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 الملخص

الحيوية  بعض الخصائصدراسة . 2012. عبد الحي، محمد، غالية مصطفى، مصطفى البوحسيني، محمد نايف السلتي وعبد الناصر تريسي
  .156-153: 30مجلة وقاية النبات العربية، . في شمال سورية Eurygaster integriceps Puton لحشرة السونة

 Eurygaster integriceps Puton الخصــوبة لــدى البالغــات المشــتية لحشــرة الســونةدراســة موعــد النضــج الجنســي و  تحديــدهــدف مختبريــة ب نفــذت دراســات
موعـد  درس .)إيكـاردا(مختبر الحشرات في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المنـاطق الجافـة في أجريت التجارب . وتحديد الوقت الذي تتغذى فيه الحشرة خالل اليوم

نـوفمبر /تشـرين الثـاني 20بـدءًا مـن  ،2008–2007خـالل موسـم  أربعـة مواعيـد بالغـات السـونة المجموعـة مـن أمـاكن البيـات الشـتوي فـي الخصـوبة عنـدالجنسي و النضج 
ت عــدد البــيض الكلــي ديســمبر، وبلغــت متوســطا/كــانون األول 11النتــائج أن حشــرة الســونة بــدأت بوضــع البــيض بتــاريخ  أظهــرت .يومــًا عــن الموعــد الســابق 20وبفــارق 
فـي الموعـد % 40.17مـن البـيض الفـاقس ةنسـب ازدادت علـى التـوالي، وقـد ،لمواعيـد األربعـةل عند الحشرات المجموعة وفقـاً أنثى /بيضة 25.5 و 19.39، 16.17، 11.39

يـوم فـي  23.89و  18.39فـي الموعـد األول إلـى يـوم  36.72و  31.44 مـن البالغـات انخفض متوسط طـول فتـرة حيـاةفي حين  ،في الموعد األخير% 87.24األول إلى 
  . فقط خالل النهار يض خالل الليل وٕانما تفعل ذلكوقد وجد أن حشرات السونة ال تتغذى وال تضع الب .على التوالي ،لكل من الذكور واإلناث ،خيرالموعد األ

  .تغذية نضج جنسي، خصوبة، ،Eurygaster integriceps: كلمات مفتاحية
  
  مقدمةال

  
، منذ زمن بعيـد Eurygaster integriceps Putonتعتبر حشرة السونة، 

آفة خطيرة علـى محاصـيل الحبـوب النجيليـة، وقـد أحـدثت كـوارث حقيقيـة 
مليــــون  15يتعــــرض أكثــــر مــــن ). 1(لزراعــــة القمــــح فــــي آســــيا الصــــغرى 

ممــا  ،)11(هكتــار مــن الحبــوب فــي العــالم لإلصــابة بهــذه الحشــرة ســنويًا 
وبتكلفــة عاليــة تصــل   تهــالمكافح الكيميائيــة اســتخدام المبيــداتيســتدعي 

وصـــلت المســـاحات  ،، وفـــي ســـورية(7)يكـــي ر مليـــون دوالر أم  40حتـــى 
، لكنهـــا 2005هكتـــار عـــام  282.000المكافحـــة ضـــد هـــذه الحشـــرة إلـــى 

بعــــد تطبيــــق برنــــامج إدارة  2009هكتــــار عــــام  87.000انخفضــــت إلــــى 
 اتللنباتــــ اً البالغــــات والحوريــــات ضــــرر تســــبب  .)3( متكاملــــة لهــــذه اآلفــــة

تخفـــيض  ، وقـــد تـــؤدي إلـــى)5(بتغـــذيتها علـــى األوراق، الســـاق والحبـــوب 
تـــــدني نوعيـــــة وكـــــذلك . )12% ( 90-50الغلـــــة بنســـــبة تتـــــراوح مـــــا بـــــين 

 بســــبب الطحـــين النـــاتج عـــن الحبـــوب المصــــابة وعـــدم صـــالحيته للخبـــز
  .)9(األنزيمات التي تفرزها الحشرة أثناء تغذيتها على الحبوب 

ـــــط  تتضـــــمن ، فاعلـــــة كآفـــــةتمضـــــي الحشـــــرة ثالثـــــة أشـــــهر فق
ــــة فــــي حقــــول القمــــحو األطــــوار غيــــر الكاملــــة  ، فــــي حــــين تمضــــي الكامل

فصــــل الصــــيف والخريــــف والشــــتاء فــــي الجبــــال  الجيــــل الجديــــد بالغــــات

تبــــــدأ البالغــــــات بــــــالهجرة إلــــــى . والمرتفعــــــات فــــــي بيــــــات صــــــيفي شــــــتوي
ـــــــدءًا مـــــــنالحقـــــــول  ـــــــف موعـــــــد هجـــــــرة الحشـــــــرات مـــــــارس/آذار ب ، ويختل

تتغـــــــــذى ). 14(الحـــــــــرارة  اتتبعـــــــــًا لـــــــــدرج المشـــــــــتية مـــــــــن عـــــــــام آلخـــــــــر
ضـــــها و تضـــــع اإلنـــــاث بي، و قمـــــحالبالغـــــات علـــــى أوراق وســـــوق نبـــــات ال
يوضـــــــــــع البـــــــــــيض عـــــــــــادة فـــــــــــي . علـــــــــــى أوراق الحبـــــــــــوب واألعشـــــــــــاب

 المجموعـــةتحتـــوي ، تتـــألف مـــن صـــفين أو ثالثـــة صـــفوف مجموعـــات

ـــــى ـــــذي تضـــــعه األنثـــــى يويتـــــراوح عـــــدد البـــــ ،بيضـــــة عـــــادة 14 عل ض ال
  بيضــــــــــــة بمعــــــــــــدل 124–66الملقحــــــــــــة خــــــــــــالل فتــــــــــــرة حياتهــــــــــــا مــــــــــــن 

ــــــى  أعمــــــارخمســــــة بالحوريــــــات  تمــــــر .)2( نثــــــىأ/ةبيضــــــ 96 لتصــــــل إل
تبعــــــًا الخــــــتالف  يومــــــاً  35، وذلــــــك خــــــالل مــــــدة أقلهــــــا طــــــور البالغــــــات

تعتبــــــر كميــــــة كمــــــا . )6(الحــــــرارة والظــــــروف الجويــــــة والغــــــذاء  اتدرجــــــ
ــــــــذي   أثنــــــــاء تغــــــــذيتها فــــــــي الحقــــــــلعليــــــــه الحشــــــــرة  تحصــــــــلالغــــــــذاء ال

 فتــــــرةهمــــــة المحــــــددة لبقــــــاء الحشــــــرة خــــــالل ممــــــن العوامــــــل ال ،ونوعيتــــــه
مـــــا يـــــؤثر فـــــي حيويتهـــــا وخصـــــوبتها المســـــتقبلية فـــــي الربيــــــع مالبيـــــات، 
موعـــــد النضـــــج الجنســـــي هـــــدف هـــــذا البحـــــث إلـــــى دراســـــة  ).1(القـــــادم 

ـــــة الحشـــــرة الســـــونة خصـــــوبة لحشـــــراتوال ـــــات تغذي ـــــد أوق  المشـــــتية وتحدي
  .في شمال سورية
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  مواد البحث وطرائقه
  

في المركز  تفي مختبر الحشراضمن غرفة التربية نفذت التجربة 
حلب، سورية، في  )إيكاردا(الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة 

قبل يوم واحد جمعت حشرات السونة  .2008–2007الموسم الزراعي 
التي تقع على  إيكاردامن مناطق البيات في مزرعة من تنفيذ التجربة 

تحت مخلفات أشجار الصنوبر من ، جنوب غرب مدينة حلب 35بعد 
مع بعض بقايا  المجموعةوضعت الحشرات . بالقرب من جذوع األشجار

يسمح  غربالي أشجار الصنوبر في علب بالستيكية مغطاة بقماش
س º 1±5 في حاضنة عند وضعتو  بالتهوية ويمنع خروج الحشرات

نباتات  ةعازر تم  ،ولتربية الحشرات مختبرياً  .لالستخدام في اليوم التالي
% 50(في أصص بالستيكية تحوي خلطة زراعية " 6صنف شام "القمح 
بذرة لكل  20، بمعدل )سماد بلدي متخمر% 25رمل و % 25، تربة

شفافة فيها فتحات  بالستيكية غطيت األصص بأغطية. أصيص
نسبية  س ورطوبة2º±23عند   وضعت في غرفة التربيةللتهوية، ثم 

استخدمت النباتات لتنفيذ  اليوم،/ساعة 16وفترة إضاءة  60-70%
  .سم 10بلغ طولها  التجربة عندما

بــــزوج مــــن بالغــــات  ســــبقاً مأعــــديت أصــــص القمــــح المزروعــــة 
كــل وغّطــي  أمــاكن البيــات الشــتوي مــن المجموعــة) ذكــر وأنثــى(الســونة 

أصــيص بغطــاء بالســتيكي أســطواني الشــكل مــزود بنوافــذ جانبيــة للتهويــة 
 نسـبية رطوبة ،سο 2±25  ند، ثم حضنت عمغلقة بقماش غربالي ناعم

 مكــــرراً  18نفــــذت التجربــــة بواقــــع . اليــــوم/ســــاعة 16وٕاضــــاءة  70-75%
 2020وبفـــارق  20/11/2007وبأربعـــة مواعيـــد زمنيـــة مختلفـــة بـــدءًا مـــن 

موعد التزاوج، موعد وضـع البـيض، سجل . لكل معاملة عن سابقتها اً يوم
عدد لطع البـيض الموضـوعة، عـدد البـيض فـي كـل لطعـه، نسـبة البـيض 

  .واألنثى طول فترة حياة كٍل من الذكرو الفاقس 
  
  الحشرة أثير اإلضاءة في تغذيةت

 3/2/2008بتـــــــاريخ تـــــــم جمـــــــع حشـــــــرات الســـــــونة مـــــــن مواقـــــــع البيـــــــات 
ـــــى الحقـــــول قبيـــــل الهجـــــرة  ـــــات القمـــــحإل ـــــى نبات ـــــّم وضـــــعت عل  صـــــنف ث

، المزروعـــــــــة ضـــــــــمن األصـــــــــص البالســـــــــتيكية ســـــــــابقة الـــــــــذكر 6شـــــــــام 
 12:12وضـــــــعت األصـــــــص فـــــــي غرفـــــــة التربيـــــــة عنـــــــد فتـــــــرة ضـــــــوئية 

 %.70-60 نســــــــبية س ورطوبــــــــة25ο، درجــــــــة حــــــــرارة )ظــــــــالم:ضــــــــوء(
توضــــع عليهـــــا حشـــــرات  األولـــــىوزعــــت هـــــذه األصــــص إلـــــى معــــاملتين 

ــــــرة تعرضــــــها  ــــــة الســــــونة خــــــالل فت تنقــــــل إليهــــــا حشــــــرات للضــــــوء والثاني
ــــــــرة تعرضــــــــها  لكــــــــل   مكــــــــرراً  15، وبواقــــــــع للظــــــــالمالســــــــونة خــــــــالل فت

 ذكـــــــريين(زوجين مـــــــن حشـــــــرات الســـــــونة أجريـــــــت العـــــــدوى بـــــــ. معاملـــــــة
ســـــاعة فـــــي األصـــــص المعرضـــــة للضـــــوء  12، وضـــــعت لمـــــدة )وأنثيـــــين

ــــى األصــــص المعرضــــة للظــــالم لمــــدة  ســــاعة  12ثــــم نقلــــت الحشــــرات إل
تـــــــم  اوبعــــــدهأيـــــــام متتاليــــــة،  7أخــــــرى، واســــــتمر نقـــــــل الحشــــــرات لمــــــدة 

ــــات المزروعــــة فــــي  تســــجيل نســــبة اإلصــــابة بحشــــرة الســــونة علــــى النبات
ــــــذي وضــــــعته الحشــــــرات خــــــالل كــــــل مــــــن  األصــــــص وعــــــدد البــــــيض ال

حللـــــت النتـــــائج إحصـــــائيًا باســـــتخدام طريقـــــة . فترتـــــي اإلضـــــاءة والظـــــالم
تحليــــــــــــل التبــــــــــــاين للعناصــــــــــــر المدروســــــــــــة وقورنــــــــــــت الفــــــــــــروق بــــــــــــين 

عنـــــــــد  (LSD) أقـــــــــل فـــــــــرق معنـــــــــويباســـــــــتخدام اختبـــــــــار المتوســـــــــطات 
  .%5مستوى معنوية 

  
  والمناقشة النتائج

 
  عدد البيض الكلي

ـــــذكور واإلنـــــاث عنـــــد الحشـــــرات  شـــــوهدت أولـــــى حـــــاالت التـــــزاوج بـــــين ال
بــــدأت ديســــمبر، و /كــــانون األول 4بتــــاريخ  المجموعــــة فــــي الموعــــد األول

وهذا يتفق مع مـا ديسمبر، /كانون األول 11بوضع البيض في  اتالحشر 
شـــارت إليـــه دراســـة ســـابقة مـــن أنـــه يمكـــن كســـر طـــور الســـكون لحشـــرة أ

ديســمبر /فــي منتصــف كــانون األول Eurygaster integricepsالســونة 
فـي عـدد  (P<0.001)أظهرت النتائج وجود فـروق معنويـة و ، )13( تقريباً 
حيـث بلـغ متوسـط عـدد . المعامالت المختلفة في الكلي الموضوع البيض

أنثـى، /بيضة 11.39البيض الموضوع من قبل الحشرة في الموعد األول 
أنثـــى فـــي الموعـــد األخيـــر، ولـــم يختلـــف عـــدد /بيضـــة 25.50ليرتفـــع إلـــى 

، عن مثيلـه فـي المعاملـة الثانيـة معنوياً البيض الكلي في المعاملة األولى 
بينما وجـد فـرق معنـوي   في المعاملة الرابعة،وال في المعاملة الثالثة عنه 

 والثالثـة من جهة األولى التفي عدد البيض الكلي الموضوع بين المعام
جــدول ( الثانيــة والرابعــة المعــاملتين وكــذلك بــين والرابعــة مــن جهــة أخــرى

ويفسر ارتفاع عدد البيض الكلـي الموضـوع فـي المعـامالت مـع تقـدم  .)1
الزمن بازدياد نسبة اإلناث التي تضع البيض من جهة وبارتفاع خصـوبة 

  .اإلناث من جهة أخرى
  

  البيضفقس  نسبة
في نسبة فقس البيض بين المعـامالت  (P=0.001)وجدت فروق معنوية 

، %87.24إلــى  40.17 المختلفــة، حيــث ازداد متوســط نســبة الفقــس مــن
نسـبة فقـس البـيض بـين المعـامالت األولـى مـن  وقد وجد فرق معنـوي فـي

بينما لم تختلف نسـبة فقـس البـيض . جهة والثالثة والرابعة من جهة أخرى
ــًا عــن مثيلتهــا فــي المعاملــة الثانيــة، كــذلك لــم   فــي المعاملــة األولــى معنوي

 والثالثــــة والرابعــــة تختلــــف نســــبة الفقــــس بــــين أي مــــن المعــــامالت الثانيــــة
ويفســر انخفــاض نســبة فقــس البــيض فــي المعــاملتين األولــى ). 1جــدول (

والثانيــة بســبب وضــع الحشــرة عــددًا مــن البــيض غيــر المخصــب، وأيضــًا 
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بســبب ظهــور بعــض حــاالت افتــراس البــيض مــن قبــل األمهــات البالغــة، 
حيــث لوحظــت بعــض الحشــرات البالغــة وهــي تغــرس أجــزاء فمهــا الثاقبــة 

صــة فــي البــيض حــديث الوضــع وتمــتص محتويــات البيضــة وتتركهــا الما
فارغـــة وعلـــى قشـــرتها ثقـــب يشـــير إلـــى مكـــان اختـــراق أجـــزاء فـــم الحشـــرة 
. للبيضــة، وقــد لوحظــت هــذه الظــاهرة فــي المعــاملتين األولــى والثانيــة فقــط

وقـد يعــزى قيــام بعــض الحشــرات بــافتراس البــيض إلــى انخفــاض المخــزون 
وحاجتها إلى غذاء مركـز أكثـر مـن النسـغ النبـاتي الغذائي لهذه الحشرات 

  .الذي تمتصه من نباتات القمح الصغيرة
  

فترة ما قبل وضع البيض، متوسط العدد  موعد الجمع في تأثير .1جدول 
  .الكلي للبيض الموضوع ومتوسط نسبة الفقس

Table 1. Effect of collection date on pre-oviposition period, 
average of total number of laid eggs and average rate of 
hatched eggs. 
 

  موعد الجمع
Collection 
date

عدد األيام قبل 
وضع البيض 

  الخطأ القياسي±
No. days 
before 

oviposition 
(day) ± SE  

متوسط العدد 
الكلي للبيض 

الخطأ ±
  القياسي

Mean total 
number 

of eggs ± SE

متوسط نسبة 
% البيض الفاقس 

  الخطأ القياسي±
Mean percent 
(%) of hatched 

eggs ± SE 
20/11/200721 2.1±11.39 a40.17±11.1 a
10/12/200713 2.0±16.17 ab62.82±10.3 ab
1/1/200813 1.9±19.39 bc82.51±07.7 b
20/1/2008 7 2.8±25.50 c87.24±04.4 b

  
  المشتية كل من الذكور واإلناثمتوسط طول فترة حياة 

بين طول فترة حياة الذكور وجود فروق معنوية في بينت النتائج 
، حيث بلغ متوسط طول فترة حياة (P<0.001) المعامالت المختلفة

يوم حسب المواعيد األربعة  18.39و 19.56، 27.67، 31.44الذكر 
وكانت الفروق معنوية بين طول فترة ). 2جدول (المطبقة، على التوالي 

الثالثة والرابعة حياة الذكر بين جميع المعامالت ما عدا المعاملتين 
أما بالنسبة لمتوسط طول فترة حياة . حيث لم تكن الفروق بينهما معنوية

 برةالمعامالت المختجميع بين فروق معنوية  أيضاً وجدت فقد  ،األنثى
(P<0.001) يوم حسب  23.89، 28.39، 32.89، 36.72بلغت ، حيث

 ضويفسر االنخفا. )2جدول ( المواعيد األربعة المطبقة، على التوالي
نفاذ مدخراتها الغذائية بفي فترة حياة الحشرات البالغة بالنسبة للزمن 

أطول المخزنة في جسمها تدريجيًا، كما وجد أن فترة حياة األنثى البالغة 

وهذا  في جميع المواعيد المختبرة فترة حياة الذكر منوبفروق معنوية 
   ).4(وآخرون  Aminنتائج مع  متوافق

  
متوسط طول فترة حياة كل من الذكور  تأثير موعد الجمع في .2جدول 
  . واإلناث

Table 2. Effect of collection date on mean longevity of 
both males and females. 

  

  موعد الجمع
Collection 
date 

فترة حياة متوسط طول 
 )يوم(الذكر 

  الخطأ القياسي ±
Mean female 

longevity (days) ±SE  

متوسط طول فترة حياة 
 )يوم(األنثى 

  الخطأ القياسي ±
Mean female 

longevity (days) ±SE
20/11/200731.44±1.1 a 36.72±1.3 a 
10/12/200727.67±1.2 b 32.89±1.1 b  
01/01/200819.56±0.7 c 28.39±1.1 c 
20/01/200818.39±0.5 c 23.89±0.8 d 

  
   الحشرة غذيةأثير اإلضاءة في تت

 تمالنتائج أن حشرة السونة ال تتغذى خالل الليل وأّن تغذيتها ت بينت
 اتبدأت آثار التغذية بالظهور على أوراق النباتوقد . فقط خالل النهار

بلغ متوسط نسبة اإلصابة و  ،في اليوم الرابع من بدء العدوى بالحشرات
  .لم تسجل تغذية ليلية للحشراتفيما  %60لتغذية النهارية ا بسبب

، خالل الليل البيضكما وجد أيضًا أن حشرة السونة ال تضع 
على الحشرات الموضوعة على األصص  البيض وضعحيث اقتصر 

 14.73بلغ متوسط عدد البيض الموضوع و فقط،  الموجودة في الضوء
  .أنثى/بيضة

أن الحشرة تنضج بناًء على نتائج هذه الدراسة التي تؤكد و 
توقع ارتفاع يديسمبر، وبما أنه /جنسيًا في منتصف شهر كانون األول

درجات حتى نهاية القرن  4- 3بمقدار درجات الحرارة في المنطقة 
فإنه من المتوقع أن تبدأ هجرة الحشرة في وقت أبكر من  )10(الحالي 

ون فيه النبات أصغر، مما قد يتسبب في زيادة المعتاد وفي وقت يك
، كما هو الحال المتوقعة بالنسبة لحشرات ضرر الحشرة بشكل كبير

  ).8( أخرى
كما تساعد في إلقاء الضوء على سلوك التغذية عند حشرة 
السونة ونشاطها بين الليل والنهار مما سيساعد أكثر في تخطيط بعض 

ل الطريقة األمثل لتطبيق الفطور عناصر اإلدارة المتكاملة لآلفة مث
 .الممرضة للحشرات في الحقل
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Abstract 
Abdulhai, M., G. Mustafa, M. El Bouhssini, M.N. Al Salti and A.N. Trissi. 2012. Some Biological Characteristics of 
Sunn pest Eurygaster integriceps Puton in Northern Syria. Arab Journal of Plant Protection, 30: 153-156. 

Laboratory experiments were conducted to determine the date of sexual maturity, fecundity, and feeding time of 
overwintering adults of Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton. The experiments were conducted at the International Center 
for Agricultural Research in the Dry Areas (ICARDA). Sexual maturity and fecundity were studied on adults collected from 
overwintering sites four times during 2007-2008 seasons, at 20 days intervals starting 20 November. The results showed that 
Sunn pest adults started laying eggs on 11 December. The average total number of eggs laid was 11.39, 16.17, 19.39 and 25.50 
eggs/female for the insects collected at the four dates, respectively. The percent hatched eggs increased from 40.17% at the 
first date to 87.24% at the last date. Whereas, the average adults longevity decreased from 31.44and 36.72 days at the first date 
to 18.39 and 23.89 days at the last date for males and females, respectively. The results also showed that Sunn pest adults fed 
and laid eggs only during the day time. 
Keywords: Eurygaster integriceps, sexual maturity, fecundity, feeding. 
Corresponding author: M. El-Bohssini, ICARDA, Aleppo, Syria, Email: m.bohssini@cgiar.org 
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