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 حشرة قفاز األوراقلطریقة الري والمصائد الالصقة في النشاط الموسمي  تأثیر
 decedens (Paoli) Empoasca على البطاطا  

  محمد نشوان حازم                                      وفاء عبد یحیى
كلیة الزراعة والغابات/ قسم وقایة النبات   

 

  الخالصة
لري والمصائد الالصقة في النشاط الموسمي لحشرة قفاز تأثیر طریقة اظھرت نتائج دراسة أ
بطاطا في منطقة الرشیدیة للفي حقل  والتي نفذت  Empoasca decedens (Paoli)األوراق 

م أن بدایة اإلصابة بالحشرة كان في األسبوع الثالث  ٢٠٠٧و٢٠٠٦محافظة نینوى للموسم الخریفي /
، ووصلت اإلصابة ذروتھا في األسبوع ة مزدوجة ضرب/ حشرة كاملة٠,٦من شھر أیلول وبمتوسط 

، باستخدام شبكة الصید ضربة مزدوجة / كاملةحشرة  ١٩,٤الرابع من شھر تشرین الثاني بمتوسط 
البطاطا كان في األسبوع الرابع من شھر أیلول  على نباتأن أدنى كثافة عددیة لبیض القفاز و الیدویة 

المروي بالسقي واألخر المروي بالمرشات  قسمكل من ال ، فيورقة مركبة/بیضة ٢,٤و ٦وبمتوسط 
على التوالي وازدادت ھذه المتوسطات حتى وصلت ذروتھا في األسبوع الثالث من شھر تشرین الثاني 

وبلغت الكثافة العددیة للحوریات  التجربة قسميفي كل من  مركبة  ورقة/بیضة ١٠,٤و ٢٣بمتوسط 
ورقة /حوریة٨.٢و ١٩.٦ثاني من شھر تشرین الثاني بمتوسط أقصاھا خالل األسبوعین الرابع وال

في  ورقة مركبة / حوریة ٣و٣.٢لكل من حقلي التجربة على التوالي ،فیما كان أدنى متوسط ھو مركبة 
وعند استخدام المصائد الالصقة الصفراء تبین .األسبوع الثالث من شھر أیلول في الحقلین على التوالي

سم عن مستوى سطح األرض كما تبین أن  ٢٥سم وعلى ارتفاع  ٦٠×٦٠ھي  أن أفضل أبعاد للمصیدة
أفضل اتجاه في وضع المصائد ھو الجھة الشرقیة تلتھا الشمالیة ثم الجنوبیة وأخیرا الغربیة بمتوسط 

مصیدة ،على التوالي كما تبین من خالل الدراسة أن  أفضل / حشرة ٢٦.٨٧و ٢٨.٥٨و ٣٩.٥و ٥٩.٨
بلغ متوسط أعداد  إذ المرشات        الكثافة العددیة للحشرة ھي الري باستخدام طریقة ري في تقلیل 

/  حشرة   ٥٦.٦٠مصیدة في حین كان  متوسطھا عند استخدام السقي / حشرة  ٢٠.٧٧الحشرات 
  .مصیدة  

  

 المقدمة
من محاصیل خضر العائلة الباذنجانیة  tuberosum L. Solanumتعد البطاطا 

Solanaceae  لكثیر من  أساسیا ءً لقیمتھا الغذائیة العالیة ولكونھا غذاھمة في كثیر من دول العالم الم
  شعوب العالم

ألف ھكتار ومتوسط إنتاج الھكتار  ٢٥وفي العراق بلغت المساحة المزروعة بالبطاطا )  ١٩٨٨حسن ،(
ألمراض ویتعرض محصول البطاطا لمشاكل عدیدة نتیجة إصابتھ با ،)١٩٩٩حسن،(طن  ١٥.٢٠٠بـ 

ان ) ١٩٩٥( Stuttmannو Brewerفقد ذكر  األوراق اتقفـــاز ومنھا فضالً عن إصابتھ بالحشرات
مما  لألوراقتغذیتھا من السطح السفلي  أثناءتمتص عصارة النبات  Empoascaالجنس  أنواعكل 

وتموت  ألوراقاونتیجة لذلك تصفر نمو النبات نتیجة فقدان العصارة  وإعاقة األوراقالتفاف  إلىیودي 
القفازات وفي حالة كون المباشر للحشرة  للتأثیرعلى حساسیة النبات ویختلف ضرر القفازات اعتمادا 

في مناطق   Empoascaوتصاب البطاطا بأنواع عدیدة من انواع الجنس  .النباتیة لألمراضناقالً 
 .E (Paoli)و  E. decipiens   (Paoli)و  E. decedens  (Paoli) :ومنھا  مختلفة من العالم

distinguenda وE.fabae (Harris)  و(Delong)  E. fabalis و E. vitis (Goethe)وE. benedetto 
(Debergenin) )CPC ،(و )٢٠٠٠ (Debergenin E. lybica  و E. Devastans )Jan  ، وآخرون

ة بقفاز أن من األسباب المؤثرة على شدة اإلصاب) ١٩٩٢(وآخرون  Viggianiوأوضح ).٢٠٠٣
األوراق على الخوخ في أسبانیا وإیطالیا ھي الظروف المناخیة ونوع العائل وتأثیر العملیات الزراعیة 

إلى ) ٢٠٠٥(  وآخرون Karutمثل التسمید  والري والمبیدات التي تحد من األعداء الطبیعیة وأشار 
تركیا في شھري حزیران وآب زیادة الكثافة العددیة لقفاز األوراق  والذي یصیب محصول البطاطا في 

وآخرون  Viggianiأسبوع على التوالي كما أشار /مصیدة / حشرة  ١٧٩ . ١٤٩وبمتوســـط 
  راقإلـى انجـذاب قفاز األو)١٩٩٢(
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  من رسالة ماجستیر للباحث الثاني البحث مستل 
  ٢١/٦/٢٠١٠وقبولھ  ٢١/١٢/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 
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وضعھا على أشجار المشمش واألجاص المصابة بالحشرة  عند إلى المصائد الالصقة الصفراء
انجذاب كل من ) ١٩٩٤(في إیطالیا،كذلك أكد الخفاف  ١٩٩٢للعام  خالل شھري نیسان ومایس

إلى  E. decedens و Arboridia hussaini Ghauri وصلمالالقفازین اللذین یصیبان العنب في 
للفترة من /حشرة ١٩٥٢و ٧٣٥بكثافة عددیة بلغت  باستعمال المصائد الالصقة الصفراء اللون األصفر

أنھ تم تقدیر الكثافة العددیة ) ٢٠٠٣(وآخرون Derبینما ذكر . على التوالي ٢٨/٧/١٩٩٤ولغایة  ٢٣/٦
على أشجار المشمش    Zygina flammigeoaو  E. decipiensو E. Solani  لكل من القفازات

حشرة لألنواع  الثالثة خالل شھر تشرین  ٣١١٧بلغت في ھنكاریا باستعمال مصائد الصقة صفراء إذ 
  .األول 

تھدف الدراسة الحالیة إلى معرفة تأثیر كل من تاریخ أخذ العینات وطریقة الري وعاملي 
الحرارة والرطوبة في تذبذب أعداد قفازات األوراق فضالً عن تأثیر مساحة وارتفاع واتجاه وضع 

  .أعداد اآلفة خالل الموسم المصائد الالصقة الصفراء وفي تقدیر 
 

 ھوطرائقالبحث  مواد 
أجریت الدراسة في منطقة الرشیدیة في  :األوراقطریقة الري في النشاط الموسمي لقفاز  تأثیر -١

األول یروى قسمین إلى ومقسم أربعة دونمات  تھمساح صنف دیزري حقل بطاطافي محافظة نینوى 
تأثیر الري في النشاط  دراسة لمرشة  ٣٠عمودیة عددھا ال بطریقة السقي والثاني بطریقة المرشات

 نباتات البطاطا  منورقة نباتیة مركبة ) ٥٠(و تم أخذ عینات عشوائیة أسبوعیة شملت الموسمي 
لكل من طریقتي الري وذلك ابتداء من األسبوع الثاني من شھر أیلول لعام  مكررات  ١٠وبواقع 
وكانت كل   ١٠/١٢/٢٠٠٧في  موسم العروة الخریفیة للبطاطا أستمر أخذ العینات لحین انتھاء. ٢٠٠٧

عینة توضع في كیس من النایلون سجل علیھ تاریخ أخذ العینة وطریقة الري ثم نقلت إلى المختبر 
للعدسة الشیئیة وذلك لحساب عدد  ٢×١٠وفحصت بوساطة المجھر ذي قوة التكبیر للعدسة العینیة 

یة حساب البیض تم تحدید ثالثة أقراص دائریة عشوائیة من كل ورقة الحوریات في العینة ولتسھیل عمل
استخدمت شبكة الصید  .ورقة نباتیة مركبة  ٥٠سم بوساطة ثاقبة فلین وحسبت لـ  ١نباتیة مركبة بقطر 

ضربة ) ٥٠(الیدویة لتقدیر الكثافة العددیة للكامالت إذ تم ضرب المحصول ضربتین مزدوجتین وبعدد 
 ١٠بواقع ضربة مزدوجة ) ١٠٠(الحقلین المختلفین في الري لیصبح عدد الضربات قطریة لكل من 

ثم وضعت العینات في أكیاس من النایلون وجلبت إلى المختبر بعد . مكررات لكل من طرقتي الري 
ربطھا برباط مطاطي ثم وضعت قطعة من القطن مبللة بالكلوروفورم داخل الكیس لمدة دقیقة واحدة 

  . لحشرات لتسھیل عدھا وعزل الكامالت وحساب أعدادھالغرض تخدیر ا
مساحة المصیدة  تأثیرلتحدید  : مساحة المصائد الالصقة وارتفاعھا في كفاءة المصائد تأثیر  -٢

المصائد  استخدمتفي تقدیر الكثافة العددیة للقفاز وارتفاعھا في كفاءة المصائد في تقدیر كفاءة المصائد 
 ٢٠×٢٠مربعة الشكل وبثالث مساحات ) خشب معاكس(ألواح خشبیة كل على شالالصقة الصفراء 

طلیت بطالء دھني أصفر اللون وثبتت على أعمدة خشبیة بثالثة ارتفاعات   سم ٦٠×٦٠و ٤٠×٤٠و
 مصیدة تم تثبیتھا في ٤٥مكررات لكل معاملة لیصبح عدد المصائد  ٥سم وبواقع  ٧٥ و ٥٠ و ٢٥

لتحدید المساحة واالرتفاع األفضل لعمل المصیدة  وطلیت بخلیط   حقلالمن القسم المروي بالمرشات 
كمادة الصقة مع مسح المصیدة قبل تجدید الطالء أسبوعیاً  ١:  ١زیت الخروع وزیت المحركات بنسبة 

  .٢٠/١٢/٢٠٠٦لغایة  ١٨/١٠/٢٠٠٦و أخذ القراءات وعد الحشرات الكاملة الملتصقة علیھا ابتداًء من
استخدمت المصائد :وضع المصائد الالصقة في تقدیر الكثافة العددیة للقفاز تأثیر اتجاھات  -٣

قیاس ) خشب معاكس(الالصقة الصفراء في تقدیر الكثافة العددیة للحشرة ، إذ تم عمل ألواح خشبیة 
من الحقل  مكررات لكل اتجاه  ٥سم وبواقع  ٢٥سم وثبتت على أعمدة خشبیة بارتفاع ٦٠× سم ٦٠

نتائج الفقرة الثانیة وفي كل قسم من قسمي الحقل المروي بالسقي والقسم المروي على باالعتماد 
وتم مسح اللوحات  ١٠/١٢/٢٠٠٧ولغایة  ٢٤/٩/٢٠٠٧من  أسبوعیا، أخذت القراءات بالمرشات 

  .وتجدید الطالء اسبوعیاً 
استخدام وقورنت المتوسطات ب في التجربة  R C B Dتصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة استخدم 

االرتباط البسیط لبیان العالقة بین كثافة معامل واستخرج  ٠.٠٥اختبار دنكن عند مستوى احتمال  
  .الحشرة الموسمیة ودرجات الحرارة والرطوبة النسبیة 
  

  النتائج والمناقشة 
أظھرت البیانات المدرجة في  :قفاز األوراق  ألطوار  العددیةفي الكثافة تأثیر طریقة الري   -١

ظھر في العروة الخریفیة من العام   E. decedensأن بیض حشرة قفاز األوراق ) ١(الجدول 
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ورقة / بیضة   ٦وذلك في األسبوع الرابع من شھر أیلول بأعداد قلیلة  وبلغ أدنى متوسط لھ ٢٠٠٧
في الحقل المروي بطریقة السقي وازداد تدریجیاً وبصورة متذبذبة حتى وصل متوسط ذروتھ مركبة 

في األسبوع الثالث من شھر تشرین الثاني ، أما في الحقل المروي بالمرشات  ورقة مركبة/ بیضة ٢٣
بیضة وازداد لیبلغ أعلى متوسط  ٢.٤فقد بدأ بالظھور في األسبوع الثالث من شھر أیلول بأدنى متوسط 

فة العددیة وقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة في الكثا ،بیضة   ١٠.٤لھ 
العینة وطریقة الري فقد تفوقت أعداد البیض معنویاً في كل  أخذ للبیض نتیجة التأثیر المشترك لتاریخ

 ٢٣من األسبوعین الثالث والرابع لشھر تشرین الثاني في الحقل المروي بطریقة السقي وبمتوسط 
ائي إلى وجود فروق على التوالي ، كما أشارت نتائج التحلیل اإلحص ورقة مركبة/بیضة ١٨.٦و

  معنویة في الكثافة العددیة لبیض الحشرة باختالف
   

 وكامالت وحوریات العینات وطریقة الري في الكثافة العددیة لبیضأخذ تأثیر تاریخ  :) ١(الجدول 
  . ٢٠٠٧األوراق لعام  قفاز

أخذ تاریخ 
  العینة

طریقة 
  الري

  لكامالتل لكثافة العددیة ا  لحوریات الكثافة العددیة   الكثافة العددیة للبیض
أخذ التداخل بین تاریخ 

  العینة وطریقة الري
المتوسط العام 

  العینة أخذ لتاریخ
أخذ التداخل بین تاریخ 

  العینة وطریقة الري
المتوسط العام 

  العینة أخذ لتاریخ
أخذ التداخل بین تاریخ 

  العینة وطریقة الري
المتوسط العام 

  العینةأخذ لتاریخ 

  قيالس  ١٧/٩
  المرشات

  ط    ٠.٠
  ط ي   ٣.٢  ز. ٠  ط    ٠.٠

  ي- ح ٠.٨  ط ٣.١  ط ي   ٣
  ح- ز ٠.٦  ي- ط  ٠.٤

  السقي  ٢٤/٩
  المرشات

  ط - ھـ ٦
  ط ي   ٤.٤  و   ٤.٢ ح ط ٢.٤

  ي - ز ٢.٨  ز ح٤.٠ ي ك ٣.٦
  ح - و ٢.٤ ي - ز   ٢

  السقي  ١/١٠
  المرشات

  ط - ھـ ٦
  ي - و  ٦.٤  ھـ و ٤.٦ ح ط  ٣.٢

  ي - و    ٤.٢  و ح٥.٢ ك - ح  ٤
  و ز    ٣.٣ ي - ز   ٢.٤

  السقي  ٨/١٠
  المرشات

  ح - ھـ٧.٢
  ط - و  ٨.٠  ھـ و ٥.٥ ح ط  ٣.٨

  ي - و٤.٤  ھـز٦.٣ ي - ح  ٤.٦
  و ز    ٣.٦ ي - ز  ٢.٨

  السقي  ١٥/١٠
  المرشات

  ح - ھـ٧.٤
  ح- ھـ  ٨.٨  ھـ و ٥.٩ ط - و  ٤.٤

  و ز ٦.٠  و- د  ٧.١ ي - ح  ٥.٤
  و    ٤.٤ ي - ن  ٢.٨

  السقي  ٢٢/١٠
  المرشات

  ج ھـ ١١.٤
  و - د ١٠.٤  ج ھـ ٨.٥ ط - ھـ  ٥.٦

  و - ھـ ٧.٦  ج ھـ  ٨.٢ ي - ز  ٦
  ھـ و  ٥.٣ ي - و  ٣

  السقي ٢٩/١٠
  المرشات

  د - ب١٣.٤
  ج ھـ ٢.٢  د - ب  ١٠ ح - ھـ٦.٦

ـ د ٩.٥ ي - و   ٦.٨   د ھـ  ١٠.٦  ب 
  ھـ و   ٧.٥ ي - و ٤.٤

  السقي ٥/١١
  المرشات

  ب ج ١٥.٦
  د - ب ١٣.٦  ب ج  ١.٨ ح - د  ٨

  د ھـ ١١.٢  ج - أ ١٠.٤ ي - و   ٧.٢
  د ھـ   ٨.١ ط - و   ٥

١٢/١١  
  السقي

  المرشات
  ب ج ١٥.٨
  ب ج١٢.٢ ذ - د٨.٦

  ب ج١٥.٤
  أ ب  ١١.٨ ط - ھـ ٨.٢

  ج  ١٧.٠
  جـ   ١١.٤ و ز    ٥.٨

  السقي  ١٩/١١
  المرشات

  أ٢٣
  أ ب   ١٦.٤  أ ١٦.٧ د - ج ١٠.٤

  ب ٢٥.٦  أ ب ١١.٤ ي - و   ٦.٤
  ب   ١٥.٥ ح - و  ٥.٤

  السقي  ٢٦/١١
  المرشات

  أ ب١٨.٦
  أ ١٩.٦  أ ب   ١٣.٤ ح - د ٨.٢

  أ   ٣٣.٨  أ ١٢.٨ ي - ز     ٦
  أ   ١٩.٤ ط - و  ٥.٠

٣/١٢  
  السقي

  المرشات
  د - ب١٣.٤
  ب ج١٠.٣ ح - ھـ ٧.٢

  و - د  ١٠
  و - د  ٧.٣ ي - ح  ٤.٦

  ج د   ١٤.٤
  جـ د  ٨.٩ ي - و  ٣.٤

  السقي  ١٠/١٢
  المرشات

  ح - ھـ٧
  ك - ح  ٤  د و   ٦.٣ ح ط ٥.٦

  ي - و ٣  ز ح   ٣.٧ ي ك  ٣.٤
  ح - و    ٢.٦ ي - ز  ٢.٢

المتوسط العام 
  لطریقة الري

    أ ١٠.١    أ ٩.٤٥    أ ١٠.٣٤ السقي
    ب ٣.١٨    ب ٤.٩٤    ب ٥.٢٨ المرشات

حسب اختبار دنكن  %٥الیوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال  مودیاعالمتوسطات التي تشترك بنفس الحرف 
  .متعدد المدى

  

ورقة مركبة خالل األسبوع الثالث /بیضة  ١٦.٧واریخ أخذ العینات فكان أعلى متوسط لعدد البیض ت
من شھر تشرین الثاني وقد تفوق معنویاً على بقیة التواریخ ولم یختلف معنویاً عن األسبوع الرابع من 

عدد البیض ورقة مركبة وأدنى متوسط ل/بیضة  ١٣.٤الشھر نفسھ والذي بلغ فیھ متوسط عدد البیض
ورقة مركبة خالل األسبوع الرابع من شھر أیلول وكما تفوقت طریقة الري بالسقي /بیضة  ٤.٢كان 

بیضة  ٥.٢٨ورقة مركبة على طریقة الري بالمرشات وبمتوسط   /بیضة  ١٠.٣٤معنویاً وبمتوسط 
یة لبیض اللذین ذكرا أن الكثافة العدد) ٢٠٠٣( Williamsو Daaneوھذا یتفق مع. ورقة مركبة/

الذي یصیب العنب في كالیفورنیا قلت باستخدام الري  Erythroneura variabilis (Beamer)القفاز
بیضة على التوالي خالل شھري آب وأیلول  ٣.٦و ١بالتنقیط مقارنة بالري بالسقي والبالغ متوسطھا 

ورقة /حوریة  ٣.١أیلول وبمتوسطفي األسبوع الثالث من شھر بالظھور  األوراق بدأتفیما تبین  أن حوریات قفاز 
ورقة /حوریة ١٢.٨  وبمتوسطمركبة وازدادت أعدادھا تدریجیاً لتبلغ ذروتھا في األسبوع الرابع من شھر تشرین الثاني 
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كما كان للتأثیر المشترك لكل من تاریخ العینة وطریقة الري أثر في الكثافة العددیة للحوریات إذ بدأت .  مركبة
ورقة مركبة في الحقل المروي /حوریة ٣.٢في األسبوع الثالث من شھر أیلول وبمتوسط  الحوریات بالظھور

في األسبوع الرابع من شھر  ١٩.٦ورقة مركبة /بالسقي وازدادت أعدادھا تدریجیاً لتبلغ ذروتھا بمتوسط حوریة
ل في الحقل المروي ورقة مركبة في األسبوع الثالث من شھر أیلو/حوریة ٣تشرین الثاني في حین ظھرت بمتوسط 

كما . ورقة مركبة /حوریة ٨.٢بالمرشات لتزداد وتبلغ ذروتھا في األسبوع الثاني من شھر تشرین الثاني وبمتوسط 
تبین من التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة في الكثافة العددیة للحوریات بین كل من حقلي البطاطا المختلفین 

 ٤.٩٤و  ٩.٤٥بالسقي معنویاً على طریقة الري بالمرشات وبمتوسط  بطریقة الري إذ تفوقت طریقة الري
ورقة مركبة ،على التوالي ، وقد أظھر التداخل بین تاریخ أخذ العینة وطریقة الري وجود فروقات معنویة في /حوریة

الرابع ورقة مركبة في األسبوع /حوریة ١٩.٦أعداد الحوریات إذ تفوقت  طریقة الري بالسقي معنویا وبمتوسط  
ورقة مركبة  في األسبوع الثالث من شھر أیلول في /حوریة ٣من شھر تشرین الثاني في حین بلغ أدنى متوسط 

الحقل المروي بالمرشات ، ویعود سبب االختالفات المعنویة في كل من طریقتي الري للكثافة العددیة للحوریات إلى 
حقل البطاطا المروي بالمرشات مقارنة بالحقل المروي قلة أعداد البیض الموضوعة من قبل إناث القفازات في 

بالسقي فضال عن حركة الحوریات وتنقلھا على نباتات البطاطا في الحقل المروي بالسقي وانعكس ذلك على 
أن ذروة أعداد القفاز على أوراق العنب كانت في ) ١٩٩٤(وجودھا ،في حین اختلفت النتائج عما  ذكره الخفاف 

حوریة على أوراق العنب على التوالي ،أما فیما یتعلق بكامالت  ٣٢٠و ٣٢١موز بمجموع شھري حزیران وت
فقد بدأت بالظھور على نبات البطاطا في األسبوع الثالث من شھر أیلول  E. decedensحشرة قفاز األوراق 

مزدوجة ضربة /كاملة ١٩.٤ضربة مزدوجة ، وازدادت أعدادھا حتى وصلت أعلى متوسط /حشرة  ٠.٦بمتوسط 
في األسبوع الرابع من شھر تشرین الثاني وھذا الشھر تفوق معنویاً على بقیة األشھر وبدأت بالتناقص بعد ھذا 

ضربة مزدوجة وبینت /حشرة كاملة٢.٦التاریخ لتصل أدناھا في األسبوع الثاني من شھر كانون األول وبمتوسط 
حشرة  ٠.٨ امالت في كال الحقلین إذ بلغ ادني متوسط لھاالدراسة أنھ بسبب اختالف طریقة الري تباینت أعداد الك

ضربة مزدوجة في الحقل المروي بالسقي  وازدادت لتصل ذروتھا في األسبوع الرابع لشھر تشرین الثاني /كاملة
 ٠.٤ضربة مزدوجة ، في حین كان أدنى متوسط لھا في الحقل المروي بالمرشات /حشرة كاملة ٣٣.٨وبمتوسط 

ضربة مزدوجة في األسبوع الثالث من شھر /حشرة كاملة  ٥.٤بة مزدوجة ووصلت ذروتھا ضر/حشرة كاملة
كما أظھر التداخل بین تاریخ أخذ العینة وطریقة الري فروقات معنویة إذ تفوقت طریقة السقي في . تشرین الثاني 

شرة كاملة ، كما تفوقت ح  ٣٣.٨األسبوع الرابع من شھر تشرین الثاني معنویاً على باقي المعامالت وبمتوسط 
 ١٠.١٥الكثافة العددیة للكامالت في الحقل المروي بالسقي معنویاً على طریقة المرشات بمتوسط  عام مقداره 

ویعود السبب إلى كثرة حركة الكامالت في الحقل المروي بالسقي مقارنة بالحقل حشرة كاملة على التوالي  ٣.١٨و
وأتفق ظھور الحشرة   مع ما ذكره  ، الكامالت في الحقل المروي بالمرشاتالمروي بالمرشات وبالتالي قلة حركة 

Jan  في ظھور قفاز األوراق على محصول البطاطا في العروة الخریفیة في باكستان من شھر ). ٢٠٠٣(وآخرون
 راق إلى أن ظھور قفاز األو) ٢٠٠٥( وقد أشار كل من  محمد ووفاء. ١٩٩٤أیلول وإلى شھر كانون الثاني لعام 

على أشجار الحور كان من شھر مایس إلى نھایة كانون األول وبلغت ذروة ظھور الحشرة في األسبوع  الثالث من 
أن قفاز األوراق بدأ  )٢٠٠٥(وآخرون  Karutحشرة في حین ذكر  ٨٤٢.٧شھر تشرین الثاني بمتوسط 

  . بالظھور على محصول البطاطا في تركیا من شھر حزیران واستمر إلى شھر آب
كفCاءة المصCائد فCي تقCدیر الكثافCة العددیCة تCأثیر مسCاحة المصCائد الالصCقة الصCفراء وارتفاعھCا فCي -٢

أن الحشbرة ) ٢(أظھرت نتbائج ھbذه الدراسbة والموضbحة فbي الجbدول  :٢٠٠٦لعروة الخریفیة لكامالت ا
وذلbك فbي  ة مصbید/حشbرة ١.٨٢م وبمتوسbط  ٢٠٠٦بدأت بأعداد قلیلة وذلbك فbي العbروة الخریفیbة لعbام 

منتصف شھر تشرین األول وتذبذبت خالل الموسم ووصلت ذروتھا في األسبوع األول من شbھر كbانون 
وجود اختالفbات معنویbة واضbحة وقد تبین من التحلیل اإلحصائي   مصیدة  /حشرة ٥.٤األول وبمتوسط 

یفbي إذ سbجل بین مسbاحات وارتفاعbات المصbائد الموضbوعة فbي الحقbل علbى مbدى موسbم الزراعbة الخر
في األسبوع األول من شھر كانون األول عندما كانت مساحة المصbیدة مصیدة  /حشرة ٢٦أعلى متوسط 

سم من سbطح التربbة وقbد تفوقbت معنویbاً علbى بقیbة مسbاحات  ٢٥سم والموضوعة على ارتفاع  ٦٠×٦٠
ى بقیbbة المسbbاحات كمbbا یتضbbح أن تbbأثیر مسbbاحة المصbbیدة كbbان معنویbbاً ومتفوقbbاً علbb.وارتفاعbbات المصbbائد 

سbم فbي  ٦٠×٦٠علbى المصbیدة التbي مسbاحتھا مصbیدة  /حشbرة  ٥.٦٠للمصائد ، إذ سجل أعلى متوسط 
سم ویبدو من دراسbة تbأثیر المسbاحة  ٢٠×٢٠عندما كانت مساحة مصیدة  /حشرة ١.٣٧حین كان أدناھا 

bي األسbجلت فbرة سbة للحشbة عددیbى كثافbات أن أعلbذ العینbاریخ أخbع تbھر والمرتبطة مbن شbبوع األول م
حشbbرة  ٠.٤سbbم وأدناھbbا  ٦٠×٦٠علbbى المصbbائد بمسbbاحة مصbbیدة  /حشbbرة ١٣كbbانون األول وبمتوسbbط 

سم وذلك في األسbبوع األخیbر مbن شbھر تشbرین الثbاني ، أمbا عbن  ٦٠×٦٠عندما كانت مساحة المصیدة 
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  عالقbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbة ارتفbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاع المصbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbائد مbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbع تbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbاریخ
  



 ٢٠١١) ٢(العدد ) ٣٩(المجلد )                  ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                            

 

 ١٦٩

  

العددیbbة االسbbبوعیة لكbbامالت حشbbرة قفbbاز األوراق للعbbروة الصbbفراء وارتفاعھbbا فbbي كفbbاءة المصbbائد فbbي تقbbدیر الكثافbbة  تbbأثیر مسbbاحة المصbbائد الالصbbقة : )٢(الجbbدول 
  .٢٠٠٦الخریفیة لعام 

  
          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  .حسب اختبار دنكن متعدد المدى%  ٥المتوسطات التي تشترك في  الحقول األفقیةوالعمودیة بنفس الحرف الیوجد بینھا فرق معنوي عند مستوى احتمال 

مساحة 
  المصیدة

ارتفاع 
  المصیدة

 تاریخ أخذ  العینة
 االرتفاع× متوسط التأثیر 

المتوسط العام 
  ٢٠/١٢  ١٣/١٢  ٦/١٢  ٢٩/١١  ٢٢/١١  ١٥/١١  ٨/١١  ١/١١  ٢٥/١٠  ١٨/١٠ للمساحة

 سم ٢٠×٢٠

  سم ٢٥
٢  

 ز ـ ي
١,٦  

 ي -ز
٢  

 ي -ز
١,٦  

 ي -ز
٣,٤  

 ي -ز
٤,٦  

 ي - ھـ
٣,٨  

 ي -و
١,٨  

 ي -ز
١,٤  

 ي -ز
١,٢  

 ب٢,٣٤ ي -ز

 ب١,٤٦
 سم ٥٠

٠,٨  
 ي -ح 

١  
 ي -ز

١,٢  
 ي -ز

٢  
 ي -ز

٣  
 ي -ز

١,٤  
 ي -ز

٢,٨  
 ي -ز

١,٢  
 ي -ز

١,٤  
 ي -ز

١,٨  
 ب جـ١,٦٦ ي -ز

  ٠,٢ سم ٧٥
 ط ح

٠,٨  
 ي - ح

٠,٦  
 ي - ح

٠,٦  
 ي - ح

  صفر
 ي

٠,٢  
 ح ط

٠,٤  
 ي - ح

٠,٤  
 ي - ح

  صفر
 ي

٠,٦  
 جـ٠,٣٨ ي - ح

 التاریخ× متوسط المساحة 
١  

 و ز
١,١٣  
 و ز

١,٢٦  
 و ز

١,٤  
 و ز

٢,١٣  
 ز - ھـ

٢,٠٦  
 ھـ ـ ز

٢,٣٣  
 ز - ھـ

١,١٣  
 و ز

٠,٩  
 و ز

١,٢  
   و ز

 سم ٤٠×٤٠

  ١,٢  سم ٢٥
 ي -ز

٠,٦  
 ي - ح

١,٦  
 ي -ز

٢,٤  
 ي -ز

٢,٦  
 ي -ز

١,٦  
 ي -ز

٣,٢  
 ي -ز

٢,٤  
 ي -ز

٠,٤  
 ي - ح

١,٨  
 ب١,٧٨ ي -ز

 سم ٥٠ ب ١,٥٦
١,٢  

 ي -ز
١,٨  

 ي -ز
١  

 ي -ز
٢,٤  

 ي -ز
٢,٦  

 ي -ز
١  

 ي -ز
٣,٢  

 ي -ز
٢  

 ي -ز
٠,٨  

 ي - ح
١,٤  

 ب جـ١,٧٤ ي -ز

  ٠,٦ سم ٧٥
 ح ي

٠,٦  
 ي - ح

٠,٨  
 ي - ح

٠,٤  
 ي - ح

٠,٤  
 ي -جـ

٣,٤  
 ي -ز

١,٦  
 ي -ز

١,٨  
 ي -ز

٠,٨  
 ي - ح

١,٤  
 ب جـ١,١٨ ي -ز

 التاریخ× متوسط المساحة 
١  

 و ز
١  

 و ز
١,١٣  
 و ز

١,٧٣  
 و ز

١,٨٦  
 و ز

٢  
 ز - ھـ

٢,٦٦  
 ز - ھـ

٢,٠٦  
 ز - ھـ

٠,٦٦  
 ز

١,٥٣  
   ز -و

 سم ٦٠×٦٠

  ٩,٦  سم ٢٥
 ھـ و

٦,٨  
 ھـ ز

١٥,٢  
 ب جـ

١٧,٢  
 ب جـ

١٤  
 جـ د

١٩  
 ب

  صفر
 ل

٢٦  
 أ

٦  
 ط - ھـ

٥,٢  
 أ ١١,٩ ل - ھـ

 سم ٥٠ أ ٥,٦٠
١,٦  

 ي – ز
١,٦  

 ي -ز
١,٦  
 ز ي

٣,٨  
 ي -و

١,٤  
 ي -ز

١,٢  
 ي -ز

  صفر
 ي

٦,٨  
 ز - ھـ

٢,٢  
 ي -ز

٤,٢  
 ب ٢,٤٤ ي -و

  ١,٠٦ سم ٧٥
 ي -ز

١,٦  
 ي -ز

١,٢  
 ي -ز

٢,٢  
 ي -ز

٢,٢  
 ي -ز

٤,٦  
 ي - ھـ

١,٢  
 ي -ز

٦,٢  
 ح  - ھـ

٢,٢  
 ي -ز

٢,٤  
 ب ٢,٤٨ ي -ز

 التاریخ× متوسط المساحة 
٤,٠٨  
 د ھـ

٣,٣٣  
 ز -د

٦  
 د -ب

٧,٧٣  
 ب جـ

٥,٨٦  
 ھـ -جـ

٨,٢٦  
 ب

٠,٤  
 ز

١٣  
 أ

٣,٤٦  
 و ز

٣,٩٣  
 المتوسط العام لالرتفاع و -د

متوسط 
× االرتفاع 
  التاریخ

  ٤,٢٧  سم ٢٥
 ھـ -د

٣  
 و -د

٦,٢٧  
 ب جـ

٧,٠٦  
 ب جـ

٦,٦٦  
 ب جـ

٨,٤  
 أ ب

٢,٣٣  
 و -د

١٠,٠٦  
 أ

٢,٦  
 و -د

٢,٧٣  
 أ  ٥,٣٣ و -د

 سم ٥٠
١,٢  
  ھـ و

١,٤٦  
 ز -د

١,٢٧  
 و -د

٢,٧٣  
 و -د

٢,٣٣  
 و -د

١,٢  
 و -د

٢  
 و -د

٣,٣٣  
 و -د

١,٤٧  
 و -د

٢,٤٦  
 ب  ١,٩٤ و -د

  ٠,٦٢ سم ٧٥
  ح ـ ي

١  
 ھـ و

٠,٨٧  
 و

١,٠٧  
 ھـ و

٠,٨٧  
 و

٢,٧٣  
 و -د

١,٠٧  
 ھـ و

٢,٨  
 ھـ -د

١  
 ھـ ـ و

١,٤٦  
 ب  ١,٣٤ د و

  ٢,٠٣ متوسط العام للتاریخ
  جـ د

١,٨٢  
  جـ د

٢,٨  
 جـ د

٣,٦٢  
 ب جـ

٣,٢٩  
 ب جـ

٤,١١  
 أ ب

١,٨  
 جـ د

٥,٤  
 أ

١,٦٩  
 د

٢,٢١  
 جـ د
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فوقbbت معنویbbا علbbى كbbل مbbن سbbم قbbد ت ٢٥وجbbود الحشbbرة فقbbد تبbbین أن المصbbائد الموضbbوعة علbbى ارتفbbاع 
حشرة وذلك في األسبوع األول من شھر كbانون األول وعلbى  ١٠.٠٦سم وبمتوسط  ٧٥و ٥٠االرتفاع  

استخدام المصائد الالصقة الصفراء في حقول البطاطا للتنبbؤ بوجbود الحشbرة  تم اعتمادضوء ھذه النتائج 
سbbم مbbن سbbطح التربbbة والتbbي  ٢٥سbbم ووضbbعھا علbbى ارتفbbاع  ٦٠×٦٠مسbbاحات بیكbbون عنbbد اسbbتخدامھا 

والسبب في وجود الكامالت ضمن المساحة واالرتفbاع المbذكورین وتعbود استخدمت في الدراسة الالحقة 
إلى مسbاحة المصbیدة والتbي تكbون قریبbة مbن المجمbوع الخضbري للنبbات فضbالً عbن االرتفbاع المناسbب 

 Austroascu viridigrise القفbbاز ان وجbbود ) ١٩٩٦( Mensah بینمbbا ذكbbر . لنشbbاط  للحشbbرة 
(Paoli)   قةbbائد الالصbbتخدام المصbbن باسbbى القطbbان  علbbاع كbbى ارتفbbم  ٧٥-٢٥علbbار سbbین أشbbي حbbف

Rebeeca   رونbى  )٢٠٠٣(وآخbكري إلbر السbاز البنجbذاب قفbانجCiruliter tenellus  ائدbى المصbإل
 هذكbbرنتbbائج مbbع مbbا واتفقbbت ال سbbم ٦٠سbbم وبارتفbbاع  ٢٥×٢٠الالصbbقة الصbbفراء والتbbي كانbbت بمسbbاحة 

Altakan وCanhilal )اع  عن  )٢٠٠٤bن بارتفbى القطbازات علbائد  ٦٠وجود القفbتخدام المصbم باسbس
  .الالصقة الصفراء 

أوضحت :لقفازات األوراق في تقدیر الكثافة العددیة وضع المصائد الالصقة تأثیر اتجاھات - ٣
وجود اختالفات معنویة في ) ٣(ل نتائج التحلیل اإلحصائي لھذه الدراسة والمبینة في الجدو

وضع المصائد الالصقة أثر كبیر في تقدیر  التجاهأن العوامل المؤثرة في الدراسة ، فقد تبین 
حشرة للمصیدة على  ٥٩.٧٥للحشرة فقد تفوقت جھة الشرق معنویا وبمتوسط الكثافة العددیة 
فیما لم تختلف كل من  مصیدة /حشرة  ٣٩،٨٧٥،تلتھا جھة الشمال بمتوسط بقیة االتجاھات 

حشرة  ٢٦.٠٤٢و  ٢٨.٥٨الكثافة الحشریة فیما بینھما إذ بلغ متوسط جھتي الجنوب والغرب 
السقي وطریقة الري فقد تفوقت طریقة المصائد  اتجاه تأثیرعلى التوالي أما عن لكل مصیدة 

ً على باقي المعامالت وبمتوسط  فیما كان  مصیدة / حشرة ٩٠.٧٥ومن الجھة الشرقیة معنویا
ومن مصیدة  /حشرة ١٣.٠٨٣أدناه من الجھة الغربیة في الحقل المروي بالمرشات وبمتوسط 

 ٥٦.٣٧٥ھذا یتضح أن الحقل المروي بالسقي سجل أعلى كثافة عددیة للحشرة وبمتوسط 
مما مصیدة  /حشرة ٢٠.٧٧فیما كان متوسطھا في الحقل المروي بالمرشات مصیدة  /حشرة

ري أثراً كبیراً في زیادة الكثافة العددیة للحشرة أما فیما یخص تأثیر اتجاه یؤكد أن لطریقة ال
المصائد في أثناء موسم الدراسة فقد تبین أن المصائد التي وضعت باتجاه الشرق قد سجلت 

مصیدة  / حشرة ١١٩أعلى متوسط لھا في األسبوع الرابع من شھر تشرین الثاني وبمتوسط 
سجلت باتجاه الغرب في مصیدة /واحدة في حین كان أدناھا حشرة  تفوقت على باقي المعامالت

كما تباینت النتائج وأظھرت فروقات معنویة باشتراك العوامل .األسبوع الرابع من شھر أیلول
الثالثة وھي االتجاھات وطریقة الري وتاریخ أخذ العینات فقد تبین أن أعلى كثافة عددیة 

األسبوع الرابع من شھر تشرین الثاني في الحقل المروي للحشرة سجلت من الجھة الشرقیة في 
إلى انجذاب كل ) ٢٠٠٧(  Gencsoylaأشار مصیدة  في حین /حشرة ١٨٣بالسقي وبمتوسط 

إلى المصائد الالصقة الصفراء من جھتي  E. decipiensو  E. decedensمن القفازین 
 Bentzن ، بینما ذكر سم عن سطح األرض في حقول القط ٣٠الشمال والجنوب وبارتفاع 

إلى المصائد الالصقة الصفراء باتجاه  E. fabaeانجذاب قفاز البطاطا ) ٢٠٠٤( Townsedو
  .وھي أشجار تزرع في الوالیات المتحدة  الغرب أكثر من بقیة الجھات على أشجار القیقب

أشارت :یةألطوار الحشرة مع درجات الحرارة  والرطوبة النسبالكثافة العددیة العالقة بین - ٤
إلى متوسط الكثافة العددیة ألطوار حشرة قفاز األوراق  ) ٤(البیانات الموجودة في الجدول 

على نبات البطاطا إذ بدأت اإلصابة بأعداد قلیلة في األسبوع الرابع من شھر أیلول من عام 
٪ ٣٨.٥م ورطوبة  ٢٧.٨ْبیضة عند متوسط درجة حرارة  ٤.٢وكان أدنى متوسط لھا  ٢٠٠٧

الصید المستخدمة وھي شبكة الصید والمصائد  تيطریق كال كاملة نتجت من ٠.٦حوریة و ٣.١
م  ٢٦.١٥ْعند متوسط درجة الحرارة في األسبوع الثالث من شھر أیلول الالصقة الصفراء 

بیضة في  ١٦.٧٪ ، واستمرت أطوار الحشرة بالزیادة حتى وصل متوسط ذروتھا ٢٩ورطوبة 
في  .٪ ٥٦م ورطوبة  ٩.٢ْشرین الثاني عند متوسط درجة حرارة األسبوع الثالث من شھر ت

في األسبوع الرابع من شھر تشرین  ٢٩٥.٩والكامالت  ١٢.٨حین كانت ذروة الحوریات 
٪ ، وقد أثبت التحلیل اإلحصائي أن ھناك ٥٦.٥م ورطوبة  ١٣.٥ْالثاني عند درجة حرارة 

ً بین كل من درجات الحرارة والرط ً معنویا الكثافة العددیة لكل من أطوار والنسبیة  وبة ارتباطا
ً بین درجات الحرارة وكل من البیض والحوریات  ً سالبا الحشرة فقد كان االرتباط معنویا

ً  ، ٠.٥٤١- و ٠.٤١٥-  و ٠.٥٤١- والكامالت وكان مقداره  على التوالي ، في حین كان معنویا



 ٢٠١١) ٢(العدد ) ٣٩(المجلد )                  ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                            

 

 ١٧١

ً بین الرطوبة النسبیة وكل من البیض والحوریات وا  ٠.٤٦٩ و ٠.٦٠٧لكامالت مقداره موجبا
   . ٠.٥٧٣ و

العددیbbة األسbbبوعیة تbbأثیر االتجاھbbات األربعbbة وطریقbbة الbbري فbbي تقbbدیر متوسbbط الكثافbbة  : )٣(الجbbدول 
األوراق علbbى نبbbbات البطاطbbbا باسbbتخدام المصbbbائد الالصbbقة الصbbbفراء لعbbbام  لكbbامالت قفbbbاز

٢٠٠٧.  
أخذ تاریخ 

  طریقة الري  العینة
تأثیر التاریخ   الت لالتجاھات األربعةأعداد لكاممتوسط 

  والري
تأثیر تاریخ 

  الغرب  الشرق  الجنوب  الشمال  العینةأخذ 

٢٤/٩  
  ل ك  ٥.٧٥  ب -ج    ٢  ج -ر  ١٢  ج -ذ   ٦  ج ـ أ    ٣  سقي

  و   ٤
 ل    ٢.٢٥ صفر   ج  ج -ح     ٧  صفر   ح  ج ب    ٢  مرشات

   ت  ١  ت -ر ٩.٥  ش ت   ٣  تش  ٢.٥  العینةأخذ  تأثیر االتجاه وتاریخ 

١/١٠  
 ك -ح١٤.٢٥ ح -ف   ١٤  ج - س   ٢٣  ح -ث   ١٠  ح -ث    ١٠  سقي

  ھـ   ١١
 ل -ي  ٧.٧٥ ج -ض   ٤  ح -ر  ١٢  ج -ر     ٦  ث ـ ج     ٩  مرشات

   ت -ر   ٩  ش - ف١٧.٥  ت -ر     ٨  ت -ر   ٩.٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

٨/١٠  
 د ھـ ٣٥ ج -ص١٧  ھـ و    ٨٤  ج -ر  ١٢  ض -م  ٢٧  سقي

  د ٢٣.٧٥
 ك -ط ١٢.٥ ج -ذ   ٦  ج -ف   ١٨  ج -ش  ١١  ص ـ ج١٥  مرشات

   ث - ش ١١.٥  ك -و   ٥١  ت -ر ١١.٥  ع ـ ر   ٢١  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

١٥/١٠  
 د   ٣٨.٥ ب -س  ٢٢  ح -ھـ   ٧٤  ج -ص   ١٥  ع -ي    ٤٣  سقي

  ث ٢٧.٧٥
 ي - ح  ١٦ ج - ش   ١١  ب - ن ٢٥  ت ج    ١٠  ف -ج   ١٨  مرشات

   ث -ص٦.٥  ك -د   ٤٩.٥  ر ت    ١٢.٥  ص -م  ٣٠.٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

٢٢/١٠  
 د ٤١.٧٥ أ - ج   ٣  ھـ و   ٨٤  ب -ن   ٢٥  ك -ز   ٥٥  سقي

  د ٣٠.٦٢٥
 ط -ز ١٩.٥ ھـ -ر   ١٣  ب -ن   ٢٦  ج -ق   ١٤  ن -ب   ٢٥  مرشات

   ت -ر   ٨  ي -و   ٥٥  ر -ع  ١٩.٥  س - ي   ٤٠  وتاریخ  أخذ العینةتأثیر االتجاه 

٢٩/١٠  
 ح ٦٣.٧٥ ن - ط   ٤٧  د ھـ  ٩٣  ن -ط  ٤٨  ط -و   ٦٧  سقي

  ج ٤٢.٥
 ط -ز ٢١.٢٥ ج -ش  ١١  خ -م  ٣٠  ج -ص ١٦  ذ - م   ٢٨  مرشات

   ف -ن  ٢٩  ز -د ٦١.٥  ع - ك ٣٢  ل-ز  ٤٧.٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

٥/١١  
 ب ٧٦.٥ ن -ح   ٥٣  ج د  ١٠٩  ط -و   ٦٧  ز -ھـ     ٧٧  سقي

  ب ٥١.٧٥
 ن - و ٢٧ ج -ع   ٢١  ش -ك   ٣٤  ج -ع  ٢١  ث -ل   ٣٢  مرشات

   س -ي  ٣٧  ھـ -و  ٧١.٥  ن - ط   ٤٤  ي - و   ٥٤.٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

١٢/١١  
 أ ٩٧.٥ ج د  ١٠٥  ب ج   ١١٥  د ھـ    ٩٢  ھـ ز    ٧٨  سقي

  أ ٦٤.٦٣
 ب و ٣١.٧٥ ج - س   ٢٣  ت -ل   ٣٧  ب -ن   ٢٥  ع -ل   ٤٢  مرشات

   و- ج  ٦٤.٠  ب ج  ٧٦.٠  ط - ھـ  ٥٨.٥  ح -ھـ   ٦٠  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

١٩/١١  
 أ ٩٧.٧٥ ز-ھـ   ٧٦  ب  ١٣٣  ح -ھـ   ٧٣  ج د  ١٠٩  سقي

  أ   ٦٦
 د ھـ ٣٤.٢٥ ج - ع ٢١  ف -ك  ٤٠  ث -ل    ٣١  س - ط   ٤٥  مرشات

   ل - و ٤٨.٥  ب   ٨٦.٥  ك -و  ٥٢  ب ج  ٧٧  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

٢٦/١١  
 أ ١٠١.٧٥ ط -و  ٦٧  أ   ١٨٣  ج - ھـ  ٧٤  ھـ و    ٨٣  سقي

  أ ٦٩.١٢
 د ھـ ٣٦.٥ ب - ع ٢٠  ك -ز  ٥٥  ت -ك   ٣٣  ك ص    ٣٨  مرشات

   ن -ط  ٤٣.٥  أ     ١١٩  ي -و  ٥٣.٥  ح - ھـ  ٦٠.٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

٣/١٢  
 ب ج ٦٨.٥ ط م  ٤٩  ب ج  ١١٥  س -ط    ٤٥  ط -و   ٦٥  سقي

  ب٤٦.٢٥
 ھـ ـ ز ٢٤ ف ب  ١٨  د -ك   ٣٥  ج -ف   ١٨  ب -ن   ٢٥  مرشات

   ع - ي ٣٣.٥  د -ب ٧٥  ف -م  ٣١.٥  م -ح   ٤٥  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

١٠/١٢  
 د ٣٣.٢٥ ت -ل  ١٣  ي -ز   ٦٤  ب - س   ٢٢  ش -ك   ٣٤  سقي

  د ٢٤.٨٧٥
 ي -ح ١٦.٥ ج -ث  ٩  ض - م   ٢٧  ج -ر   ١٢  ج -ف   ١٨  مرشات

   ر -ع  ١١  م -ح ٤٥.٥  ش-ص  ١٧  ت - س   ٢٦  تأثیر االتجاه وتاریخ  أخذ العینة

تأثیر الري 
  واالتجاه

تأثیر طریقة  ج  ٣٩  أ ٩٠.٧٥  ج  ٤٠.٧٥  ب    ٥٥  سقي
 الري

  أ ٥٦.٣٧٥

  ب ٢٠.٧٧ ھـ ١٣.٠٨٣  د ٢٨.٨٣  ھـ ١٦.٤١٦  د ٢٤.٧٥  مرشات

     ج ٢٦.٠٤  أ ٥٩ .٧٩  ج ٢٨.٥٨  ب ٣٩.٨٧٥  تأثیر االتجاھات

  .حسب اختبار دنكن متعدد المدى% ٥المتوسطات التي تشترك بنفس الحرف عمودیا الیوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى احتمال 
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عن وجود ارتباط معنوي )١٩٩٤(ولم تتفق ھذه النتائج مع ما أشار إلیھ الخفاف 
د دراسة بیئة ـــمع الرطوبة عن ٠.٥٣- مع درجات الحرارة ومعنوي وسالب  ٠.٤٩وموجب 

وكذلك لم تتفق مع ما . على أشجار العنب باستخدام المصائد الالصقة الصفراء  قفـاز األوراق
شجار أ عن وجود ارتباط سالب  بین حشـرة قفاز األوراق على) ٢٠٠٥(وجده محمد ووفاء 

  . ٠.٢٥٤- الحور و الرطوبة النسبیة قدره 
  

 Empoasca decedensالحشbbbرة  ألطbbbواریوضbbbح العالقbbbة بbbbین الوجbbbود الموسbbbمي : ) ٤(لجbbbدول ا
  .٢٠٠٧النسبیة لعام  والرطوبة  الحرارة  ودرجات

  العینة أخذ  تاریخ
متوسط درجات   متوسط الكثافة العددیة ألطوار الحشرة

  الحرارة ْم
ة متوسط  الرطوب

  الكامالت  الحوریات  البیض  %النسبیة

  ٢٩.٠  ٢٦.١٥  ھـ ٠.٦  و ز ٣.١  صفر ھـ  ١٧/٩

 ٣٨.٥  ٢٧.٨  و -ھـ ١٨.٤  ھـ و ٤.٠  د ھـ ٤.٢  ٢٤/٩

 ٤٠.٥  ٢٨.٨  و -د ٤٧.٣  ر -د  ٥.٢  د ھـ ٤.٦  ١/١٠

 ٣٣.٠  ٢٥.٠  و -د ٩٨.٦  د ج ٦.٣  و د ٥.٥  ٨/١٠

 ٥٠.٥  ٢٥.٢٥  و -ب١١٣.٤  د ج ٧.١١  د ج ٥.٩  ١٥/١٠

 ٤٨.٠  ٢١.٢  و -ب١٢٩.١  د -ب ٨.٢  د –ب  ٨.٥  ٢٢/١٠

 ٥١.٠  ١٨.٦  ھـ -أ ١٧٧.٥  ج -أ ٩.٥  جب  ١٠.٠  ٢٩/١٠

 ٥٧.٥  ٢٢.٢٥  د -أ ٢١٥.١  ج -أ ١٠.٤  ب ١١.٨  ٥/١١

 ٥٦.٠  ١١.٩  ج -أ ٢٦٩.٩  أ ب ١١.٨  أ ب ١٢.٢  ١٢/١١

 ٦٦.٠  ٩.٢  أ ب ٢٧٩.٥  أ ب ١١.٤  أ ١٦.٧  ١٩/١١

 ٥٦.٥  ١٣.٥  أ ٢٩٥.٩  أ ١٢.٨  أ ١٣.٤  ٢٦/١١

 ٦٢.٠  ١٠.٥  ھـ -أ ١٨٧.٤  ھـ - ج ٧.٣  جب  ١٠.٤  ٣/١٢

 ٦٠.٠  ٩.٢  و -ج ١٠٨.١  ز -ھـ  ٣.٧  د ج ٦.٣  ١٠/١٢

قیمة 
  االرتباط

     ٠.٥٤١-  ٠.٤١٥-  ٠.٥٤١-  حرارة

     ٠.٥٧٣  ٠.٤٦٩  ٠.٦٠٧  رطوبة
حسب اختبار دنكن متعدد % ٥ستوى احتمال یوجد بینھا فروق معنویة عند م حرف عمودیا الالالمتوسطات التي تشترك بنفس ا          
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ABSTRACT  

Irrigation methods and sticky traps study of the leafhopper Empoasca 
decedens (Paoli) Which were conducted in AlRashidieh region during growing 
season 2006 and 2007 in two potatoes fields showed  that the infestation of 
leafhopper started in  the third week of September with  an average of 0.6 adult  
and reached its peak in the fourth  week of November with an  average 19.4 
adults using  hunting hand net  double blow in both two fields The study also 
indicated that the heights population density of insect eggs was in the fourth 
week of September with an average of 6 and   2.4 eggs respectively in both 
fields these averages have increased, reaching a peak in the third  week of 
November with an average 23 and 10.4 eggs respectively, the study also 
indicated that the  population density of Nymphs  reached a maximum amount 
during the second and fourth week of November with an average of 19.6 and 
8.2 Nymph in both fields respectively, while the lower average was in the third 
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week of  September with r an average o f3.2 and 3 Nymph when the stick 
yellow traps were used  the result  shows that the best dimensions of was  60 × 
60 cm  at 25 cm from the level of earth also found that the best direction  was 
the Eastern, the North ,the  South and last  West with an average 59.8 ,39.5, 
28.58 and 26.87  adults respectively. The study also showed that the best  
irrigation way to reduce insect population sprays was the  irrigation giving 
lower of adult 20.77 comprise with the irrigation by flooding irrigated which 
given  was 56.60 adult 
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