29,25 ب 37,16 أ 48,66 
 األصناؾ

معدل نوع  ب 28,28 أ 42,99 ب 27,89 أ 42,91
 الحنطة
 .0,05دود عند مستوى احتمال القٌم المتبوعة بأحرؾ متشابهة لكل صفة ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الح*           

 
 
 
 

 
 2006-2005و  2005-2004فً الموسمٌن الزراعً ( دونم /كؽم)فً حاصل الحبوب  E. integriceps تأثٌر عدد الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة(: 2)لجدول ا
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 (دونم/كؽم)حاصل الحبوب 

 2م/عدد االفراد

( المعامالت)
 

 

 2005-2004الزراعً الموسم  2006-2005الموسم الزراعً 

معدل 
المعامالت 

الحنطة الخشنة 
 

 حنطة الخبز
 

معدل 
المعامالت 

 

الحنطة الخشنة 
 

 حنطة الخبز
 

كرٌزو 
 

اترا،س 
 

 2-تموز
 

آراس 
 

كرٌزو 
 

اترا،س 
 

 2-تموز
 

آراس 
 

أ  1032,33 أ  1061,07 أ 1154,33 أ 1024,07 أ 807,23 أ 1106,70 أ  766,93 أ 1120 ،77 أ 1056,67 أب1151,9 المقارنة 

أ ب  1082,27 ب 979,49  أ ب 746,27 ج ب986,93 أ ب1001,07 ب1076,33 ب952,65 أ 789,20 أب 1042,93 أب ج1003,57
زوج حشرات 

 كاملة

د  886,24  ب ج688,03 ج د 929,57 ب ج922,93 ج 994,70 ج883,81 ب 702,27 ج د 897,40 ج ب 940,7 ج د 1004,57
زوجٌن 

حشرات كاملة 

 ج د 650,37 دهـ 898,23 ج 892,03 ج 978,67 ج854,83 ج 603,17 ج د 886,87 د 863,93 د هـ 937,17 هـ 822,78
أزواج  3

 حشرات كاملة

 د هـ 615,5 هـ و 820,7 د 781,53 ج 933,70 د787,88 ج د580,7 د  822,10 هـ 763,77 هـ و 885,80 و 763,10
 أزواج 4

 حشرات كاملة

 هـ 586,37 و 742,13 د 756,93 د 842,73 هـ732,04 د 551,77 د 784,60 هـ 766,60 و 840,47 و 735,86
أزواج  5

 حشرات كاملة

 حورٌات 5 أ 763,23 أ 1123,27 أ 1038,40 أ 1169,30 أ1023,55 أ 798,23 أ ب 1084,7 أ ب 1023,17 أ ب 1092,17 أب999,58

 حورٌات 10 أ ب 734,93 ب1036,90 أ ب 976,50 أب 1121,1 ب967,38 أ 777,10 ب ج 984,2 ب ج 957,97 ب ج1034,27 ج 938,40

 

 د 693,95 ب 957,32 ج 928,26 أ 1033,56  د 701,21 ب 951,20 ج 922,60 أ 1003,88
معدل 

 األصناؾ

 ب 825,64 أ 980,91  ب 826,21 أ 963,24
معدل نوع 
 الحنطة

 .0,05دد الحدود عند مستوى احتمال نها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعالقٌم المتبوعة بأحرؾ متشابهة لكل صفة ال توجد بً* 
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 دونم، /كؽم 309,17و 299,74و 378,64و 180,56، مقارنة بمعاملة المقارنة وبلػ 2م/الحشرات الكاملة
ول دونم، فً الموسم الزراعً األ/كؽم 292,03لألصناؾ األربعة انفة الذكر، على التوالً، وبمعدل عام بلػ 

و  1,27بمقدار  2م/عند وجود خمسة أزواج من الحشرات الكاملة بنسبة، كما وقل الحاصل 2004-2005
، على األصناؾ األربعة انفة 2م/مرة مقارنة بوجود زوج واحد من الحشرات الكاملة 1,28و 1,32و  1,33

، وانخفض حاصل الحبوب فً معاملة اضافة خمسة 2005-2004الذكر، وبخاصة فً الموسم الزراعً 
 294,47و  322,10و  255,46، مقارنة بمعاملة المقارنة بمقدار 2م/أزواج من الحشرات الكاملة

 296,37الً، وبمعدل عام بلػ دونم، لكل من األصناؾ األربعة انفة الذكر، على التو/كؽم 313,86و
عند وجود خمسة أزواج من  بنسبة، كما وقل الحاصل 2006-2005دونم،  فً الموسم الزراعً الثانً /كؽم

مرة، مقارنة بوجود زوج واحد من الحشرات  1,29و 1,31و 1,33و1,43بمقدار  2م/الحشرات الكاملة
لم تالحظ فروقات معنوٌة فً المحصول الكلً ، كما 2006-2005، وبخاصة فً الموسم الزراعً 2م/الكاملة

ومعاملة المقارنة، لألصناؾ األربعة انفة الذكر، وفً الموسمٌن  2م/بٌن المعاملة وضع خمسة حورٌات
، تكفً إلحداث خسارة 2م/حشرات كاملة 3-2فً سورٌا، ان وجود ( 1985)الزراعٌٌن، وقد ذكر كامل 

حورٌات فً  10فً تركٌا، ان وجود ( 1996)خرون وا Şımşekجسٌمة فً محصول الحنطة، والحظ 
، وٌزداد الضرر بظهور الحشرات %2,26المتر المربع الواحد تسبب خسارة فً المحصول الكلً بنسبة 

مما سبق ٌتضح ان وجود الحشرات الكاملة للسونة  ،%7,00الكاملة للجٌل الجدٌد لتصل الخسارة الى 
حصول انخفاض فً حاصل الحبوب بسبب تؽذٌتهم بامتصاص  وحورٌاتها على نباتات الحنطة ٌتسبب فً

ان حاصل الحبوب ٌتحدد بثالثة ( 1987)ذكر أحمد  للحبوب مما ٌنعكس سلباً فً وزنها، إذالمادة الحلٌبٌة 
سنبلة وعدد السنابل فً وحدة المساحة، ووجد كل /مكونات رئٌسة هً معدل وزن األلؾ حبة وعدد الحبوب

سنبلة لهما تأثٌر /من ان وزن وعدد الحبوب( 2000)واخرون  Dencic  ؛Geng (1997)و  Jarrahمن 
من ان عدد ( 2002)واخرون  Razzaq ؛Oscarson (2000)معنوي عالً فً حاصل الحبوب، الحظ  

من ان ( 2004)واخرون  Burioالسنابل فً وحدة المساحة هً األكثر تأثٌراً على حاصل الحبوب، وبٌن 
 .الصفة األكثر تأثٌراً فً حاصل الحبوب سنبلة هً/عدد الحبوب

تعتبر صفة : 3سم/فً قٌم ترسٌب البروتٌن  E. integricepsتأثٌر عدد الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة
، وعادة ٌستخدم هذا (1986واخرون،  Autran)قٌمة ترسٌب البروتٌن بمثابة دلٌل على قوة الكلوتٌن 

واخرون  Bequette، وكما ذكر (Mattern ،1988و  Pomeranz)ته االختبار لتقٌم كمٌة البروتٌن ونوعً
وقد أظهرت النتائج المبٌنة ، ان قٌم ترسٌب البروتٌن لحنطة الخبز تتناسب طردٌاً مع نسبة البروتٌن ( 1963)

ان قٌمة ترسٌب البروتٌن انخفضت بزٌادة عدد الحشرات فً وحدة المساحة، وظهر جلٌاً عند ( 3)فً الجدول 
واترا،س وكرٌزو، مقارنة بمعاملة  2-، لألصناؾ آراس وتموز2م/خمسة أزواج من الحشرات الكاملة اضافة

، لألصناؾ األربع انفة الذكر، على 3سم 8,50و 25,67و  35,00و  51,66المقارنة، حٌث انخفض بمقدار 
ضت قٌمة ، كما انخؾ2005-2004، فً الموسم الزراعً األول 3سم 30,21التوالً، وبمعدل عام بلػ 

 6,66و 28,67و  33و   47,33ترسٌب البروتٌن لنفس المعاملة انفة الذكر، مقارنة بمعاملة المقارنة بمقدار 
، فً الموسم الزراعً 3سم 28,92، لكل من األصناؾ األربعة المدروسة، على التوالً، وبمعدل عام بلػ 3سم

وجود خمسة أزواج من الحشرات  ، كما وقلت قٌمة نسبة ترسٌب البروتٌن عند2006-2005الثانً 
، 2م/مرة، مقارنة بوجود زوج واحد من الحشرات الكاملة 1,41و 2,77و  1,87و  3,14بمقدار 2م/الكاملة

مرة،  1,43و 2,48و  1,91و  2,40و 2005-2004لألصناؾ األربعة أنفة الذكر، فً الموسم الزراعً 
، لألصناؾ األربعة أنفة الذكر، 2م/حورٌات 10، ومن ناحٌة فان وجود 2006-2005فً الموسم الزراعً 

، لكل منهم، 3سم 6,19و 8,67و  32,33و  40,83أدت الى انخفاض فً قٌمة ترسٌب البروتٌن مقداراً بلػ 
، لكل من األصناؾ األربعة انفة 3سم 5,66و 26,00و  28,00و  42,00على التوالً وبمعدل عام بلػ 

، مقارنة بمثٌالتها فً معاملة المقارنة، فً الموسمٌن الزراعٌٌن 3سم 25,42الذكر، على التوالً، وبمعدل بلػ 
) فً صنفً الحنطة الناعمة  3سم/ ، على التوالً، وبناء على ارتفاع الراسب2006-2005و 2004-2005

وحسب التصنٌؾ الدولً، فقد كانت قوة الكلوتٌن متوسطة القوة فً الصنؾ األول وضعٌفة (  2-اراس وتموز
، فً حٌن كانت ضعٌفة جدا فً األول ومتوسطة القوة فً 2005-2004ي فً الموسم الزراعً فً الثان

، إن التباٌن الحاصل فً قوة الكلوتٌن قد ٌرجع إلى تباٌن درجات الحرارة 2006-2005الموسم الزراعً 
-ELوالرطوبة فً الموسمٌن والتً أثرت فً سلوكٌة الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة، وقد الحظ 

Haramein  10 -7ان الكثافة العددٌة للحورٌات التً ٌتراوح عددها ما بٌن ( 2004)واخرون 
، أدت الى إحداث ضرر بمادة الكلوتٌن عندما قدرت قٌمة ترسٌب البروتٌن، كما أظهرت النتائج2م/حورٌات
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 و 2005-2004فً الموسمٌن الزراعٌٌن 3سم/ة ترسٌب البروتٌنفً  قٌم E. integricepsتأثٌر عدد الحورٌات والحشرات الكاملة للسونة (: 3)الجدول 

            2005-2006   . 

 .0,05شابهة لكل صفة ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال القٌم المتبوعة بأحرؾ مت* 
 

 3سم/قٌمة ترسٌب البروتٌن

 2م/عدد االفراد

( المعامالت)
 

 2006-2005الموسم الزراعً 
 

 2005-2004الموسم الزراعً 
 

معدل 
المعامالت 

معدل  حنطة الخبز الحنطة الخشنة
المعامالت 

 لخبزحنطة ا الحنطة الخشنة

 آراس 2-تموز اترا،س كرٌزو آراس 2-تموز اترا،س كرٌزو

المقارنة  أ 63,33 أ 45,33 أ 35,67 أ 19,17 أ 40,88 أ 62,33 أ 44,00 أ 39,00 أ 18,33 أ 40,92

 ب 36,67 ب ج 19,33 ب 27,67 ب 15,00 ب 24,67 ب 36,0 ب ج 21 ب 25,67 أ 16,67 ب 24,83
زوج حشرات 

 كاملة

 ج د 20,00 ب ج د15,67 ج 21,33 ج د 11,33 ج 17,08 ج 21,5 ج د 14,33 ج 16,33 ب ج 11,33 ج 15,88
زوجٌن 

 حشرات كاملة

 د هـ 16,67 ج د 14,00 د 16,33 د 11,00 د 14,50 ج 16,3 ج د 15,67 ج 12,67 ج 10,67 ج د 13,83
أزواج  3

 حشرات كاملة

 هـ 12,00 د 11,33 دهـ 13,3 د 10,33 هـ 11,50 ج 15,3 ج د 11,67 ج 11,00 ب ج 12,0 ج د 12,50
 أزواج 4

 حشرات كاملة

 هـ 11,67 د 10,33 هـ 10,0 د 10,67 هـ 10,67 ج 15,0 د 11,00 ج 10,33 ب ج 11,67 د 12,00
أزواج  5

 حشرات كاملة

 ٌاتحور 5 ب 34,33 ب 22,00 ب 30,67 ب 15,67 ب 25,67 ب 35,0 ب 25,67 ب 27,00 ب 13,33 ب 25,25

 حورٌات 10 ج 22,50 ج د 13,00 ب 27,00 ج 13,00 ج 18,87 ج 20,3 ج د 16,00 ج 13,00 ب ج 12,6 ج 15,50

 

 أ 27,73 ب 19,92 ب 19,38 ج 13,33

 

 أ 27,15 ج 18,88 ب 22,63 د 13,27
معدل 

 األصناؾ

 أ 23,02 ب 17,95 أ 23,83 ب 16,36
معدل نوع 
 الحنطة
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ألصناؾ الحنطة األربعة المدروسة، ان اعلى قٌمة ظهرت  3سم/عند اجراء مقارنة بٌن معدل قٌمة ترسٌب البروتٌن
انفً الذكر، على التوالً، ولكن اقل  ، للموسمٌن الزراعٌٌن3سم 27,73و 27,15فً الصنؾ آراس، حٌث بلؽت 

، للموسمٌن الزراعٌٌن، على التوالً، وقد 3سم 13,33و 13,27قٌمة ظهرت فً الصنؾ كرٌزو، والتً بلؽت
ان حشرة السونة تفضل صنؾ الحنطة الذي ٌبدأ نموه مبكراً ومتزامناً مع فترة تؽذٌتها، كما ( 1995)أوضح علً 

، اه من البروتٌن دور فً حساسٌة وشدة اصابة أصناؾ الحنطة بحشرة السونةالحظ ان طور النمو للحنطة ومحتو
، للموسمٌن الزراعٌٌن، على 3سم 23,83و 23,02 الخبز حنطةكما اظهرت النتائج ان قٌمة ترسٌب البروتٌن فً 

-2005و 2005-2004، وللموسمٌن الزراعٌٌن 3سم 16,36و 17,95التوالً، مقارنة بالحنطة الخشنة التً بلؽت 
،  الخبز حنطةمما سبق ٌتضح وجود اختالفات معنوٌة فً قٌم ترسٌب البروتٌن بٌن صنفً  .، على التوال2006ً

اختالفات معنوٌة فً قٌمة ترسٌب البروتٌن Mohammadi (2004 )و Mirakوصنفً الحنطة الخشنة، بٌنما وجد 

 حنطةصنفاً من  20هر اختالفات معنوٌة بٌن صنفاً من الحنطة الخشنة المصابة بحشرة السونة، ولكن لم تظ 21بٌن 
 .المصابة بحشرة السونة الخبز

 

THE DAMAGE OF THE NYMPHS AND ADULTS NUMBER OF SUNN PEST 

Eurygaster integriceps PUTON  IN  THE WEIGHT OF THOUSAND  GRAINS, 

GRAINS YIELD AND PROTEIN SEDIMENTATION FOR FOUR WHEAT 

VARIETIES IN  DUHOK PROVINCE 
Abdullah                                                 *L. H. Assaf   S. I.               

College of Agriculture & Forestry                          Faculty of Agriculture& Forestry 

Duhok University                                                                  Mosul University    

 

ABSTRACT 
          Field experiment was conducted to estimate the damage caused by number of 

nymphs and adults of Sunn Pest Eurygaster integriceps Puton to four wheat varieties 

(Aras, Tamuz-2, Atra,S and Crezo) In Duhok province during both seasons 2004-2005 

and 2005-2006. It has been shown that if there is increasing in the adult Sunn Pest from 

one pair to five pairs/m
2
 and from five to ten nymphs/m

2
, there would be decreasing in 

the weight levels of 1000-grain, grain yield (Kg/donum) and protein sedimentation 

value/cm
3
 for wheat varieties Aras, Tamuz-2, Atra,S and Crezo. The above studied 

characters have influenced greatly in the case of bread wheat in comparison with the 

durum wheat. The weight of 1000-grain, grain yield and protein sedimentation for durum 

wheat reached 42.99, 42.91 g & 980.91, 963.24 Kg/donum & 17.95, 16.36 cm
3
 compared 

with bread wheat  28.28, 27.89 g & 825.64, 826.21 Kg/donum & 23.02, 23.83 cm
3
 for 

two seasons, respectively. 

 

 المصادر 
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