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 الخالصة

نفذت التجربة في محطة أبحاث كلية الزراعةة بجامعةة دهةوك ) محافدةة دهةوك، العةراق( خةسل الموسةمين        
، تمةوز 3)شةام ( صنؾ من أصةناؾ الحنطةة الناعمةة 42ت الدراسة على)، اشتمل3113/ 3112و  3112/ 3111

 احةة (الو، أبةو ؼرية ، ماكسةيباك، سراو، و62 -، إبةاء36 -، دور52 -، العةراق، النةور، العةز، دور66 -، إباء3

والتةي زرعةةت تحةت الدةةروؾ المطريةة السةةائدم باسةتخدام تصةةميم القطاعةات العشةةوائية الكاملةة بةةثسث مكةةررات، 
 Eurygasterدراسةةةة ارتباطةةةات حاصةةةل الحبةةةو  مةةةع الصةةةفات المتعلقةةةة با صةةةابة بحشةةةرم السةةةونة بهةةةدؾ 

integriceps Puton   بالؽةةات السةةونة ونسةةبة الحبةةو  المصةةابة بالسةةنبلة وحوريةةات وكةةامست السةةونة وعةةدد (
ثةم تجزئةة معةامست ( ومةن 3ونسبة السةنابل المصةابة/ م المصابةونسبة األفرع ؼير الحاملة  3األوراق المصابة/ م

االرتباط إلى تأثيرات مباشرم و ؼير مباشةرم مةن خةسل تحليةل المسةار لمعرفةة الصةفات ذات التةأثير األكبةر علةى 
حاصةةل الحبةةو ت اسةةتخدمت طريقةةة االنحةةدار المتةةدر  للحصةةول علةةى أفيةةل معادلةةة انحداريةةة للتنبةةؤ بحاصةةل 

ة، وكةان ابةرز نتةائل التجربةةو دهةور ارتبةاط سةال  الحبو  من خةسل الصةفات المتعلقةة با صةابة بحشةرم السةون
ومعنةو  لحاصةل الحبةو  مةع بالؽةات السةونة فةي الموسةةمين، كمةا لوحدةت ارتباطةات موجبةة ومعنويةة مةع عةةدد 

فةي الموسةمين، ومةع كةامست السةونة فةي الموسةم  3/ مالمصةابةونسبة األفةرع ؼيةر الحاملةة  3األوراق المصابة/ م

ابة في السنبلة في الموسةم الثةاني، وكةان لنسةبة الحبةو  المصةابة بالسةنبلة تةأثير سةال  األول ونسبة الحبو  المص
حبةة فةي الموسةم األول ونسةبة ا نبةات فةي الموسةم الثةاني، كمةا و أدهةرت نتةائل تحليةل  4111ومعنو  مع وزن 

المباشةرم مةن خةسل  يةرؼالمسار األهمية األكبر للتأثير المباشر لبالؽات السونة علةى حاصةل الحبةو ، وتأثيراتهةا 
معدم الصفات األخرى في الموسمين داللة على إنها المؤثر األقوى في تقليل حاصةل الحبةو  وتليهةا فةي األهميةة 

ثم حوريات السونة،  وتبين من نتائل طريقة االنحدار المتةدر  أن أفيةل  المصابةصفة نسبة األفرع ؼير الحاملة 
 ونة فقط فةي كةس الموسةمين والتةي يمكةن اعتمادهةا فةي التنبةؤ لسنخفةا  معادلة انحدارية كانت تيم بالؽات السو
 حاصل الحبو  نتيجة زيادم انتشارهات

 المسار، مكونات الحاصل، االرتباط، تحليل األصناؾ، الحنطة الناعمة، ، الحاصل،، كلمات مفتاحيةو السونة
 االنحدار المتدر ت   

 
 3142/ 6/  4ه  وقبول 3142/  2 / 31   تاريخ تسلم البحث

 
 المقدمة

 4631مرم في العراق سنة  ألول Puton  Euryqaster integricepsسجلت حشرم السونة          
(Zuwain وAl-Khafaji ،4662 ،)ذكر وHama ( بان خارطة انتشار السونة في العراق قد 3111) وسخرون

ووجد  العراق ولكن بكثافات عددية قليلةت ليشمل وجودها المحافدات الجنوبية من األخيرمتؽيرت في السنوات 
Karkoodi  (3111 )أيراراالحقول سببت  إلىمن مواقع التشتية  اآلتيةمن حشرات السونة   3/م61ت4 أن 

%( لكل منهم، على 42ت3و 11ت43، 31ت42والسنابل في الحقول المصابة بنسبة بلؽت ) واألفرع باألوراق
 ;(3111) وسخرون Aja ;(3113) وسخرون Rosell ;(3111) ونوسخر Haririكما ذكر كل من ت التوالي
Hall (3111) وسخرون; Perez (3112) وسخرون; Vaccino تؽذية الحوريات  أن( 3113) وسخرون

 وسخرونوالحشرات الكاملة للسونة على الحبو  تؤثر على معدل تشكل الكلوتين داخلهات كما وجد الرحبي 
% مقارنة بمعدل نسبة بزوغ البذور المصابة بحشرم 11ت63ليمة بلؽت نسبة بزوغ البذور الس أن( 4663)

البسيط بين حاصل الحبو  وكل من  االرتباطتقدير معامست تهدؾ الدراسة إلى %ت51ت16السونة والتي بلؽت 

 أخرى،بحشرم السونة من جهة وبين الصفات المتعلقة با صابة مع بعيها من جهة  ةبا صابالصفات المتعلقة 
)وزن األلؾ حبة ودليل  الحنطةبين الصفات المتعلقة با صابة بحشرم السونة وكل من صفات محصول  لكوكذ
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حاصل الحبو  بالصفات المتعلقة  ، وتجزئة ارتباطاتالحصاد وترسي  البروتين والنسبة المئوية لإلنبات(
د تحليل ااعتملمسار، إيافة إلى من خسل تحليل ا مباشرم وؼير مباشرم   تأثيراتبا صابة بحشرم السونة إلى  

االنحدار المتدر   يجاد أفيل معادلة انحدارية تنبؤية بحاصل الحبو  وباالعتماد على الصفات المتعلقة 
 با صابة بحشرم السونةت 

 البحث وطرائقهمواد 

تملت ت اشة 3112/3113و  3112/ 3111كلية الزراعة / جامعةة دهةوك خةسل الموسةمين  حقلنفذت التجربة في 
، 36 -، دور52 -، العةراق، النةور، العةز، دور66 -، إبةاء3، تمةوز 3)شةام  الحنطة الناعمةة التجربة على أصناؾ

 Factorialتصةةميم القطاعةةات العشةةوائية الكاملةةة  ، أبةةو ؼريةة ، ماكسةةيباك، سراو، واحةةة (، باسةةتخدام62 -إبةةاء

RCBD   كؽةم/  32ريبية ، زرعت في خطةوط بمعةدل لكل وحدم تج 3م  3بثسثة مكررات لكل معاملة، وبمساحة
( ايطةالي الصةنع 41741741) NPKالزراعةة سةماد مركة   قبةلأيةيؾ وسم بةين خةط وسخةر،  31دونم وبمسافة 

مةن سةماد  األولةىكؽةم/ دونةم دفعةة واحةدم مةع الدفعةة  21( وبمعةدل Zn،Fe  ،Cao  ،Mgoحاو علةى العناصةر)
دفعتةةه الثانيةةة وبالمعةةدل انةةؾ الةةذكر فةةي بدايةةة مرحلةةة  أيةةيفتكؽةةم / دونةةم والةةذ   41% ، وبمعةةدل  12اليوريةةا 

مرحلةةة اسةةتطالة السةةاق، تةةم  إلةةىاالسةةتطالة، وعنةةد بلةةوغ نباتةةات الحنطةةة مرحلةةة الةةثسث ورقةةات وقبةةل وصةةولها 
مةل / دونةم لمكافحةة األدؼةال رفيعةة األوراق، ومبيةد لنتةور  421وبمعةدل  Topik 100 Ecاستخدام مبيةد توبيةك 

Lintur 70 WG  ؼةم / دونةم لمكافحةة األوراق العرييةةت أمةا نباتةات معاملةة المقارنةة فقةد حجةزت  21وبمعةدل
ملم لمنع مهاجمتها مةن قبةل الحوريةات والحشةرات 3من هيكل خشبي مؽلؾ بقماش من ململ قطر فتحاته  بأقفاص

)بالؽةات  م السةونةالكاملة للسونةت بهدؾ دراسة ارتباطةات حاصةل الحبةو  مةع الصةفات المتعلقةة با صةابة بحشةر
( ومةن 3وحوريات وكامست السونة ونسبة الحبو  المصابة واألفرع الحاملة المصابة ونسةبة السةنابل المصةابة/ م

ؼير مباشرم لمعرفة الصفات ذات التةأثير األكبةر علةى حاصةل  وتأثيرات مباشرم  إلى االرتباطثم تجزئة معادالت 
معادلةةة انحداريةةة للتنبةةؤ بحاصةةل الحبةةو  مةةن  أفيةةل إلةةىلوصةةول المتةةدر  ل االنحةةدارالحبةةو ، واسةةتخدم طريقةةة 

الكةامست والحوريةات  أعةدادخسل الصفات المتعلقة با صابة بحشةرم السةونةت  بةدأ برنةامل أخةذ العينةات بتسةجيل 
معاملةة، ابتةداءم مةن بدايةة دهةور أول حشةرم  لمكةرر ولكةمن مساحة متر مربع من كل  أسبوعياوبالؽات السونة  

ولؽاية الحصاد وعند تكون السنابل وقبل النيل تمت دراسة تةأثير أعةدادها علةى المجمةوع الخيةر ،وذلك سونة 
والنسبة المئويةة للسةنابل  3/ مالمصابة  والنسبة المئوية للتفرعات ؼير الحاملة 3بإحصاء عدد األوراق المصابة/ م

اتةات متةر مربةع مةن كةل مكةرر مةن نباتةات ت وبعد دهةور العسمةات المناسةبة للحصةاد، تةم حصةاد نب3المصابة / م
سةةنابل لكةةل وحةةدم تجريبيةةة عشةةوائيام وتمةةت  41المختبةةر وتةةم وزن جميةةع المكةةررات وأخةةذ  إلةةىالتجربةةة ثةةم نقلةةت 

دراستها وتنديفها، لحسةا  النسةبة المئويةة للحبةو  المصةابة / سةنبلة، ووزن الحاصةل وحسة  علةى أسةاو كؽةم/ 
(ت 4653)Smith و  Sharmaدليةةل الحصةةاد حسةة  معادلةةة   سةةتخر دونةةم، وتةةم حسةةا  وزن األلةةؾ حبةةة، وا
 Sodium Dodecyl Sulphate Sedimentationبتطبيةق طريقةة  2ولمعرفةة قيمةة ترسةي  البةروتين / سةم

(SDS)  (EL-Haramein  ،3111وسخةةرون)  واسةةتخدمت القةةيم الناتجةةة كةةدليل عةةن قةةوم الكلةةوتين والتةةي مةةن
(ت كمةا تةم دراسةة النسةبة 3113والرجبةو،   وخلةؾ 3112، وسخةرون Khalaf خسلها تقدر قةوم صةناعة الخبيةز )

تم تحليل البيانات إحصائيا وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن متعدد الحدود عنةد و المئوية  نبات البذورت
   وبهدؾ اآلتي SAS ( ،Anonymous ،3113) باستخدام برناملبوساطة الحاس  اآللي  12ت1مستوى احتمال 

بحشةرم السةونة مةن  ةبا صةابالبسيط بين حاصل الحبو  وكل من الصفات المتعلقةة  االرتباطتقدير معامست  - 4

 ت أخرىوبين الصفات المتعلقة با صابة مع بعيها من جهة  جهة
البسيط بةين الصةفات المتعلقةة با صةابة بحشةرم السةونة وكةل مةن صةفات محصةول  االرتباطتقدير معامست  – 3

 )وزن األلؾ حبة ودليل الحصاد وترسي  البروتين والنسبة المئوية لإلنبات(ت  طةالحن
اعتمةةد تحليةةل االنحةةدار المتةةدر   يجةةاد أفيةةل معادلةةة انحداريةةة تنبؤيةةة بحاصةةل الحبةةو  وباالعتمةةاد علةةى  – 2

 الصفات المتعلقة با صابة بحشرم السونةت 
حاصل الحبو  بالصةفات المتعلقةة با صةابة بحشةرم السةونة  استخدام تحليل معامل المسار لتجزئة ارتباطات – 1

(، واعتمةةدت حةةدود قةةيم 4626) Luو  Deweyمباشةةرم وؼيةةر مباشةةرم بالطريقةةة التةةي أويةةحها   يراتتةةأثإلةةى  
 (4( والمبينة في الجدول )4642) Mishraو  Lenkها التأثيرات التي حدد

 النتائج والمناقشة
معةامست االرتبةةاط البسةيط بةةين حاصةل الحبةةو  والصةفات المتعلقةةة با صةةابة قةةيم  (3فةةي الجةدول )تدهةر         

% 2بحشرم السونة، وبين الصفات مةع بعيةها، ويتيةن أن هنةاك ارتبةاط سةال  ومعنةو  عنةد مسةتوى احتمةال  

مةع  وكان لحوريةات السةونة ارتبةاط موجة  ومعنةو  لحاصل الحبو  مع بالؽات السونة فقط وفي كس الموسمينت
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ونسةبة  3في الموسمين، وموج  معنو  مع كةامست السةونة وعةدد األوراق المصةابة /م 3لسنابل المصابة/منسبة ا

 في الموسم الثاني فقطت  صابةالماألفرع ؼير الحاملة 
 Mishra (4642)و  Lenkحس  وؼير المباشرم (و حدود قيم التأثيرات المباشرم 4جدول )ال

Table (1): Limits of direct and indirect effect values according to Lenk & Mishra,   
                   (1973)       

 حدود قيم التأثير )المباشر وؼير المباشر(
Limits of effect value (direct & indirect) 

 األهمية
The importance 

Zero – 1مهمل 16ت  Neglect   

          Little  قليل 46ت1 – 4ت1

   Medium متوسط 36ت1 – 3ت1

 High         عالي 66ت1 – 2ت1

More than – 4عالي جدام  1ت Very high   

 

بحشرم السونة وبين  (و معامست االرتباط البسيط بين حاصل الحبو  والصفات المتعلقة با صابة 3جدول ) ال

 تاالصفات مع بعيه
Table (2): Simple correlation coefficients between grain yield and characters related to 

                Sunn pest infestation. 

 الصفات المرتبطة بالحاصل
Correlated characters to yield 

Season الموسم      

  األول
First 

  الثاني
Second 

 حاصل الحبو 
Grain yield 

  السونة بالؽات
Sunn pest mature adults 

1154ت1 - *1224ت1 -
* 

 سنبلة/ نسبة الحبو  المصابة 
% infested grains /spike 

 4456ت1 1554ت1

 Sunn                      حوريات السونة

pest nymphs  
 1621ت1 - 4231ت1 -

                         كامست السونة 
Sunn pest adults                         

 4434ت1 4313ت1

 3وراق المصابة / معدد األ
No. of infested leaves/m

2
 

 3135ت1 2164ت1

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
% of infested non carrier tillers 

 4331ت1 4342ت1

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 4343ت1 1121ت1

 السونة بالؽات
Sunn pest mature adults 

 سنبلة/ مصابة نسبة الحبو  ال
%  infested grains /spike 

 *1354ت1 1641ت1

 Sunn                      حوريات السونة

pest nymphs                    
 2513ت1 4536ت1

                         كامست السونة
Sunn pest adults                        

 2646ت1 *2315ت1

 3بة / معدد األوراق المصا
No. of infested leaves/m

2
 

 **3436ت1 **4453ت1

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
%  infested non carrier tillers 

 **3453ت1 **2412ت1

 3نسبة السنابل المصابة / م
%  infested spikes/m

2
 

 **3124ت1 *1463ت1
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 سنبلة/ نسبة الحبو  المصابة 
% of infested grains 

/spike 

 Sunn                      حوريات السونة 

pest nymphs  
 3614ت1 1411ت1

                         كامست السونة 
Sunn pest adults                         

 3212ت1 4556ت1 -

 3عدد األوراق المصابة / م
No. of infested leaves/m

2
 

 2552ت1 1136،ت1 -

 ر الحاملة المصابةنسبة األفرع ؼي
% infested non carrier tillers 

 4455ت1 4312ت1 -

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 *1536ت1 4231ت1

 السونة حوريات 
Sunn pest nymphs 

 **3146ت1 4223تSunn pest adults 1   السونة كامست

 3عدد األوراق المصابة / م
No. of infested leaves/m

2
 

 *1634ت1 3542ت1

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
% infested non carrier tillers 

 *1542ت1 2135ت1

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 *2314ت1 *1146ت1

  السونة كامست
Sunn pest adults 

 3عدد األوراق المصابة / م
No. of infested leaves/m

2
 

 2341ت1 **3445ت1

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
% infested non carrier tillers 

 **2222ت1 *1216ت1

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 1362ت1 *1222ت1

   3عدد األوراق المصابة / م

No. of infested 

leaves/m
2 

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
% infested non carrier tillers 

 **3115ت1 **4362ت1

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 **3113ت1 *2311ت1

نسبة األفرع ؼير الحاملة 
 المصابة

% infested non carrier 

tillers 

 3نسبة السنابل المصابة / م
% infested spikes/m

2
 

 1454ت1 1411ت1

 significant at level 0.05 *                                                                                  1012عند  *معنوية

 significant at level 0.01**                                                                               1014وية عند ن** مع

لؽات السونة كان سلبيام ومباشرام على حاصل الحبو ، بينما كان تأثير بع  مما ورد أعسه أن تأثير بايستنتل 
 توية مع بالؽات السونة على الحاصلوالتي كانت ارتباطاتها موجبة ومعن تاثيرا ؼير مباشرا الصفات األخرى

الحاصل  المباشر لبالؽات السونة كان مهمام على التأثير أن( 2يسحد من نتائل تحليل معامل المسار جدول )

)خاصة من خسل كامست األخرى مهمة من خسل معدم الصفات هي االخرى ؼير المباشرم كانت  وتأثيراتها
ؼير الحاملة المصابة ونسبة السنابل المصابة في كس  األفرعونسبة  3المصابة /م األوراقالسونة وعدد 

بالؽات  إنم الثاني فقط(، وهذا يدل على الموسمين ونسبة الحبو  المصابة بالسنبلة وحوريات السونة في الموس
ؼير الحاملة المصابة ثم  األفرعنسبة  األهميةعلى حاصل الحبو ، وتليها في  األقوىالسونة كانت المؤثر 

ؼير  وتأثيراتمباشرم مهمة على الحاصل  تأثيراتكانت لها  األخيرمالثسث صفات  أن إذحوريات السونة، 
( ؼربلة لخمسة أصناؾ 3114) Abdullahأجرت  تاألخرىمن خسل الصفات  أكثر أومباشرم من خسل واحدم 

 ةفي حقول ناحية القوش التابع  Eurygaster integriceps Putonمن الحنطة الختبار مقاومتها لحشرم السونة
تحت الدروؾ الطبيعية، إذ الحدت ان جميع  3113-3114و  3114-3111لمحافدة نينوى في موسمي 

المختبرم كانت قد أصيبت بحشرم السونة، وكان الصنؾ انتصار أكثرها حساسية، بمتوسط بلػ أصناؾ الحنطة 
للصنفين ماكسيباك  3خسل الموسمين، على التواليت وكان متوسط عدد بالؽات السونة/ م 3بالؽة/ م 4ت3و 6ت1
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 عساؾعبدهللا و( خسل الموسمين، على التواليت وبين 3بالؽة/ م 2ت3و  1ت3( و )2ت1و  2ت2وابوؼري  )
متأخر  3تحديد يرر حشرات السونة في بع  أصناؾ الحنطة وبيمنها الصنفان )تموز ما( في دراسته3141)

 دهرت فيه اختسفات معنوية في عدد التفرعات ؼير الحاملة 3تموز الصنؾالنيل وسراو مبكر النيل(، أن 
املة وجود خمسة أزوا  من الحشرات ، بزيادم عدد الحشرات في وحدم المساحة لتصل في مع3/مالمصابة 
، وان أعلى 3113-3112و 3112-3111للموسمين الزراعيين 3( تفرعام/م34ت21و 34ت23إلى ) 3الكاملة/م

  وللموسمين الزراعيين سنفي الذكرت 3تفرعام/م 42ت31معدل دهر في الصنؾ سراو، إذ بلػ 

 
 تعلقة با صابة بحشرم السونةتتحليل المسار بين حاصل الحبو  والصفات الم(و   2جدول )ال

Table (3): Path analysis between grain yield and characters related to sunn pest                

             infestation. 

 ت
 الصفات المرتبطة

Correlated characters 

 Season    الموسم

 First   األول
   الثاني

Second 

4 

 السونة على الحاصلو المباشر تأثير بالؽات
Effect of Sunn pest mature adults on yield: direct 

4124ت1 -     102124-  

 ؼير المباشر من خسلو % الحبو  المصابة بالسنبلة
Indirect through % of infected grains per spike 

 1224ت1 1135ت1

1214تSunn pest nymphs  - 1                                  حوريات السونة    4112ت1 -   

 4322تSunn pest adults   103322 1                                      كامست السونة   
No. of infested leaves/m      3عدد األوراق المصابة/م 

2    
 4146ت1 3146ت1

 % األفرع ؼير الحاملة المصابة   
% infested non carrier tillers 

4145ت1 - 3431ت1 -   

infested spikes/m %                    3% السنابل المصابة / م   
1215ت1 - 2 4115ت1 -   

*1224تTotal sum - 1     المجموع الكلي *1154ت1 -   

3 

 تأثير % الحبو  المصابة السنبلة على الحاصلو المباشر
Effect of % infested grains per spike: direct 

1214ت1 -  3416ت1 

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest adults  

1143ت1 - 2331ت1 -   

1433تSunn pest nymphs  - 1                                   حوريات السونة   4411ت1 -   

 1456ت1 1654تSunn pest adults   1                                       كامست السونة  

No. of infested  leaves/m
3عدد األوراق المصابة/م                    2 1435ت1 -   3456ت1 

 4546ت1 4352تinfested non carrier tillers    1 %  % األفرع ؼير الحاملة المصابة

infested spikes/m %                   3% السنابل المصابة / م   
1341ت1 - 2 3361ت1 -   

 3456ت1 1554تTotal sum 1     المجموع الكلي

2 

 تأثير حوريات السونة على الحاصلو المباشر
Effect of  Sunn pest nymphs on yield: direct 

4312ت1 - 2463ت1 -   

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest mature adults 

1562ت1 - 3335ت1 -   

 3345ت1 1133تinfested grains/spike  1 %             % الحبو  المصابة بالسنبلة 

1442تSunn pest adult - 1                                      كامست السونة     3663ت1 

No. of infested  leaves/m               3عدد األوراق المصابة/م
 3153ت1 3413ت1   2

1243تinfested non carrier tillers    - 1 %% األفرع ؼير الحاملة المصابة   133ت1 

infested spikes/m %                      3% السنابل المصابة / م 
1466ت1 - 2 4426ت1 -   

4231تTotal sum - 1     المجموع الكلي 1621ت1 -   

1 

 تأثير كامست السونة على الحاصلو المباشر
Effect of Sunn pest adult on yield: direct  

3131ت1 - 3612ت1 -   

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest mature adults 

3232ت1 -  3632ت1 

1133تinfested grains/spike - 1 %              % الحبو  المصابة بالسنبلة   4626ت1 
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3124ت1 - 1212تSunn pest nymphs 1                                   حوريات السونة   

No. of infested leaves/m               3عدد األوراق المصابة/م 
2    

 4614ت1 1313ت1

3332ت1 - 4541تinfested non carrier tillers   1 % % األفرع ؼير الحاملة المصابة   

infested spikes/m %                      3% السنابل المصابة / م 
1532ت1 - 2  4623ت1 

 4434تTotal sum 1.4313 1     المجموع الكلي

2 

 على الحاصلو المباشر3تأثير عدد األوراق المصابة / م
Effect of No. of infested leaves/m

2
: direct   

2343ت1 - 3466ت1 -   

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest mature adults 

2215ت1 - 2422ت1 -   

1142تinfested grains/spike - 1 %              % الحبو  المصابة بالسنبلة  1364ت1 

4535ت1 - 4546تSunn pest nymphs  1                                    حوريات السونة  

 1665ت1 4653تSunn pest adults   1                                       كامست السونة 

3343ت1 - 4665تinfested non carrier tillers                                        1 %  % األفرع ؼير الحاملة المصابة   

infested spikes/m %                      3% السنابل المصابة / م 
2 

4242ت1 - 3121ت1  

 3135ت1 4556تTotal sum 1     المجموع الكلي

3 

 على الحاصلو المباشر  تأثير % األفرع ؼير الحاملة المصابة
Effect % infested non carrier tillers: direct 

4561ت1 - 1143ت1 -   

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest mature adults 

3453ت1 - 1443ت1 -   

 1422ت1 4413تinfested grains/spike 1 %              % الحبو  المصابة بالسنبلة 

 4634ت1 4165تSunn pest nymphs  1                                    حوريات السونة 

1343تSunn pest adults   - 1                                        كامست السونة   4431ت1 

No. of infested leaves/m                3عدد األوراق المصابة/م 
 4416ت1 1612ت1    2

infested spikes/m  %                     3% السنابل المصابة / م 
1533ت1 - 2  4645ت1 

 4331ت1 4342تTotal sum 1        المجموع الكلي

4 

 على الحاصلو المباشر3تأثير % السنابل المصابة / م
Effect of  % of infested spikes/m

2
 on yield: direct 

4653ت1 - 3436ت1 -   

 ؼير المباشر من خسلو بالؽات السونة
Indirect through Sunn pest mature adults 

3211ت1 - 2216ت1 -   

 infested grains/spike %              % الحبو  المصابة بالسنبلة 
            

 4532ت1 1654ت1

1224تSunn pest nymphs  - 1                                    حوريات السونة  1351ت1 -   

 3422ت1 1223تSunn pest adults   1                                        كامست السونة 

No. of infested leaves/m                3بة/معدد األوراق المصا 
 4664ت1 3523ت1    2

 4546ت1 1424تinfested non carrier tillers 1 %   % األفرع ؼير الحاملة المصابة

 4343ت1 1121تTotal sum 1     المجموع الكلي

 
فيها حاصل الحبو   بما( 4)  جدولقيم معامست االرتباط بين جميع الصفات الواردم في  (1)الجدول ويوين 

حبة ودليل الحصاد وترسي  البروتين  األلؾوهي وزن  الحنطةالمتعلقة لمحصول  األخرىوكل من الصفات 
ماعدا تلك  الحد المعنو ، إلى، ويسحد معدم االرتباطات سواءم أكانت سالبة أو موجبة لم تصل ا نباتونسبة 

في الموسم  ا نباتومع نسبة  األولحبة في الموسم  األلؾمع وزن  المتعلقة بنسبة الحبو  المصابة بالسنبلة
وسالبة معنوية مع الثاني، أ  أن زيادم نسبة الحبو  المصابة أدت  األولالثاني، حيث كانت موجبة ومعنوية مع 

زيادم  إلىزيادم امتسء الحبو  السليمة بسب  قلتها مما يؤد   إلىحبة وربما يعود ذلك  األلؾزيادم في وزن  إلى
 تا صابةوهذا نتيجة  ا نباتقلة نسبة  إلىكذلك أدت  ا وزنه



 نــــديــة الرافــــلة زراعـــــمج
 3142 (4)ملحق ( 14د )المجل

    ISSN: 2224-9796 (Online)      
ISSN: 1815-316 X (Print) 

     Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (41) Suppl. (4) 2013 
 

441 

 كلية الزراعة والؽابات /جامعة الموصل 0292تشرين الثاني  02-91وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 

معامست ارتباط حاصل الحبو  والصفات المتعلقة با صابة بحشرم السونة مع مكونات الحاصلتقيم (و 1)  جدولال  

Table (4): Values of correlation coefficients of grain yield and characters related to Sunn pest infestation with yield components. 

 الصفات المرتبطة
Correlated characters 

 حبة )ؼم( 4111وزن 
100 grain weight  

(gm) 

 دليل الحصاد )%(
Harvest index  

(%) 

 ترسي  البروتين )%(
Protein precipitation (%) 

 نسبة ا نبات )%(
Germination percent (%) 

 4موسم 
Season 

of 1 

 3موسم 
Season 

of 2 

 4موسم 
Season of 

4 

  3 موسم
Season of 2  

 4موسم 
Season of 1 

 3موسم 
Season of 2 

 4موسم 
Season of 1 

 3موسم 
Season of 2 

 Grain yield                        حاصل الحبو 

 
104563 104331 103252 104632 104146 101624 - 101123 101324 

  السونت                   ؽاتبال

Sunn pest mature adults   
 

101631 101116 104326 - 101624 101341 103235 104143 - 101262 

 سنبلة /نسبة الحبو  المصابة 
% infested grains/spike                         

101543* 104425 - 101216 101163 101441 104226 - 103412 - 101241* 

 Sunn pest nymphs  101254 - 104152 - 101546 - 104214 - 104241 101431 - 101643 - 101256         حوريات السونة  

 Sunn pest adults              كامست السونة 

                       
- 102333 - 104435 104423 101213 - 101453 101163 104162 - 101412 

 3اق المصابة / معدد األور
No. of infested leaves/m

2                                
 

- 101211 - 103154 - 104122 - 103421 104222 103263 103334 101162 

 نسبة األفرع ؼير الحاملة المصابة
% infested non carrier tillers                 

- 101223 - 103413 - 104122 - 103231 103513 102432 103124 - 101333 

 3نسبة السنابل المصابة / م
% of infested spikes/ m

2                                  
 

103323 10231 104464 - 104522 104126 104242 - 104136 - 101213 

 
 

 
 
 



 نــــديــة الرافــــلة زراعـــــمج
 3142 (4)ملحق ( 14د )المجل

    ISSN: 2224-9796 (Online)      
ISSN: 1815-316 X (Print) 

     Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (41) Suppl. (4) 2013 
 

  442 

 كلية الزراعة والؽابات /جامعة الموصل 0292رين الثاني تش 02-91وقائع المؤتمر الدولي الثاني لعلوم وقاية النبات 

 31حبة بين االلؾ  ( في ايران وجود اختسفات معنوية في  وزن3111)  Mohammadiو Mirakالحد 
( حساسية اصناؾ من الحنطة لسصابة بحشرم 3114)  Abdullahصنفا من الحنطة الناعمة، كما ودرست 

السونة وبينت من ان وجود بالؽات السونة على اصناؾ الحنطة المدروسة في احد حقول ناحية القوش التابعة 
 60ي  بمتوسط بلػ رق الصنؾ ابوؼلمحافدة نينوى، ادت دهور اختسفات معنوية في وزن االلؾ حبة وتفو

، على التوالي، تسه الصنؾ  3113-3114و 3114 -3111، لكل من  الموسمين 3ؼم/ م 59.7و  3ؼم/ م
في الموسم الزراعي  3ؼم/ م 46.0و  3114-3111في الموسم الزراعي   3ؼم/ م 48ماكسبياك بمتوسط بلػ 

المحسوية للمعادالت  Fر  لسنحدار ومن مقارنة قيمة ( نتائل االختبار المتد2ويبين الجدول ) ت3114-3113

المفيلة، يسحد انها كانت اعلى في كس الموسمين في المعادلة التي تيم بالؽات السونة فقط وعليه يمكن اعتماد 
التي تم التوصل اليها من وهذه المعادلة للتنبؤ بحاصل الحبو  من خسل بالؽات السونة، وهذه النتائل تؤكد ذلك 

 (ت1سل نتائل تحليل معامل المسار في الجدول )خ

 
مع بع  (و أفيل المعادالت االنحدارية للعسقة بين الصفات المتعلقة با صابة بحشرم السونة  2جدول ) ال

 تالصفات الحقلية والنوعية
Table (5): Superior regression equations for relationship between characters related to  

Sunn pest infestation and grain yield 

 الموسم
Season 

 Equations     المعادالت ث

 Fقيمة 
F 

Value 

 معامل التحديد%
Determination 

coefficients 

(%) 

قيمة مالو 
C(P) 

Malu 

value 

 األول
First 

4 
^y = 880.26+177.3x1+7.35x2-9.27x3-

31.71x4+12.62x5-20.07x6-18.93x7  
4064 21042  

3 ^y = 583.059-157.438x1  5024** 45054 40134 

2 ^y = 771.775+203.16x1-25.057x7 2042** 31042 10331 

 الثاني
Second 

4 

^y = 741.47+312.93x1+13.67x2-

21.35x3+34.58x4+6.92x5-31.60x6-

19.11x7 

3033 2402  

3 ^y = 552.921-199.543x1 6022** 31042 10343 

2 ^y = 689.379+251.630x1-17.325x3 4016** 35032 30255 
X1السونة = بالؽات    X2  الحبو  المصابة بالسنبلة % =   X3السونة    = حوريات X4السونة = كامست    X5 عدد األوراق =

3المصابة / م
 X6        األفرع ؼير الحاملة المصابة % =  X73= % السنابل المصابة / م 

X1=Sunn pest mature adults      X2= % infested grains/spike      X3=Sunn pest nymphs      X4= Sunn 

pest adults     X5= No. of infested leaves/m
2    

   X6= % infested non carrier tillers        X7= infested 

spikes/ m
2
  

 

RELATIVE IMPORTANCE FOR SOME OF TRAITS RELATED TO SUNN 

PEST Eurygaster integriceps Puton  INFESTATION ON GRAIN YIELD OF 

BREAD WHEAT. 

Abdullah, Suaad I.               Khald, M. Dawod                Lazgeen, H.A. Al-Doski 

Plant Protection Dept.         Field Crop Dept.                 Plant Protection Dept.                                     

                   College of Agric. & Forestry                          Faculty of Agric. & Forestry 

                            Mosul / Iraq                                                      Duhok / Iraq 

Email: suaad53irdeny@yahoo.com  

 

ABSTRACT 
          The experiment was conducted at research station of College of Agric., Duhok 

Univ. (Duhok Governorate, Iraq), during 2004/2005 and 2005/2006 seasons. Thirteen  

Bread wheat varieties ( Sham 6, Tamose 2, Iba-99, !raq, Alnoor, Aliz, Dor-85, Dor- 

29, Iba-95, Abo graib, Maxiback, Aras and Waha) were planted under rain fed 

mailto:suaad53irdeny@yahoo.com
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conditions using Randomized Complete Block Design with three replications, to study 

the correlations between the grain yield and characters related to Sunn pest infestation 

Eurygaster integriceps Puton  (Sunn pest mature adults, percent of infested grain per 

spike, nymphs and adults of Sunn pest, number of infested leaves/m
2
, percent of 

infested non carrier tillers and percent of infested spikes/m
2
), and partitioning the 

correlation coefficients to direct and indirect effects through path analysis, to get 

information about the higher effect characters on grain yield. Stepwise regression 

procedure was used to know the best regression equation for predicting the grain yield 

with characters related to Sunn pest infestation. The results summarized as follows: 

(1) Significant negative correlation was found between grain yield and Sunn pest 

      mature adults at the two seasons. 

(2) Sunn pest mature adults had significant positive correlations with number of 

infested leaves/m
2
, percent of infested non carrier tillers and percent of infested 

spikes/m
2
, at the two season, and with adults of Sunn pest at the first and season, 

percent of infested grain per spike at the second season. Percent of infested grain per 

spike significantly negatively correlated with  grain weight at the first season and with 

germination percent at the second season. 

(3) Path analysis results showed the more importance of Sunn pest mature adults 

direct effect on grain yield than its indirect effects through the most other characters at 

the two seasons, as an indication that Sunn pest mature adults had stronger passive on 

the reduction of grain yield in bread wheat followed by percent of infested non carrier 

tillers and Sunn pest nymphs. 

(4) It was shown from stepwise regression procedure that the best regression equation 

contained Sunn pest mature adults and could be used for predicting grain yield. 

Key words: Sunn pest, Varieties, Bread wheat, Yield, Yield component, Correlation,                      

         Path analysis, Step wise regression.                                                        
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 المصادر

(0 تكنولوجٍا الحبوب، وسارة التعلٍن العالً والبحث 3113حود صالح و عبدالستار اسوٍز الزجبو )خلف، ا

 0صفحت 635العلوً، جاهعت الووصل، 

(0 تأثٍز اإلصابت بحشزة السونت فً القدرة االنباتٍت 4663؛ هحود سهٍز هحولجً و فوسي سوارة )الزحبً، هثنى

هجلت جاهعت ، .Eurygaster integriceps Put (Hemiptera : Scutelleridae) لبذار القوح،  
 310-26(47)43دهشق للعلوم الشراعٍت، 
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