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  في جذب كامالت بعض حشرات رتبة تأثیر ألوان وشدة المصابیح المستخدمة في المصائد الضوئیة
  حرشفیة الالجنحة

  

  ھیثم محي الدین محمد    محمد عبد الكریم محمد
  العراق –جامعة الموصل  –كلیة الزراعة والغابات  –قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

فccي موقعھccا الجدیccد فccي حccي  جامعcة الموصccل/ابccاتأجریcت الدراسccة فccي حقccل كلیccة الزراعccة والغ
وشcدة   أبیضو أحمرو أḿضرو أزرق لمعرفة تأثیر ألوان اإلضاءة  榜ḿ٢٠٠٤ل عام  المجموعة الثقافیة

بعcض حشcرات  واط المستḿدمة في المصائد الضوئیة على جcذب كcام榜ت ٢٥٠و ١٦٠و ١٠٠اإلضاءة 
بینccت نتccائج  وقccدة نccوع ھسccتاند لھccذا الغccرض حیccث اسccتḿدمت المصccائد الضccوئی رتبccة حرشccفیة األجنحccة

ضcحت تفcوق أوو ٠0٠٥التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویcة بcین المعcام榜ت عنcد مسcتوى احتمcال 
المصccائد الضccوئیة ذات المصccابیح الزرقccاء معنویccاً علccى المصccائد ذات المصccابیح الḿضccراء والحمccراء 

 ٠0٦٧و ١0٥٣و ٢0٨٠معدالت الصید الیومیcة لھcا  والبیضاء في جذب كام榜ت الدیدان القارضة إذ بلغت
، ١٦٠وبینcت النتcائج عcدم وجcود فروقcات معنویcة بcین شcدة المصcابیح . على التوالي ،لیلة/كاملة ٠0٩٣و

. علcى التcوالي، لیلcة/كاملcة ٧0٤٣و ٧0١٧إذ بلغ معدل الصید الیومي لھcا ، واط في جذب الكام榜ت ٢٥٠
  .في جذب الكام榜ت ضعیفة واط فاعلیة ١٠٠رة المصابیح البیضاء بقد أظھرتفي حین 

  
  المقدمة

مcن مجcامیع الحشcرات المھمcة التcي تسcبب أضcراراً ال یمكcن cutworms  تعcد الدیcدان القارضcة
التنبccؤ بھccا نتیجccة الطبیعccة المتذبذبccة لمجتمعccات ھccذه الدیccدان 榜ccḿل المواسccم والسccنین فض榜ccً عccن المccدى 
  العccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccائلي

ضcccر والمحاصcccیل الحقلیcccة والمراعcccي واألدغcccال ومحاصcccیل البیcccوت إذ تصcccیب محاصcccیل الḿ. الواسcccع
  القارضcة السcوداءبالcدودة فقد بلغcت نسcبة الḿسcارة الناتجcة مcن اإلصcابة ، )١٩٧٥، Allan(الب榜ستیكیة 

Agrotis ipsilon Hufn  دcccccي الھنcccccفراء فcccccذرة الصcccccول الcccccي حقcccccام % ٤٦0٦٩فccccc١٩٩٨ع  
)Thakur وKumer ،بة، )١٩٩٩ccت نسccین بلغccي الصccل  وفccن قبccة مccي أوراق اللھانccرض فccاحة القccمس

  ).١٩٩٤، وḿtرون Zhu(في أحد حقول اللھانة % ٨٦0٨٥-٦٣0٥٨الدیدان القارضة 
یعcد مcن إحcدى الطcرق  رتبcة حرشcفیة األجنحcةإن استḿدام المصcائد الضcوئیة فcي جcذب كcام榜ت 

أحccد سccلوكیات  الفعالccة فccي مكافحccة الدیccدان القارضccة حیccث إن اإلنجccذاب إلccى الضccوء الصccناعي یعccد
وقcد اسcتغلت ھcذه ، الحشرات الكاملة للدیدان القارضة التي تنشط لی榜ً وتكون ساكنة ومḿتبئة أثنcاء النھcار

السلوكیة منذ فترة لیست بالقصیرة في تصمیم مصائد تعمل على أساس ھcذا المبcدأ لغcرض مراقبcة إعcداد 
  .ھذه اآلفات ḿاصة في البرامج التنبؤیة إلدارة اآلفات

أن المصcccائد الضcccوئیة تسcccتḿدم فcccي الcccدنمارك لمراقبcccة الفcccوران ) ١٩٨١( Linو Huangذكcccر 
) ١٩٨٧( Lonescuوأشcار ، التي تعد عملیة مھمة في توقیت عملیcة المكافحcة، العددي للدیدان القارضة

وبلغcت ) ١٩٨٤(نصبت في رومانیا عام  نوع روبنسون  كاملة صیدت بمصیدة ضوئیة ٧٣٠٢٥إلى أن 
榜ت التي تعود لعائلةنسبة الكامNoctuidae   ر% ٥٨0٢فیھاcد ذكcي الھنcوف Das و Ram)ھ ) ١٩٨٨cأن

وقcد أشcار . تم االستعانة بالمصائد الضوئیة لغcرض مراقبcة الcدودة القارضcة السcوداء فcي حقcول البطاطcا
Hachler وBrunetti )ن ) ٢٠٠٢ccدة عccات جیccت بیانccوئیة أعطccائد الضccى أن المصccاط إلccرات نشccالحش
) ٢٠٠٢(وفcي العcراق ذكcرت عبcاس ، دودة القارضة السوداء في محصcول الcذرة فcي سویسcراالكاملة لل

وقد ھcدفت . إلى أن تم صید عشرة أنواع من الدیدان القارضة على محصول الطماطة في منطقة البصرة
فcي بcألوان مḿتلفcة متباینcة والمصائد الضوئیة بمصابیح ذات شدة إضاءة تحدید تأثیر  إلىالحالیة  الدراسة

  .جذب الحشرات الكاملة للدیدان القارضة
  

  .٢٠٠٥الباحث الثاني  دكتوراه مستل من أطروحة
 .٢٠٠٧/ ٤/٤وقبولھ    ٢٠٠٦/ ٥/٧تاریخ تسلم البحث    
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  مواد البحث وطرائقھ
أجریcت الدراسcة : تخدام مصابیح ذات ألوان مختلفة في جذب الحشرات الكاملة للدیدان القارض炳ةاس. ١

في جامعة الموصcل، واسcتḿدم فcي التجربcة اثنتcا عشcرة مصcیدة الجدید  الزراعة والغابات في موقع كلیة
ضوئیة نوع ھستاند كالتي استḿدمت في الحصر وتحدید النشcاط الموسcمي، وجھcزت المصcائد بمصcابیح 

 ٤٤٠  األحمر واألبcیضو األḿضرو واط ذات ألوان مḿتلفة على سلم الطول الموجي األزرق ٦٠بقدرة 
وبواقع ث榜ث مصائد لكcل لcون، وجھcزت المصcائد فcي  نانومتر على التوالي ٦٠٠-٣٣٠و ٦٥٠و ٥٢٥و

أسفلھا بقناني القتل الحاویة علcى مcادة سcیانید البوتاسcیوم، ثcّم وزعcت المصcائد علcى محcیط نصcف دائcرة 
متccراً بccین مصccیدة وأccḿرى، وجccرى إشccعال المصccابیح یومیccاً  ٢٠بصccورة عشccوائیة، وتركccت مسccاحة 

مؤقcت منcذ غcروب الشcمس،حتى شcروقھا طccوال فتcرة التجربcة البالغcة شcھراً واحcداً للفتcرة مccن بوسcاطة 
  .٢٦/٥/٢٠٠٤لغایة  ٢٦/٤/٢٠٠٤
أجریcت : استخدام مصابیح ذات شّدة إضاءة مختلف炳ة ف炳ي ج炳ذب الحش炳رات الكامل炳ة للدی炳دان القارض炳ة .٢

ستبدال المصcابیح الملونcة بمصcابیح التجربة في موقع التجربة tنفة الذكر، واستḿدمت المصائد ذاتھا مع ا
وبواقccع ث榜ثccة مكccررات لكccل نccوع مccن المصccابیح  أطccأو ٢٥٠و ١٦٠و ١٠٠بیضccاء ذات قccدرة مḿتلفccة 

البیضccاء، وكمccا فccي التجربccة السccابقة، ثccّم وضccعت المصccائد علccى محccیط نصccف دائccرة بصccورة عشccوائیة 
  وتركcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccت مسcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccافة

منccذ غccروب الشccمس حتccى شccروقھا طیلccة مccدة  متccراً بccین مصccیدة وأccḿرى، أشccعلت المصccابیح یومیccاً  ٢٠
  .٢٩/٦/٢٠٠٤إلى  ٢٩/٥/٢٠٠٤التجربة البالغة شھراً واحداً منذ 

ḿذت القراءة بصورة یومیة للتجربتین السابقتین كلتیھما، إذ تّم تفریغ قناني جمع الحشcرات فcي أ
للccت النتccائج وح. أكیccاس نccایلون جلبccت إلccى المḿتبccر وتccّم فccرز كccام榜ت الدیccدان القارضccة وإحصccائھا

  .للتجربتین كلتیھما بطریقة التصمیم العشوائي الكامل، وتّمت المقارنة بین المتوسطات بطریقة دنكن
  

  النتائج والمناقشة
نتائج الأظھرت : استخدام المصابیح ذات األلوان مختلفة في جذب كامالت الدیدان القارضة: أوالً 

ح المستḿدمة في المصائد الضوئیة على معدل الصید حول تأثیر ألوان المصابی) ١(المبینة في الجدول 
 المصائد ذات المصابیح الزرقاء بأن ٢٠٠٤الیومي لكام榜ت الدیدان القارضة 榜ḿل شھر أیار من عام 

  تفوقت
  كاملة، وبلغ المعدل الیومي للصید ٨٤في جذب كام榜ت الدیدان القارضة؛ إذ بلغ مجموع الصید لھا 

من مجموع الصید الكلي تبعتھا المصائد ذات % ٤٧0٢٠ب صید لیلة، وشكلت نس/كاملة ٢0٨٠
، على التواليلیلة /كاملة ٠.٦٧و ٠.٩٣، ١0٥٣بمعدل صید والبیضاء ثم الحمراء والمصابیح الḿضراء 

وبینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود . على التوالي ً% ١١0٢٤و١٥.٧٣ ،٢٥0٨صید  وشكلت نسبة
، ویعني انجذاب الكام榜ت إلى الضوء ٠0٠٥مستوى احتمال  فروقات معنویة بین المعام榜ت عند

األزرق بكثافة ھو تحسس الكام榜ت لألضواء ذات األطوال الموجیة القصیرة أكثر من األضواء ذات 
 Backhausو Menzel، وھذه النتیجة تتفق مع ما وجده  الضوء األحمر األطوال الموجیة الطویلة 

نحل تستطیع تمییز ورؤیة األشعة فوق البنفسجیة وھي من من أن الحشرات وبضمنھا ال) ١٩٩٠(
  .في حین یعجز النحل عن تمییز األلوان الحمراء. األشعة ذوات األطوال الموجیة القصیرة

أشارت النتائج : استخدام مصابیح ذات شدة إضاءة مختلفة في جذب كامالت الدیدان القارضة: ثانیاً 
المستḿدمة في المصائد الضوئیة  البیضاء  اإلضاءة للمصابیح حول تأثیر شدة) ٢(المدونة في الجدول 

 ٤٥٦لكام榜ت المصادة بلغ لأن المجموع الكلي على معدل الصید الیومي لكام榜ت الدیدان القارضة إال 
واط على باقي األنواع في مجموع الكام榜ت  ٢٥٠تفوقت المصائد ذات المصابیح بقدرة . كاملة

كاملة لیلة على التوالي، وشكلت  ٧0٤٣كاملة وبمعدل  ٢٢٣لصید، إذ بلغت المصادة، والمعدل الیومي ل
  .من مجموع الصید الكلي% ٤٨0٩٠نسبة صید 

 ١٠٠في حین سجل أوطأ مجموع صید ، ومعدل صید یومي في المصائد ذات المصcابیح قcدرة 
. %٣.٩٥علcccى التcccوالي، وشcccكلت نسcccبة صcccید  ، لیلcccة/كاملcccة ٠0٦كاملcccة وبمعcccدل  ١٨واط، إذ بلغcccت 

واط ومصcباح  ١٦٠قدرة ذو وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة بین مصباح 
واط عنccد مسccتوى احتمccال  ١٠٠قccدرة ذو واط، فccي حccین تفوقccا معنویccاً علccى المصccباح  ٢٥٠قccدرة ذو 

٠0٠٥.  
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 ١٦٠اسcتḿدام المصcیدة ذات مصcباح بقcدرة  ان إلcى) ١٩٩٠(وcḿtرون  Meshramوقد أشcار 
فccي حccین اسccتḿدم . ط، وأنھccا أعطccت نتccائج صccید جیccدة لكccام榜ت العccث التccابع لرتبccة حرشccفیة األجنحccةوا

واط فccي مصccیدة روبنسccون فccي منطقccة حمccام العلیccل  ٢٥٠مصccباح بقccدرة ) ١٩٨٧(جccرجیس وccḿtرون 
  .لغرض مراقبة الفراشات لیلیة الطیران

  
ت الدیدان القارضة 榜ḿل شھر أیار من معدل الیومي من كام榜التأثیر لون المصباح على ): ١( الجدول

  ٢٠٠٤عام 

  نوع الحشرة

  أعداد كام榜ت الدیدان القارضة
 مصباح ابیض مصباح احمر مصباح اḿضر مصباح ازرق

  نانومتر) ٦٠٠-٣٣٠(  نانومتر) ٦٥٠(   نانومتر) ٥٢٥(   نانومتر) ٤٤٠( 

  المجموع
  )كاملة(

المعدل 
/ كاملة

  مصیدة

المجموع 
  )كاملة(

المعدل 
/ كاملة

  مصیدة

موع المج
  )كاملة(

المعدل 
/ كاملة

  مصیدة

المجموع 
  )كاملة(

المعدل 
/ كاملة

  مصیدة
Agrotis ipsilon ٣  ١١0٣  ١٠  ٦٧0١  ٤  ٢  ٦  ٣٣0٣٣  

Agrotis spinifera  ١  ٥0صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٦٧  
Earias insulana  ٣  ١١0١  ٥  ٦٧0صفر  صفر  صفر  صفر  ٦٧  

Heliothis armigera ١  ٥  ٤  ١٢0١  ٤  ٦٧0١  ٤  ٣٣0٣٣  
Sesamia cretica  ٤  ١٣0٤  ١٤  ٣٣0٢0٦٧  ٨  صفر  صفر  ٦٧  

Spodoptera exgua ٦  ١٩0٣  ١٠  ٤  ١٢  ٣٣0٤  ١٢  ٣٣  
Trichoplusina ni ٤  ١٣0صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  صفر  ٣٣  

  ٩0٣٣  ٢٨  ٦0٦٧  ٢٠  ١٥0٣٣  ٤٦  ٢٨  ٨٤  العامالمجموع 
  ب ٠0٣١  ٠0٩٣  ب ٠0٢٢  ٠0٦٧  ب ٠0٥١  ١0٥٣  أ ٠0٩٣  ٢0٨  لیلة/العامعدل الم

  ١٥0٧٣  ١١0٢٤  ٢٥0٨٠  ٤٧0٢٠  %النسبة المئویة للصید
  ٠0٠٥األحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة بین المتوسطات حسب اḿتبار دنكن عند مستوى احتمال 

  
تأثیر شدة اإلضاءة في معدالت الصید الیومیة لكام榜ت الدیدان القارضة 榜ḿل شھر ): ٢(الجدول 

  ٢٠٠٤ن من عام حزیرا

  أنواع الدیدان القارضة

  أعداد كام榜ت الدیدان القارضة

واط ١٠٠مصباح  واط ١٦٠مصباح   واط ٢٥٠مصباح    

المجموع 
  )الكاملة(

/ المعدل كاملة
  مصیدة

المجموع 
  )كاملة(

/ المعدل كاملة
  مصیدة

المجموع 
  )كاملة(

/ المعدل كاملة
  مصیدة

Agrotis ipsilon  ٠  ٢0١  ٣  ١  ٣  ٦٧  
Agrotis segetum  ٠.٣٣  ١  صفر  صفر  صفر  صفر  

Agrotis spinifera ٠  ١0٠  ٢  ٣٣0١  ٣  ٦٧  
Earias insulana  ٢٠0٣٣  ٦١  ٢٦0٠٠  ٧٨  صفر  صفر  

Heliothis armigera  ١  ٤0٨  ٢٥  ٤  ١٢  ٣٣0٣٣  
Mythimna loreyi ٠  ١0١  ٤  ١  ٣  ٣٣0٣٣  
Sesamia cretica ٠  ٢0١٠  ٣١  ١٤  ٤٢  ٦٧0٣٣  

Spodoptera exgua ٢  ٨0٢٣  ٧٠  ٦٧0٢٨  ٨٥  ٣٣0٣٣  
Trichoplusia ni ٣0٣٣  ١٠  ١0٦٧  ٥  صفر  صفر  

  ٧٤0٣٣  ٢٢٣  ٧١0٦٧  ٢١٥  ٦  ١٨ العامالمجموع 
  t ٢0٤٨  ٧0٤٣  t ٢0٣٩  ٧0١٧  ب ٠0٢٠  ٠0٦٠  لیلة لألنواع/ المعدل كاملة 

  ٤٨0٩٠  ٤٧0١٥  ٣0٩٥  ٪النسبة المئویة للصید  
  ٠0٠٥ین المتوسطات حسب اḿتبار دنكن عند مستوى احتمال األحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة ب
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ABSTRACT 
This study was conducted in College of Agriculture University of Mosul 

during 2004 to show the light color (blue, green, red and white) and light 
density (100, 160, 250 W) which was used in Hestand light trap on adult 
trapping of lepidoptera. The effect of color and density of light on adult of 
some specis of order lepidoptera cutworm attractively was studied, the result 
showed that the traps with blue color bulb were more effective than of green, 
red & white color where the average of captivity were the 2.80, 1.93, 0.67 & 
0.93 adult night, respectively. The study also showed that there were no 
significant differences between the traps of the white light density of  with 
160W bulb power and 250W bulb power which gave average captivity of 7.17 
& 7.43 adult night, respectively, while traps of 100W bulb showed lower effect 
in adult capture. 

  المصادر
دراسة بیئیcة لcبعض األنcواع مcن ). ١٩٨٧(جرجیس، سالم جمیل، سعاد اردیني عبدهللا وعبدالباقي محمد 

الحشcccرات اللیلیcccة النشcccاط التابعcccة لرتبتcccي حرشcccفیة األجنحcccة وغمدیcccة األجنحcccة باسcccتḿدام مصcccیدة 
  .٣٥٥–٣٣٥ :)٢( ١٩روبنسون الضوئیة، مجلة زراعة الرافدین، 

دراسccة تشḿیصccیة وبیئیccة ألنccواع الدیccدان القارضccة مccن رتبccة حرشccفیة األجنحccة ). ٢٠٠٢(عبcاس، إنعccام 
علccى محصccول الطماطccة فccي مccزارع الزبیccر وصccفوان مccع إشccارة إلccى مكافحccة أھccم أنواعھccا، مجلccة 

  .١٩٠–١٧٣ :)٣( ١٥جامعة البصرة للعلوم الزراعیة، 
Allan, D. J. (1975).  Greasy Cutworm, Agrotis ipsilon (Hufn) life cycle. 

Information series, Department of Scientific and Industrial Research, 
Newzealand, No.105/11: (3),pp. 

Das, B. B.and G.  Ram (1988). Incidence damage and carry over of cutworm 
Agrotis ipsilon attacking potatos Solanum tuberosum crop in Bihar-India  
J. Agric. Sci., 58 (8): 650-651.  

Hachler, M;and R.Brunetti (2002). Flight prediction of the black cutworm 
Agroits ipsilon Hufn apest of Seed corns in the Tessin foreigon. Revue 
Suisse d' Agrric.; 34 (2): 45-53. 

Huang C.Y.; B. X. Lin and W. Q. Wu. (1981). Studies on the utilization of 
sexual attraction of Prodinia litura. Fujian Mongye Keji  N.S. P: 24-26. 

Lonescu, P. (1987). The structure, distribution and seasonal dynamics of the 
main noctuid species injuries to crop plants Romania in 1984. Lucrari 
Stiintifice Institutul Agronomic, Nicolas, Balcescu, Bucarest, Seria A., 
Agronmic. 30 (1): 49-57. 

Menzel, R. and W. Backhaus (1990). Color Vision in Flower Visiting Insects. 
Vision and Visual Dysfunction. 6 (15): 55. 

Meshram, P. B. Pattak; and Sc. Jamaluddin (1990). Population dynamic and 
seasonal abundance of some forest insect pests through light trap .Indian 
Forester  116 (6): 494-503.  

Thakur, S. S; and K. Jitender. (1999). Estimation of avoidable losses caused by 
various insect pests in maize. J. of Insect Sci. (Ludhana). 12 (2): 154-155. 



  ٢٠٠٧ )٢(العدد ) ٣٥(المجلد  (ISSN 1815-316x)  مجلة زراعة الرافدین
  

Zhu, S, D; L. Z. Qiang; and L. F. Chen (1994). Injury equivalence system of 
leaf feeding insects on cabbages and thresholds for their combined 
Control. J. Agric. Cole. 15 (1): 23-28. 


