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  المقدمة
 ى  ل ز  ء ب نح   ظفي  حددظةظددن ن نبعددص ودددددددددددددددص                   

،    ت  ن  نقل  ق  ح ن تح ي   ل حظةظن  ع صة  لص  مإ ظزة   بظ ين ل
  التين:ع  ي  لى  كتبتي  ل نزلين  بظش ت ةعال بأص ء  ل هظم 

 تظبعن طالب  لص  سدددددددددظت  لع يظ  لنالنن  لا ن ت زع   ب ن  حظةظظت  (أوال
  لس ي ظنين    ب ل  صه ك   ص تك  ت  ل ه ص بتخ  هم   لح ص هلل.

   ن ز  عن  ل  ةص ن  ع  لح  سددددددددددد ب   لع ل ع ى نقل   يع أعص ص ثانيًا(
ن ل نشدد   ل قب ل ث  ع  هظ، إضددظةن  لى نقل   يع  لبح  لي  نزلي ل حفظظ

  تنسيقهظ   عص صهظ ل نش   ع بصء  لص  م.
    لتي تن ن  لظالم  لاي   تظح  ظ عتنظ ال تقه ه  ال  لشدددددددددددددد     ثالثا(

، لالك ةقص    ت  لع ل ل ل نهظ   ن   ل  يقظص  لص ب لأل يظل  لقظص ن
 حصى عشدددد ة شدددد عن،       ن   لحودددد  نعصص  ن  لشدددد     كظنت  أكب 

 هظ ةي سف   ع ظلنظ.هللا  ن  تقب 
 

  هللا  ل  ةق
 
 

 د. نزار مصطفى المالح أ.
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 مقدمة المؤلف
تعص  الكظ  سظت أ   لح م نبظتي  لتغاين   حصة  ن أكن   فو يظت  أل  ل أهدددددددددددددددد ين ةي 
 لز  عن  ل ح ين ) لب  ت  لز ظ ين   لبالسددددددددددددددتيكين   ألنفظ   لبالسددددددددددددددتيكين ، إا تعص  ن 

 ن ن  ل ح ين ةضدال  عن  هظ خسدظر  كب  ة ل حظود ل  لز  ع آلةظت  ل ه ن  لتي تسدبب 
لألعص ء  لح  ين  ل سددتخص ن ةي  كظةحن  لحشدد  ت. إن وددغ  ح م  لح م  عل  بعضددهظ

 نه كظرنظ  أ ل شدددددددددددددده ة   ع ةن  قظ نن بظلحشدددددددددددددد  ت، بظل  م  ن  لكم  لهظرل  ن  لكتب 
نظك حظ ن إلى  ل زيص   ل    ع  لتي نشدددددد ت ح ل هاه  ل    عن  ن  لكظرنظت، إال أن ه

 ن  ل ع   ظت خظوددددددددددن ح ل ح م  لز  عظت  ل ح ين. إن  لحظ ن ل نل ها   لكتظب كظن 
ن ها  إ    ءه إلحظح  لط بن   لحشددددددد ي ن   لعظ   ن ةي   ظل  كظةحن  آلةظت   ل ز  ع ن.
 Short لكتدددظب يعت دددص ع ى  لك     لتدددص يبي  لددداي سددددددددددددددبق  أن ألفتددده تحدددت عن  ن )

Course on Mites of Greenhouses لاي  ظم بنشدددددددددددددد ه  ل عهص  لص لي لع م    
-1997  لحشدددددددددددددد  ت ةي  تحي  لتظ يي  لطبيعي  لب يطظني نالث    ت خالل  ألع  م

.   ص و م ها   لك    ل سظعصة  تع يم  لطالب   لحش ي ن   لعظ   ن ةي   ظل 1999
ى  ل حظوددددددددددد ل  كظةحن  آلةظت   ل ز  ع ن ع ى تشدددددددددددخي   الكظ  سدددددددددددظت  ل    صة ع 

 ل ز  عن ص خل  لب  ت  ل ح ين، ةضدددال  عن  ال ظم بحيظتين هاه  الكظ  سدددظت  أسدددظل ب 
 كظةحتهظ   ص تم  لت ك ز ةي ها   لك    ع ى ع  ين تشدددددددددخي   لح م  تودددددددددنيفه  الك 
ألن أي ع  ين  كظةحن تعت ص ع ى  لتشددددخي   لوددددحيح لن    آلةن  هي  ل فتظح ل  يع 

 الك  لن  .  ل ع   ظت  لخظون ح ل
ةي ها   لكتظب تم تنظ ل   ضدددددددددددددد    النتشددددددددددددددظ    لضدددددددددددددد     ل   نب  لحيظتين 
  ل كظةحن  ل تع قن بظالكظ  سدددددددددظت  لخظودددددددددن بظلز  عن  ل ح ين، ةضدددددددددال  عن ص    لح م 

  ل فت   ةي  ل كظةحن  لح  ين ل ح م.
يضددم ها   لكتظب نالنن أب  ب، شدد ل  لبظب  أل ل  قص ن عن  ل حظودد ل   لح م 

 لز  عن  ل ح ين، أ ظ  لفودددددددددددددددل  لنظني ةقص  هتم بظل   نب  لتوددددددددددددددنيفين   ل ظه ين  ةي
  لحيظتين ل ح م. أ ظ ط  رق   ع  لح م  حفظه  ت ه زه ل ص  سدددددددددددن ةكظن عن  نظ  ل فودددددددددددل 
 لنظلث  ن  لكتظب. أ ظ  لبظب  لنظني  ن  لكتظب ةقص تعظ ل  ع   ضدددددددددددددد    لتوددددددددددددددن ي 
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م ل  لسدددتن  لتي ضددد هظ   لتي تنظ لت بظلتتظبع،  لح   لحيظتين   ل كظةحن  ن خالل  لفوددد  
  لح م  False Spider Mites  لح م  لعنكب تي  لكظاب  Spider Mites لعنكب تي 

  لح م  Eriophyid Mites  لح م  ال ي ةي  Tarsonemid Mitesشددددددددددع ي  ل سدددددددددد  
 أن    أخ ى  ن  لح م ع ى  لت  لي، أ دددددددظ  ل   ندددددددب  Acarid Mites الكدددددددظ يدددددددصي 

 لتشدددخيودددين   لحيظتين   سدددتخص م  لح م  ل فت   ةي  ل كظةحن  لح  ين ةقص كظنت   ضدددع 
 Phytoseiids هت ظم  لبظب  لنظلث  ن  لكتظب  لاي ضم نالنن ةو ل ح ل ح م  لدددددددددددددددد 

  ألن     ألخ ى ع ى  لت  لي. ك ظ يضم  لكتظب ةي نهظ ته  س ص    Laelapids ح م  لدددددد 
الكظ  سدددظت    عيظت  الكظ  سدددظت      ع  ألنت ن ت بظل  الت  ل تخودددودددن ةي ع م  

  لخظون بظالكظ  سظت.
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 مقدمة المترجم
إن ع م  الكددظ  سددددددددددددددددظت ةي  ل طن  لع بي الز ل يعددص  ن  لع  م  لحددص نددن  لتي 
صخ ت إلى  ل ظ عظت  لع بين،  خظودددددددددددددن ةي ك يظت  لز  عن   لبيط ة  الك ل ظ يشدددددددددددددك ه 

  ل حظو ل  لز  عين   ل   ص  ل خز نن  ح   نظت  ل ز عن.  لح م   لق  ص  ن آةظت ع ى
إن حص نن ها   لع م ةي  ل نطقن  لع بين يعني  لحظ ن إلى ت ة    لكتب   ل    ع 
 ل ه ن ةي ها   لع م بظل غن  لع بين لتشددددددددد يع  لطظلب   لبظحث  لع بي ع ى ص  سدددددددددن ها  

  ن ع م  الكظ  سدددظت تضدددم  يال   لع م  تبنيه  ن أ ل بنظء  ظعصة  سدددتقب ين  وددد نن ةي 
ةقص  ه لبظحن ن   لص  سددددددد ن  لا ن تقع ع ى عظتقهم ح ل   ين ها   لع م،  صع ظ  لها   لت  

  ل ؤلفه  ألسدددددتظا  لصكت   Mites of Greenhouses)   ت بت   ن  لكتظب  ل  سددددد م
Zhi-Qiang Zhang  ه   ن ع  ظء  الكظ  سدددددددددددددددظت ةي  ظ عن ة ص ن Fudan  ةي

شددددددنغهظي  لودددددد ن.  الك تحت عن  ن )ح م  لز  عن  ل ح ين . ح ث  تنظ ل ها   لكتظب 
    عن  لح م  لتي تهظ م  ل حظوددد ل  ل خت فن ةي  لز  عن  ل ح ين،   ص تنظ ل  ل ؤلي 
هاه  ل    عن  ن  لح م  ن  ل   نب  لتشدددددددددخيودددددددددين   لحيظتين   ل كظةحن، ةضدددددددددال  عن 

ألشددددكظل   ل فظتيح  لتوددددنيفين  لتي تسددددهل ع  ين  لت   ز  سددددتخص  ه ل    عن   صة  ن  
ب ن أن     لح م  لخظودددددن بظلز  عن  ل ح ين. إضدددددظةن إلى الك  لكم  لكب    ن  ل ودددددظص  
 لتي  عت صهظ  ل ؤلي ةي  ن ظز كتظبه   لتي تشدددددددكل بحص ا تهظ   سددددددد عن  ه ن ل عظ   ن 

ق ضع ةي نهظين كتظبه  ل الحةي   ظل ع م  الكظ  سظت،  لم  نسى  ل ؤلي أيضظ  أن ي
 لخظوددددن بعنظ ين   وددددظص   ل ع   ظت  لتي ي كن  ن خاللهظ  الطال  ع ى كل  ظ ه  
 ص ص ةي ع م  الكظ  سددددظت  ن   الت  ص  يظت   ل    ع  لخظوددددن بظالكظ  سددددظت ع ى 
شبكن  ل ع   ظت  لعظل ين ) النت ن ت ، إن   ض   ها   لكتظب أوبح  ل  م حظ ن   حن 

سع  لحظول ةي  سظحظت  لز  عن  ل ح ين ع ى  ست ى  لع      ل نطقن  لع بين  ع  لت  
  ظ وددددددظحب ها   لت سددددددع  ن ظه   ل ةظت  لحشدددددد ين   الكظ  سددددددين ع ى  ل حظودددددد ل 

  لز  عين  ل ح ين.
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يودددددددددددددددظل  حت  ه بأ ظنن  أخ     أ    أن أك ن  ص  ةقت ةي ت   ن ها   لكتظب    
  ب غن ع بين س سن   فه  ن.

 الموفق وهللا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 جهاد المفكرين والعلماء       (2017-2014) الجهاد الصامت

  

 

 

 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 13 اإلهداء

 16-15 مقدمة المؤلف
 18-17 مقدمة المترجم

 86-19 الباب األول: األساسيات في حلم الزراعة المحمية
 الفصل االول

 الزراعة المحمية نباتاتها وحلمها
21-34 

 23 المقدمة -
 23 الزراعة المحمية أو المغطاة -
 27 حلم الزراعة المحمية -
 30 مكافحة الحلم في الزراعة المحمية -
 33 المصادر -

 الفصل الثاني
 مقدمة في االكاروسات

35-66 

 38-37 المقدمة -
 39 المظهر والتركيب -
 39 االكاروس جسمأقسام  -
 40 الجسم الفكي -
 43 منطقة الجسم -
 46 األرجل -
 48 تقسيم االكاروسات -
 Opilioacariformes 50رتبة  فوق  -

 Opiliacarida 50رتبة  -

 Parasitiformes 51رئيسة  فوق  -

 Holothyrida 51رتبة  -

 Mesotigmata 51رتبة  -

 Ixodida 53رتبة  -



 
 

8 
 

 جهاد المفكرين والعلماء       (2017-2014) الجهاد الصامت

  

 

 

 Acariformes 55رتبة  -

 Oribatida 55رتبة  -

 Prostigmata 56رتبة  -

 63 المصادر -
 الفصل الثالث

 طرائق وتقنيات االكاروسات
67-86 

 69 المقدمة -
 69 من النباتات الحلمجمع  -
 71 جمع الحلم من التربة -
 73 الحلممالحظات مهمة في جمع  -
 74 الحلم للدراسة ظحف -
 75 تجهيز الحلم للدراسة المجهرية -
 80 تربية الحلم -
 82 المصادر -
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239-273 

 241 المقدمة -
 241 الصفات المظهرية للعائلة -
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 Oribatida 283 الخنفسيمجموعة الحلم  -

 284 المصادر -
 362-287 الباب الثالث: الحلم المفترس، التشخيص والحياتية واألهمية

 الفصل العاشر
 Phytoseiidaeحلم الفايتوسييدي 

289-330 

 291 المقدمة -
 292 الصفات المظهرية للعائلة -
 292 تاريخ الحياة والحياتية -
 295 المهمة في الزراعة المحميةاألنواع  -
 persimilis Phytoseiulus 302النوع  -

 Neoseiulus cucumeris 312النوع  -
 N.barkeri 317النوع  -
 N.californicus 318النوع  -

 N.fallacis 319النوع  -

 N.longispinosus 320المفترسين  -

 N.womersleyi 320النوع   -

 Galendromus occidentalis 323النوع  -
 Iphiseius degemerans 323النوع  -

 324 أنواع مفترسة ثانوية -
 326 المصادر -

 الفصل الحادي عشر
 Laelapidaeالمفترسات الاليالبيدية 

331-346 

 333 المقدمة -
 333 الصفات المظهرية للعائلة -
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 334 الزراعة المحميةاألنواع المهمة في  -
 Hypoaspis aculeifer  335النوع  -

 Hypoaspis miles 337النوع  -

 339 مفترسات أخرى  -
 341 المصادر -
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 الفصل الثاني عشر
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347-362 

 349 المقدمة -
 Mesostigmata 349رتبة  -

 Parasitidae 349عائلة  -
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 Erythraeidae 356عائلة  -

 Tydeidae 358عائلة  -

 359 المصادر -
 370-363 المالحق -
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 مقدمة مؤلفة الكتاب
إن كتظب  قص ن ةي ع م  لحشددد  ت  ل نظري أعص خوددديودددظ  لط بن  لص  سدددظت  أل لين      

 ةي   ظل ع م  لحش  ت  ل نظري  الك بنظء   ع ى  لط بظت  لتي  ست  ت ل صة ستن أع  م
  نل ها   لكتظب. ان ظز ن  بل  لطالب 

هم  ح أ إن  لكتظب  لحظلي   ة   لق  عص  ألسدددددددظسدددددددين لع م  لحشددددددد  ت  ل نظري  ع شددددددد     
 لتقنيظت  لع  ين   ل   نب  لقظن نين السدددددددددددتخص م  لحشددددددددددد  ت ةي ع  ين تقص   ةت ة  ظ بعص 

  ص ضددددددم  لكتظب  لحظلي ةودددددد ل ح ل  ل   نب   ل  ت   ل سددددددظعصة ةي كشددددددي  ل   رم.
   لتطبيقظت  لب رين لتك       ص بعض  ألن     لحشدددددددد ين  لز ر ة ل  نث  لبشدددددددد ين     هظ،

    ظت عن  لص ل  لتي  نتشدددددددددد  ة هظ  لكتظب عن ط يق  لط بن.ك ظ تضدددددددددد ن  لكتظب  ع
 لحشدددددددددددددد  ت  ل نظري  ل تعن   لفظرصة  مص  سدددددددددددددددن ع بإنني أ ل أن   ص  لطالب  ل هت  ن 
  لع  ين ةي حل  لعص ص  ن  ل   رم.

Dorothy Gennard 
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 مــقدمة الـمترجم
ت  لاي نشدددددددددأ حص نظ   أ  ته إن ع م  لحشددددددددد  ت  ل نظري ه  أحص ة    ع م  لحشددددددددد       

  عين  لحشددد  ت  أل  يكين ةي تسدددع نظت  لق ن  لعشددد ين، ح ث أعقب ها   لق       ةقن 
 (ABFE) ل  عين ع ى تأسددي   ظ يع ا  ل  م بظلالرحن  أل  يكين ل حشدد ي ن  ل نظر ن 

American Board of Forensic Entomology  1996 الك عظم. 
   ن ع م  لحشدددددددد  ت كظن  لص ةع  أل ل لت   ن ها   لكتظب  لاي ف  إن حص نن ها   ل     

يعص  يضدددددددددظ   ن  لكتب  ل  رصة ةي ع م  لحشددددددددد  ت  ل نظري   لاي حظ لت  ؤلفته  لصكت  ة 
 ص ع  هظ ها   لع م   ألط   لقظن نين له.ني  ضع  ألس   لتي يستنص    
أ ظ  لص ةع  لنظني لت   ن ها   لكتظب ةه   ل  بن  ل ظ حن لصى  ل ت  م ةي تقصيم كل     

 ظ ه   ص ص ةي ع م  لحشدددددددددددددد  ت  تحف ز  لبظحن ن  لع ب  ن  لشددددددددددددددبظب ع ى  الهت ظم 
بص  سددددن ها   لع م  ن   ل زيظصة كفظءة  ل حقق ن  لع ب ةي  لكشددددي عن  ل   رم  ح ظين 

 ل زيص  ن ة    لع ل ل  ختو ن ةي ع م  لحش  ت.أ ن  ل  ت ع  لع بي  ت ة    
ةي نهظين هاه  ل قص ن  ل   زة ال يسددددددددددعني  ال أن أتقصم بظلشددددددددددك    لع ةظن لألسددددددددددتظا    

 لصكت   أيظص   سددددددي  لحظع إسدددددد ظع ل لت ة  ه  لنسددددددخن  اللكت  نين  ن  لكتظب  ل صكت   
 شك   ةي إخ  ع  لكتظب ع ظص  ظسم   لس ص أحدددددددد ص وددددددددددددالح عدددددددددددد   ل ظ بااله  ن  هص 

  لك يم  ن  صيه.  لقظ ئ بظلو  ة  لتي   صهظ 
 وهللا الموفق
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 مقدمة المؤلف
 ن  لعص ص  ن ع  ظء  الحيظء طظل ظ تخ ة    ن  لع ل ةي   ظل ص  سدددددددددددددددن  لح م       

  لق  ص  الك بسدددبب ودددغ  ح م هاه  لكظرنظت  ودددع بن  ودددصهظ   لتعظ ل  عهظ. ةضدددال 
عن  ن ع  ين توددددددددددددددن ي  لح م تعص  ن  ل هظم  ل نبطن ل ه م، ح ث تحتظع  لى ط  رق 

لى  ودددددط حظته  لخظودددددن   فظتيحه تنظ ي خظودددددن لع ل  لشددددد  رح  لز ظ ين، إضدددددظةن  
 لتشددددددددخيوددددددددين  ل عقصة، كالك ةظن  لح م يفتق   لى  لعص ص  ن  لت  ك ب  ل ظه ين  قظ نن 
 بظلحشدددد  ت لكي  تم  عت ظصهظ ةي ت   ز  الكظ  سددددظت  نل    ن  السددددتشددددعظ    ال نحن.
 ن  لع ل  ع  الكظ  سدددظت ا ت  اله ين  لز  عين أودددبحت  ل  م  سدددألن ضددد   ين  الك 
بسددددددددبب زيظصة  أله ين  ال توددددددددظصين لالكظ  سددددددددظت ةي  ل  ظل  لز  عي  الك بظل  م  ن 
ودددددددددع بن  لع ل  ع  الكظ  سدددددددددظت  لز  عين بسدددددددددبب   ن  ل ق   ت  لص  سدددددددددين  لخظودددددددددن 

 ن ها   ن  ه بظالكظ  سددددظت ةي  ل ظ عظت  ال  يكين    ن  لعظ   ن ةي   ظل توددددنيفهظ.
 لط  رق  لالز ددن اص  ة  لح م  لز  عي ل عددظ   ن  لكتددظب ه  ت ة    ل ع   ددظت   ألص  ت   

ةي   ظل  كظةحن  آلةظت  لز  عين  ل طالب  الك  سدددددددددددتنظص   لى  ألسددددددددددد   ل عت صة ةي 
نظظم إص  ة  آلةظت. ك ظ  هصا  لكتظب  لى بيظن ص    ل ع ةن بظل   نب  لحيظتين   لب رين 

  لحشدددددددددد  ت  ت ظ ي ت ك   لسدددددددددد  كين ل ح م  لضددددددددددظ    ع ةن أعص ءه  لح  ين  ن  لح م 
 ل ع   ظت ةي تط ي   لط  رق  ل سددددددددددددتخص ن ةي ب   ت  اص  ة  ل تكظ  ن ل ح م  لتي تق م 
ع ى  لتكظ ل ب ن ط  رق  ل كظةحن خظودددددددددددددددن  ظ ب ن  ل كظةحن  لكي يظرين   لح  ين.  ن 
 ظنظ ة سددددددددد يعن  لى  حت يظت  لكتظب تشددددددددد    لى  قص    لتن   ةي  ل ع   ظت  لتي  ص ه

   ن  لت   ز ب ن  لح م  بقيددددن  فودددددددددددددد يددددظت  ال  ددددل لي ل ق  ء   لتي ت كن  الخ  ل ؤ 
  لط  رق  ل سدددددددددتخص ن ةي ب   ت  اص  ة  ل تكظ  ن ل ح م، إضدددددددددظةن  لى ت ة    ل ع   ظت 

 ل كظةحن   ن  لت ك ز ع ى  لحيظتين   لب رين   لسدددد  كين لألن    ا ت  أله ين  ال توددددظصين.
نبظتظت  ال توددددظصين  تضدددد ن  الهت ظم بظلح م  ل فت     لعنظكب  لح  ين ل ح م  لضددددظ  بظل

  ل سدددببظت  ل  ضدددين  لتي تهظ م  لح م  لضدددظ  بظل حظوددد ل، ك ظ تنظ ل  لكتظب بظلشددد ح 
 لط  رق  ل ستخص ن ةي إص  ة  لح م  لضظ   ع  اشظ ة  لى إ  ظبيظت   حصص ت  ستخص م 

ظب سدددد ا تسددددظعص  لقظ ئ ةي ت   ز كل ط يقن،  ن  لودددد     الشددددكظل  ل    صة ةي  لكت
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 لح م   ط   ه  ل خت فن. ك ظ تنظ ل  لكتظب   ضدددددد   حيظتين  لح م  لضددددددظ  بنحل  لعسددددددل 
 ط  رق  ص  ته، إضدظةن  لى  لح م   لق  ص  لضدظ  بح   نظت  ل ز عن ةضدال عن إص  ة ح م 

هظين هظ ةي نلقص تم  عت ظص     عن كب  ة  ن  ل    ع تم  اشدددددددددددظ ة  ل   ل خظزن   ل نظزل.
كل ةول  ن ةو ل  لكتظب، ك ظ ال يسعني هنظ  ال  العتا   لع  ظء  الكظ  سظت  لا ن 
لم  تم  السدددددددددتعظنن ببحن هم ةي ها   لكتظب  ا  ن  ل ودددددددددظص   ن  لكن ة بح ث يودددددددددعب 

-1970 اشددددددددددظ ة  ل هظ   يعظ،  ك نظل لالك ةظن عصص  لبح ث  لتي نشدددددددددد ت ل فت ة  ن 
ةقط ب غددددت ع ى  أل ددددل  Metaseiulus occidentalis  ح ل  لح م  ل فت   1992
 أخ    ي كن  لق ل  ن  اطظ   لعظم لها   لكتظب   كز ع ى  اص  ة  ل تكظ  ن  بحنظ . 450

ل ح م،   ن  شددددظكل  لح م  ل خت فن تتط ب  سددددتخص م عصة ط  رق  ت  ةقن ةي ب نظ ت إص  ة 
 لب   ت  ل تكددظ  ددن اص  ة  لح م، هدداه تم  اشددددددددددددددددظ ة  لى  لعددص ددص  ن ن ددظاع   لح م، ح ددث

 لن ددظاع سددددددددددددددتك ن  ف ددصة ل عددظ   ن ةي  حددظل تط ي   لب   ت  ل تكددظ  ددن اص  ة  لح م ةي 
  نظطقهم.
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 مقدمة المترجم
 ن حظ ن  ل كتبن  لع   ين خظوددددددددن   لع بين عظ ن  لى  ل وددددددددظص   لحص نن ةي   ظل     

 عي   لح   ني كظن  لحظةز  أل ل لت   ن  لكتظب  الكظ  سددددددددددددددظت  لضددددددددددددددظ ة بظانتظع  لز  
ةي   ظل ع م  Introduction to (Integrated Mite Management ل  سددددددددد م )

،  ظ عن ة   يص . ك نسددددف ل. Marjorie A. Hoy الكظ  سددددظت  لز  عي، تأل ي  لصكت  ة 
  كددظنددت  لحددظة   لنددظني 2011 ن حددص ندده هددا   لكتددظب )وددددددددددددددددص ت طبعتدده  أل لى عددظم 

   ته،   ظ  لحظةز  لنظلث ةكظن     عن  ل ودددددددددددددظص   لكن  ة  لتي  عت صتهظ  ل ؤلفن ةي لت
-1913 وص  ش  ت  لفت ة  لز نين  ل حو  ة ب ن  1400كتظبهظ   لتي ت ظ زت  لدددددددددددددددد

 ، ةكظنت بحق بب      ةيظ  ه ن لعن  ن  لكتظب.2010
ي  لفودددددد ل  لت  ن  لكتظب  لحظلي ضددددددم ب ن صةتيه سددددددتن أب  ب ضددددددم كل  نهظ عصص    ن

تنظ لت بظلشدددددددددددددد ح   لتفودددددددددددددد ل عنظ ين  تبظ نن ت كنت  ن خاللهظ  ل ؤلفن تغطين   يع 
 ل   نب  ل تع قن بظل   نب  لح  ين   لب رين   لسدددددددددددددد  كين ل ح م   لق  ص  لضددددددددددددددظ  بظانتظع 
 لز  عي   لح   ني، ةضددددال عن  لشدددد ح  ل  ةي لط  رق  ل كظةحن  لتي ي كن  عت ظصهظ ةي 

 ة  ل تكظ  ن لالكظ  سددددظت  ع بيظن  ألسدددد   ل   ب  عت ظصهظ لتحق ق  لتكظ ل   ظل  اص 
  ن  ل تودددددددددفح ل كتظب بنسدددددددددخته ب ن  لط  رق   ل سدددددددددظرل  ل سدددددددددتخص ن ةي ت ك  لب   ت.

 انك  زين يسددددددددددددددتطيع  ن يالحا  ن  ل ؤلفن حظ لت  ن ت  ع أكب   ص   ن  ل ع   ظت 
م بتنسدددددددددددددد ق ت ددك  ل ع   ددظت  ت كددت تحددت كددل عن  ن   ص ةي  لكتددظب  ن ص ن  الهت ددظ

ل قظ ئ  لقيظم بت ك  ل ه ن، لالك ةقص سددددددددددددددع ت  ظهص   ننظء ع  ين  لت   ن تنظيم ت ك 
  ل ع   ظت لتسه ل  لع  ين ع ى  لقظ ئ  لع بي.

 أخ          ن أك ن  ص سظه ت ةي تقصيم ت   ن س سن   فه  ن ل ض  ن  لكتظب     
 الكظ  سدددظت  ن أسدددظتاة  بظحن ن  طالب ع م  عظ   ن ليك ن ب ن  ص  ل هت  ن ةي ع م 

ةي   ظل  كظةحن  الكظ  سدددددظت ك ظ ال يسدددددعني   نظ  كتب  لك  ظت  ألخ  ة لهاه  ل قص ن 
 ال  ن أتقصم بظلشك   ل زيل لألستظا  لصكت    يظص   سي  لحظع إس ظع ل لت ة  ه  لنسخن 

 ظسدددم  لعبظصي ل ظ باله  ن  هص اللكت  نين  ن  لكتظب   لشدددك    وددد ل ل صكت   ع ظص  
  هللا  ل   ةق                                             ةي سحب  س ص ت  لكتظب.
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 55 الوراثة وتحديد الجنس

 57 المصادر
 الرابعالفصل 

 جمع وتمييز وتربية االكاروسات
 63 مقدمة
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 63 جمع الحلم نباتي التغذية والحلم المفترس
 66 جمع الحلم والقراد المتطفل على الفقريات

 67 تمييز االكاروسات
 70 تربية الحلم

 73 المصادر
 الفصل الخامس

 ستراتجية اإلدارة المتكاملة لالكاروسات
 79 نظرة تاريخية

 84 الطرائق المستخدمة في برامج اإلدارة المتكاملة لالكاروسات
 84 المكافحة الحيوية

أنواع المكافحة الحيوية المستخدمة في برامج اإلدارة المتكاملة 
 لالكاروسات

85 

 85 المكافحة الحيوية التقليدية
 85 المكافحة الحيوية التعزيزية

 85 االطالق الغمري 
 86 االطالق التطعيمي

المعلومات المطلوبة لطلب األعداء الحيوية في المكافحة الحيوية 
 التعزيزية

86 

 87 العوامل المحددة لنجاح المكافحة الحيوية التعزيزية
 87 عوامل منطقية وأخالقية مرتبطة بالمكافحة الحيوية التعزيزية

 90 المكافحة الحيوية الحافظة
 90 الحجر الزراعي

 91 المكافحة الزراعية
 92 المكافحة الوراثية

 92 المكافحة الكيميائية
 94 مبيدات االكاروسات او الحلم

 96 تقسيم مبيدات االكاروسات
 96 بحسب طريقة دخولها للجسم
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 96 بحسب التركيب الكيميائي
 96 بحسب المصدر

 97 مبيدات الحشرات كمبيدات لالكاروسات
 98 أنواع مبيدات االكاروسات

 98 االكاروسات العضوية المصنعةمبيدات 
 98 مجموعة الهايدروكاربونات المكلورة

 98 مبيدات الفسفور العضوية
 99 مبيدات الكارباميت

 100 الكبريت العضوي 
 100 القصدير العضوي 

 100 الفورماميدين
 100 البايروثرويدات

 100 البايروالت
 101 االزادراختين
 101 االفيرمكتين
 101 وهكسي ثيازوكس كلوفنتيزين
 101 تببوفينبراد

 102 الزيوت العطرية
 102 المركبات غير العضوية

 102 الزيوت البترولية
 104 المركبات الطاردة
 104 مقاومة المبيدات

 106 إدارة المقاومة، خرافة محتملة
 106 طرائق إدارة المقاومة

 107 دورة مجاميع المبيدات
 108 مخاليط المبيدات

 108 الطريقة الفسيفسائية او الموزائيكية
 108 طريقة الجرعة العالية
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 109 طرائق تقييم المقاومة
 110 طرائق التقييم الحيوي 

 110 طريقة غمر الشريحة المجهرية
 110 طريقة غمر او رش الورقة النباتية

 110 طريقة معاملة النبات بالكامل
 111 متابعة الحقل

 111 المقاومةاستخدام األصناف 
 113 استحثاث المقاومة النباتية
 114 طرائق الرصد واخذ العينات

 116 استشاريو مكافحة اآلفات واإلدارة المتكاملة لآلفات
 116 مواصفات االستشاري الناجح

 118 المصادر
 الباب الثاني

 الحلم نباتي التغذية واعداءه الطبيعية
 الفصل السادس

 افات النبات األولى Tetranychidaeعائلة الحلم العنكبوتي 
 129 التصنيف او التقسيم

 131 الحياتية
 131 العيون 

 132 التكاثر العذري الذكري 
 132 ثنائية شكل الجنس

 133 بيض الحلم العنكبوتي
 133 النشاط الموسمي

 134 دور السلك الحريري 
 135 االنتشار

 135 والمنتجات الزراعيةبواسطة النباتات 
 136 بواسطة المشي

 136 بواسطة المواد واألدوات الزراعية الملوثة بالحلم
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 136 بواسطة السلك الحريري 
 136 تيارات الهواء

 136 بواسطة الحيوانات
 137 النشاط السكاني

 137 تشريح الحلم العنكبوتي
 138 اجناس الحلم التي تضم أنواعا نباتية التغذية

 Bryobia 138الجنس 
 Eotetranychus 139الجنس 
 Eutetranychus 139الجنس 
 Mononcychellus 140الجنس 
 Oligonychus 140الجنس 
 Panonychus 140الجنس 
 Petrobia 141الجنس 
 Tetranychus 141الجنس 

 142 اضرار الحلم العنكبوتي
 142 االعراض المرضية
 143 االفرازات الكيميائية

 143 نقل الفايروسات النباتية
 144 الحساسية

 144 الطرائق المستخدمة في إدارة الحلم العنكبوتي
 145 الحلم العنكبوتي عامل مكافحة لألدغال

 145 المكافحة الحيوية لدغل الجولق األوربي
 146 المكافحة الحيوية للصبير

 Tetranychidae 146مقاومة العائل النباتي لعائلة 
 148 المقاومة للعوائل النباتية المقاومة للحلم

 149 مقاومة الحلم العنكبوتي للمبيدات
 151 المصادر

 الفصل السابع
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 Tarsonemidae عائلة الحلم شعري الرسغ
 161 حياتية الحلم شعري الرسغ نباتي التغذية
 162 أنواع الحلم شعري الرسغ نباتية التغذية

 Stenotarsonemus (Phytonemus) pallidus 162النوع 
 Polyphagotarsonemus (Hemitarsonemus) latus 163النوع 
 Stenotarsonemus ananas 164النوع 
 Stenotarsonemus bancrofti 164النوع 
 Stenotarsonemus laticeps 165النوع 
 Stenotarsonemus spinki 165النوع 

 166 المكافحة
 167 المستخدمة في مكافحة الحلم شعري الرسغالطرائق التكاملية 

 168 المصادر
 الفصل الثامن

 الحلم االريوفي، الجيد والسيء وغير المعروف
 173 اساسيات حياتية

 179 الحلم االريوفي كناقل للمسببات المرضية
 179 أنواع مهمة مختارة من الحلم االريوفي

 Phyllcoptruta oleivora 180حلم صدأ الحمضيات 
 Aculus cornutus 180 حلم الخوخ الفضي

 Aculops Iycopersici 180حلم صدأ الطماطة 
 Aculus schlechtendali 181حلم صدأ التفاح 

 Aceria shelodni 182حلم براعم الحمضيات 
 Aceria guerreronis 182حلم جوز الهند 

 183 جمع واخذ عينات الحلم االريوفي
 184 كفرائس بديلة الحلم االريوفي

 184 أنواع الحلم االريوفي الدخيلة
 185 المكافحة الحيوية لألدغال باستخدام الحلم االريوفي

 187 تمييز او تشخيص الحلم االريوفي
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 187 مكافحة الحلم االريوفي
 189 المصادر

 الفصل التاسع
 الحلم العنكبوتي الكاذب كأفة

 195 العنكبوتي الكاذببعض الجوانب الحياتية للحلم 
 197 بعض اآلفات المهمة من الحلم العنكبوتي الكاذب

 Pineapple Flat Mites 197حلم االناناس المفلطح 
 Citrus Flat Mites 197حلم الحمضيات المفلطح 
 Citrus Flat Mites 198حلم الحمضيات المسطح 
 Ornamental Flat Mite 198حلم نبات الزنية المفلطح 

 Brevipalpus oncidi 199حلم االوركيد نوع 
 Brevipalpus phoenicis 199الحلم العنكبوتي الكاذب 

  Brevipalpus russulasالحلم العنكبوتي الكاذب نوعي 
 B. sayediو 

199 

 Tenuipalpus pacificus 199الحلم العنكبوتي الكاذب 
 Cenopalpus pulcher 199الحلم العنكبوتي الكاذب 

 Red Palm Mite 200حلم النخيل األحمر 
 203 نقل مسببات امراض النبات

 204 مكافحة الحلم العنكبوتي الكاذب
 207 المصادر

 الفصل العاشر
 Penthalidaeالعائلة بينثاليدي 

 213 الموقع التقسيمي واالنتشار
 213 حلم األرض ذو االرجل الحمراء

 216 رصد حلم األرض
 217 الكيميائيةالمكافحة 

 217 المكافحة الحيوية
 218 المكافحة الزراعية
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 218 اإلدارة المتكاملة لحلم األرض
 219 حلم الشوفان األزرق 

 221 البيات الصيفي
 221 الضرر

 221 مكافحة حلم الشوفان األزرق 
 221 المكافحة الحيوية الطبيعية

 222 المكافحة الزراعية
 222 األصناف المقاومة

 222 المكافحة الكيميائية
 224 المصادر

 الفصل الحادي عشر
 أصدقاء ام أعداء

 229 المقدمة
 229 العائلة أنستيدي، أصدقاء محدودي الفائدة

 Anystis agilis 230النوع 
 Anystis baccarum 230المفترس 

 Hypoaspidae 231 عائلة هايبواسبيدي
 Tuckerellidae 232عائلة تكرليدي 

 Tydeidae 233العائلة تايديدي 
 Acaridae 236عائلة اكاريدي 

 Hemisarcoptidae 236عائلة هيميساركوبتيدي 
 Stigmaeidae 239عائلة ستكماييدي 

 Oribatida 241الحلم الخنفسي 
 242 المصادر

 الفصل الثاني عشر
 أعداء طبيعية فعالة Phytoseiidaeالعائلة فايتوسييدي 

 251 المقدمة
 252 علم الحياة العام
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 254 المفترسات العامة ام المتخصصة أفضل؟
 258 تصنيف الفايتوسييد

 260 الفايتوسييد في برامج المكافحة الحيوية التعزيزية
 261 تحليل جداول الحياة لحلم الفايتوسييد

 262 سلوك تحديد موقع الفريسة
 266 االنتشار

 268 الحيويةابخرة النبات المتطايرة والمكافحة 
 270 مقاومة الفايتوسييد للمبيدات
 271 التحسين الوراثي للفايتوسييد

 272 طرائق تربية الحلم العنكبوتي والفايتوسييد
 273 تربية المفترسات على بيئة اصطناعية

 273 تربية المفترسات االجبارية
 273 التربية في حاويات

 Huffaker 273التربية في خلية 
 273 الحقليةالتربية 

 276 المصادر
 الفصل الثالث عشر

 الحشرات المفترسة للحلم نباتي التغذية
 289 الحشرات المفترسة للحلم نباتي التغذية اإليجابيات والسلبيات

 292 رتبة غمدية االجنحة
 Coccinellidae 292عائلة 

 Staphylinidae 298عائلة ستافلينيدي 
 299 رتبة هدبية االجنحة

 302 رتبة نصفية االجنحة
 Anthocoridae 303عائلة انثوكوريدي 

 Miridae 305العائلة ميريدي 
 306 رتبة ذات الجناحين

 307 رتبة شبكية االجنحة
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 Chrysopidae 309عائلة كرايسوييدي 
 Coniopterygidae 313عائلة كونيوبترجيدي 

 Hemerobiidae 314عائلة هيميروبيدي 
 315 االجنحةرتبة غشائية 

 315 العناكب كمفترسات للحلم والقراد
 317 المصادر

 الفصل الرابع عشر
 ممرضات ومتعايشات الحلم والقراد

 331 المتعايشات المايكروبية والممرضات
 334 الفايروسات

 335 الفطريات
 Hrirsutella 338الجنس 
 Neozygites 339الجنس 

 340 المايكروسبوريديا
 341 تجارة المبيدات المايكروبية

 343 المصادر
 الباب الثالث

 امثله في اإلدارة المتكاملة للحلم نباتي التغذية
 الفصل الخامس عشر

 المكافحة الحيوية التقليدية لحلم الكسافا األخضر في افريقيا
 351 خطوات في برنامج المكافحة الحيوية التقليدية

 353 األخضر في افريقيا حلم الكسافا
 355 طرائق المكافحة

 355 المكافحة الكيميائية
 355 المكافحة الزراعية
 356 األصناف المقاومة

 356 المكافحة الحيوية التقليدية
 357 تقييم المجازفة في المكافحة الحيوية التقليدية
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 359 المشاكل التصنيفية
 360 الفايتوسيدية االفريقية؟لماذا ال تستخدم المفترسات 

 361 تكاليف وعائدات البرنامج
 362 المصادر

 الفصل السادس عشر
 اإلدارة المتكاملة للحلم في بساتين التفاح في واشنطن

 367 النظام البيئي للتفاح
 367 حلم التفاح

 Panonychus ulmi 367النوع 
 Eotetranychus 369والـ  Tetranychusحلم الـ
 Aculus schlechtendali 369النوع 

 370 اإلدارة المتكاملة للحلم منذ الستينات وبداية التسعينات
 370 توفر المفترسات

 371 استخدام المبيدات بطريقة منتخبة
 371 مقاومة األعداء الطبيعية للمبيدات

 371 توفر الفرائس واألغذية البديلة
 373 المتكاملة للحلم في التسعيناتالمشاكل المرتبطة ببرنامج اإلدارة 

 375 واقع ومستقبل التغييرات في برنامج اإلدارة المتكاملة للحلم في واشنطن
 377 المصادر

 الفصل السابع عشر
 اإلدارة المتكاملة لحلم اللوز في كاليفورنيا

 383 اللوز في كاليفورنيا
 384 مستويات الضرر االقتصادي

 385 اللوز في كاليفورنياالحلم الضار في بساتين 
 Brown Almond Mite 385حلم اللوز البني 

 European Red Mite 386الحلم األحمر األوربي 
 Citrus Red Mite 386حلم الحمضيات األحمر 

 Tetranychus 386أنواع من الحلم العنكبوتي من الجنس 
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 387 طرائق مكافحة حلم اللوز
 387 المكافحة الحيوية

 388 االنتخابية في المبيدات
 389 العمليات الزراعية

 389 الطرائق المختلطة في برامج اإلدارة المتكاملة للحلم
 Resistant 391إطالق المفترس المقاوم

 392 أدوات الرصد
 393 رش مبيدات االكاروسات

 393 العمليات الزراعية
 393 اللوزمتطلبات تطبيق برنامج اإلدارة المتكاملة لحلم 

 394 التكاليف والعائدات
 394 تحديث برنامج اإلدارة المتكاملة آلفات اللوز

 396 المصادر
 الفصل الثامن عشر

 اإلدارة المتكاملة لحلم الحمضيات في كاليفورنيا وفلوريدا
 401 انتاج الحمضيات في فلوريدا وكاليفورنيا

 402 تنوع المناخ والحلم في كاليفورنيا
 403 الحمضيات األحمرحلم 

 404 حلم براعم الحمضيات
 404 الحلم العريض

 405 حلم الحمضيات المبطط او المسطح
 405 حلم صدأ الحمضيات
 405 حلم يوما العنكبوتي

 405 الحلم العنكبوتي ذو البقعتين وذو البقع الستة
 407 إدارة الحلم في مزارع حمضيات فلوريدا

 409 حلم صدأ الحمضيات
 410 عائلة الحلم العنكبوتي

 411 الحلم شعري الرسغ
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 411 عائلة الحلم الكاذب
 411 االحتياجات البحثية

 413 المصادر
 الفصل التاسع عشر

 إدارة الحلم على نباتات الزينة
 421 أنواع نباتات الزينة

 422 حلم نباتات الزينة
 Tetranychidae 422عائلة الحلم العنكبوتي 

 Tenuipalpidae 423عائلة الحلم األحمر الكاذب 
 Tarsonemidae 424عائلة الحلم شعري الرسغ 

 Eriophyoidea 425فوق عائلة الحلم االريوفي 
 Acaridae 428عائلة اكاريدي 

 429 طرائق إدارة افات نباتات الزينة
 430 المكافحة الزراعية

 430 ضرورة الرصد والمراقبة
 431 االقتصادي مستويات الضرر
 431 طريقة المكافحة

 433 الحلم المفترس في البيوت الزجاجية إطالقطرائق 
 433 االطالق المباشر

 433 طريقة المنفاخ او المعقرة
 434 النباتات البنكية او المصرفية

 434 أكياس االطالق البطئ
 435 مستقبل إدارة اآلفات على نباتات الزينة في البيوت الزجاجية

 437 المصادر
 الباب الرابع

 حلم التربة والزراعة
 445 حلم التربة والزراعة

 447 الحلم الخنفسي
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 452 المصادر
 الباب الخامس

 الحلم الضار بنحل العسل
 454 المقدمة

 Varroa jacobsoni 454الحلم 
 Acarapis woodi 455النوع 

 457 المصادر
 الباب الرابع

 العسلالحلم الضار بنحل 
 الفصل العشرون 

 حلم الفاروا
 463 الحياتية والتصنيف

 467 رصد الفاروا
 467 التدوير باأليثر

 467 طريقة الرج بالسكر
 468 اللوح الالصق

 468 تحديد مستوى الضرر االقتصادي
 468 مكافحة الفاروا

 468 المكافحة الكيميائية
 469 المكافحة الزراعية
 469 المكافحة الحيوية

 469 النحل المقاوم للفاروا
 469 السلوك الصحي
 470 سلوك التنظيف
 470 جاذبية الحضنة

 470 المكافحة المتكاملة للفاروا
 472 المصادر

 الفصل الحادي والعشرون 
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 Acarapis woodiحلم القصبات 
 479 الحياتية

 481 أساليب مكافحة حلم القصبات
 482 القصباتالمكافحة المتكاملة لحلم 

 482 الرصد
 483 مقاومة العائل

 483 الطرائق الزراعية
 484 المكافحة الكيميائية

 485 المصادر
 الباب الخامس

 االكاروسات المتطفلة على اللبائن والطيور
 الفصل الثاني والعشرون 

 القراد الصلب واللين
 493 القراد كآفات

 495 القراد من اآلفات المهمة لماذا؟
 497 حياتية القراد الصلب

 Host Tick Life Cycle 497-3دورة حياة القراد ثالثي العائل 
 Host Ticks 499-2دورة حياة القراد ثنائي العائل 

 One- Host Ticks 499دورة حياة القراد احادي العائل 
 499 اجناس عائلة القراد الصلب

 Ixodes 499الجنس 
 Dermacenter 500الجنس 
 Rihipicephalus 501الجنس 
 Hyalomma 502الجنس 
 Amblyomma 503الجنس 

 503 حياتية القراد اللين
 506 إدارة القراد الضار

 506 إدارة اإلصابات البشرية بالقراد
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 507 إدارة اإلصابات الحيوانية بالقراد
 508 المصادر

 الفصل الثالث والعشرون 
 الحلم الضار بحيوانات المزرعة

 513 المقدمة
 513 حلم الدواجن األحمر

 517 حلم الطيور الشمالي او األوربي
 519 حلم الطيور االستوائي

 520 البراغيث
 524 اسطورة الطحلب االسباني

 524 البراغيث كافات مباشرة
 524 حلم بصيالت الشعر

 527 حلم حكة القش
 530 حلم الفرو

 531 الحلم االكاريدي كطفيليات
 531 حلم الجرب الساركوبتي
 533 حلم الجرب البسوروبتي

 534 حلم االرجل الحرشفية
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 مقدمة الطبعة األولى
 ن  لنبظتظت  لخضدددددددددددد  ء تغطي  عظم  ليظبسددددددددددددن ع ى ك كب  أل ض   لحشدددددددددددد  ت ت نل 

ل نبظت.  ن  لتص خالت ب ن  لنبظتظت ةي  حظ لن لت نب  الستهالك،   ل سته كظت  لص ر ين
  حظ لن  لحشددد  ت زيظصة  السدددتفظصة  ن  لغا ء، هي   ضددد   ها   لكتظب.  ه    ضددد   

سنن  ألخ  ة  بتوظعص  سي.  25  سع   ني،  ا  ن  وظص ه  ل ريسن بصأت خالل  لددددددددددددددد 
لك الن  ألسدد   لت تقي    ء ةضددال عن  ن   ضدد    لكتظب بحص ا ته بشددكل تحصيظ  ا

 لتص خالت  ظ ب ن  لحشدددددددددددد ة   لنبظت الز لت      ع  ةن بشددددددددددددكل كب  .  ن  هص ا ها  
 لكتظب ه   حظ لن  ضدددددع  لحقظرق  ل تعصصة  ل سدددددتنبطن  ن  لص  سدددددظت  لتي أ  يت ةي 
 لنظم  لب ردددن  لطبيعدددن   لز  عيدددن ةي   دددظ يع   حدددظ لدددن  ظهدددظ   لخط    لعدددظ دددن لفهم 

ت  لحشدددددددددددددد يدن   لنبدظتيدن.  نندظ ندأ دل  ن تدأل ي هدا   لكتدظب تقدصيم خدص دن ل ط بدن  لتدص خال
 ل هت  ن بها   ل ظنب  ن ع م  لحيظة   ن تك ن  ص سدددد طنظ  لضدددد ء ةي ها  ل عظ   ن ةي 

 ن  لحظ ن  لى زيظصة  انتظع  لز  عي   لتق  ل  ن  سددددددددددددددتخص م  ب ص ت  ع م  لحيظة عظ ن.
 لز  عين ع ى ص  سددددن  لع   ل  ل ؤصين  لى  سددددت      لحشدددد  ت،   ب ت ع  ظء  لحشدددد  ت 

 لنبظتظت  ل ودددددددظبن بظلحشددددددد  ت  لى  لبقظء   السدددددددت     بظلحيظة ع ى     لعوددددددد  ،  هل 
ي كن تبني  لصةظعظت  لنبظتين ةي  لز  عن  لحص نن لالك، ةظن ها   لكتظب أيضدددددددددددددددظ يع ل 

ظ  صة لح ظين  نتظ نع ى  سددددددددددظعصة ع  ظء  لحشدددددددددد  ت  لتطبيق ن،  لبظحن ن عن ط  رق  ص
  ل   ي  ن  لغا ء.

 ن  ل ع   ددظت  ل    صة ةي  ل    ع  لحددظليددن هي  ن  ل ة ة بح ددث ي كن  احددظطددن بهددظ 
بشددكل كظ ل، لالك ةقص   نظ بظختبظ   لص  سددظت  لخظوددن   ل نظسددبن ل ف ص ت  لكتظب. هاه 

عتا  نظ، أننظ نقصم    لع  ين طبعظ أصت  لى  ه ظل بعض  لتقظ ي    لص  سظت  ل ه ن  ع ين ة
  ال  ن الك لم ي نعنظ  ن ط ح بعض  آل  ء   ألةكظ   لشخوين.

أخ    ةأننظ ن  ب بإهص ء ها   لكتظب  لى نالنن   ظل عظظم كظن لهم  ألن   لكب   ةي 
 Jan deتط ي   ةكظ نظ،  ن هؤالء  ألشدددددددخظ  هم  ابظء  ل ؤسدددددددسددددددد ن لها   لع م  هم: 

wilde  Vincent G. Dethier  John S. Kennedy  لددا ن ل ال  ه صهم ل ددظ  
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 وددددد ت  ع   ظتنظ ةي   ظل  لعال ظت  لحشددددد ين  لنبظتين ل ظ  وددددد ت  لين  ل  م. شدددددك نظ 
 تقص  نظ ل  يع  ألشددددددددخظ   لا ن  ص    لنظ  ل سددددددددظعصة ب  يع  شددددددددكظلهظ  ن   ل  خ  ع 

  لكتظب بظلشكل  لاي ب ن  صي  لقظ ئ  نخ   نه بظلاك :
T. A. van Beek و  J. Beetsma و  M. Dicke و  P. Harrewijn و  M. Van 

Helden و  J.C. van Lenteren و  S. B. J. Menken و  L. Messchendorp و  C. 

Mollemaو P.Roessingh و E. Stadler و A. Szentesi و   W.F. 

Tjallingii   و H. H. J. Veltuis 

 

  ل ؤلف ن                                                                 
 1996ب ص بست، 
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 مقدمة الطبعة الثانية
 نا  ين لنبظت - ن  لتط    ل تسددددظ    لحظوددددل ةي  ل ع ةن ةي   ظل  لعال ظت  لحشدددد ين 

وص    لطبعن  أل لى ل كتظب  ع تنظ ن   ع بعض  ف ص ت  لكتظب    عظصة ويظ ن بعض 
 لفق  ت.  ن  لطبعن  لحظلين  ن  لكتظب تخت ي عن  لطبعن  أل لى ةي  سدددددددددظلت ن  أل لى 

 ه  أحص  ؤسسي ع م  لعال ظت  لحش ين  لنبظتين  Tibor Jermyهي  سظه ن  لصكت   
 نددظء  لكتددظب  ن خالل بيددظن   هددن نظ ه  تودددددددددددددد  ه عن   ؤلفي  لكتددظب، ح ددث  ددظم بددإ

 ل ع   ظت  لتي   صت ةي  لكتظب، لا  ةن نقصم له ع  ق شددددددددددددددك نظ  تقص  نظ  ن    له 
  لع    ل ص ص لتقصيم  ل زيص  ن   ل تط ي  ها   لع م.

  ددظ نقطددن  الختالا  لنددظنيددن عن  لطبعددن  أل لى ةددأنهددظ ت  ع  لى  لتغ   ت  لحددص نددن ةي 
 لع  ين لص  سن ط  رق  لتص خل ب ن  لحش  ت   لنبظتظت  تص خل كل  ن  لحش  ت   لط  رق

  لنبظتظت  ع ع   ل  لب رن  ل خت فن.  ن ص  سدددددددددددددددن  لتص خالت  لحشدددددددددددددد ين  لنبظتين ع ى 
 ل ست ى  ل زري أضظا بعص   ص ص  لفهم ت م  لتص خالت. ع  ق شك نظ  تقص  نظ ل ن  صم 

لفودددددددددددددد ل  لكتظب   لتع  ق ع  هظ  نخ   نه بظلاك  لنظ  ل سدددددددددددددددظعصة  ن خالل    ءته 
Tibor Jermy  Peter de Jong  Erich Städler  Ferddy Tjallingii  لشك  .

 لاي  صم لنظ  لعص ص  ن  لو    ل  رعن، ك ظ نشك   لعص ص  ن  Hans Smid  لتقص   لدددددددد
تقص   شك    ل ألوص ظء  لا ن س ح   لنظ بظستخص م  لعص ص  ن  س  ظتهم   خططظتهم.  ل

 .Charles Godfrayل  كز حيظة  لسكظن ةي  ظ عن   ب يظل  لب يطظنين   ص  ه  لس ص 
 خ    نقصم شدددددك نظ ل  يع  لعظ   ن ةي  سدددددم  انتظع  لتظبع ل طبعن  ظ عن   كسدددددف  ص ل ظ 

  ص  ه  ن  هص  ع ن اخ  ع  لكتظب بظلشكل  لاي    ه  لقظ ئ ب ن  صيه.

  ل ؤلف ن 
2005  
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 مقدمة المترجم
خالل  يظ ي بع  ين  لبحث    ع  ل وددددددددظص   لخظوددددددددن ب  ضدددددددد    لعال ظت  لحشدددددددد ين 
 لنبددظتيددن  ن   ددل تددأل ي كتددظب ةي هددا   ل  ددظل لحددظ ددن  ل كتبيددن  لز  عيددن  لع بيددن ل ن 
يكتب ةي ها   ل  ظل،  صم لي  خي  ز   ي  ألستظا  لصكت    يظص   سي لحظع إس ظع ل 

   بعص توددفح  لكتظب Insect_Plant Biologyكتظب  ل  سدد م )نسددخن  لكت  نين  ن  ل
  الطال  ع ى  ف ص ته  ع ى  لكم  لكب    ن  ل وددظص   لتي  عت صهظ  ل ؤلف ن  ن   ل 
تغطين   ضدددددددددددد    لتص خالت  لحشدددددددددددد ين  لنبظتين، تخ  ت عن ةك ه  لتأل ي     ت  لقيظم 

ين. ي  ل كتبن  لز  عين  لع ببت   ن ها   لكتظب لسدددددص  لنق   لحظودددددل ةي ها   ل  ظل ة
 ن   ضدد    لتص خالت ب ن  لحشدد  ت   لنبظتظت ي نل شددكل  ن أشددكل تبظصل  ل نفعن ب ن 
 لط ة ن، ك ظ ه   لحظل ب ن  الزهظ    لحشدددددددددددددد  ت  ل  قحن ها   لعال ن شددددددددددددددك ت  لبص ين 
ان ظز  لص  سدددددددددددظت  أل لى ةي   ظل  لتص خالت  لحشددددددددددد ين  لنبظتين  الك  بل ة ت ن  ن 
 لز ظن.   ظ  ل  م ةن ص  ن  لتص خالت  لحشد ين  لنبظتين  ص  خات  ص هظ  لكظ ل  ن   يع 
 لن  حي  لحيظتين  صخل ةي تفسددددددددددد   ت ك  لعال ظت   لتص خالت ع م  لكي يظء  ع م  لحيظة 
 ل زيري     هظ  ن ة     لع م  لحص نن.  ن  لكتظب  لحظلي   ضددددددددددح  ةظ  ع م  لعال ظت 

  لاي تم تأليفه  ن  بل نالنن  ن  لبظحن ن   ل ختو ن ةي ها   ل  ظل   لحش ين  لنبظتين
 ن خالل ت ح ص  ه صهم  خب تهم،  ستع ن ن بكم كب    ن  ل وظص   لنظ ين   لتطبيقين 
اخ  ع ها   لكتظب بشددددددددددددددك ه  لحظلي، ح ث يعص ها   لكتظب  ل  م   حبظ  ه ظ ل طالب 

ء ع ى  شدددددددددددددكظل  لعال ظت  ل    صة ب ن  ل بظحن ن.  ن  لكتظب  لحظلي يسددددددددددددد ط  لضددددددددددددد  
 لحشدددددددددددددد  ت   لنبدظت ةي  لطبيعدن  الدك بدصء   ن ت ك دب  لنبدظت  كي يدظء  لنبدظت      دظص 
 لعظرل   ختيظ ه، ةضدددددال عن تنظ له ل  ضددددد    لتبظ ن  ةسددددد  ن  لحشددددد  ت.   ظ  لفوددددد ل 

تط    ظ ألخ  ة  ن  لكتظب ةقص  هت ت بتغطين ع م ب رن  نشدددد ء  لتص خالت   الزهظ ، ةي 
 لفودددددددددل  ألخ    لي كيفين تطب ق  ل ع   ظت  ل كتسدددددددددبن ةي   ظل  لعال ظت  لحشددددددددد ين 
 لنبظتين  ن   ل تحق ق  كظةحن    نن ل ةظت  لحشدد ين لضدد ظن ز  عن  سددتص  ن.  ن ها  



 
 

47 
 

 جهاد المفكرين والعلماء       (2017-2014) الجهاد الصامت

  

 

 

 لكتظب بفودد له  لنالنن عشدد    وددظص ه يعص  كتبن وددغ  ه ةي   ظل لعال ظت  لحشدد ين 
 ضدددع خظت ن هاه  ل قص ن  ال  ن أتقصم بظلشدددك   ل زيل   لع ةظن   لنبظتين.  ال يسدددعني   نظ

لكل  ن  صم لنظ  ص  لع ن ةي ت   ن ها   لكتظب   خ   ه بظلشددددكل  لاي ب ن  صي  لقظ ئ 
 لك يم،   خ   نهم بظلاك   ألستظا  لصكت    يظص   سي  لحظع إس ظع ل   لصكت   ع ظص 

 نظظم سظلم. ظسم  لعبظصي   لس ص ن  ح ص والح   وطفى 

  هللا  ل  ةق
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 المقدمة
 ن  لكتب  لع بين  لتي تنظ لت   ضدددددد   توددددددن ي  لحشدددددد  ت تكظص تعص  ن  لكتب  لنظص ة 
 لتي ال  زيص عصصهظ عن عصص أودددظبع  ل ص  ل  حصة،  بهصا تقصيم كتظب حص ث   عظوددد  

 ين  لحشددددد  ت،  لنظةي   ظل تودددددن ي  لحشددددد  ت ل قظ ئ  لع بي، كظن )كتظب تودددددن ي 
  لتطب ق  هي  حظ لن  ت  ضدددعن لسدددص  لنق   لحظودددل ةي  ل كتبن  لع بين، ح ث ضدددم 
ها   لكتظب خ سددن أب  ب،  كظن )توددن ي  لحشدد  ت، تظ يي  ت ه ص  عن  ن  لبظب  أل ل 
 ن  لكتظب  لاي ضددددم أ بعن ةودددد ل  كظن   ضدددد    لفوددددل  أل ل توددددن ي  لحشدددد  ت 

،   ص حظ لنظ ةي ها   لفودددددل ع ض  هم  الحص ث   لتط   ت  ل فه م   لتظ يي   ل ظظري
 لتي   ةقت   حص   ن   صم  لع  م  لتي ع ةهظ  النسظن   ظ  لفول  لنظني ةقص كظن  حظ لن 
 ت  ضددددددددعن حظ لنظ  ن خاللهظ تع يي  لقظ ئ بظلب رظت   لعال ظت  لغا رين  لتي توددددددددنعهظ 

ن ل  ودددني تتع ق ب ع ةن   ن   ص  لحشددد  ت  ع  لكظرنظت  ألخ ى،  هي  سدددألن أسدددظسدددي
 لخظ ن  لتي يع ل ع  هظ، ليق م ب  عهظ  حفظهظ  ته رتهظ ل ص  سن  لتونيفين   لتي كظنت 
  ضددع  هت ظم  لفوددل  لنظلث   ل  بع  ن ها   لكتظب.   ظ  لبظب  لنظني  ن  لكتظب ةكظن 

ظب نالنن ةو ل، ببعن  ن ) لت   ز ب ن  لوفظت  لتونيفين   لتبظ ن  لف صي   ضم ها   ل
ح ث تنظ ل  لفوددددل  لخظ     ضدددد عن  لوددددفظت  لتوددددنيفين  ن ح ث أن  عهظ   ه  تهظ 
 لتوددددنيفين   لقي ن  لتشددددخيوددددين ألن     لوددددفظت  لتوددددنيفين،   ظ  لفوددددل  لسددددص   ة ظء 
 ك ال ل فودددل  لخظ    ن ح ث كيفين  سدددتخص م  لودددفظت  لتودددنيفين ةي ع  ين  لت   ز 

ن  خط  ت ع  ين  لت   ز   ل شدددددظكل  لنظت ن عن عصم  لتف يق ب ن ب ن  ل   تب  لتقسدددددي ي
 لوددددددددددددفظت  لتوددددددددددددنيفين   لتبظ ن  لف صي ب ن  ة  ص  لن    ل  حص، ةضددددددددددددال عن بيظن أن    
 لتبظ نظت  لف صين.   ظ  لفوددل  لسددظبع ةقص كظن ةوددل  لختظم ل بظب  لنظني  ن ها   لكتظب 

 DNA  سددتخص  ظتهظ ، ةقص كظن لتح  ل  لدددددددددددددددددح ث  هتم بأص  ت  لت   ز  ن ح ث أن  عهظ 
 سدددددددظحن    زة ةي ها   لفودددددددل،   ظء  لبظب  لنظلث بعن  نه ) ألسددددددد ظء  لحشددددددد ين  نظم 
 لتقسدددددددددددديم   ك ال  لع  ين   ع  لحشدددددددددددد  ت  ت   زهظ   لتي كظنت  ن  هت ظم  لبظب  أل ل 

 عن  ضدددددددددددددد  لنظني  ن  لكتظب، ح ث بص نظ  لبظب  لنظلث بظلفوددددددددددددددل  لنظ ن  لاي  هتم ب 
تسددددددد ين  لحشددددددد  ت  نظم  لتقسددددددديم   لاي حظ لنظ  ن خالله بيظن  ن ت   ز  لحشددددددد  ت ال 
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يكت ل  ال بتسدد  تهظ لكي  تسددنى لعظلم  لتوددن ي بعص الك  ختيظ  نظظم  لتقسدديم  ل نظسددب 
  لاي حظ لنظ ةي  لفودددددد ل  لالحقن  ن  لبظب  لنظلث بيظن أن  عهظ، ةكظن عن  ن  لفوددددددل 

يعي  لاي شددددد حنظ ةيه  فه م ها   لنظظم   فه م  ل  تبن  لتقسدددددي ين  لتظسدددددع  لتقسددددديم  لطب
 سدد حظ  لشدد ح  Phylogenetic  بعظصهظ،  كظن  لفوددل  لعظشدد  بعن  نه  لتقسدديم  ل   ني 

ها   لنظظم  لحص ث ةي تقسددديم  لكظرنظت  لحين   نهظ  لحشددد  ت بظالعت ظص ع ى  لص  سدددظت 
ين  لتقسددددددديم  ل   ني  عال ظت  لق  بن  ل   ن  ل  نين، ح ث تنظ لنظ ةي ها   لفودددددددل  سدددددددظلن

 أن    أشدددد ظ   لنشدددد ء   لنسددددب  كيفين  سددددم  ألشدددد ظ   ل   نين بظلحظسدددد ب.   ظ  لتقسدددديم 
 لعصصي   الودددددددطنظعي ةكظن عن  ن  لفودددددددل  لحظصي عشددددددد   لاي  هتم ب فه م  لتقسددددددديم 

ين تطب ق ظن كيف لعصصي ل حش  ت  صع ظ  ها   ل فه م بأ ن ن تطبيقين حظ ل  ن خاللهظ بي
ها   لتقسددددددددديم ل نتقل بعص الك  لى شددددددددد ح نظظم  لتقسددددددددديم  الودددددددددطنظعي  بيظن سددددددددد بيظته 

 ن أنظ ن  لتقسدددديم  لسددددظبقن تحك هظ  لعص ص  ن  لق  ن ن   لق  عص  لص لين، لالك      ظبيظته.
ةظن  لبظب  ل  بع بفودددد له  أل بعن تنظ ل   ضدددد   ) لق  عص  لص لين ةي  لتسدددد ين   لنشدددد   

ن   ض    لفول  لنظني عش  ه   ألسظسيظت ةي  لق  عص  لص لين ل تس ين  لح   نين، ةكظ
ح ث تسددظؤلنظ ةي بص ين ها   لفوددل، ل ظا   لق  عص  لص لين ل تسدد ين  لح   نينإل  ع  اشددظ ة 
 لى  هم    عص  لتسددد ين  لص لين   حكظم  لنشددد   ةق  لق  عص  لص لين ل تسددد ين   ظء  لفودددل 

ال  ل ظ سدددددددددبق  ا تنظ ل   ضددددددددد    لق  عص  لص لين ةي تسددددددددد ين  ل   تب  لنظلث عشددددددددد   ك 
 لتقسي ين  ن ح ث أن     ألس ظء  لن عين   لن يعين   ل نسين   لعظر ن   ل   تب  لتقسي ين 
 ألع ى  بيددظن كيفيددن ودددددددددددددديددظ ددن أسدددددددددددددد ددظء  ل   تددب  ل خت فددن  ع تحددص ددص  ن ددظ   ل   تددب 

   لى  لتسددددددد ين  ل   نين  لخظودددددددن بنظظم  لتقسدددددددي ين.   ظ  لفودددددددل  ل  بع عشددددددد  ةقص تط  
 لتقسدددديم  ل   ني  ع بيظن    ز ت نظظم  لتسدددد ين  ل   نين  ة  رصهظ ةضددددال عن بيظن تظ يي 

 ها   لنظظم   هم  لق  ن ن  ل   صة ةي  لقظن ن  لص لي لنظظم  لتس ين  ل   ني.
ك    سدد ن  عص ص  ل خط طظت  لتوددنيفين  نشدد هظ كظن عن  ن  لفوددل  لخظ   عشدد   ه

ختظم  لبظب  ل  بع  ةودددددددددددد ل  لكتظب، ح ث  ظء ها   لفوددددددددددددل لبيظن  ن     ل خط طظت 
  ل ؤلفظت  لتوددددنيفين، ةضددددال عن بيظن شددددكل  ل خط طن  لتوددددنيفين، ةي ظ تط    ل زء 
 ألخ    ن ها   لفودددددددددددددل عن  لق  ن ن   لتعصيالت  لتي تم     رهظ ع ى    ن ن  لنشددددددددددددد  
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ظلنشددد   اللكت  ني   لاي أودددبح أحص  عظلم  لق ن  لحظصي  لص لين  خظودددن ت ك  ل تع قن ب
  لعش ين.   ظ  لبظب  لخظ     ألخ    ن  لكتظب ةضم خ سن  الحق  ه ن ح ث كظن 
 ه ن  ل  حق  أل ل   ع  ل وددددط حظت  ل سددددتخص ن ةي ع م  لتوددددن ي  بيظن    صةظتهظ 

ةقص   ظ  ل  حق  لنظني لع بين،  ه  ب نظبن  ع م ودددددغ   ي كن  ل      ليه عنص  لحظ ن  
 خت  بع ض  لتقسدددديم  لحص ث ل  فودددد يظت ا ت  ال  ل  لسددددتن حسددددب نظظم  ع   ظت 
 لتودددن ي  ل تكظ ل،   ظ  ل  حق  لنظلث ةكظن عبظ ة عن صل ل لعظرالت  ل فوددد يظت ا ت 
 ال  ل  لسددتن،  ه  صل ل يسددظعص  لقظ ئ ةي  ع ةن  ل   ع  لتقسددي ي ألي عظر ن حشدد ين، 

   ل طني لحوددد  حيظة  لحشددد  ت ةي  لع    ه   ضددد  ن  ل  حق  ل  بع،  كظن  ل شددد   
  ظ  ل  حق  لخظ   ةكظن عبظ ة عن  فك ة توددددددنيفين ضدددددد ت عنظ ين      ع  ه ن ةي 

  لتون ي.
 ن كتظب توددن ي  لحشدد  ت،  لنظ ين   لتطب ق ه  خالوددن  هص  ع ل  ت  وددل       

 أ صم ل قظ ئ  لع بي   ضدد   توددن ي سددتغ    ظ يقظ ب  لسددنت ن، حظ لت  ن خالله  ن 
 لحش  ت بشكل  تس سل  ب غن بسيطن بع صة عن تعق ص ت  ل وط حظت   لف سفظت.  ن 
 لتسددد سدددل  ل نطقي  لاي  عت صته ةي ها   لكتظب  ظء  تفقظ   ع  نطقين  تسددد سدددل    حل 
ع  ين  لتوددددددددن ي  لتي بصأت بع  ين   ع  لحشدددددددد  ت   عص صهظ ل ص  سددددددددن  لتوددددددددنيفين نم 

 ةق  Classification تقسدي هظ  Nomenclature تسد  تهظ  Identification  زهظ ت 
نظم  لتقسددديم نم نشددد  نتظرت  ألبحظث   لص  سدددظت  لتودددنيفين  ةق  لق  عص   الحكظم  لص لين 

  ل عت صة ةي ها   ل  ظل.
  خ     ال يسدددددددددددعني   نظ  كتب  لسدددددددددددط    ألخ  ة  ن هاه  ل قص ن  ال  ن أتقصم بظلشدددددددددددك  
  لتقدص   لكدل  ن  دصم لي  دص  لع ن  ن   دل  ن دظز هدا   لع دل  هم كدل  ن  ألسددددددددددددددتدظا 
 لصكت    يظص   سددددي  لحظع إسدددد ظع ل   لصكت    ح ص ة يح ع ص ن   لصكت   بسددددظم يح ى 

   ة    كظظم  ل ب  ي   لسدد ص ن  ح ص وددالح ع   شدد يي   لصكت   ع ظص  ظسددم   لصكت
   ي  ب هظن  لص   ي.

  هللا  لي  لت ة ق  
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 المقدمة
 ظت ،  السددددددددددددد صة،  نظ آلةظت ل خت فن ) ب ص ت  بأن  عهظتعص  لكي يظريظت  لز  عين       

 كظرز  لز  عن  لحص نن لتحق ق  نتظع ز  عي  ة   يسددددددص  أحص لن     ل ضددددددظةظت  لغا رين  
 حظ ن سكظن  ال ض  ن  لغا ء ك ظ   ن عظ .

سع  لز  عي، صةع  ل ز  ع ن  لى  لت    ن  لن ظح  لهظرل لهاه  لكي يظريظت ةي  لقطظ      
ةي  سدددددتع ظلهظ   ظ صةع  لشددددد كظت  ل نت ن لت ك  لكي يظريظت  لى زيظصة  نتظ هظ، ةفي عظم 

  يظ  ص ال ،  34.425 لى   آلةظت وددددد ت  بيعظت ت ك  لشددددد كظت  ن  ب ص ت  2006
ن  يقل عن  بيعظتهظ    ن  بيعظت ت ك  لشدددددددد كظت  ن  سدددددددد صة   نظ ظت ن       هظ ال

 ظريظت  لز  عين ع ى ن  لسدددددددددددددد    ل  رت ل كي ي ةي أي حظل  ن  الح  ل.  آلةظت ب ص ت 
، كظن  لحظةز  ال ل   الهم لت ك  لشدددد كظت ةي  ن ظز  لص  سددددظت  لخظوددددن  سددددت ى  لعظلم

بظلبحث عن   كبظت  ص صة ي كن  سددددددددددددتع ظلهظ ةي  ل  ظل  لز  عي    ةق ها   لتن   ةي 
لكي يظرين  لز  عين تن   هظرل ةي ودددددددد   ت ه ز ت ك  ل  كبظت   ظ يع   ن     ل  كبظت  

لتسدددده ل ع  ين  سددددتع ظل ت ك  ل  كبظت ع ى  ل سددددت ى  لحق ي   ل  ص ني   ص تم تسدددد يق 
ت ك  ل نت ظت تحت كم هظرل  ن  السدددددددددددددد ظء  لت ظ ين  ل خت فن   لتي تن عت بحسددددددددددددددب 

ض  ل ظصة  لكي يظرين   لغ  نتت     وددددددفظت   لشدددددد كن  ل نت ن   لب ص  لاي  سددددددت  ص الك  ل
 ن  سددددتع ظلهظ   ل غن  لتي  سددددتع  ت ةي كتظبن عال ن الك  ل نتت     ل  كب،   ظ  صى 

سم ت ظ ي ةي بعض  الحيظن. ها   لتن    100 لى  ن يوبح ل   كب  ل  حص  كن   ن 
 لكب   ةي  السددددددد ظء  لت ظ ين ةضدددددددال  عن  السددددددد ظء  ل عت صة عظل يظ  لتحص ص ن    ل  كب 

  السددددددم  Generic nam    لددددددددددددددددددددد  Common nam لكي يظري  نل  السددددددم  لشددددددظرع 
 Chemical Structer  لت ك ب  لكي يظري له  Chemical nam لكي يظري ل   كب 

،   يع هاه  السدددددددددددد ظء  ع ت  ن Chemical formula  لودددددددددددديغن  ل زيرين ل   كب 
بهظ لنظ ي ع  ين يشددددددددددد  ع  ين تحص ص ه ين  ل  كب  لكي يظري ع ى  ل سدددددددددددت ى  ل ع ةي  

 Trade nam لكن    ن  ال بظك خظوددن ةي ظ  تع ق بع  ين  لت   ز ب ن  السددم  لت ظ ي 
 ن  ع ةن   يع  السدددد ظء  .Common nam  السددددم  لشددددظرع  Brand nam    لدددددددددددددددددد 

 لت ظ ين ل   كب  لكي يظري يسدددهل ع  ين  لبحث عن  ل ع   ظت   لص  سدددظت  لتي    يت 
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 الك الن  عظم  لبظحن ن  عتظص    سدددددتع ظل  السدددددم  لت ظ ي ل   كب ح ل الك  ل  كب، 
 عنص كتظبن بح نهم  ص  سظتهم.

 ن  ةتقظ   ل كتبن  لع بين  لى  ع م  تعظ ل  ع  لكي يظريظت  لز  عين  يسدددددددددددعى  لى      
 ألسدددددد ظءلحل  شددددددكظلين  السدددددد ظء  لت ظ ين   لشددددددظرعن ل كي يظريظت  لز  عين  ت ة      ع 

ن   لت  ك ب  لكي يظرين   لودددددددددددديغن  ل زيرين ل كي يظريظت  لز  عين  ل خت فن، كظنت  لكي يظري
ها   ل ع م  لاي ضدددددددددم خ سدددددددددن  ب  ب، ح ث ضدددددددددم  لبظب  ال ل   يع  ألعص ء لحظةز 

 الس ظء  لت ظ ين ل كي يظريظت  لز  عين ع ى  ست ى  لعظلم   تبن حسب  الح ا  له ظرين 
 السددم  لشددظرع ل   كب   ظ  لبظب  لنظني ةضددم  السدد ظء   النك  زين  يقظبل كل  سددم ت ظ ي 

 لت ظ ين ل  نت ظت  لكي يظرين  لخ يطن   تبن ه ظريظ   يضددددددددددظ   يقظبل كل  سددددددددددم  السدددددددددد ظء 
 لشددددددظرعن ل ك نظت  لخ يط   ظ  لبظب  لنظلث  ن  ل ع م ةضددددددم   يع  السدددددد ظء  لشددددددظرعن 

ين ظرع   يع  السددددددددددد ظء  لت ظ  ل كي يظريظت  لز  عين  ل  تبن ه ظريظ   يقظبل كل  سدددددددددددم شددددددددددد
ل   كب   تبن  ةقيظ  حسدددددددددددددددب  الح ا  له ظرين،   ص  حت ى  لبظب  ل  بع ع ى تع يفظت 
 ختوددددددددد ة لتحص ص  هم  سدددددددددتع ظالت  ل  كب  لكي يظري   ل    عن  لكي يظرين  لتي  نت ي 

اي ل ل هظ  ل  كب  ط يقن تأن  ه  ص  ن سددد  ته ل بظرن،  تم ختم  ل ع م بظلبظب  لخظ    
ضدددم   يع  السددد ظء  لشدددظرعن ل كي يظريظت  لز  عين  ل  تبن ه ظريظ   يقظبل كل  سدددم شدددظرع 

  السم  لكي يظري   لت ك ب  لكي يظري   لويغن  ل زيرين لالسم  لشظرع ل   كب.
 خ       ع   ن  ك ن  ددص  ددص ددت  ن خالل هددا   ل ع م  ددظ  نفع  لعددظ   ن ةي   ددظل      

بشددددددددكل خظ    لعظ   ن ةي   ظل  لز  عن عظ ن،  ال   آلةظتةحن  لكي يظء  لز  عين   كظ
يسددددددعني هنظ  ال  ن  تقصم بظلشددددددك    لع ةظن لكل  ن  لصكت   ع ظص  ظسددددددم   لصكت    عظا 
عبصهللا ل ظ بااله  ن  هص ةي سددددددب ل  ظهظ   ل ع م بظلشددددددكل  لاي ب ن   صيكم،   لشددددددك  

 ن  تنظيم  ل ع م.  و ل  يضظ   ح ص والح ل ظ باله  ن  هص ةي طبظع
  هللا  ل  ةق
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 الـمـقـدمــة
ص  سدددددددن  لح م   لق  ص ) الكظ  سدددددددظت   ن  لع  م  لح  ين  لتي ال ز لت تحب  ةي يعص ع م 

 طننظ  لع بي عظ ن   لع    خظوددددددددددددن  الك ع ى  ل  م   ظ تسددددددددددددببه هاه  ل    عن  ن 
 فود يظت  ال  ل  ن أضد    كب  ة ل قطظ   لز  عي بشدقيه  لنبظتي   لح   ني ةضدال  عن 

  ب ظ    ع الك إلى حص نن ها   لع م ةي أ  بظ تأن   تهظ  لسدددددددد بين ةي وددددددددحن  انسددددددددظن، 
  أ  يكظ إا   ظ    ن بع م  لحش  ت.

إن  الهت ظم  لكب   بها   لع م ةي أ  بظ  أ  يكظ بصأ ةي   بع نيظت  لق ن  لعشدددددددددددددد ين   ع 
بصء  ل ز  ع ن  سدددددددتخص م  ب ص ت  لك     لعضددددددد ين ةي  كظةحن  آلةظت  لحشددددددد ين، ح ث 

 ب ص ت إلى  لقضدددددددددددددددظء ع ى  لكن    ن  ألعص ء  لح  ين  لتي أصت هاه  ل    عن  ن  ل
كظنت تتغاى ع ى  الكظ  سظت نبظتين  لتغاين  بالك أوبحت  الكظ  سظت نبظتين  لتغاين 
آةظت  ريسددددددددددددددن ع ى  لعص ص  ن  ل حظودددددددددددددد ل  لز  عين  ل ه ن  نل  لط ظطن   لبظان ظن 

ظ   ن ةي   ظل  كظةحن   لقطن     هظ  بالك  وددددددددددبحت   ضددددددددددع  هت ظم  لبظحن ن   لع
إن بنظء  ظعصة ع  ين  وددددددددددد نن لها   لع م ةي  طننظ  لع بي تتط ب بال   آلةظت  لز  عين.

شددك ت ة    ل وددظص    ل    ع  ل ه ن ةي ها   ل  ظل بظل غن  لع بين، لالك ةقص  وددص ت 
كتظب ) الكظ  سظت  ألسظسيظت   ال توظصيظت   ل كظةحن   ضحت  ن  2010ةي عظم 
ف ص ته  لخط    لعظ ن   ألسظسين لها   لع م   ص أوبح ها   لكتظب  ل  م  ل   ع خالل  

 ألسددظ  ةي تص ي   ق    ألكظ  سددظت ةي  ل ظ عظت  لع   ين، ك ظ   ت بت   ن كتظب ن 
 كتدددظب  Zhi-Qiang ه  ن ةي هدددا   ل  دددظل ه دددظ: )ح م  لز  عدددن  ل ح يدددن  تدددأل ي 

  ص ت  ت  Marjorie Hoyظت  لز  عين  تأل ي ) قص ن ةي  اص  ة  ل تكظ  ن لألكظ  سددددد
هاه  ألع ظل بدددددددددددددددد) ع م نز   ةي  وط حظت ع م  ألكظ  سظت   ه   ل ع م  أل ل  ن 
ن عه ع ى  سددددت ى  لعظلم   ل ع م  لع بي  أل ل  لاي سددددبق ظه   أي  ع م لها   لع م 

ها  سددددين لبظل غن  النك  زين.   ص حظ لت ةي ها   ل ع م   ع   يع  ل وددددط حظت  ألسددددظ
 لع م      ظص  ل   صا  لع بي  ل نظسب لهظ  ع تقصيم  لش  حظت  ل نظسبن لهظ. ك ظ سع ت 
 ظهص    لت ك ز ع ى  ل وددددددددددددددط حظت  لخظودددددددددددددددن بظل   نب  ل   ة ل  ين   لحيظتين لهاه 
 ل    عن  ن  لكظرنظت  تصعيم الك بظألشدددددددددكظل  لت ضددددددددديحين  لتي سددددددددد  صهظ  لقظ ئ ةي 
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 الك أله  تهظ ةي   ظل تشخي   ألكظ  سظت. إضظةن ل ظ سبق  ل  حق  أل ل ل  ع م 
ةقص ضددددددددم  ل ع م  الحق بظألسدددددددد ظء  لع  ين لألكظ  سددددددددظت  لضددددددددظ ة   سدددددددد ظرهظ  لع بين 

   النك  زين  لشظرعن. 
أخ     ال يسدددددددعني  أنظ أكتب  لك  ظت  ألخ  ة لهاه  ل قص ن، إال أن أتقصم بظلشدددددددك   ل زيل 

أ ددل  ن ددظز هددا   لع ددل  أخ   نهم بددظلدداك   ألسددددددددددددددتددظا لكددل  ن  ددص لي  ددص  لع ن  ن 
  لصكت   إيظص   سي   لصكت   ع ظص  ظسم  لعبظصي   لس ص  ي  ب هظن  لص  ه  ي. 

  هللا  لي  لت ة ق.
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 المقدمة
 تشددددددددددددددكددل  ب ددص ت  لحشدددددددددددددد  ت  لح  يددن ب  ددظ يعهددظ  ل خت فددن ) لكي  ح  يددن   ل ددظيك  بيددن
  ل  نين      عن حص نن  ن  ل ب ص ت  لتي ت تظز بظلعص ص  ن  ل   وددددددددفظت  لف يصة  لتي 
 ع ت  نهظ  ل ب ص ت  ألكن  أ ظنظ   وددددددددص  ن ل ب رن   ألكن   سددددددددتخص ظ  ةي   ظل  لز  عن 
 لعضددددد ين، هاه  ل    عن  ن  ل ب ص ت أودددددبحت  ل  م  حط أنظظ   لعظ   ن ةي   ظل 

  لبظحن ن  لا ن يع   ن ل ل نهظ   ن   ل تق يم هاه  ل    عن  كظةحن  آلةظت  لحش ين 
 ن  ل ب ص ت   حظ لن  لتع ا ع ى أهم نقظ   لضدددددددددددعي   لق ة ة هظ  ن   ل تحسددددددددددد نهظ 

  تط ي هظ لتحق ق  كظةحن حش ين    نن ع ى  لب رن   انسظن.
 ن تحق ق ع  ين  كظةحن   صة بظسددددددددددددتخص م  ب ص ت  لحشدددددددددددد  ت  لح  ين  تط ب 

 ظم ب   وددفظت     ز ت هاه  ل    عن  ن  ل ب ص ت، لا  ةظن إحصى  ل هظم  ل ريسددن  ال
لتأل ي ها   لكتظب ه  تغطين ها   ل ظنب بشدددددكل   ص  ن خالل  لفوددددد ل  لن ظنين  لتي 
ضدددددددددددددد هظ ها   لكتظب، ح ث تط    لفوددددددددددددددل  أل ل إلى  فه م  ل ب ص ت  لح  ين     ع 

ن  لحشددددددددددد  ت، أ ظ  لفودددددددددددل  لنظني ةقص تنظ ل   سدددددددددددتقبل هاه  ل ب ص ت ةي   ظل  كظةح
  ض    ل ب ص ت  لكي  ح  ين  ل ستخ ون  ن  لنبظتظت، أ ظ  لفول  لنظلث ةكظن عن  نه 
 ل ب ص ت  لكي  ح  ين  لنبظتين  ل نبطن   ل ح  ة لسددد  ك  لحشددد  ت، أ ظ  لفودددل  ل  بع ةقص 

 ى  وددددددددددص   ل ت ة ة عتنظ ل بظلشدددددددددد ح أهم  ب ص ت  لحشدددددددددد  ت  لكي  ح  ين  ظيك  بين  ل
 ل سددددددددددددددت ى  لت ددظ ي  ت ددك  لتي ال ز لددت ةي   ح ددن  لبحددث   لتط ي .  كددظن ل ب ددص ت 
 لحشددددددد  ت  لكي  ح  ين ح   نين  ل ودددددددص  نوددددددد بظ    ص   ةي ها   لكتظب ح ث  حتل ها  
 ل  ض    ض  ن  لفول  لخظ    ن  لكتظب. أ ظ  لفول  لسظص  ةقص تنظ ل     عن 

ح  ين  هي  ل ب ص ت  ل ظيك  بين ب  ظ يعهظ  لفظ   سدددددددين   لبكت  ين  ه ن  ن  ل ب ص ت  ل
  لفط ين   لني ظت صين  كظن  لفودددددددل  لسدددددددظبع سدددددددظحن ع ض ل فه م     عن  ص صة  ن 
 ل ب ص ت  لح  ين ت ك هي  ب ص ت  لحش  ت  ل  نين ح ث تط   ها   لفول إلى  فه م 

إلى  ظةحن  لحش  ت إضظةن إلى  اشظ ة ل ب ص ت  ل  نين  كيفين  ستخص م  ل  نظت ةي  ك
أهم  ل  نظت  ل سددددددتع  ن ةي   ظل  ل ب ص ت  لح  ين،  كظن   ضدددددد    قظ  ن  لحشدددددد  ت 
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ل  ب ددص ت  لح  يددن ه  عن  ن  لفوددددددددددددددددل  لنددظ ن   الخ    لدداي تط   إلى كيفيددن ظه   
  ل قظ  ن لهاه  ل    عن  لحص نن  ن  ل ب ص ت   سظل ب  ص  تهظ.

فودددددددددد له  لن ظنين يشددددددددددكل لبنه     عظ  يسددددددددددص ة   ظ  ةي  ل كتبن  ن ها   لكتظب ب
 لع بين عظ ن   لع   ين خظودددددددددددن.  ه  نتظع  هص  ع ل لم يكن ل تحقق ل  ال  سدددددددددددظعصة 
 ل خ وددد ن   ل حب ن ل ع م،  هنظ   ب  ن أشددد   بظلشدددك    لع ةظن لألسدددتظا  لصكت   أيظص 

  ظل  ل ب ص ت  لح  ين  ن    سددددددددددددي إسدددددددددددد ظع ل لت ة  ه  لعص ص  ن  ل    ع  ل ه ن ةي
خالل  كتبته  اللكت  نين   لشدددك    وددد ل  يضدددظ  لألسدددتظا  لصكت   نب ل عزيز  ظسدددم ل ظ 
باله  ن  هص ةي سددب ل  ن ظز  لفوددل  لسددظبع  ن  لكتظب، شددك ي  تقص  ي ل سدد ص أح ص 

 والح ع   ل ه صه  وب ه ةي طبظعن ها   لكتظب.
                                                                             

  هللا  ل  ةق
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 المقدمة
تفتق   ل كتبن  لع بين عظ ن   لع   ين خظوددددددن  لى كتظب  تخودددددد  ةي   ظل  ل ب ص ت 
 لكي يظرين   لح  ين  ل سدددتخص ن ةي  كظةحن  ل   نيم   سدددببظت  ال   ض  لنبظتين  لح  ين 
      لح  ين،   ن كل  ظ كتب  نشددد  ةي ها   ل  ظل ال  تعصى عن ةودددل    ةوددد  ن 

 لنعبظنين ضدددددددددددددد ن كتب  ب ص ت  آلةظت  لز  عين  كأن  ح ل  ب ص ت  لفط يظت   لص ص ن
 سببظت  لنبظت  ل  ضين هي  لفط يظت   لص ص ن  لنعبظنين ةقط،  ع يه ةظن  ه ن  لكتظب 
 لحظلي هي  حظ لن  ت  ضددعن لسددص  لنق   لحظوددل ةي ها   ل  ظل  تقصيم كتظب شددظ ل 

ة ع ى   ظل  لسددديط   يسددد ط  لضددد ء ع ى  لكي يظريظت   لعنظوددد   لح  ين  ل سدددتخص ن ةي
 ل   نيم   سدددددددددببظت     ض  لنبظت  الك  ن خالل ةوددددددددد له  الحص عشددددددددد  ح ث تنظ ل 
 لفودددل  أل ل ع ضدددظ ل سدددببظت  لنبظت  ل  ضدددين  لح  ين  نهظ       لح  ين   الضددد    
 لتي تسدددببهظ ل نبظت، ةي ظ تنظ ل  لفودددل  لنظني، ع ضدددظ  بسدددطظ ل ط  رق  ل سدددتخص ن ةي 

ظت  صع ن بظأل ن ن  ل نظسددددددبن.   ظ  لفوددددددل  لنظلث  ن  لكتظب ةكظن  كظةحن ت ك  ل سددددددبب
 لاي حظ لنظ  ن خالله  اشدددددظ ة  لى  هم  لكي يظريظت  Biocidesعن  نه  ب ص ت  الحيظء 

 ل سددددتخص ن ةي تعقيم  ل ختب  ت   ل نظزل   أل ظكن  لعظ ن  ن   يع أن     ل ظيك  بظت، 
ن ةي حفا  الخشددددددظب    ظ تهظ  ن  لكظرنظت ةضددددددال عن  لتط   ل كي يظريظت  ل سددددددتخص 

 لص يقن  ل ح  ن لألخشددددددددظب  ت ك  ل سددددددددتخص ن ةي  لسدددددددديط ة ع ى  ل ظيك  بظت  ل سددددددددببن 
 ل ز  ن   ل خظ .

ةقص كظنت   ضدددددد   وددددددفحظت  لفوددددددل  ل  بع  Virucides  ظ  ب ص ت  لفظ   سددددددظت     
 سددددددددددددددتخص ن ةي تنبيط  لاي حظ لنظ  ن خالله بيظن  هم  ل   ص  لكي يظرين  ل وددددددددددددددنعن  ل

 لفظ   سددددددددددظت، ةضددددددددددال عن  لزي ت  لبت  لين  ل سددددددددددتخص ن ةي ها   ل  ظل،   ظ  ب ص ت 
 لفظ   سدظت  لكي  ح  ين ب ودظص هظ  لنبظتين   ل ظيك  بيه   لح   نين ةقص  خات ح ز    ه ظ 
ةي هددا   لفودددددددددددددددل  لدداي  حت ددت  ب ددص ت  لفددظ   سدددددددددددددددظت  لح  يددن  زءه  ألخ  ، ةكددظندت 

ظ   سدديه  لضددعيفن   لتظبعن   ب ص ت  لفظ   سددظت  ل  نين ب وددظص هظ  لنبظتين  لسددالالت  لف
   لفظ   سيه   لح   نين عنظو   ه ن ل ب ص ت  لفظ   سظت  لح  ين.
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  ظ  لفودددددددددددددل  لخظ    ن  لكتظب ةكظن عن  نه  ب ص ت  لبكت يظ  فه  هظ    ظ يعهظ     
يظت عضددد ين   لعضددد ين  ل ودددنعن   لح ث تنظ ل   ظ يع  ب ص ت  لبكت يظ  لكي يظرين  لال

تأن  هظ  لسظم بظلش ح   لتفو ل ل تنظ ل بعصهظ   ض عن  ب ص ت  لبكت يظ  لح  ين بأن  عهظ 
 لنالنن  ل ريسددددددددددددددن  ل ب ص ت  لكي  ح  ين   ل ظيك  بيه، ح ث كظن ل  ضددددددددددددددظص ت  لحيظتين 

ض تظ يي لع    لبكت ي سددد ن نوددد بظ   ص    ن  لشددد ح.   ظ  لفودددل  لسدددظص  ةكظن  سددد حظ  
 ب ص ت  لفط يظت  تط    سددددتخص  هظ  ع بيظن  هم  ألسددددظسدددديظت  ل  تبطن بع  ين تطب ق 
 ب ص ت  لفط يظت،   ظء  لفوددددددل  لسددددددظبع بعص الك ليع ض  ب ص ت  لفط يظت  لكي يظرين 
 ن ح ث   ظ يعهظ   ستخص  هظ   لين تأن  هظ  لسظم ةي  لفط يظت.   ظ  ب ص ت  لفط يظت 

عن  نظ    ز   ل فودددددددددددددددل  لنظ ن  لاي تنظ ل هاه  ل    عن  ن  ل ب ص ت   لح  ين ةكظنت
بدظلشدددددددددددددد ح   لتفودددددددددددددد دل  تط  دظ   لى  ب دص ت  لفط يدظت  لكي  ح  يدن ب  دظ يعهدظ  لنبدظتين 
  ل ظيك  بيه   لح   نين، ةضددددددددددددددال عن  اشددددددددددددددظ ة  لى  هم  ب ص ت  لفط يظت  ل ظيك  بيه 

سك ختظم  كظنت  ب ص ت  لفط يظت  ل  نين هي  بأن  عهظ  لفظ   سيه   لبكت  ين   لفط ين 
 لفودددددددل  لنظ ن  ن  لكتظب.   ظ  لفوددددددد  ن  لتظسدددددددع   لعظشددددددد  ةكظن   ضددددددد    هت ظ ه ظ 
 ل ب ص ت  لكي يظرين   لح  ين  ل سددددددددددددددتخص ن ةي  كظةحن  لص ص ن  لنعبظنين هاه  ل    عن 

هظ ةي ل حصصة لكفظءت ل ه ن  ن  ل سددددببظت  ل  ضددددين  بيظن  لين تأن  هظ  لسددددظم   لع   ل  
 ل كظةحن،   ظ  لفول  لحظصي عش  ةقص  هتم ببيظن  هم  ل ب ص ت  لح  ين  ل ستخص ن ةي 

  كظةحن  سببظت     ض  لنبظت      لح  ين.
أخ    ال يسددددددددددعني   نظ  خط  لسددددددددددط    ألخ  ة  ن  قص ن ها   لكتظب  ال  ن أت  ه      

ي  لحظع إسدددددد ظع ل ل ظ باله  ن  هص ةي بظلشددددددك    لع ةظن لألسددددددتظا  لصكت    يظص   سدددددد
ت ة    ل ودددددظص   لخظودددددن بظلفودددددل  لنظلث،   لشدددددك  كل  لشدددددك  لألسدددددتظا  لصكت   نب ل 
عزيز  ظسددم ل هصه  ل   ز  لاي كظن له  ألن   لكب   ةي  ن ظز  لفوددل  لخظ  ب ب ص ت 

يم ظ لفظ   سدددددظت، شدددددك ي  تقص  ي ل صكت   ع ظص  ظسدددددم ل ظ باله  ن  هص ةي ت ت ب  تن
  س ص ت  لكتظب.

  هللا  ل  ةق                                          
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 المقدمة
ص  بظلنبظتظت  ال توظصين ي نل  س  بظ  ص   لضظ ة ن كتظب حش  ت نوفين  ال نحن      

ةي ع ض   ضدد    لحشدد  ت  ال توددظصين ع ى  سددت ى  ل طن  لع بي ح ث  هصا ها  
 السددددددددددددد  ب  لى  لخ  ع عن  السددددددددددددد  ب  ل ت ب   ل  ل  لاي  عت صته كتب  لحشددددددددددددد  ت 
 ال توددظصين ةي ع ض  ف ص ت  ق    لحشدد  ت  ال توددظصين ل ظ تح يه   ن تك    لنف  

   لعظر ن ت عنص  لكالم عن  ي  ن  لحشدددددددددد  ت  ال توددددددددددظصين  هي ) السددددددددددم  لع  ي  لفق  
 –ا رين  لع  رل  لغ – النتشددددظ    اله ين  ال توددددظصين  – السددددم  لع بي  لشددددظرع  –   ل تبن

 ل كظةحن  هاه  –تظ يي  لحيظه  – وددددي  الط     –  اوددددظبن ظه   – لط    لضددددظ  
ق    ع يه ةظا   حت ى   ، لحشددددد  ت  ال تودددددظصين تتك    ع كل ن    ن  لتسدددددعن لفق  ت 

  ن   حش ي ةظن  لطظلب س  ص 60 لحش  ت  ال توظصين خالل  لفول  لص  سي ع ى )
  ةق ة  نبغي ع يده حفظهدظ   الحدظطدن بهدظ  هي ع  يدن   هقده لداهن 540نفسددددددددددددددده   دظم )

  لطظلب. 
  لحشددددددد  ت  ضدددددددظةن ل ظ سدددددددبق ةظن كتب  لحشددددددد  ت  ال تودددددددظصين ت  ل  لى تقسددددددديم     

  لتي تهظ  هظ ةعنص  الشددددظ ة  لى حشدددد  ت  لن   يظت  لنبظتين ال توددددظصين بحسددددب  لع  رل 
    صيه نال سدددددددددن ص  ن هنظك حشددددددددد  ت  ن نودددددددددفين  ال نحن   ن ح شدددددددددفين  ال نحن 

سدددددددننقل  لطظلب  ن     عه حشددددددد ين  ع نه  لى  ةأننظ ع يه  ، ال نحن تهظ م  لن   يظت
 كن ي بأسددد  كن  الن  لطظلب لن  ت كن  ن  لخ  ع  سدددظلن ل   ظ يع  خ ى  ها  يعقص 

 ع يه ةظن  لطظلب سددددد   أ ةي  ، ق    لحشددددد  ت  ال تودددددظصين ص  سدددددن العت ظص ع  هظ ةي 
 لى  لحفا  الوددم  لبع ص عن  لفهم  لقظرم ع ى  ل بط ب ن  ل تشددظبه  ن  لحشدد  ت   لنهظين

   عه لكل    لتظبعنلحشدد ين ب ن  الن       ل شددت كن  لعظ نل  ودد ل  لى  ضددع  السدد  
 حش ين. 

 ن  لف سددددددددفن  لتددددددددي  عت ددددددددصنظهظ ةددددددددي كتظبنددددددددظ  لحددددددددظلي تهددددددددصا  لددددددددى ت ددددددددظ ز  لسدددددددد بيظت 
ع دددددى نقددددظ   لتشدددددظبه  لتددددي ت  دددددع  دددددظ   لبص يددددن لسددددظبقن  الدددددك  ددددن خدددددالل  لت ك ددددز ةدددددي 

بدددد ن   ددددظ يع حشدددد  ت نوددددفين  ال نحددددن   لتددددي  صت بظلنت  ددددن  لددددى  ضددددعهظ ةددددي  تبدددده 
ن ندددددم بيددددظن  السدددد   لتددددي تشدددددت ك ة هددددظ كددددل     عدددده حشددددد ين   دددد ،نوددددفيه  ال نحددددن
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تعدددددددد ص ل تبدددددددده نوددددددددفين  ال نحددددددددن  نددددددددل     عدددددددده  ل ددددددددن      عدددددددده  لبددددددددق  لددددددددص يقي 
 ل     عددددددن الددددددك  ددددددن خدددددالل بيددددددظن  ل   دددددع  لتقسددددددي ي    لحشددددد  ت  لقشدددددد ين     هدددددظ.

  ل سددددد  ن ةدددددي  لددددد طن  ل     عدددددن  لتظبعدددددن  النتشدددددظ    اله يدددددن  ال تودددددظصين   النددددد    
  لحيدددددظة ص  ة  ل     عدددددن لدددددى  هدددددم  لودددددفظت  ل ظه يدددددن  ل   دددددزة   اشدددددظ ةبدددددي  دددددع  لع  

  ل    عددددنلت ددددك   لتظبعددددن  ل ه ددددن ددددن  الندددد     أكندددد  لددددى   حددددص      اشددددظ ة لعظ ددددن نددددم 
 لحشدددد ين   ل   دددد صة ةددددي  لعدددد      خ دددد    لتطدددد    لددددى  لط  رددددق  ل عت ددددصة ةددددي  كظةحددددن 

  لحش ين.   ل    عنت ك 
  لتي  هصا ها   لكتظب  لفك ة ن  ل قص ن  لحظلين  ص تك ن     كظةين لت ضدددددددددددددديح     

 ل قظ ئ ح لها   لكتظب سدددت ضددد  لتسدددعنتظ ه بظن    ءه  لفوددد ل  نقنلتحقيقهظ  ال  ننظ ع ى 
  ن ن ظح ها   لكتظب ةي ع ضدددددددده  الهم  ن  ، لك يم ل قظ ئ  يوددددددددظلهظ  أ صنظ لفك ة  لتي 
شددددد ين عن  ل  ظ يع  لح ل كتظبن  لبص ين تودددددظصين سددددديك ن ل نبظتظت  ال  لضدددددظ ة لحشددددد  ت 
 لحشدددددددددددددد  ت  لص  سدددددددددددددددن خ    ن     ن نك ن بع  نظ ها   ص  ص نظ  نه ظ  ص ص    الخ ى.

  ال توظصين.
   هللا  ل  ةق
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 المقدمــة
ع ى  ل  م  ن  ن ةك ة  لح   هي ةك ة ع بين،  ال  ن  ل نطقن  لع بين  ل  م تعص       

 ن  ل ندددظطق  ل تخ فدددن ع ى  سددددددددددددددت ى  لعدددظلم ةي   دددظل  ع دددظل  لح    لز  عي ع ى 
 ل سدددت ى  لتشددد يعي   لتنف اي لضدددعي  ال كظنيظت  ن  هن  لعصم  خا   ضددد    آلةظت 
 لصخ  ن   ا هظب  لز  عي ع ى  ح ل  ل ص،  الك بظل  م أن  عظم  لص ل  لع بين إن لم 
يكن   يعهظ تسددددددددددددت  ص    ب  حتيظ ظتهظ  لز  عين   لغا رين  ن ص ل  لعظلم  ل خت فن،  أن 
هاه  لح كن  لت ظ ين  ل  سددددددددددعن   لنشددددددددددطن تعني زيظصة  حت ظلين صخ ل  لعص ص  ن  آلةظت 

إن  ع ددظل  لح      لتي تعددص آةددظت  بددظريددن ةي   طنهددظ  الودددددددددددددد ي.  لز  عيددن  ل خت فددن
   ل  ظن ن ل ح    لوددددددددددددددحي     ن نه كظنت  تقص ن ع ى    ن ن  لح    لز  عي،  ا  ن

م   ل تشددددد يع 1873م ةي ظ  ودددددص ت  ل ظنيظ عظم 1374 لودددددحي ودددددص  ةي    بظ عظم 
حشدد ة  يكين بهصا  نع صخ لب نع  سددت   ص  لنبظتظت   نت ظتهظ  ن  ل اليظت  ل تحصة  ال   

م نف   ال   ء ت ضددددص هاه  آلةن 1875خنفسددددظء ك ل   ص ، ك ظ  تخات ة نسددددظ ةي عظم 
  ظ ع ى  سددت ى  ل نطقن  لع بين،  ضددص  ل نت ظت  لز  عين  لقظص ن  ن  ل اليظت  ل تحصة.
م 1911م تالهظ  لسدددددد ص ن عظم 1904ةقص  وددددددص ت  ودددددد   ظن ن  لح    لز  عي عظم 

 ن  قظ نن  م ع ى  لت  لي.1927  1922    ل   كن  ل غ بين ةي  لسن  ت   ن نم ت ن
بسيطن ب ن    ن ن  لح    لز  عي  لع بين  ت ك  ل طبقن ةي  لص ل  ل تقص ن تظه  ح م 

  لخ ل   لنغ  ت  ل    صة ةي    ن ن  لح    لز  عي  لع بين.
ةي ح ظين  ال ن  لغا ري   ن  لكتظب  لحظلي  هصا  لى بيظن  ه ين  لح    لز  عي    

 لع بي  ن خالل تسدددددد يط  لضدددددد ء ع ى  آلةظت  لصخ  ن   ه  تهظ، ةضددددددال  عن   ضدددددد   
  ا هظب  لز  عي   ل خظط   لتي ي كن  ن ت ظبه  ال ن  لغا ري  لع بي  ستقبال .

  هللا  ل  ةق                   
  ل ؤلفظن                        
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