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ملخص البحث :
ریت دراسة لتحدید أنواع الدیدان القارضة السائدة في محاصیل البطاطا والذرة الصـفراء اج

أظهـــرت النتـــائج أن حقـــول اللهانـــة والـــذرة واللهانـــة وترددهـــا الموســـمي فـــي منطقـــة الموصـــل حیـــث 

Agrotisالصـــفراء والبطاطـــا الخریفیـــة والبطاطـــا الربیعیـــة أصـــیبت بالـــدودة القارضـــة الســـوداء

ipsilon ة اللفتودود Agrotis segetum ودودة بنجر السكرspodoptera exigua بینما ،

Spodopteraوجدت قارضة أوراق التبغ litura تصیب محصـولي البطاطـا الربیعیـة والخریفیـة

واللهانة فقط . 

Mythimnaأمــا دودة الــذرة  loreye وحفــار ســاق الــذرة ،sesamia cretica فقــد ،

الـذرة الصـفراء فقـط، وكـان للـدودة القارضـة السـوداء أعلـى معـدالت صـید ارتبط وجودهما في حقـل

كاملــــة / أســــبوع فــــي حقــــول البطاطــــا واللهانــــة والــــذرة  ١٤.٠٩،  ٥.٩١،  ٧.٢٦أســــبوعیة بلغــــت 

الصـــفراء علـــى التـــوالي ،  فـــي حـــین كانـــت قارضـــة التبـــغ أكثـــر تكـــرارًا فـــي مصـــیدة حقـــل البطاطـــا 

وجــد هنــاك ارتبــاط معنــوي موجــب بــین كثافــة الصــید مــع  .٧.٢٥الخریفیــة بمعــدل صــید أســبوعي 

معدالت درجات الحـرارة األسـبوعیة وارتبـاط معنـوي سـالب مـع الرطوبـة النسـبیة فـي حقلـي البطاطـا 

الربیعیة والخریفیة ، في حین لم یكن هناك ارتباط معنوي مع الحرارة أو الرطوبة النسبیة في حقلي 
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The study was conducted to determine the cutworms species was

infested crop ( corn , cabbage , potato ) in Mosul regon . The study

showed that the crop has an effect on cutworm species domination

in the field. The study showed that potato plants cabbage & corn in both

spring and fall season infect with the following species of cutworm,

spodoptera exigua, Agrotis segetum, Agrotis ipsilon while Spodoptera

litura infects potato and cabbage, as for sesamia cretica, Mythimna loreye

both of them occurred only in corn field .

The higher weekly captivity was recorded in spring potato, cabbage

& corn fields their amount was 7.26,5.91,14.09 adult per week and 32.44,

30.6, 33.7 weekly captivity percentage respectively. While S. litura was

the most frequent in traps in fall potato fields with a good weekly

average 7.25 adult per week and 35.8 captivity percentage

Their was positive correlation between capture density and

temperature in spring and fall potato fields and negative correlation with

humidity average and their was no significant positive correlation

between capture density and temperature in cabbage & corn fields and

non significant negative correlation with relative humidity average.

:المقدمــة
Zeaالصــفراء الــذرة تعــدّ  mayz L. والبطاطــاSolanum tuberosum L. واللهانــة

Brassica capitata Lizg. العدیــد مــنعلیهــاتعتمــدالتــي، المهمــةالغذائیــةالمحاصــیلمــن

بوصــفه مصــدرًا الفــائضوتصــدر، الحیــواني والعلــف،  الغــذاء مــناحتیاجاتهــاســد فــي العــالم دول

حیـــثمـــنوالشـــعیرالحنطـــةمحصـــوليبعـــدالثالثـــةالمرتبـــةالصـــفراء الـــذرة حتـــلت، ميالقـــو  لـــدخلل

صــناعیةمنتجــات فــي ویــدخلنســانإلل غــذاءً یســتخدم إذ ،العــالمينتــاجاإلو  المزروعــةالمســاحة

) ، أما البطاطا ٢٠٠١، عبداهللاًا (حیوانیًا علف استخدامه، فضًال عن والوارنیشصباغألاك مختلفة

محاصـیل الحقـل نظــرًا الحتوائهـا علـى نســبة عالیـة مـن الكاربوهیــدرات فهـي مصــدر اهــم احـد فإنهـا

اللهانة الیـوم مـن أوسـع الخضـر المسـتهلكة فـي الحـالتین كما تعتبر) . ١٩٨٤مهم للطاقة (نجم ، 

  ) .١٩٨٤الطازجة والمحفوظة انتشارًا (نجم ، 
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لمشـــاكلنظـــراً ، الطمـــوح دون فـــي قطرنـــا للمحاصـــیل الثالثـــةالـــدونمنتاجیـــةوقـــد بقیـــت إ

دغـــالألا مـــن عـــدةأنواعـــًا تصـــیب إذ القارضـــةالدیـــدانبمنهـــا االصـــابةّ ، و  هـــازراع تواجـــهعدیـــدة

ومحاصـیل، والمراعـيالحقلیـةوالمحاصیلالخضرمحاصیل عن فضالً ثانویة ، عوائلبوصفها 

بالدیــدانصــابةإلا نمــالناتجــةالخســارةنســبةبلغــت فقــد ،) ١٩٧٥، Allan(البالســتیكیةالبیــوت

ــــذرة حقــــول فــــي الســــوداءالقارضــــة  و Thakur( ١٩٩٨ عــــام ٪  ٤٦.٦٩ الهنــــد فــــي الصــــفراء ال

Kumer ،الدیـدانقبـلمـناللهانـةأوراق  فـي القـرض مسـاحةنسـبةبلغـتن الصـی وفي) ، ١٩٩٩

Zhu(اللهانةحقولحدأ في ٪ ٨٦.٨٥-٦٣.٥٨ القارضة Sha ،١٩٩٤.(  

الحــاالت فــي بهــاالتنبــؤیمكـن ال كبیــرةضــراراً أ تســببالتـيالمهمــةالحشــراتمجــامیعمـن

لمجتمعــاتالمتذبذبــةالطبیعـةنتیجــة هادعـداأبالتنبــؤصـعوبةهــو  تعقیـداً مــرألا یزیـدوممــاالوبائیـة

. لـذلك هـدفت الدراسـة الـى الواسعالعائليالمدى، فضًال عن والسنینالمواسمخاللالدیدان هذه

.ودراسة نشاطها الموسميواللهانةوالبطاطاالصفراء الذرة حقول فينتشارًا ا كثراألألنواع ا تحدید

:البحث وطرائقھمواد
؛  حقـول فـي ضـواحي مدینـة الموصـل تشـتهر بزراعـة المحاصـیل الـثالثتم اختیار ثـالث 

كـامالت الدیـدان القارضـة وتقـدیر كثافتهـا العددیـة . اسـتخدمت فـي هـذه انـواعوذلك لغرض تحدید 

) دونمــات لكــل محصــول ، ووضــعت ٥حــددت مســاحة (حیــث ة مصــیدة هســتاند الضــوئیة الدراســ

مصـــیدة واحـــدة تـــم تثبیتهـــا وســـط الحقـــل ، وتـــّم أخـــذ القـــراءات كـــل ثالثـــة أیـــام أثنـــاء النهـــار ولكـــل 

محصول منذ بدایة نموه إلى حـین جنیـه ، وأخـذت الكـامالت مـن المصـیدة فـي قنـاني زجاجیـة إلـى 

الحشرات في متحف التاریخ الطبیعي في بغداد. تشخص .فرزهاالمختبر ، وتّم فحصها و 

فــي الوقــت نفســه تــّم فحــص التربــة بصــورة دوریــة لمشــاهدة الیرقــات الموجــودة فــي الحقــل، 

وجلبــت إلــى المختبــر لتربیتهــا علــى المحصــول نفســه لحــین خــروج الحشــرة الكاملــة ومطابقتهــا مــع 

وتّم حساب قیم معامل االرتباط ومعامل التحدیـد أنواع الكامالت التي تّم اصطیادها وتشخیصها ، 

بــین الكثافــة العددیــة لكــل نــوع مــن أنــواع الدیــدان القارضــة مــع عــاملي الحــرارة والرطوبــة المتحصــل 

.علیها من دائرة األنواء الجویة في الرشیدیة باستخدام معادلة معامل االرتباط البسیط
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النتائج والمناقشة
أنواع الدیدان القارضة الموجودة في حقل البطاطا

) وجــــود أربعــــة أنــــواع مــــن الدیــــدان القارضــــة تصــــیب ٢) ، (١یتبــــین لنــــا مــــن الجــــدولین (

محصول البطاطا الربیعیة والخریفیة أثناء موسم النمـو فـي منطقـة یارمجـة ، وهـي الـدودة القارضـة 

ة بنجر السكر . وقـد بیّنـت النتـائج أن الـدودة السوداء ، ودودة اللفت ، وقارضة أوراق التبغ ، ودود

كاملـة / أسـبوع فـي حقـل البطاطـا  ٧.٢٦القارضة السوداء سجلت أعلى معـدل صـید أسـبوعي بلـغ 

مـن مجمـوع الصـید الكلـي . فـي ٪  ٣٢.٤٤) ، وشكلت نسـبة الصـید لهـا ١الربیعیة (الجدول رقم 

) كاملـة / أسـبوع فـي حقـل ٧.٢٥( حین سجلت قارضة أوراق التبغ أعلى معدل صید أسبوعي بلـغ

مـن مجمـوع الصـید . وقـد تـدرجت  ٪٣٥.٠٨) ، وشـكلت نسـبة ٢یـة (الجـدول رقـم البطاطـا الخریف

األنواع األخرى في كثافة الصید ، وكانت قارضة أوراق التبغ النـوع األقـل تكـرارًا فـي مصـیدة حقـل 

، فــي ٪ ١٧.٢٦لت نســبة كاملــة / أســبوع ، وشــك ٣.٨٧البطاطــا الربیعیــة بمعــدل صــید أســبوعي 

كاملـة /  ١.٨٣حین سجلت دودة اللفت أقـل معـدل صـید أسـبوعي فـي حقـل البطاطـا الخریفـي بلـغ 

.٪ ٨.٨٧أسبوع ، وشكلت نسبة 

) : أنواع الدیدان القارضة الموجودة في حقل البطاطا الربیعیة ونشاطها الموسمي ١الجدول (

األسبوعاألنواع

عدد الكامالت المصادة 
موعالمج

  (كاملة)

المعدل 
األسبوعي 

  (كاملة/
أِسبوع)

النسبة 
المئویة للصید 

)٪(
حزیرانأیارنیسانآذار

Agrotis
ipsilon

الدودة القارضة 
السوداء 

٨٧صفرصفراألول 
١٧١٣صفر٣الثاني
٣٣٢٣٢الثالث
-٢٤  ٥  ١الرابع

٧٨٧٢٢٢١٠٩٧.٢٦٣٢.٤٤المجموع

Agrotis
segetum
دودة اللفت 

        ٤  صفرصفرصفراألول 
٩٩  ٤  ١الثاني
صفر٢٢١٦الثالث
-١١٥صفرالرابع

٣٧٤٠١٣٦٣٤.٢١٨.٧٥المجموع

Spodoptera
exigua

دودة بنجر 
السكر 

٢٧٢٥صفراألول 
١٥  ٦  ٢صفرالثاني
٣٩١٠صفرالثالث
-٢٢  ٥  صفرالرابع

٥٠١٠٦٧.٠٧٣١.٥٥  ٤٤  ١٢صفرالمجموع
Spodoptera

litura
قارضة أوراق 

التبغ

١١  ٥  صفرصفراألول 
٧  ٤  صفرصفرالثاني
٩٨صفرصفرالثالث
-١١٣صفرالرابع

١٣١٢٦٥٨٣.٨٧١٧.٢٦صفرالمجموع
٣٣٦المجموع الكلي
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: أنواع الدیدان القارضة الموجودة في حقل البطاطا الخریفیة ونشاطھا األسبوعي)٢الجدول (

األسبوعاألنواع

عدد الكامالت المصادة 
المجموع 
  (كاملة)

المعدل 
األسبوعي 
(كاملة/ 
أسبوع)

النسبة 
المئویة 

)٪للصید (
ت ثانيت أولأیلولآب

Agrotis
ipsilon
الدودة 

لقارضة ا
السوداء

٧٢  ٦  -  األول 
٧١١٣-الثاني
١  ٤  ٩-الثالث
        -  ٤  ٣٨الرابع

٥.٤٢٢٦.٢١  ٦٥  ٦  ٣٣٠٢٦المجموع

Agrotis
segetum
دودة اللفت

صفر٩صفر-األول 
صفر٣٢-الثاني
صفر١٢-الثالث
-صفر  ٥  صفرالرابع

٢٢١.٨٣٨.٨٧صفر٩١٣صفرالمجموع

Spodopter
a exigua
دودة بنجر 

السكر

        ٤  ٧  ٤  -  األول 
صفر٨٨-الثاني
صفر١٤٧-الثالث
-٣١١٨الرابع

٧٤٦.١٧٢٩.٨٤  ٤  ٣٣٧٣٠المجموع

Spodopter
a litura
قارضة 

أوراق التبغ

١٠١٤١-األول 
صفر١٤٧-الثاني
صفر  ٥  ٢٠-الثالث
        -  ٦  ٣٧الرابع

٣٥١٣٢١٨٧٧.٢٥٣٥.٠٨المجموع
المجموع 

الكلي
٢٤٨

كمــــا أظهــــرت نتــــائج االرتبــــاط البســــیط وجــــود ارتبــــاط معنــــوي موجــــب بــــین كثافــــة الصــــید 

كلیهما لموسمي البطاطا ٠.٠٥األسبوعي للكامالت ، ومعدل درجات الحرارة عند مستوى احتمال 

. فــي حــین كـــان االرتبــاط معنویـــًا وســالبًا بـــین كثافــة الصــید والرطوبـــة النســبیة فـــي حالــة البطاطـــا 

) وتبـین مـن التجربـة والمشـاهدات ٦الخریفیة والربیعیـة تحـت مسـتوى االحتمـال نفسـه (الجـدول رقـم 

صـیدًا وضـررًا الحقلیة أن الدودة القارضة السوداء ودودة بنجر السكر وقارضة التبـغ كانـت األكثـر

على نباتات البطاطا ، فاألولى تقطع سوق النباتات قریبًا من سطح التربة ، وكانت هناك خطـوط 

بأكملهــا خالیــة مــن نباتــات البطاطــا النامیــة حــدیثًا . وكلمــا تقــدم النبــات بــالنمو تضــاءل ضــررها ، 

راهة علـــى أوراق وكـــذلك الحـــال مـــع قارضـــة التبـــغ ودودة بنجـــر الســـكر اللتـــان تتغـــذى یرقاتهمـــا بشـــ

وبراعم وسیقان نباتات البطاطا ، وكانت تعري النباتات بالكامل ، وتبقـي فقـط علـى جـزء قلیـل مـن 

الساق الرئیسة في حالة اإلصابة الشدیدة ، وهي تصیب البطاطا أثناء مراحل نموها كافة .

) ، إذ ذكــروا أن١٩٨٨( Ramو  Dasاتفقــت هــذه النتیجــة مــع مــا توصــل إلیــه الباحــث 

Biharالــدودة القارضــة الســوداء كانــت أكثــر انتشــارًا وضــررًا علــى محصــول البطاطــا فــي منطقــة 
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وآخـرون Yushimaفـي درنـات البطاطـا . كمـا ذكـر ٪ ١٢.٧٦الهندیة ، إذ بلغت نسبة الضرر 

) أن قارضة أوراق التبغ أصبحت حدیثًا آفة مهمة على البطاطـا فـي جنـوب غـرب الیابـان ١٩٧٣(

) أنثى / مصیدة كانت تمسك بالمصیدة الضوئیة . في حین اختلفت النتیجة مع ١٤، وأن معدل (

Lipa )ـــة فـــي محصـــول البطاطـــا ، ١٩٧٧ ) فـــي بولنـــدا مـــن أن دودة اللفـــت كانـــت اآلفـــة المهیمن

.Aتالها النـوع ٪  ٥٠.٩١وشكلت نسبة الصید للكامالت  exclamationis ٨.٣بنسـبة  ٪ ،

.A) أن النـوع ١٩٨١( Kimوفي كوریـا الجنوبیـة ذكـر  tokionisوشـكل نسـبة كـان أكثـر غـزارة ،

من مجموع كامالت أنواع الدیدان القارضة التي تغزو البطاطا هناك .٪ ٦٤

أنواع الدیدان القارضة الموجودة في حقل اللھانة
بینـــت نتـــائج الدراســـة وجـــود أربعـــة أنـــواع مـــن الدیـــدان القارضـــة تصـــیب اللهانـــة فـــي حـــي 

الطیران في الموصل على مدار موسم نمو المحصول البالغة ثالثة أشـهر ، وهـي الـدودة القارضـة 

الســـوداء ، ودودة اللفـــت ، ودودة بنجـــر الســـكر ، وقارضـــة أوراق التبـــغ . وكانـــت الـــدودة القارضـــة 

كاملـــة /  ٥.٩١الســوداء أكثــر كثافـــة بــین األنـــواع األخــرى ، إذ بلــغ معـــدل الصــید األســـبوعي لهــا 

مــن مجمــوع الصــید الكلــي ، فــي حــین كانــت ٪ ٣٠.٦٠وع ، وشــكل مجمــوع الصــید لهــا نســبة أســب

كاملـة / أسـبوع ، وشـكلت نسـبة  ٢.٩١دودة اللفت أقل األنواع المصادة بمعدل صید أسبوعي بلـغ 

من مجموع الصید الكلي . وتبین وجـود ارتبـاط موجـب غیـر معنـوي بـین كثافـة الصـید ٪ ١٥.٠٩

درجــات الحــرارة ، وارتبــاط ســالب غیــر معنــوي أیضــًا مــع معــدالت الرطوبــة األســبوعي ، ومعــدالت

) . وقد تشابهت النتیجة مع ما ذكره ٦الجدول رقم ( ٠.٠٥النسبیة األسبوعي عند مستوى احتمال 

) مــــن أن األنــــواع التــــي كانــــت تصــــیب اللهانــــة فــــي منطقــــة ٢٠٠٠وآخــــرون (Jitenderالباحــــث 

Paradeshلسـوداء ، ودودة اللفـت ، ودودة ثمـار الطماطـة ، فضـًال عـن في الهنـد هـي القارضـة ا

Plusiaالنوع  orichalcea.

مــرة أخــرى تثبــت الــدودة القارضــة الســوداء أنهــا آفــة مهمــة علــى اللهانــة ، كمــا هــي علــى 

البطاطا الربیعیة ، وأنها تتسبب بأضـرار لیسـت بالقلیلـة فـي حقـول اللهانـة خاصـة فـي مراحـل نمـوه 

ة إلى ثالث أوراق حقیقیة) ، إذ تقطع الیرقات بأعمارها الثالثـة األخیـرة سـوق النباتـات المبكرة (بادر 

تحــت مســـتوى نقطـــة نمـــو النبـــات فـــي المنطقـــة القریبـــة مـــن ســـطح التربـــة ، فـــال یشـــفى النبـــات مـــن 

اإلصابة فیموت ، في حین اقتصر ضرر بقیة األنواع على قرض األوراق وجذور النباتات ، وهنا 

) ، وقـد جـاءت النتیجـة متفقـة مـع مـا Outbreakالضـرر جلیـًا إّال فـي حالـة الوبائیـة (قد ال یكون 

) فــي االتحــاد الســوفیتي الســابق مــن أن الــدودة القارضــة ١٩٨١( Pukhaevو  Pospelovذكــره 

، وأن الضــرر األكبــر نــاتج عــن الجیــل Osetaالســوداء تصــیب جمیــع منــاطق زراعــة اللهانــة فــي 

.A) فـي كوریـا الجنوبیـة أن النـوع ١٩٨١( Kimذكـر  األول للحشـرة . فـي حـین tokionis كـان
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أكثر غزارة بین أنـواع الدیـدان القارضـة التـي تصـیب اللهانـة ، وأّن نسـبة النباتـات المتضـررة كانـت 

عالیة .

) : أنواع الدیدان القارضة الموجودة في حقل اللهانة ونشاطها األسبوعي ٣الجدول (

األسبوعاألنواع

لكامالت المصادة عدد ا
المجموع 
  (كاملة)

المعدل 
األسبوعي 
(كاملة/ 
أسبوع)

النسبة 
المئویة للصید 

)٪(
ت ثانيت أولأیلولآب

Agrotis
ipsilon

الدودة القارضة 
السوداء 

٣٨٣-األول 
٣  ٦  ٧-الثاني
١٠١٧٢-الثالث
        -  ٤  ٨صفرالرابع

٢٨٣٥٨٧١٥.٩١٣٠.٦٠صفرالمجموع

Agrotis
segetum
دودة اللفت 

٣  ٤  ٢-األول 
صفر٣٣-الثاني
صفر  ٦  ٥  -  الثالث
        -  ٤  ٥  صفرالرابع

١٥١٧٣٣٥٢.٩١١٥.٠٩صفرالمجموع

Spodoptera
exigua

دودة بنجر 
السكر 

٨  ٦  ٣-األول 
        ٤  ٤  ٦  -  الثاني
٢  ٦  ١٤-الثالث
-٣  ٥  ٤  الرابع

٥.٤١٢٨.٠٢  ٦٥  ٢٨١٩١٤  ٤  المجموع
Spodoptera

litura
قارضة أوراق 

التبغ

١  ٤  ١٠-األول 
صفر٧٣-الثاني
صفر  ٤  ١٥-الثالث
-١١٢  ٤  الرابع

٤٣١٣١٦١٥.٠٨٢٦.٢٩  ٤  المجموع
٢٣٢المجموع الكلي
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ع الدیدان القارضة الموجودة في حقل الذرة الصفراءأنوا
) وجــود خمســة أنــواع رئیســة مــن الدیــدان ٤أظهــرت النتــائج الموضــحة فــي (الجــدول رقــم 

القارضة تصیب محصول الذرة الصفراء أثناء موسم نموه البالغة ثالثـة أشـهر فـي منطقـة الرشـیدیة 

للفــت ، ودودة بنجــر الســكر ،  ودودة الــذرة ، ، واألنــواع هــي : الــدودة القارضــة الســوداء ، ودودة ا

وحّفار ساق الذرة . 

وقد كانت الدودة القارضة السوداء أكثر كثافة في الحقل ؛ إذ بلغ معدل الصید األسبوعي 

من مجموع الصید الكلي في حقل الذرة ، ٪  ٣٣.٧٠كاملة / أسبوع ، وشكلت نسبة  ١٤.٠٩لها 

كاملــة/ أســبوع ونســبة  ٦.١٨أقــل معــدل صــید أســبوعي بلــغ فــي حــین كــان لــدودة حفــار ســاق الــذرة

. وأظهــرت نتــائج االرتبــاط البســیط وجــود ارتبــاط موجــب غیــر معنــوي بــین ٪ ١٤.٧٨صــید بلغــت 

كثافـــة الصـــید ، ومعـــدالت درجـــات الحـــرارة األســـبوعیة ، وارتبـــاط ســـالب غیـــر معنـــوي أیضـــًا مـــع 

  ) .٦معدالت الرطوبة النسبیة ، (الجدول رقم 

) مــــن أن ١٩٨٢( Ozunaliو  Ozdemirابقــــت نتــــائج الدراســــة مــــع مــــا وجــــده وقــــد تط

األنواع الموجودة في حقول الذرة الصفراء في تركیـا هـي القارضـة السـوداء ، ودودة اللفـت ، ودودة 

بنجــر الســكر ودودة الــذرة ، وحّفــار ســاق الــذرة ، ووجــد أیضــًا أن الــدودة القارضــة الســوداء، وحّفــار 

كثــر ضــررًا لمحصــول الــذرة الصــفراء فــي منطقــة مرمــرة فــي الجنــوب الغربــي مــن ســاق الــذرة كانتــا أ

) أن القارضــة الســوداء ، ودودة اللفــت فضــًال عــن ١٩٧٣( Barbulescuتركیــا . فــي حــین ذكــر 

Xestia c- nigrum (L.)  وNoctua pronoba (L.) كانت أكثر وجودًا في حقول الـذرة فـي

) فـي الصـین أن األنـواع التـي تصـیب ٢٠٠٤وآخـرون (Liفي إیران . كمـا ذكـر Rachitمنطقة 

الذرة الصفراء هـي دودة بنجـر السـكر ، وقارضـة التبـغ ، ودودة ثمـار الطماطـة ، فضـًال عـن النـوع 

Ostrinia furnacalis (Guen.). وكانت جمیعها تصل إلى مستوى الضرر االقتصادي

وداء هـي أكثـر وجـودًا فـي حقـل ) أن القارضـة السـ٤وكما یظهر من النتـائج (الجـدول رقـم 

الــذرة ؛ وأنهــا تســببت بأضــرار متدرجــة أبرزهــا قطــع ســیقان النباتــات فــي فتــرة النمــو الحساســة منــذ 

Thakurالبـادرة وحتــى مرحلــة الــثالث أوراق . وهـذه النتیجــة تطابقــت مــع مـا توصــل إلیــه الباحــث 

لسوداء وأنها سـببت خسـارة فـي ) من أن آفة الذرة الصفراء الرئیسة هي القارضة ا١٩٩٩وآخرون (

في الهند . وأیضًا تشابهت النتیجة مع ما ذكره Salooniفي منطقة  ٪ ٤٦.٦٩المحصول بنسبة 

Story) مـــن أن حقـــول الــــذرة الصـــفراء فـــي الشــــرق األوســـط تصـــاب بــــالنوعین ١٩٨٤وآخـــرون (

Feltia jaculifera وA. ipsilonة .وهما أكثر غزارة بین أنواع الدیدان القارض  

) : أنـــواع الدیـــدان القارضـــة الموجـــودة فـــي حقـــل الـــذرة الصـــفراء (عـــروة خریفیـــة) ٤الجـــدول (

ونشاطها األسبوعي

النسبة المعدل المجموع عدد الكامالت المصادة  األسبوعاألنواع
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تموزحزیرانأیار
األسبوعي  (كاملة)

(كاملة/ أسبوع)
المئویة 

)٪للصید (
Agrotis
ipsilon

دة الدو
القارضة 
السوداء 

٢٧٣  ٦  األول 
٢٣٩٣الثاني
صفر٣٥٨الثالث
        -  ٥  ٣٦الرابع

١٥٥١٤.٠٩٣٣.٧٠  ٦  ١٠٠٤٩المجموع

Agrotis
segetum
دودة اللفت 

١٣١  ٤  األول 
صفر  ٥  ٩الثاني
صفر  ٥  ١٣الثالث
        -  ٤  ١٥الرابع

٤١٢٧١٦٩٦.٢٧١٥.٠٠المجموع

Spodopter
a exigua
دودة بنجر 

السكر 

        ٤  ٨  ٥  األول 
        ٥  ٧١٦الثاني
١٣١٣٢الثالث
-٧  ٦  الرابع

١١٨٦٧.٨١١٨.٧٠  ٤٤  ٣١المجموع

Mythimna
loreyi

دودة الذرة 

        ٦  ٢١٥األول 
صفر١٢  ٥  الثاني
صفر٩١٣الثالث
-١٢٨الرابع

٨٢٧.٤٥١٧.٨٣  ٦  ٢٨٤٨المجموع

Sesamia
cretica

حّفار ساق 
الذرة 

٢١٥٢األول 
٣  ٦  ٦  الثاني
صفر٩٩الثالث
-١٣٣الرابع

٦٨٦.١٨١٤.٧٨  ٥  ٣٠٣٣المجموع

٤٦٠المجموع الكلي

دیــدان القارضــة المصــادة فــي حقــول ) تماثــل معظــم أنــواع ال٥یتبــین لنــا مــن (الجــدول رقــم 

ـــدودة القارضـــة الســـوداء ، ودودة اللفـــت ، ودودة بنجـــر الســـكر  ـــة ، ویلحـــظ أن ال المحاصـــیل الثالث

وجدت في حقول الذرة والبطاطـا واللهانـة ، وقارضـة أوراق التبـغ وجـدت فـي حقـل البطاطـا واللهانـة 

حّفار ساق الذرة في حقل الذرة فقط .إّال أنها لم توجد في حقل الذرة كما ُوجدت دودة الذرة ، و 

إن معدل الصید األسبوعي لكل نوع اختلـف بـین المحاصـیل الثالثـة ، فقـد وجـد أن الـدودة 

القارضة السوداء سجلت أعلى صید أسبوعي لها في حقل الـذرة الصـفراء فـي منطقـة الرشـیدیة بلـغ 

فیـة فـي منطقـة یارمجـة بلـغ كاملة / أسـبوع ، وأقـل معـدل لهـا فـي محصـول البطاطـا الخری ١٤.٠٩

كاملة / أسـبوع ، ویلحـظ أیضـًا أن دودة بنجـر السـكر سـجلت أعلـى صـید أسـبوعي لهـا فـي  ٥.٤٢

كاملـة / أسـبوع ، وأقـل معـدل صـید أسـبوعي فـي حقـل  ٧.٨١حقل الذرة الصفراء في الرشیدیة بلـغ 

لمعـــدالت العامـــة ) ، وقـــد اختلفـــت ا٥كاملـــة / أســـبوع ، (الجـــدول رقـــم  ٥.٤١اللهانـــة فـــي الطیـــران 

للصید األسبوعي للدیدان القارضة بین المحاصیل الثالث ، إذ وجد أن أعلى معدل صید أسبوعي 
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كاملــة / أســبوع ، فــي حــین كــان أقــل معــدل صــید أســبوعي فــي  ٤١.٨١كــان فــي حقــل الــذرة وبلــغ 

كاملة / أسبوع . ١٩.٣٣حقل اللهانة بلغ 

حاصـــیل الثالثـــة یـــدل علـــى ســـعة المـــدى إن تماثـــل وتكـــرار وجـــود معظـــم األنـــواع فـــي الم

العائلي لهذه األنواع ، وتعّد هذه مشكلة كبیرة من وجهة نظـر المكافحـة ، إذ ال جـدوى مـن تطبیـق 

الوســــائل الزراعیــــة التــــي منهــــا الــــدورات الزراعیــــة فــــي حقــــول مدینــــة الموصــــل التــــي تمتــــاز بتنــــوع 

متماثلـــة فـــي معـــدالت الصـــید فـــي كـــل المحاصـــیل الزراعیـــة فیهـــا . إّال أن األنـــواع حتمـــًا لـــم تكـــن 

محصــول ؛ وذلــك راجــع ألســباب عــدة منهــا اخــتالف العامــل الغــذائي المفضــل ، واخــتالف الفصــل 

من السنة ، فضًال عن اخـتالف المنـاطق بصـورة عامـة ، إذ كـان معـدل الصـید األسـبوعي لمعظـم 

والن نموهما متوافـق زمنیـًا األنواع مرتفعًا لمحصولي البطاطا الربیعیة والذرة الصفراء ، وهما محص

مع الظروف المالئمة لنمـو وتكـاثر الدیـدان القارضـة (شـهري آیـار وحزیـران) ، فـي حـین لـوحظ أن 

هــذا المعــدل لألنــواع نفســها كــان منخفضــًا نســبیًا فــي محصــولي اللهانــة والبطاطــا الخریفیــة واللــذین 

تیجـــــة تتفـــــق مـــــع مـــــا ذكـــــره ینمـــــوان ویتطـــــوران خـــــالل أشـــــهر الخریـــــف والحقـــــًا الشـــــتاء ، وهـــــذه الن

Barbulescu  )فـي إیــران مـن أن یرقــات الدیـدان القارضــة وجـدت علــى كـل المحاصــیل ١٩٧٣ (

فــول الصــویا) ، وأن الكثافــة النســبیة اختلفــت بــاختالف العائــل النبــاتي –شــعیر –المدروســة (ذرة 

.سنةوالفصل من ال
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