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  مصیدة الحشرات العامودیة بالطاقة الشمسیة
  الواح الطاقة الشمسیة

 
  المكونات

 سنة 20لتولید الكهرباء بالطاقة الشمسیة یصل انتاجها للطاقة الى مایتجاوز  (خلیة كهروضوئیة  - 1
 )للسیطرة على تشغیل واطفاء المصدر الضوئي (حساس ضوئي  - 2
  )النهار واستخدامها اثناء اللیللخزن الطاقة اثناء  (بطاریة قابلة للشحن  - 3
 مصدر ضوئي لجذب الحشرات ولها طیف ضوئي منتقى وذلك حسب التجارب العملیة - 4

یتكون من دایودات خاصة عالیة االشعاع للضوء وتعمل بالتیار الواطيء المستمر (  
  ).وقلیلة االستهالك

 .وعاء مائي لجمع الحشرات - 5
 . الهیكل الحدیدي للمصیدة - 6

  

  خطوات عمل الجهاز 
یعمل الجهاز نهارًا منذ شروق الشمس في شحن البطاریة من مصدر الخلیة الشمسیة والمحولة للطاقة الضوئیة الفوتونیة 

في هذه . الصادرة من الشمس الى طاقة كهربائیة مستمرة تتناسب من حیث الجهد والتیار مع البطاریة وبصورة مباشرة الیاً 
  .لضوئي مطفيء ومسیطر علیه بواسطة الحساس الضوئي وذلك طالما اشعة الشمس موجودةاالثناء یكون المصدر ا

عند المغیب یعمل الحساس على تحویل الطاقة التي تم تخزینها في البطاریة الى المصدر الضوئي العالي االشعاع والمكون 
ي سوف یعمل منذ غروب الشمس في هذا النموذج من دیودات مضیئة ضد الكسر والماء او اي ظروف جویة صعبة والذ

  .والى شروقها وهكذا الدورة تتكرر یومیا بحالة تلقائیة

طدم بأحد الحواجز الثالثة یتم اجتذاب الحشرات بعد الغروب بواسطة المصدر الضوئي وفي اثناء دورانها حوله، تص
لحشرات الى وعاء الماء إلغراق والموضوعة بزاویة مدروسة ومحسوبة لتكون نهایة انعكاس االتطام في القمع الموجه ل

  .الحشرات فیه وتجمیعها حیث یفرغ بشكل دوري حین امتالءه

تم اضافة بعض المواصفات المساعدة للعملیة كإختیار المرأة العاكسة لعمل االنعكسات الضوئیة المناسبة في منطقة الحواجز 
  لتركیز اللیلي على المنطقة المضیئة فقط واللون االسود واللون الفضي داخل القمع واللون االسود منطقة خارج القمع لیعطي ا

في منطقة خارج وعاء الجمع إلكتساب الحرارة وتراكمها في النهار لقتل اذا ماتبقى من حشرات على قید الحیاة، واللون 
القاعدة او البني الرمادي داخل الوعاء لتمییز الحشرات الغارقة المیتة، أما اللون االخضر لكل من عمود الحامل واعمدة 

  .لالعمدة القاعدة واالخضر للعمود الحامل فهي الوان تحاكي الطبیعة المحیطة للجهاز
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  من االفات الخطرة جدا وخاصة حفار ساق النخیل ذو القرون الطویلةالتي تعتبر حفارات النخیل  تجذب هذه المصیدة

)Jebusea hammerschmidti Reiche  (  
  

  ویؤدي الى قلة مقاومة النخلة وتدهورها وانكسار الجذع بسبب الریاح الذي یصیب جذوع النخیل

تدهور وجذع النخلة ویؤدي الى الذي یصیب العذوق ویسبب كسر العراجین  Oryctes sppوكذلك حفار عذوق النخیل 
  .الحاصل

المصائد الضوئیة والتي وبما ان لهذه الحشرات نشاط لیلي فأنها تنجذب بشكل كبیر الى مصادر الضوء لذلك تم تصمیم 
   .تجتذب الحشرات وتصطادها

  

                                    
 

  المصیدة الضوئیة العامودیة بالطاقة الشمسیة
بعد دراسة المشاكل التي رافقت استخدام المصیدة الضوئیة بالطاقة الكهربائیة لجذب الحشرات واصطیادها تم تحدیث نظام 

  :التي تعمل بالطاقة الشمسیة والتي تمتاز بالتاليالمصیدة الجدیدة 
 التحتاج الى توصیالت كهربائیة - 1
 التحتاج الى مصاریف للوحدات الكهربائیة - 2
 لیس لها اي مخاطر على حیاة العاملین من حیث التسرب الكهربائي - 3
 ارتفاعات وقیاسات الجهاز مدروسة بدقة - 4
 ایجابیا مع االداء تمت دراسة ووضع االلوان ونوعها حسب معاییر تتناغم - 5
 .سهولة تركیب المصیدة - 6
 سهولة نقلها من مكان الى اخر لعدم ارتباطها باسالك التوصیل الكهربائي - 7
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 سهلة االدامة في تفریغ الحشرات من وعاء الجمع وامكانیة زیادة حجم الوعاء للتقلیل من تكرار التفریغ المستمر - 8
 من استخدام الطاقة الكهربائیةالتقلیل من التلوث البیئي غیر المباشر الناجم  - 9

اإلنارة مباشرة إلعطاء كفاءة اعلى في اجتذاب الحشرات مع وجود مصابیح  -10
 غیر قابلة للكسر

تثبیت الوعاء الحاوي للحشرات في الجهاز لضمان عدم انقالبه وزیادة وزن  -11
الجهاز في حالة التشغیل وضمان عدم حركته وخاصة عند هبوب الریاح 

 .العالیة
 ة تلقائیة للتشغیل واالطفاءوجود الی -12
 تعمل بشكل یومي وبدون انقطاع متجاوزه بذلك االعطال الكهربائیة -13
 مجموعة مصابیح عالیة الكفاءة طویلة العمر تصل الى خمس سنوات -14
 توفیر العمالة حیث تحتاج الى عامل واحد فقط لتحریكها في حال الحاجة الى ذلك -15
 یًا وتحت ظروف الضباب والجو المغبر بكفاءة مقبولةتعمل ایضا في ایام الغائمة والغائمة جزئ -16
 لها برج عالي لكي تتجاوز الظالل الواطئة نسبیًا من اي نوع من االشجار -17
 .صدیقة للبیئة لعدم استخدام اي مبید حشري -18

  

ــــــدامى المســــــتقرین االن فــــــي   ــــــا الق ــــــان مــــــن طلبتن ــــــم اثن ــــــا ه ــــــذه المصــــــیدة وعمــــــل علیه ــــــن صــــــمم ه ان م
المتحـــــــدة وانـــــــا اشـــــــد علـــــــى ایــــــــدیهم واتمنـــــــى مـــــــن الجمیـــــــع ان یســـــــاهموا فـــــــي دعمهــــــــم االمـــــــارات العربیـــــــة 

وتشــــــجیعهم بتوســــــیع اســــــتعمال هــــــذه الطریقــــــة الفیزیاویــــــة االمنــــــة للبیئــــــة مســــــتفیدین مــــــن الطاقــــــة المتجـــــــددة 
للمزیـــــد مـــــن االستفســـــار عـــــن التجهیـــــز . التـــــي انعـــــم اهللا ســـــبحانه وتعـــــالى بهـــــا علینـــــا وهـــــي الطاقـــــة الشمســـــیة

ــــــدكتور ابــــــراهیم الجبــــــوري مباشــــــرة للمســــــاعدة واالســــــعار یرجــــــ ى االتصــــــال بشــــــبكة النخیــــــل العراقــــــي او بایمیــــــل ال
  مع تحیاتي

  
  


