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حشرة السونة  ،مكافحة حيوية: الكممات الدالة
Eurygaster integriceps Put. متطفالت ،

 البيض، نسبة التطفل
 

 زــــــــــــــــالموجـ
  

دراسة االنتشار والكفاءة الحقمية لمتطفالت  تنفذ 
 .Eurygaster integriceps Putبيض حشرة السونة

)عامودا، القامشمي،  اطقشمال شرق سورية في من في
القحطانية، الجوادية والمالكية( خالل الموسم الزراعي 

أظيرت نتائج  الحصر والتصنيف وجود ، 3122
خمسة أنواع من متطفالت البيض، وتبين أن ىذه 

تنتمي إلى  Hymenopteraالمتطفالت من رتبة 
 Trissolcus grandisوىي:   Scelionidaeفصيمة 

Thomson ،Trissolcus simoni Mayr ،
Trissolcus semistriatus Ness ،Trissolcus 

vassiilievi Mayr  وGryon fasciatus 

Priener النوع سيادة وانتشار . كما أظيرت النتائجT. 

grandis  ،حيث  عمى بقية أنواع المتطفالت المسجمة
ل وبمغت نسبة مساىمتو في التطف وجد في جميع المواقع

 T. vassilieviو%. 48.85عمى بيض حشرة السونة 
اء منطقة ــــــستثنإع المواقع بــــــذي تواجد في جميــــال

 .T%، والنوع 32.10عامودا وكان نسبة مساىمتو 

semistriatus  تواجد في المالكية، القامشمي
%. تم الحصول 16.98والقحطانية وبمغ نسبة مساىمتو 

من منطقة عامودا والنوع  T. simoniعمى النوع 
Gryon faciatus  .وصمت من منطقة المالكية فقط

نسبة التطفل خالل كامل الموسم لكل األنواع إلى 
55.28.% 

 
 ةـــــالمقدم

 
 ((Hemiptera: Scutelleridae تعد حشرة السونة 

Eurygaster integriceps Put.  آفة حشرية تاريخيًا
اقتصادية بالنسبة لمقمح والشعير في وسط وغرب أسيا، 
ودول أوربا الشرقية، حيث تسبب مياجمة الحوريات 
والحشرات الكاممة لسوق النباتات وأوراقو إلى ضعف 
النباتات وتأخير نموىا وقد تؤدي إلى موتيا وجفافيا 

Javahery, 1995)) ويمكن أن تسبب فقدًا في ،
غذية المباشرة عمى الحبوب يتراوح بين الغمة نتيجة الت

61 – :1% (Harir et al 2000) . في سورية و
)الحريري،  من أخطر حشرات الحبوبأيضًا تعتبر 

األمر  ،لما تسببو سنويًا من أضرار اقتصادية ،(8791
وعمى  ،الذي يتطمب مكافحتيا عمى مساحات كبيرة جداً 
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روفة الرغم من كل الجيود المبذولة والنفقات المص
سنويًا في مكافحة ىذه الحشرة، فقد وصمت المساحات 

خالل عام )بالرش األرضي والجوي( المكافحة كيميائيًا 
 44711منيا  ألف ىكتار 254224.5إلى  3121

وفي  .ىكتار في شمال شرق سورية )محافظة الحسكة(
ىذا اإلطار تعتبر المكافحة الحيوية أحد األركان 

ة متكاممة مقترح. وتعتبر األساسية ألي برنامج إدار 
بيض حشرة السونة من أىم األعداء الحيوية  متطفالت

التي تسيم بدور بارز في تخفيض مجتمع اآلفة في 
طبيعيًا في  ىذه المتطفالت تتواجد .الحقول المصابة

وىي تنشط في الربيع بعد  ،معظم مناطق انتشار الحشرة
حوالي أسبوعين من ىجرة بالغات السونة إلى حقول 

األنواع تعتبر معظم  .(8779)بابي وآخرون،  القمح
من أىم متطفالت  .Trissolcus spp التابعة لمجنس

البيض وليا عدة أجيال في العام، ودورة حياة المتطفل 
)الباروني وحجازي،  يوم :2-24تستغرق من 

، أنواع الدراساتالعديد من قد أظيرت ف. (8771
متطفالت البيض واالنتشار الجغرافي ليا في المناطق 

التي  المصابة بحشرة السونة، فقد أظيرت نتائج الحصر
في االتحاد السوفييتي  Voronezhأجريت في منطقة 

سابقًا وجوَد خمسة أنواع من متطفالت البيض تياجم 
ية األنواع بيض حشرة السونة، وكان أكثرىا أىم

Trissolcus grandis ،Telenomus chloropus 
 Ooencyrtus telenomicida (Zatyaminaو 

and Klechkovskii, 1974 وفي رومانيا وجدت .)
ستة أنواع من متطفالت بيض حشرة السونة وىي: 

Trissolcus grandis ،T. simoni ،T. 

scutellaris ،T. rufiventris ،T. flavipes، 
Telenomus chloropus  وكان النوعان

Trissolcus grandis  وTelenomus 

chloropus  أكثرىا فاعمية، ووصمت نسبة تطفميما إلى
 ,Teodorescu and Nadejde) % 87أكثر من 

. وفي كازاخستان تبين وجود ثمانية أنواع من (1983
 .Tمتطفالت البيض كان السائد فييا النوعان 

grandis و T. vassilievi  وقد وصمت نسبة التطفل
%، ولم يكن من 50في بداية موسم وضع البيض إلى 

ق ــــدات في بعض المناطـــــــــــــروري تطبيق المبيـــــالض
(Til' menbaev et al 1981.)   وفي دراسة أجراىا

Talhouk  المتطفلن أفي لبنان، تبين  8799عام 

Trissolcus grandis  هو األكثر شيوعًا في مناطق
زراعة الحبوب، وكان له دور فعال في بعض المناطق 

% في بعض 38ووصمت نسبة التطفل به إلى حوالي 
. وفي دراسة حديثة في تركيا تم تحديد األنواع السنوات

والتي تتطفل عمى بيض حشرة  المنتشرة في حقول القمح
نوعًا من متطفالت بيض  28سجل  حيث السونة،

 Trissolcusرة السونة التي تنتمي إلى جنس حش

spp. (Islamglu, 2012)كما أشار . Simsek 
، إلى وجود متطفالت بيض من 8773وآخرون عام 

ينتشران في تركيا.  Ooencyrtusو  Gryonجنس 
وفي إيران تعددت الدراسات حول أنواع متطفالت 
البيض المنتشرة في حقول النجيميات، ففي دراسة قام 

، 8717عام   Amir-Nazari و  Radjabi بيا
حول متطفالت بيض حشرة السونة في وسط البالد، 
وجدت خمسة أنواع من ىذه المتطفالت تنتمي لمجنس 

Trissolcus   :وىيT. semistriatus،  T. 

grandis، T. basalis  ، T. vassilievi  و T. 

rufiventris . كما الحظوا وجود متطفالت بيض من
ووصمت نسبة  Ooencyrtusو  Gryonالجنسين 

% في بعض المواقع. كما 90التطفل إلى  
، إلى 1002عام  Parkerو   Amir-Maafiأشار

 .T. semistriatus ، T. grandis، Tأن األنواع 

basalis و  T. vassilievi  ىي األىم عمى بيض
حشرة السونة في إيران. وفي دراسة أخرى الحظ 

Radjabi  نوعًا آخر من متطفالت 1008عام ،
من  نبثقي .Trissolcus esmailii sp.nالبيض 

، وفيما بعد وجد Dolycoris baccurumبيض البقة 
وقد  أن ىذا المتطفل يتطفل عمى بيض حشرة السونة.

أشارت بعض الدراسات التي أجريت في سورية إلى 
الدور اليام الذي تمعبو ىذه المتطفالت في خفض أعداد 

حيث بمغت نسبة التطفل  ،نة في حقول القمححشرة السو 
% في منطقة إعزاز خالل شير أيار من عام 211

لى وجود ستة أنواع من المتطفالت التي  3111 وا 
إلى رتبة غشائية  تنتميتتطفل عمى بيض حشرة السونة 

 Hymenoptera (EL-Bouhssini et alاألجنحة 

. ونظرًا لعدم وجود دراسات مستفيضة في (2004
شمال شرق سورية عمى ىذه المتطفالت، ولوضع 
برنامج مكافحة فعال لمسيطرة عمى ىذه اآلفة بغرض 
تقميل استعمال المبيدات التقميدية ودعميا بوسائل 
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فقد ، المكافحة الحيوية ضمن برنامج المكافحة المتكاممة
ة ىذه المتطفالت أجري ىذا البحث لدراسة انتشار وكفاء

 في الحد من مجتمع اآلفة تحت الظروف الحقمية.
 

 مواد البحث وطرائقه
 

 Surveys of Eggs  جمع بيض حشرة السونة:
 

تّم اختيار خمسة مناطق رئيسية تعنى بزراعة القمح  
في شمال شرق سورية )محافظة الحسكة( والمعرضة 

 -الجوادية -المالكيةلإلصابة بحشرة السونة سنويًا وىي 
أجري مسح حقمي حيث  عامودا، -القامشمي -القحطانية

خالل لحقول القمح المزروعة في مناطق الدراسة 
وذلك لتحديد أماکن  3122-3121الموسم الزراعي 

انتشار ىذه المتطفالت ونسب تطفميا عمى بيض حشرة 
السونة. فحصت ىذه الحقول عشوائيًا بحيث تکون 

تمثل کامل المنطقة متباعدة عن بعضيا البعض ل
وىذه الحقول واقعة جميعيا في منطقة المدروسة. 

 .االستقرار الزراعي األولى في المحافظة
بدأ المسح الحقمي بجوالت مبكرة إلى كافة مناطق  

الدراسة لمالحظة بدء ظيور حشرات السونة، وقد 
توزعت ىذه الجوالت عمى موسم النمو، وذلك لتسجيل 

تطفميا عمى بيض حشرة أنواع المتطفالت ونسب 
حيث جرت عممية المسح ليذه  السونة في الحقل،

الحقول اعتبارًا من األسبوع األول من شير آذار وحتى 
الحصاد، قدرت الكثافة العددية في وحدة المساحة 

، وذلك برميو 3م 1.36باستخدام إطار معدني مساحتو 
بشكل عشوائي أثناء السير في الحقل بشكل منكسر، 

بحث ضمن المربع في كل مرة عن مجموعات وتّم ال
البيض السميمة والمتطفل عميو والموجودة عمى نباتات 
القمح أو عمى األعشاب البرية المرافقة، حيث تتميز 
البيض المتطفل عميو بالمون األسود، بينما تكون المطع 
السميمة بمون أخضر، ثم أحصي أعداد البيض السميم 

لنسبة المئوية لمتطفل، والمتطفل عميو ومن ثم حسب ا
حيث النسبة المئوية لمتطفل = )عدد البيض المتطفل 

 31. كررت العممية 211× عميو/ عدد البيض الكمي( 
 مرة في كل حقل بحيث تغطي كامل الحقل.

وضعت كل مجموعة بيض متحصل عميو في  
 10سم وطول  1.5أنبوب اختبار زجاجي شفاف بقطر 
مان توفر التيوية سم، وأغمق بقطعة من القطن لض

ود كل أنبوب بقطعة  الجيدة ضمن األنبوب. كما زَّ
صغيرة من الكرتون المقوى األممس ووضع عمييا قطرة 
عسل ثم نشرت بحيث تغطي كامل القطعة وذلك 
لمحصول عمى قطرات صغيرة جدًا من العسل تؤمن 
التغذية الجيدة لممتطفالت المنبثقة وتضمن عدم 

عمى كل عينة مكان جمع التصاقيا بالعسل. وسجل 
العينة، تاريخ الجمع، عدد البيض في المطعة وعدد 
البيض المتطفل عميو في كل لطعة )إذا أمكن تميزىا، 
حيث تكون بمون رمادي إلى أسود(، ثم وضعت ىذه 
األنابيب في مخبر الحشرات في مركز البحوث العممية 

ورطوبة م  1º±23الزراعية بالقامشمي عند درجة حرارة  
في اليوم.  ساعة إضاءة 61 و %5±75ىواء نسبية 

بعد أسبوع من التحضين تم التمييز بين المطع السميمة 
والمتطفل عميو من خالل تغير لون لطع البيض 
المتطفل عميو إلى المون األسود، ثم أحصي أعداد 

 البيض السميم والمتطفل عميو.
 

 Emergence and :االنبثاق والتصنيف

Identification  
 

بعد انبثاق المتطفالت تم إكثارىا عمى بيض حشرة  
م 4ºالسونة المخزن في الحاضنة عند درجة حرارة 

% والمجموعة من التربية 90ورطوبة ىواء نسبية 
المخبرية لمحشرة )تم الحصول عمى البيض بجمع 
حشرات السونة من مواقع البيات ومن حقول القمح بعد 

نباتات قمح في  ىجرة الحشرات إلييا، ثم وضعت عمى
وغطيت  طور اإلشطاء مزروعة في أصص بالستيكية،

النباتات بأغطية بالستيكية شفافة مصنوعة من البولي 
إيتيمن فييا فتحات لمتيوية، ووضعت في غرفة التربية 

ورطوبة ىواء  م1º±23مغمقة اإلحكام عند درجة حرارة 
في اليوم، وتم  ساعة إضاءة 61 و %5±75نسبية 

جمع البيض الموضوع من قبل الحشرات بشكل يومي 
% 90ورطوبة نسبية م 4ºوخزن عند درجة حرارة 

 لتقديميا فيما بعد لممتطفالت(.
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فرد من كل  31بعد إكثار المتطفالت تّم وضع  
مجموعة بيض تم الحصول عمييا في أنبوب اختبار 

 ميسيرين،ج% مع قطرة 81زجاجي يحتوي عمى كحول 
وصنفت بشكل مبدئي باالعتماد عمى سمم التصنيف 

عام  Kilincerو   Kocakالموضوع من قبل 
، وتم إرسال جميع ىذه المتطفالت إلى الييئة 1002

العامة لمبحوث العممية الزراعية، كما أرسمت جميع 
العينات إلى المعيد المركزي لبحوث وقاية النبات 

حيث تم التأكد ، أنقرة، تركيا، Erhan Kocakلمدكتور 
 من التصنيف.

 
 النتائج والمناقشة 

 
أظيرت نتائج المسح الحقمي وجود خمسة أنواع من  

متطفالت البيض التي تياجم بيض حشرة السونة، والتي 
تعد من المتطفالت الرئيسة ليذه اآلفة في سورية، وتبين 
من خالل التصنيف أن ىذه المتطفالت من رتبة 

Hymenoptera  تنتمي إلى فصيمةScelionidae  
، Trissolcus grandis Thomsonوىي: 

Trissolcus simoni Mayr ،Trissolcus 

semistriatus Ness ،Trissolcus vassiilievi 

Mayr  وGryon fasciatus Priener.  كما أظيرت
النتائج االنتشار الواسع ليذه المتطفالت في مناطق 
زراعة القمح والمعرضة لإلصابة في شمال شرق 
سورية، فقد تم جمع المتطفالت من جميع الحقول التي 

النوع شمميا المسح. وقد أظيرت النتائج سيادة وانتشار 
T. grandis  عمى بقية أنواع المتطفالت المسجمة
لطعة بيض من  31مسح الحقمي بواقع خالل عممية ال
 64المتطفل عميو والبالغ عددىا  طعالعدد الكمي لم

لطعة، وبمغت نسبة مساىمتو في التطفل عمى بيض 
لطع  6%. وقد وجد بواقع 48.85حشرة السونة 
% من المجموع الكمي لمطع 82.54وبنسبة تطفل 

البيض المجموعة من حقول عامودا، وفي حقول 
% من 57.26لطع وبنسبة تطفل  7ع القامشمي بواق

المجموع الكمي لمطع البيض المجموعة من حقول ىذه 
لطع وبنسبة  5المنطقة، وفي حقول القحطانية بواقع 

% من المجموع الكمي لمطع البيض 51تطفل 
المجموعة من حقول ىذه المنطقة، وفي حقول الجوادية 

% من المجموع 53.97لطع وبنسبة تطفل  4بواقع 

لمطع البيض المجموعة من حقول ىذه المنطقة، الكمي 
لطع وبنسبة تطفل  6وفي حقول المالكية بواقع 

% من المجموع الكمي لمطع البيض المجموعة 42.36
من حقول ىذه المنطقة. ويأتي في المرتبة الثانية النوع  

T. vassiilievi  لطعة بيض من العدد  28وبواقع
أن نسبة مساىمة  الكمي لمطع البيض المتطفل عميو، أي

ىذا النوع في التطفل عمى بيض حشرة السونة بمغ 
%، وقد تواجد ىذا النوع في كل من حقول 43.21

% من 34.21لطع وبنسبة تطفل  4القامشمي وبواقع 
المجموع الكمي لمطع البيض المجموعة من حقول 
القامشمي، وفي حقول القحطانية بواقع لطعتين وبنسبة 

الكمي لمطع البيض  % من المجموع31تطفل 
المجموعة من حقول ىذه المنطقة، وفي حقول الجوادية 

% من المجموع 68.25لطع وبنسبة تطفل  5بواقع 
الكمي لمطع البيض المجموعة من حقول ىذه المنطقة، 

% 61لطع وبنسبة تطفل  9في حقول المالكية بواقع 
من المجموع الكمي لمطع البيض المجموعة من حقول 

 .T. في المرتبة الثالثة يأتي النوع ىذه المنطقة

semistriatus  لطع من المجموع  :الذي تطفل عمى
الكمي لمطع المتطفل عميو والمجموعة من حقول منطقة 

%، 9:.27الدراسة وبنسبة مساىمة في التطفل بمغت 
وقد تواجد ىذا النوع في كل من حقول القامشمي وبواقع 

ع الكمي % من المجمو 41.86لطع وبنسبة تطفل  5
لمطع البيض المجموعة من حقول القامشمي، وفي حقول 

% من 51لطع وبنسبة تطفل  5القحطانية بواقع 
المجموع الكمي لمطع البيض المجموعة من حقول ىذه 
المنطقة، في حقول المالكية بواقع لطعة واحدة وبنسبة 

% من المجموع الكمي لمطع البيض 7.36تطفل 
 .Tطقة. أما النوعان المجموعة من حقول ىذه المن

simoni Mayr  وGryon fasciatus   فقد تواجد كل
منيما بواقع لطعتين بيض لكل منيما وبنسبة مساىمة 

وقد سجل النوع األول في  ،%4.88في التطفل بمغت 
كما يالحظ، أن أعمى   .عامودا والنوع الثاني في المالكية

نسبة تطفل ىي في حقول المالكية، القامشمي 
%، في 61% و 63%، 36.:6انية بنسبة والقحط

% في 35.25% و 47.95حين كان أقل نسبة تطفل 
حقول الجوادية وعامودا، عمى التوالي. كما تبين من 
خالل عممية الحصر، أن أول لطعة بيض متطفل عميو 

، 37/4/3122تم الحصول عميو في عامودا بتاريخ 
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في حقول القامشمي، بتاريخ  4/3122/:3بتاريخ 
ة، بتاريخ ــــــول القحطانيـــــــــــــــفي حق 34/4/3122

ة، بتاريخ ـــــــــــول الجواديـــــــــــــــــــفي حق 7/5/3122
وىكذا  (.8)الجدول في حقول المالكية.  37/5/3122

يتبين أن متطفالت بيض حشرة السونة التابعة لفصيمية 
Scelionidae  تمعب دورًا حيويًا ىامًا في التطفل عمى

بيض حشرة السونة في منطقة الدراسة وبنسبة تطفل 
 .%55.28وصمت إلى 

 
أنواع متطفالت بيض حشرة السونة المسجمة في حقول القمح في شمال شرق سورية، توزعيا  .7جدول 

 منطقة لجغرافي ونسب تطفميا في كلا
 

نسبة التطفل في 
 حقول المنطقة %

نسبة تطفل كل 
 المنطقة األنواع المتحصل عميها نوع %

59.25 % 
% 50 
% 31.25 

 6.25% 
% 12.5 

Trissolcus vassiilievi 

Trissolcus grandis 

Trissolcus semistriatus 

Gryon fasciatus 

 المالكية

36.84 % % 57.14 
 42.86% 

Trissolcus vassiilievi 

Trissolcus grandis 
 الجوادية

50 % 
20% 
40% 
40% 

Trissolcus vassiilievi 

Trissolcus grandis 

Trissolcus semistriatus 

 القحطانية

52 % 
23.1% 
46.15% 
30.75% 

Trissolcus vassiilievi 

Trissolcus grandis 

Trissolcus semistriatus 

 القامشمي

24.14 % 28.57% 
71.43% 

Trissolcus simoni 

Trissolcus grandis 
 عامودا

 
 

، 3121ال تتوافق نتائجنا مع ما توصمنا إليو عام  
% في 29.29حيث بمغت نسبة التطفل لذلك العام 

جميع المناطق التي شمميا الحصر في شمال شرق 
 و Trissolcus grandisسورية وقد سجل النوعين 

T. vassiliev  فقط، وقد عزي ىذا االنخفاض في نسبة
التطفل إلى اإلصابة المبكرة لألقماح في المنطقة 
بمرض الصدأ وبالتالي نسبة الموت العالية لحشرة 
السونة لغياب العائل النباتي لمتغذية ووضع البيض، 
إضافة إلى الرش الكيميائي لممبيدات بطريقتي الرش 

زئي الجوي واألرضي وخاصة الرش األرضي الج

في و وبالتالي القضاء عمى اآلفة ومجتمع المتطفالت. 
وجد ستة أنواع من مشابية تبين  دراسة أخرى

في  المتطفالت التي تتطفل عمى بيض حشرة السونة
وتنتمي ىذه المتطفالت إلى فصيمتين: فصيمة  سورية

Scelionidae  :وجد منيا أربعة أنواع ىي
Trissolcus grandis ،T. simoni ،T. 

vassilievi  وGryon fasciatus،  أن المتطفالت و
التابعة ليذه الفصيمة ليا الدور األكبر في التطفل عمى 

وجد منيا  Encyrtidaeبيض حشرة السونة؛ وفصيمة 
 .Oو   Ooencyrtus telenomicidaنوعان ىما: 
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fecundus .  كما أشارت إلى سيادة وانتشار المتطفل
T. grandis  لكمي لمتطفالت % من العدد ا61بنسبة

بيض حشرة السونة في سورية، وكذلك سيادة 
كما سجمت  .Scelionidaeالمتطفالت التابعة لفصيمة 

دراسة حديثة نوعين آخرين ينتميان إلى فصيمة 
Scelionidae  :ىماTrissolcus semistriatus  

 T. semistriatusوتبين أن النوع  T. festivaeو 
دلب حي ،كان أكثر األنواع انتشارا ث وجد في حمب وا 

% من جميع المواقع  :61.8 تطفل والحسكة وبنسبة
(Trissi et al 2007)إلى ىذه النتائج شير . ت

األىمية الكبيرة لمتطفالت البيض كعامل حيوي عمى 
 بيض حشرة السونة.

 
 ع ــــــالمراج

 
 أواًل: المراجع بالمغة العربية

 
 عصمت حجازي الباروني، محمد، أبو مرداس و

الجزء األول: الحشرات  -. المكافحة الحيوية2991
 ،ليبيا ،آكمة الحشرات. منشورات جامعة المختار

 .ص 745
. الحشررررررررات اة،تصررررررررادية، 2951 الحريـــــــري،  ــــــــازي

 .ص 467 ،منشورات جامعة حمب

الســمتي، محمــد  ،البوحســيني، مصــطفى ،بــابي، عــدنان
. تسرجيل لربعض 2995 نايف و مصـطفى الخطيـ 

)بقرررررررررررررررة   عمـــــــــــــــى حشـــــــــــــــرة الســـــــــــــــونة المرررررررررررررررتطف ت
Eurygaster integriceps Put.  فـي شـمال

 ،المؤتمر العربي السادس لعموم وقاية النبات ،سورية
 .ص 261 ،بيروت لبنان ،تشرين األول 72-86
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