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  الخالصة
دیة نفذت الدراسة في مشجر الحور التابع لمحطة بحوث البستنة والغابات الواق٤ع ف٤ي منطق٤ة الرش٤ی       

 Empoasca decedens Poaliووج٤٤د أن حش٤٤رة قف٤٤از األوراق  ٢٠٠٢بالموص٤٤ل ف٤٤ي أثن٤٤اء الع٤٤ام 
(Cicadellidae,Homoptera)  كان٤٤ت موج٤٤ودة عل٤٤ى أش٤٤جار الح٤٤ور م٤٤ن بدای٤٤ة ش٤٤ھر أی٤٤ار وال٤٤ى نھای٤٤ة

لحشرات المنجذبة للمصائد الالص٤قة ا أعداد ،وأوضحت النتائج أن  من موسم الدراسةشھر كانون األول 
التجرب٤ة ، وكان٤ت المس٤تخدمة ف٤ي تش٤رین األول عل٤ى س٤الالت الح٤ور  ذروتھا في شھر لصفراء  بلغت ا

علیھ٤٤ا أكث٤٤ر م٤٤ن بقی٤٤ة  المص٤٤طادة  أكث٤٤ر حساس٤٤یة لإلص٤٤ابة إذ بلغ٤٤ت أع٤٤داد الحش٤٤رة Pd.618الس٤٤اللة 
حش٤٤رة  ٢٨.┛┛١ و٢٠٥.٦و ٢٥٥.٠٢  و٢٩٧.٥٦ -P.d.479,P.d.470,P.d.618 R,110الس٤٤الالت 

العین٤ات  أخذ  والي ،وأشار التحلیل اإلحصائي إلى وجود فروق معنویة بین السالالت ، تواریخعلى الت ،
األسبوعیة والكثافة العددیة الشھریة فضال عن وج٤ود ارتب٤اط موج٤ب وغی٤ر معن٤وي ب٤ین مجم٤وع أع٤داد 

وب٤ة وس٤البا م٤ع الرط) ٠.٠٦١١٢(الحشرة على السالالت مع درجات الحرارة للعینات األس٤بوعیة ق٤دره 
) ٠.٠٨١٩١- (للمجامیع الشھریة فكان االرتباط سالبا وغی٤ر معن٤وي ق٤دره  ،أما بالنسبة )٠.٢٥٣٩٨-(النسبیة قدره

  .) ٠.٥٧٠٠١( وموجبا ومعنویا مع الرطوبة النسبیة قدره
   

  المقدمة
ة تعد أشجار الحور من أشجار الغابات المھمة في معظم دول العالم ، إذ تقدر المساحة المشجر        

وتنتشر ) . ١٩٨١، Joblingو ١٩٧٩،FAO(ملیون ونصف ھكتار  بما یقاربالحور في العالم 
أشجار الحور في العراق على ضفاف األنھر في المنطقة الشمالیة والوسطى ، ویدخل خشبھ في صناعة 

 ١٩٨٠،  Smith(الورق واأللواح الخشبیة والرقائق والشخاط وألواح الفایبر والصناعات الیدویة 
فضال على أن زراعة أشجار الحور تعد حالیا من المشاریع الزراعیة االستراتیجیة ) ١٩٨٨العبادي ،و

المختلفة  الفراتي و األسود واألبیض واألوربي  عھا انواتصاب أشجار الحور في العراق ب. في العراق 
ت العصارة بالعدید من اآلفات الحشریة كالرابطات والحفارات وماصا ) ١٩٧٩داؤد،( األمریكي 

 P. Empoasca                           وتسبب لألشجار أضرارا كبیرة وتعد حشرة قفاز األوراق
decedens امتصاص  ةالضرر نتیجإذ تظھر علیھا أولى عالمات  من الحشرات الماصة للعصارة النباتیة

أو عالمات   ة ظھور ندبالحوریات والبالغات للعصارة النباتیة من السطح السفلي لألوراق عامة مسبب
إفراز الندوة العسلیة التي  فضالً عن صغیرة صفراء باھتة وواضحة على السطحین العلوي والسفلي 

  .تتجمع علیھا األتربة وتنمو علیھا الفطریات 
ومن خالل مراجعة المصادر الخاصة بحشرات الغاب٤ات ل٤م ی٤تم العث٤ور عل٤ى أي إش٤ارة إل٤ى وج٤ود       

لعراق وفي الكثی٤ر م٤ن دول الع٤الم ولك٤ن وج٤دت ھ٤ذه الحش٤رة ف٤ي أمریك٤ا عل٤ى أش٤جار ھذه الحشرة في ا
 Graphocephalaأن قف٤٤٤از أوراق الصفص٤٤٤اف  ) ٢٠٠٢(وآخ٤٤٤رون  shockالح٤٤٤ور إذ ذك٤٤٤ر      
confluens Uhler   إذ أدت  ١٩٩٩یصیب الحور أیضا إذ ل٤م یع٤رف كاف٤ة اقتص٤ادیة عل٤ى الح٤ور قب٤ل

امی٤ة وبالت٤الي فق٤دان الس٤كون القم٤ي مم٤ا ادى ال٤ى نم٤و الش٤جرة بطریق٤ة غی٤ر اإلصابة إلى م٤وت القم٤م الن
  . طبیعیة مع قمة مسطحة واعطاء  مظھر مكنسة الساحرة

طریقة میكانیكیة دقیقة وسھلة ورخیصة وفعالة لتقدیر الكثاف٤ة  انھاالمصائد الالصقة الصفراء بتعد         
صقة بمختلف أش٤كالھا وأنواعھ٤ا  انتش٤ر ف٤ي الم٤دة  األخی٤رة استخدام المصائد الال أن إذالعددیة للحشرات 

من حیث كونھا طریقة للمكافح٤ة ف٤ي البی٤وت الزجاجی٤ة أو الحق٤ول وأعط٤ت نت٤ائج جی٤دة ف٤ي تقلی٤ل أع٤داد 
إل٤٤ى أن المص٤٤ائد الالص٤٤قة الص٤٤فراء ) ┛١٩٩(الكثاف٤٤ة العددی٤٤ة لھ٤٤ا، إذ أش٤٤ار الخف٤٤اف قی٤٤اس  الحش٤٤رات أو

 و األزرق و األخض٤ر واألب٤یض  و األص٤فر( أللوان المس٤تخدمة ف٤ي الدراس٤ة كانت المفضلة على بقیة ا
 P. Empoascaو .Arboridia hussaini Gأوراق  العن٤ب في جذب نوعین م٤ن قف٤از ) األحمر واألسود

decedens حشرة على اللون االحمر للمدة   ١٨٦حشرة على اللون األصفر  و  ٢٦٨٧ ، حیث بلغ مجموع أعداد النوعین



إن استخدام المصائد الالصقة الص٤فراء  )١٩٩٨( و آخرون Abdel – Mageedوذكر .  ┛٢٨/٧/١٩٩- ٢٣/٦من 
عل٤ى محص٤ول  .Bemesia tabaci Gennلحش٤رة الذباب٤ة البیض٤اء أدى إلى خف٤ض أع٤داد الب٤یض والحوری٤ات 

  Barnaي، وقد استخدم ـعلى التوال،%┛١ -   ٣٠.٧و ┛١-  ٢٩.٦الطماطھ في مصر من
_________________________________________________ 

  ٢٠٠٥/     ٦/ ١٥وقبولھ    ┛٢٠٠/ ١٠/ ١٢تاریخ تسلم البحث 
أربع٤٤ة أن٤٤واع م٤٤ن المص٤٤ائد وم٤٤ن ض٤٤منھا المص٤٤ائد الالص٤٤قة الص٤٤فراء لتق٤٤دیر أع٤٤داد ) ١٩٩٨(وآخ٤٤رون 

ش٤رات ب٤ین أع٤داد الح قارن٤ةوذل٤ك للم Diabcotica virgifera Le Conteحش٤رة دودة ج٤ذور ال٤ذرة  
إل٤٤ى ) ١٩٩٨(وآخ٤رون  Cho  KiJongوأش٤ار  .ف٤ي أن٤واع المص٤٤ائد ف٤ي حق٤٤ول ال٤ذرة وف٤ول الص٤٤ویا 
 Frankliniellaحش٤٤رة الث٤٤ربس الكثاف٤٤ة العددی٤٤ة لاس٤٤تخدام  المص٤٤ائد الالص٤٤قة الص٤٤فراء ف٤٤ي تق٤٤دیر 

accidentalis ی٤٤ة طریق٤٤ة العین٤٤ات الورققارنتھ٤٤امع الموج٤٤ودة ف٤٤ي البی٤٤وت الزجاجی٤٤ة عل٤٤ى القرعی٤٤ات وم
 Shockكم٤ا اك٤د والعد المباشر على النبات وكان٤ت المص٤ائد الالص٤قة أفض٤ل م٤ن الط٤ریقتین األخی٤رتین 

ان المصائد الالصقة الصفراء ھي االكث٤ر فائ٤دة ف٤ي الكش٤ف ع٤ن بالغ٤ات قف٤از اوراق ) ٢٠٠٢(واخرون 
تفرع٤ات من طریقتي الكنس الھوائي والفحص المرئ٤ي ل٤الوراق النامی٤ة م٤ن  G.confluensالصفصاف 

الص٤٤فراء كان٤٤ت المفض٤٤لة ف٤٤ي ج٤٤ذب  أن المص٤٤ائد الالص٤٤قة) ٢٠٠٢(وأش٤٤ار المع٤٤روف  .الج٤٤ذع الس٤٤فلیة 
الكثاف٤ة  حس٤ابو Chaitophorus populialbae Boyerحش٤رات الم٤ن الت٤ي تص٤یب أش٤جار الح٤ور 

األحم٤٤ر  و األزرق و األخض٤٤ر وع٤٤ن بقی٤٤ة المص٤٤ائد ذات األل٤٤وان األخ٤٤رى مث٤٤ل األب٤٤یض  لم٤٤نالعددی٤٤ة ل
وھدفت الدراسة الحالیة إلى استخدام المصائد الالصقة الص٤فراء ف٤ي تق٤دیر الكثاف٤ة العددی٤ة لحش٤رة .األسودو

  قفاز الحور 
  

  البحثوطرق مواد 
نفذت الدراسة في مشجر الحور التابع لمحطة بحوث البستنة والغابات الواق٤ع ف٤ي منطق٤ة الرش٤یدیة        

ت من الحور وقد  تم اختی٤ار أرب٤ع س٤الالت منھ٤ا  لدراس٤ة بالموصل حیث تتوفر في المشجر عشر سالال
-Populus deltoides 470  ,  P. d. 497 , P.d.  618 ,   Rالكثافة العددی٤ة للحش٤رة علیھ٤ا  وھ٤ي 

وذل٤٤ك بس٤٤بب ت٤٤وفر المك٤٤ررات الالزم٤٤ة للتجرب٤٤ة ، وق٤٤د ت٤٤م تثبی٤٤ت مص٤٤ائد ص٤٤فراء الص٤٤قة بم٤٤ادة .  110
) س٤م ١٨×٢٥( ٢س٤م ٥٠┛رات الحور  وتبل٤غ مس٤احة المص٤یدة على شجی)الصق القوارض( االترارات 

وبواقع ثالثة مكررات لك٤ل س٤اللة وض٤عت بش٤كل عش٤وائي  طلیة من الطرفین باللون األصفر الدھني وم
ان٤ھ ت٤م تعلی٤ق المص٤ائد )  ٢٠٠٢(واخ٤رون  Shockاذ اش٤ار  م عن مستوى سطح األرض١.٥وبارتفاع 

ل عش٤رة أی٤ام ابت٤داء م٤ن األس٤بوع األول م٤ن ش٤ھر أی٤ار ، وت٤م فح٤ص المص٤ائد ك٤ تحت التفرع الشجري 
وذل٤ك بتس٤جیل أع٤داد الحش٤رات الموج٤ودة  ٢٠٠٢وحتى األسبوع األخیر من شھر كانون األول من عام 

 في الربع العلوي األیمن من الوجھ األول ، ثم یضرب كل ربع في أربعة وبعدھا تجم٤ع أع٤داد الحش٤رات
، ت٤٤م تش٤٤خیص الحش٤٤رة ف٤٤ي متح٤٤ف الت٤٤اریخ  ة م٤٤ع ك٤٤ل ق٤٤راءة جدی٤٤دة م٤٤ع تجدی٤٤د م٤٤ادة االت٤٤رارات ألالص٤٤ق

ص٤٤ممت التجرب٤٤ة باس٤٤تخدام التص٤٤میم العش٤٤وائي الكام٤٤ل واختب٤٤رت النت٤٤ائج بطریق٤٤ة .  الطبیع٤٤ي ف٤٤ي بغ٤٤داد 
لتوض٤٤یح  .ف٤٤ي تحلی٤٤ل النت٤٤ائج     SASباالعتماد عل٤٤ى نظ٤٤ام دنك٤ن واس٤٤تخدمت معادل٤٤ة االرتب٤٤اط البس٤٤یط

دیة للحشرة مع درج٤ات الح٤رارة والرطوب٤ة النس٤بیة الت٤ي ت٤م الحص٤ول علیھ٤ا م٤ن العالقة بین الكثافة العد
دائ٤٤رة األن٤٤واء الجوی٤٤ة ف٤٤ي منطق٤٤ة الرش٤٤یدیة بالموص٤٤ل وك٤٤ذلك العالق٤٤ة ب٤٤ین ت٤٤واریخ اخ٤٤ذ العین٤٤ات والس٤٤الالت 

  .وأشھر السنة 
  

  النتائج والمناقشة
حش٤٤رة قف٤٤از األوراق                    لبالغ٤٤ات  عددی٤٤ةإل٤٤ى الكثاف٤٤ة ال) ١(أش٤٤ارت البیان٤٤ات المدرج٤٤ة ف٤٤ي الج٤٤دول          

Empoasca decedens أش٤جار الح٤ور ،إذ  عل٤ى بع٤ض س٤الالت المنجذبة للمصائد الالص٤قة الص٤فراء
-Rبدأت اإلصابة بأعداد قلیلة من الحشرات في األسبوع الثاني من شھر أیار وكانت اقلھا عل٤ى الس٤اللة 

الزی٤٤ادة والنقص٤٤ان وبص٤٤ورة متذبذب٤٤ة عل٤٤ى جمی٤٤ع الس٤٤الالت إل٤٤ى أن ، ث٤٤م اس٤٤تمرت أع٤٤داد الحش٤٤رة ب 110
.  س٤٤اللة / حش٤٤رة   ١١وبمع٤٤دل  وص٤٤لت ف٤٤ي نھای٤٤ة ش٤٤ھر ك٤٤انون األول إل٤٤ى أدن٤٤ى مس٤٤توى ف٤٤ي أع٤٤دادھا

ویالحظ من الجدول المذكور إن أعداد البالغات للقفاز وص٤لت ذروتھ٤ا ف٤ي أوق٤ات مختلف٤ة عل٤ى  الس٤اللة 
ف٤ي نھای٤ة  P.d. 479عل٤ى الس٤اللة ) حش٤رة٩٨.٧┛(ف٤ة إذ بلغ٤ت ذروة أع٤دادھانفسھا  أو السالالت المختل

  ٢.┛٥٦   P.d.470 ،P.d. 618ش٤٤٤ھر تش٤٤٤رین األول   كم٤٤٤ا بلغ٤٤٤ت ذروة أع٤٤٤دادھا عل٤٤٤ى الس٤٤٤الالت 



على التوالي في األسبوع الثاني من شھر تشرین الثاني ، في حین بلغ٤ت ذروتھ٤ا عل٤ى  ،حشرة  ٩٣.٣┛,
وأوض٤ح التحلی٤ل . حش٤رة٢٩٠.٧بوع الثال٤ث م٤ن ش٤ھر تش٤رین األول إذ بلغ٤ت في األس٤ R.-110الساللة 

  P.d.618ب٤ین الس٤الالت إذ تفوق٤ت الس٤اللة % ٥اإلحصائي وجود فرو ق معنوی٤ة عن٤د مس٤توى احتم٤ال 
حش٤رة )٢٠٥.٦(  P.d. 479حشرة عل٤ى الس٤اللة  ) ٢٥٥.٠٢( P.d. 470 حشرة والساللة ) ٢٧٩.٥٦(

كان٤٤ت وبالنس٤٤بة لت٤واریخ اخ٤ذ العین٤٤ات فق٤د . حش٤رة) ٢٨.┛┛١( R.-110ة  واألخی٤رة تفوق٤ت عل٤٤ى الس٤الل
 متفوق٤٤ة عل٤٤ى بقی٤٤ة الت٤٤واریخ ف٤٤ي أثن٤٤اء م٤٤دة ١٠/١١و٣٠/١٠و ٢٠/١٠و١٠/١٠و ٢٠/٥العین٤٤ات الم٤٤أخوذة  ف٤٤ي 

إن اإلصابة بقفاز أوراق  الصفصاف عل٤ى أش٤جار   ) ٢٠٠٢(وآخرون   Shockفي حین أشار  الدراسة
وبلغ٤ت ذروتھ٤ا ف٤ي أوائ٤ل تم٤وز وب٤دأت باالنخف٤اض حت٤ى  ١٩٩٩ر حزیران لعامالحور ظھرت في أواخ
فقد بدأت أعداد القفاز بالتزاید  ف٤ي منتص٤ف أی٤ار وف٤ي أوائ٤ل تم٤وز ب٤دأت  ٢٠٠٠نھایة آب بینما في العام

الص٤فراء  للتنب٤ؤ بظھ٤ور الحش٤رة  ةالمصائد الالص٤ق موعند استخدا ٢٠٠١بالتزاید مرة أخرى وفي العام 
  عدادھا بالزیادة في منتصف نیسان وبلغـت أولبدأت أ

  
المنجذب٤٤ة للمص٤٤ائد  Empoasca decedensالكثاف٤٤ة العددی٤٤ة لحش٤٤رة قف٤٤از األوراق   : ) ١(الج٤٤دول 

  م ٢٠٠٢أشجار الحور في أثناء العام  على بعض سالالت الالصقة الصفراء
  

 تاریخ اخذ العینة
  

 السالالت
مجموع 

توسطات م
أعداد 

 الحشرات

 أسبوع  / المعدل

معدل 
درجات 
 الحرارة

معدل 
الرطوبة 
  P.d.470  P.d.479  P.d.618   R-110 النسبیة

  ٣٥.٨  ٢٧.٣  أ ب ٣٣٨.٧  ٦.┛١٣٥  ٢٩٦  ٣٨١.٣  ┛٣٠  ٣٧٣.٣  ١٠/٥
  ٣٨.٣  ٢٥.٧  أ ٣٧٨.٧  ٧.┛١٥١  ٣٠٨  ٥٠.٧┛  ┛٣٦  ٣٩٢  ٢٠/٥
  ٣٣.٢  ٢٨  د-ب ٢٥٣  ١٠١٢  ٢٢٢.٧  ٢٦٢.٧  ٣٣٧.٣  ١٨٩.٣  ٣٠/٥
  ٣٠.٥  ٢٩.٧  ھـ- ج ٢٣٦  ┛┛٩  ١٧٦  ┛٣٠  ١٧٦  ٢٨٨  ١٠/٦
  ┛.٣٠  ٣٢.٦  و ز ١١٦.٧  ٦٦.٧┛  ٥٢  ٢١٣.٣  ٧.┛٧  ١٢٦.٧  ٢٠/٦
  ١٦.١  ٣٢.٩  د- ب٢٥٩.٣  ┛.١٠٣٧  ٨٠  ٢٨┛  ٩٠.٧  ٣٨.٧┛  ٣٠/٦
  ٢٣.٥  ٣٣.٩  ب ج ٢٨٨.٢  ١١٢٢.٦  ٩٧.٣  ٥.٣┛┛  ١٠٦.٧  ٧٣.٣┛  ١٠/٧
  ٢٠.٣  ٣٥.٨  ھـ-ج ٢٢٥.٧  ٩٠٢.٧  ٧٢  ٢.٧┛┛  ١٠٦.٧  ٢٨١.٣  ٢٠/٧
  ٢١.٩  ٣٥.٦  ز-ھـ  ٧.٧┛١  ٥٩٠.٦  ٦٩.٣  ٢١٠.٧  ١٠٥.٣  ٢٠٥.٣  ٣٠/٧
  ٢١.٦  ┛.٣٧  ز١١٢.٩  ٥١.٧┛  ٦٨  ٦.٧┛١  ٩٧  ٠┛١  ١٠/٨
  ٣١.١  ٧.┛٣  و ز ١٢١.٧  ٨٦.٧┛  ١١٦  ٩٨.٧  ┛┛١  ١٢٨  ٢٠/٨
  ٢٦.٦  ٣.┛٣  ز-د٦.┛١٨  ٧٣٨.٦  ┛١٦  ١٣٧.٣  ١٧٢  ٢٦٥.٣  ٣٠/٨
  ١.┛٣  ٣٣  ز- ج٢٠٣.٣  ٨١٣.٣  ١٢١.٣  ٢٥٨.٧  ٢٥٧.٣  ١٧٦  ١٠/٩
  ٣٥.٨  ٣٠.٨  ز-ج ٢٠٨.٧  ٧.┛٨٣  ٢┛١  ٢٧٣.٣  ٧.┛٢٥  ٧.┛١٦  ٢٠/٩
  ٥.٨┛  ٢٦.٥  و-ج┛٢١  ٨٥٦  ١٦٢.٧  ٢٨٨  ٢٥٢  ١٥٣.٣  ٣٠/٩
  ٣٧.٣  ٢٧.٢  أ٣٧٦  ┛١٥٠  ٢٥٦  ┛٢┛  ٣٢┛  ٣٩٢  ١٠/١٠
  ٣٦.٣  ٢٧.٥  أ ٠٧.٧┛  ١٦٣٠.٧  ٢٩٠.٧  ٦٨┛  ٣٨.٧┛  ٣٣.٣┛  ٢٠/١٠
  ٥١.٥  ٢٢.١  أ ٣٩٥.٧  ١٥٨٢.٧  ٢٥٧.٣  ┛٠┛  ٩٨.٧┛  ٢٢.٧┛  ٣٠/١٠
  ٥٥  ٢٠.٨  أ ٠٧.٧┛  ١٦٣٠.٦  ٢٢١.٣  ٩٣.٣┛  ٣٥٢  ┛٥٦  ١٠/١١
  ٦٥.٣  ١٩.٦  ج ز٢١٠.٧  ٢.٧┛٨  ١٦٦.٧  ٢٢٨  ٢٧٢  ٠┛٢  ٢٠/١١
  ٥٥.٣  ┛.١٣  ز- د١٧٩  ٧١٦  ٦١.٣  ٧.┛٢٩  ٧.┛٧  ٢٨٥.٣  ٣٠/١١
  ٧٠.١  ١٣  ي١٦.٣  ┛.٦٥  ٦.٧  ┛٢  ٦.٧  ٢٨  ١٠/١٢
  ٧١.٢  ١٢.٨  ي١٣.٥  ٧.┛٥  ١٠.٧  ١٨.٧  ٨  ١٧.٣  ٢٠/١٢
  ٧١.٩  ١٢.٩  ي ١١  ┛┛  ٧.┛١  ١٣.٣  ٩.٣  ٦.٧  ٣٠/١٢

المع٤٤٤٤٤٤٤٤دل الع٤٤٤٤٤٤٤٤ام 
  لساللة

  ٠.٠┛  ٢٧.٣      ج٣.┛┛١  أ٢٧٩.٦  ب٢٠٥.٦  أ٢٥٥.٠٢
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ذروة  لھا في بدایة  أیار والذروة الثانیة في أواخره أما الذروة الثالثة فكانت في نھایة األسبوع األول 
معادلة االرتباط البسیط  إلى أن ھناك ارتباط غیر معنوي وموجبا  وقد أشارتمن شھر حزیران 



رارة، كما أن ھناك مع درجات الح  P.d.479وسالبا للساللة R-110,P.d.618,P.d.470للسالالت 
  .ارتباط غیر معنوي وسالبا  للسالالت  تحت الدراسة مع الرطوبة النسبیة 

                وفیم٤٤ا یخ٤٤ص العالق٤٤ة ب٤٤ین أع٤٤داد الحش٤٤رات ودرج٤٤ات الح٤٤رارة فق٤٤د انحص٤٤رت أع٤٤داد الحش٤٤رة ب٤٤ین      
ل٤ى الت٤والي  كم٤ا في أثن٤اء  ع٤ام الدراس٤ة ع ˚م ٢٧.٥ -١٢.٩حشرة عند درجات  الحرارة ١٦٣٠.٧-┛┛

في األسبوع الثاني م٤ن ش٤ھر آب والت٤ي بل٤غ متوس٤ط أع٤داد الحش٤رة ) ˚م┛.٣٧(رجة حرارة دبلغت أعلى 
،والت٤ي تراوح٤ت أع٤داد % ٧١.٩- ١٦.١أم٤ا بالنس٤بة للرطوب٤ة النس٤بیة فق٤د تراوح٤ت ب٤ین حشرة  ٥١.٧┛عندھا 

حش٤رة ك٤٤ان عن٤٤د  ١٦٣٠.٧غ حش٤٤رة، أم٤ا ذروة أع٤٤داد الحش٤٤رة وال٤ذي بل٤٤┛.١٠٣٧- ┛┛الحش٤رة عن٤٤دھا ب٤ین 
أوضحت نتائج التحلیل اإلحصائي باس٤تخدام معادل٤ة                            %.  ٣٦.٣الرطوبة النسبیة 

االرتباط البس٤یط  أن ھن٤اك ارتباط٤ا موجب٤ا وغی٤ر معن٤وي ب٤ین أع٤داد الحش٤رة ودرج٤ات الح٤رارة مق٤داره 
-(ش٤٤٤رات والرطوب٤٤٤ة النس٤٤٤بیة مق٤٤٤داره وارتباط٤٤٤ا س٤٤٤البا وغی٤٤٤ر معن٤٤٤وي ب٤٤٤ین أع٤٤٤داد الح) ٠.٠٦١١٢(

ارتباط ب٤ین ك٤ل م٤ن الح٤رارة والرطوب٤ة م٤ع  دانھ ال یوج)١٩٩٩، Emam(  في حین أشار).٠.٢٥٣٩٨
الص٤فراء  ةعلى الطماطة باستخدام المصائد الالصق    B.tabaciالكثافة العددیة لحشرة  الذباب األبیض 

  .وذلك في فصلي الربیع والخریف
  إل٤ى الكثاف٤ة العددی٤ة الش٤ھریة لحش٤رة قف٤از األوراق  ) ٢(في الج٤دول  وضحة تائج الموأشارت الن         

Empoasca decedens أش٤جار الح٤ور  عل٤ى ع٤دد م٤ن  س٤الالت المنجذبة للمصائد الالص٤قة الص٤فراء
مع المعدل الشھري لدرجات الحرارة والرطوب٤ة النس٤بیة وق٤د أوض٤ح التحلی٤ل اإلحص٤ائي مدة الدراسةفي 

إذ   %٥عن٤د مس٤توى احتم٤ال  وق معنویة في الكثافة العددیة ب٤ین األش٤ھر حس٤ب اختب٤ار دنك٤ن وجود فر
حش٤رة عن٤دما كان٤ت )  ١٥٢┛١(تفوق شھر تش٤رین األول عل٤ى بقی٤ة األش٤ھر وبلغ٤ت أع٤داد الحش٤رة فی٤ھ 

ذ أم٤٤ا ش٤٤ھر ك٤٤انون األول فق٤٤د بلغ٤٤ت الكثاف٤٤ة العددی٤٤ة للحش٤٤رة أدن٤٤ى تع٤٤داد لھ٤٤ا إ ˚م  ٢٥.٦درج٤٤ة الح٤٤رارة 
م  ١٢.٩عندما كانت درجة الحرارة أدناھ٤ا ف٤ي أثن٤اء الموس٤م  )  ٩٢┛(وصل مجموع أعداد الحشرة إلى 

 ٢٦.٩، حش٤رة  ┛.٦٦٢، كما بلغ المعدل العام ألعداد الحشرات ودرجات الح٤رارة والرطوب٤ة النس٤بیة  ˚
ل٤٤ى اش٤جار العن٤٤ب ان الكثاف٤ة العددی٤٤ة للقف٤از ع)  ┛١٩٩(،عل٤ى الت٤والي وق٤٤د أش٤ار الخف٤٤اف  % ٠┛،  ˚م 

م٤٤ن  ٢٨/٧ولغای٤٤ة  ٢٣/٦حش٤٤رة ف٤٤ي الفت٤٤رة م٤٤ن       ١٩٥٢باس٤٤تخدام المص٤٤ائد االص٤٤قة الص٤٤فراء بلغ٤٤ت 
 P.d.479أما عن تداخل السالالت مع األشھر فق٤د أوض٤ح التحلی٤ل اإلحص٤ائي أن الس٤اللة  ┛١٩٩موسم 

ش٤٤رة ذروتھ٤٤ا وھ٤٤ي          تفوق٤٤ت ع٤٤ن بقی٤٤ة الس٤٤الالت ف٤٤ي ش٤٤ھر تش٤٤رین األول إذ بلغ٤٤ت الكثاف٤٤ة العددی٤٤ة للح
أم٤ا    P.d.618و  P.d.470حشرة ولم تختلف معنویا في ھذا الش٤ھر ع٤ن ك٤ل م٤ن الس٤اللتین )  ١٠٨┛(

، فیم٤ا ل٤٤م )  ٨٠┛٢(فق٤د بلغ٤٤ت أعل٤ى كثاف٤٤ة عددی٤ة للحش٤رة فیھ٤٤ا ف٤ي ش٤٤ھر أی٤ار وھ٤٤ي  R-110 الس٤اللة 
 ٧٢, ١٥٦كثافة عددی٤ة للحش٤رة وھ٤ي  معنویا في شھر كانون األول في أدنى اتختلف السالالت فیما بینھ

،وق٤د أظھ٤رت معادل٤ة االرتب٤اط البس٤یط  إل٤ى وج٤ود ارتب٤اط س٤الب غی٤ر حشرة ،عل٤ى الت٤والي  ١٦٨,٩٦,
م٤٤ع ) ٠.٥٧٠٠١(م٤٤ع درج٤٤ات الح٤٤رارة، ووج٤٤ود ارتب٤٤اط موج٤٤ب غی٤٤ر معن٤٤وي ) ٠.٠٨١٩١-(معن٤٤وي  

  .الرطوبة النسبیة 
  

المنجذب٤٤ة  Empoasca decedensرة قف٤٤از األوراق   لحش٤٤ الش٤٤ھریة  الكثاف٤٤ة العددی٤٤ة : ) ٢(الج٤٤دول 
م م٤ع  ٢٠٠١أشجار الحور أثن٤اء الع٤ام  على بعض سالالت للمصائد الالصقة الصفراء

  المعدل الشھري لدرجات الحرارة والرطوبة

  األشھر
معدل   المجموع   السالالت 

درجات 
  )م(الحرارة 

معدل 
الرطوبة 

  %النسبیة 
P.d.470  P.d.479  P.d.618  R-110  

  ٣٥.٧٧  ٢٧  ب┛┛١١٦  ح-ب٨٠┛٢  د- أ┛٣٢٨  و- أ٣٠١٦  ز- أ┛٢٨٦  أیار 
  ٢٥.٦٧  ٣١.٧٣  ج د┛┛٧٣  م- ك ┛٩٢  ز- أ٢٨٣٦  م-ط┛١٠٢  ح -ب٢٥٦٠  حزیران

  ٢١.٩  ٣٥.١  ج د٨┛٧٨  م-ل ٧١٦  د- أ٣٢٩٦  م- ك٩٥٦  ز- أ ٢٨٨٠  تموز
  ٣┛.٢٦  ٧┛.٣٥  د  ٥٠٣١   م-ط   ┛┛١٠  م- ح  ٨┛١١  ل-ھـ ١٢٣٩  ل-و  ٦٠٠  آب

  ٣٨.٥٧  ٣٠.١  ج د٧٥١٢  م-ح١٢٧٨  ح-ج٦٠┛٢  ك-د٢٢٩٢  م-ز٨٢┛١  أیلول
  ١.٧┛  ٢٥.٦  أ١٥٢┛١  ط-ج ١٢┛٢  أ ب٣٨٨٨  أ١٠٨┛  ج- أ ┛┛٣٧  تشرین األول
  ٥٨.٥٣  ١٧.٠٣  ب ج٩٥٦٨  م-ح ٨┛١٣  ھـ- أ٨┛٣٠  ل-د٢٠٩٦  ھـ- أ ٣٠٧٦  تشرین الثاني
  ٧١.٠٧  ١٢.٩  ھـ ٩٢┛  م٩٦  م ١٦٨  م٧٢  م١٥٦  كانون األول

      ٦٣٥٩١  ١٠٢٩٨  ٢٠١٢٨  ٨٠٣┛١  ١٨٣٦٢  المجموع
  ٠┛  ٢٦.٩  ٠٦┛.٦٦٢  ج ٢٩.٠٨٣┛  أ    ٨٣٨.٦٦٧  ب ٦١٦.٧٩١  أ  ب ٧٦٥.٠٨٣  المعدل الشھري العام
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 ِ◌ 
ABSTRACT 

     The study was conducted in the plantation of poplar research station of 
horticulture & forestry in Rashidia – Mosul in 2002 , it was noticed that the 
presence of leaf hopper on poplar trees from the beginning of May up to the 
end of December .The results showed that the population density of the insect 
which attracted to yellow sticky trip reached  maximum number in October on 
the strains under study, the strain populus deltoides 618 was more sensitive 
than other s P.d. 470,P.d. 479 & R-110 and its general means were  279.56, 
255.02 , 205.6 & 144.28 insects respectfully . The statistical analysis showed  
significant differences between strains, date of sampling and  monthly 
populations , in addition there were  non significant  positive correlation  
between insects numbers of strain with the weekly temperature (-0.06112) , and 
also  non significant  negative correlation with the weekly relative humidity (-
0.25398) .For the monthly numbers ,the correlation was negative and non 
significant with temperature     (-0.08191) ,but it was positive and  significant 
with the relative humidity(0.57001) 
 

  المصادر
دراسات بیئیة على نوعین من قفازات أوراق العنب ،رسالة  ).┛١٩٩(وفاء عبد یحیى ، الخفاف 

  .كلیة الزراعة والغابات ،  جامعة الموصل ، ماجستیر 
مقارنة بعض السالالت التشریحیة والوزن النوعي بین جذوع  .)١٩٨٨(العبادي ،شیت محمد صالح 

كلیة الزراعة ، ماجستیر رسالة في صناعة العجینة الورقیة ،  من القوغ الستخدامھاثالث سالالت 
  .والغابات جامعة الموصل 

بیئیة وحیاتیة ومكافحة حشرة من أوراق الحور ، أطروحة .) ٢٠٠٢(المعروف، إسماعیل نجم 
 .كلیة الزراعة والغابات ،  جامعة الموصل ، دكتوراه

 ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة الموصلتصنیف اشجار الغابات ).  ١٩٧٩(داؤد ،داؤد محمود 
  .صفحة ٢٩┛

Abdel –Megeed M.I., G.M. Hegazy, M.F. Hegab and M.H.Kamel (1998).Non 
traditional approaches for controlling the cotton white fly , Bemesia 
tabaci Genn infesting tomato plants > Annuals of Agricultural science 
(Cairo) special issue , 1:177-189.  

Barna.G., C.R. Edwards, C. Gerber, L.W. Bledsoe and J.Kiss 
(1998).Management of western corn rootworm Diabrotica vivgifera 
Leconte in corn based on survey  information from previous soybean 
crop.Acta phytopathologica Hungarica,33:173-182. 



Cho KiJong,Kang Sang Hoon ,Lee,eangoon (1998).Spatial distribution of 
thrips in green house cucumber &development of afixed –precision 
sampling plan for estimating population density.Journal of Asia –pacific 
Entomology,12:163-170. 

Emam,A.K.(1999).The effect of sguash as a plant trap and yellow sticky traps 
on the population density of the whiterflies  Bemisia tabaci in tomato 
fields. Annuals of Agriculture Science (Cairo),44:395-402.  

FAO(1979). Poplars and Willews in weed production and land use FAO ,Forestry 
series ,10:328  

Jobling,I.(1981). Poplar cultivation.Research information note .Issued by the 
forestry commission research &development division Alice Holt Iodge 
Wrecclesham Nr. Farnham Surrey ,6pp. 

Shock,C.C.,E.B.G.Feibert and L.D. Saunders (2002).Willow sharp shooter 
stunting of hybrid poplar growth. Malheur Experiment Station . Oregon 
Univ.11pp 

Smith ,J.H.G. (1980).Growth and yield of poplar in British Columbia 
.Proceeding of the second annual meeting of the poplar council of car. 
August ,51-60pp. 


