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الح م ل ا ى  ف ط ص م ر  ذ الدك تور نزا دليل لك تب االستا ل   ا

 

 المقدمة

  حأل فهددلال حددت الحددت  عدده  لعجعابدد الدديل ه  ددا  حددلت ملالدده عدد  ستلددض بعدده ا ددح  ا    دد          
جلع دد  العا دده م دد  /بد  االال ددلها   دد  ال   /ةدت   ددق ا ل دد  ال  ددله  أ ددحل اح جعحهدل سددته ةحدد ي بع ددت 

امحدا  الديل ه ب دو  دا ي ع ا دض لاددتا  ده  حدلت عدك عبيعد  ال حددلت اعمحا لحدض ا لد  عد  اجده ع ددلبيي 
 ضاا حعلعلحددالبددل و اال لمدد  ةددت ال ددتت ب ددو عمحا ددله ال حددت عدد  اجدده اسح ددل  الع ل ددت لسح ل ددض 

 الشس   .

ل بل و ال   ت  حت عا اب   ةدت  أ يق  لبي ملاله ع  سته   ا الجهي ةت عجله ا ل   ال  له ا       
عجددله ا ل دد  ال  دددله اسل دد  ةدددت عجددله ب دددق المشدد اه اال ل ا دددله االع  ددياه االحدددت حع دده ا  ل ددد له 

 ل  لع    ةت عجله ا ل   ال  له.

ا  ال     ع  ال حت الع  ا ي ةت اليل ه  ي حق   لبحهل ا ش  ل ب و ع حا  الا   ال   ت، اال ب           
ا  اشد   الدو ا  جع ددك ال حدت العدد  ا ي ةدت الدديل ه  أمددت   بهدل ل  شدد      دل ا  شددلو اي. اأس د ا    دحأس

 ةت جلع   العا ه. تعحاة ي ةت ع    ال  ك الع لش  ليا  ال ح

 ااي العاةق

 

 المؤلف
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  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 المقدمة

الحئممراا اتصادمم ال  اااد واها ال  ااءنادممو  فد  Common Namesتوفر األسممء ا اائمم     
علم ااحئمممممراا سمممممواا فد و ار تلم م  احاسممممم تلم  زحو لم األسمممممد االمو  التدممممم    ت  ا  ااء لوو ا و  

 ، فضمملع عن و  توفرا األسممء ا اائمم     ون و لوو ان  ااءلاءين ب احئممراا اتصادمم ال اا  حثين  ااءزاحعي
  اسمما ا ال  ون األسممء ا اائمم     الحئممراا اتصادمم ال   ع قمم  و  وا ل  و ل  مسمم سممي  لءسن اسمما    ل  م

ب ا   ل ااغذا د م  ااجزا ااذي تل اءه ون اا   ل م    ي   ااضممممممممممممممرح ااذي تحه ه ال   لد اذا ف   توحيه 
 ي هذا األسممء ا سممي اي كل لممإ ااة اماا  اال د اا  لممً محي   ع ب مم ر  اوا م ثر ون اسممم لمم    ا و  حئممر 

و ين ، ع قممممم   م  األسمممممء ا اائممممم     صه ت و  م ثر    ت ع ون اتسمممممم اا لءد ااذي صه واغير  ف  ع الاغيراا 
 0791اااد تحهث فد  ظ م ااا ءي  اا لءي  ااه اي  م   ايج  ضم م  تجز   ااءراتر اااد يري  ، فرد ع م 

 %15راا اتصادممم ال    اه م  م ا ع ون األسمممء ا اا لءي   اائممم     الحئممم 130ت حيخ  Sabroskyاحس 
و ل  صه تغيرا محه عئمممممر ورر و  ح   بمحز  وراا ا سمممممء ا  %44ون األسمممممء ا اا لءي  ف ت ام تاغير  م  

اائمممممممممممممم     ،  م  اااغيراا فد األسممممممممممممممء ا اائمممممممممممممم     ا اا فد  ثير ون األحي   ك  ااع علة اصاراح ا ون 
ا وا ين م  م ظء  و اءهر فد ااا ءي  ،  ء  م   ااءنادين فد احاس  علم ااحئراا  ايد  ايج  اعض عل 

 اصراح األسء ا اائ     ون ص ل اء ي ا ااحئراا فد اا  ام وام ب اادويت ون ص ل معض ا اج   ااا ءي د

ا  األسمممء ا اا رزي  الحئمممراا اتصادممم ال  ت   د اايوم اا ثير ون اخحز ن  اانلل  ايج  عهم  اوا 
اائممممممممم     وء  ماا ااة احز ن اا  حثين فد تحهوه م  و رف  اتسمممممممممم اا لءد و ي ح م   ظ م ووحه الا مممممممممءي  

اادمممحيال السمممم اائممم    اذاإ اا و    اإ اواوا م ثر ون اسمممم لممم    اه ، اذاإ ف ه سممم يت فد هذا اا ا   
ااة اء  األسممممممممء ا اا لءي  الحئممممممممراا اتصادمممممممم ال   األسممممممممء ا اا رزي  اائمممممممم     ال   اااد  حاا فد  ار 

اتصاد ال   ااه حي ا  ااءجلا  اا ئراا اا رزي  ااءنالر   ترتي ل  ب ائسل ااذي و اي ااة اماا  ااحئراا 
هذا اخحز ن م تع  اا و   وار ا ءلي  توحيه هذا األسء ا و ا  لع ون عل   ض   ظ م عرزد ووحه الا ءي  

 (د6115اا رزي  اائ        ي ع )ااءلح ، 

اا ثيرر ااءواوار فد األسممممممممممممممء ا اا لءي  الحئممممممممممممممراا اااد  حاا فد ااءراا  ا  اخحز ن  األعط ا 
اا رزي  حرزت د ااة ا ج م هذا اا ءل بغض اا ظر عن اارارر اازو ي  اااد صه ل ممماغرصل  لممم وحاع و د بمهءي  
هذا ااءوضممممممو   ضممممممر حر م  تظلر األسممممممء ا اا لءي  بئممممممسل قممممممحيال ون اا  حي  اار ي   ااادمممممم يري    اإ 

   ااة ااءواص  اااد يري  ااء اءهر ع اءي ع ع ر اائ س  اا  اءي  الء لوو ا )ات ار يت(دب اراو 
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ا  األسمممممء ا اا رزي  اائممممم     ااواحار فد هذا اا ا   ت تءثل اءي  األ وا  ااحئمممممري  ااء مممممجل  فد 

ا م األسمممممممء ،  ء  م ل  ت تضمممممممال  اسمممممممم عرزد لممممممم     احه م  م ثر ااو ن اا رزد  إ ء  تضمممممممم األ وا  اااد
 اا  وي  م  ااهاحا  وحلي ع الحئراا أل ل  مسء ا غير و اءهر فد اا ئر اا لءدد

 معيراع محاو م  م و  صه صهوت لمممممممممممممميل ع وريهاع ال لء ا  اا  حثين  ااءلاءين ب ائمممممممممممممم    اازحاعي  ون 
قمممو  او ااألعور اا ر د  إ      صه ف ت د   ر ب ض األسمممء ا اائممم     الحئمممراا ف ممم  ه عهم تءس د ون 

،  ء  ت لروت د فد  ل ل  هذا ااا هلم ات م  مت هم ب ائممممممممممممممسر ااجزيل ا ل ون ااة ااءراا  اااد تضممممممممممممممءل 
لممج  د  سمم عه د فد ا ج م هذا اا ءل  معه و لم ب اذ ر ااه اوح ع هااج  ح عليل اكراهيم  اا مميه محءه 

 و لم اا سري  اآل    ه   ع هاالهد

 …وااله ااءوف  

 

 المؤلف
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 1 ااء هو  

 3 ااا ءي  اائ     ، و ئمه   تطوحه 
 5 م وا  األسء ا اائ       قرل 

 7 ااءسو   ا سء ا اا رزي  اائ    اا   قر 
 11 اء  ا و جم األسء ا اا لءي   اا رزي  اائ     الحئراا اتصاد ال 

 11  ري   اسانهام ااء جم
 11 ااردل األ   : األسء ا اا رزي  اائ     الحئراا اتصاد ال 

 117 ااردل ااث  د : األسء ا اا لءي  الحئراا اتصاد ال 
 192 ااردل ااث اث : ووص  األسء ا اا لءي  ت   ع ال   ل   اارت   

 357 ااردل ااراب  : ووص  ااحئراا اتصاد ال  ضءن ل    وردلي ا األحال
 393 ص  ء  ب ألسء ا اا رزي   اخ  ليزي   اا لءي  ال وا ل اا   تي  اااد  حاا فد ااء جم

 121 ااءراا  اا رزي 
 111 ااءراا  األا  ي 
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  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 المقدمة  

ا ا     علم اا ممممممءوم صه  ئممممممم فد محضمممممم   علم ااطر  اادمممممميها  ، ف   علم اا ممممممءوم اازحاعد هو 
اا ا ج ااط ي د ا ءلي  قمممممرا  اخ  ممممم   و  اآلف ا اااد تل اءه  ت  ف مممممه فد قمممممحاه  غذا ه ، حيث ماا 

حر  فد اارارر اااد مع  ت ا ال ا اااجوا اخ  مممم   ااة اسممممانهام ااء يهاا اا يءي  ي  بئممممسل  اسمممم  ع قمممم  
اا  اءي  ااث  ي   ص  ع  ااءزاحعين فد تلإ اارارر بم  ااء يهاا تءثل ااحل األوثل الانله ون اءي  اآلف ا 
اااد لءسن م  تل ام وزح ع تلم  ووااهم ااءنز    ، ات م  هذا ااار ؤ  سممممممرع   و  تللممممممة  ايج   لوح 

ح ا  ااءزون اااد كهما تظلر معراضل  علة اا  ولين فد وج   ااء يهاا وئسل  ااالوث  ح تا ااا ءم اا
 ااء ممممممممممالل ين الءواا اازحاعي  ااء  ول  ب اء يهاا   لوح اا هوه ون سمممممممممملتا اآلف ا ااء   و  الء يهاا ، 

محه  اوء  اف  اا  حثين  اا  ولين فد وج   علم اا ممءوم ااة اتهاء م بءوضممو  اا يءي  ي ا اازحاعي   اعا  ح 
 وج تا اهاء م علم اا ءوم ااذي سرع   و  تطوح ايد ال فرع ع ص  ء ع كذاته  اإ هو علم اا ءوم اازحاعدد

ا  افا  ح ااءسا   اا رزي  الءراا  ااءاندد  فد هذا ااءج   اف  د ااة تمايف هذا ااء جم ااذي 
   هذا ااء جم األسمممممممممممء ا لضمممممممممممم وجءوع    يرر ون ااءدمممممممممممطلح ا اااد ل وم عليل  هذا اا لم ، حيث ت  

اائمم     اء ظم اا يءي  ي ا ااء ممانهو  فد وج   اازحاع  ون و يهاا  مسممءهر  و ظء ا  ءو ال   ا  زي   
ااءجءوع  اا يءي  ي  اااد ت اءد اايل    ري   تم يره  اا مممم م ، فضمممملع عن احا  سممممءيال  ال   ن ،  ء  ضممممم  

كل  علم اا ءوم فضلع عن ولح  ت  ة ب اءنادراا ملض ع وجءوع    يرر ون ااءدطلح ا اااد لناه 
ااء مممممممانهو  فد علم اا مممممممءومد  معيراع محاو م  م و  صه صهوت الءسا   اا رزي   ال  ولين فد وج   اازحاع  
ع و   ااء يهاا ع ق  اض ف  اهوهر فد هذا ااءج   ،  معيراع لسري  ت هوري ا سا   ااه اوح ووف  احءه 

 له فد وج   ودطلح ا اا ءوم اارطري دوحءوا اء  كذاه ون ا
 والله الموفق

 
 المؤلف
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 I ااء هو  

 1 لرح ااءدطلح ا

 435 األ   : ااءنادراا ااء ا ءل  فد علم اا ءوم ، مقوال   و   يل ااءلح  
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 ، مقوال   و   يل  

449 

ااءلح  ااث اث : ااءنادممممممممراا ااء ممممممممانهو  ادمممممممموح تجليز ااء يهاا ، مقمممممممموال  
  و   يل  

460 

 463 : ص  ء  ب اءنادراا ااء انهو  فد ااا  ير عن  حهاا اا ي س ااءلح  ااراب 

 465 ااءراا  اا رزي 
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 المقدمة

لءسن اا و  م  عدمممر   ااح اد هو عدمممر  وحر ااء  حع  ااء لوو ا ، فرد احاسممم  مارتل  و ظء  
اا  ام تنرج  ل محز ين اصي   ون اا لم ااءط و  اايو  مممممممممسو ص ل  حو محز   ع وا ملممممممممم حا ااة م  وط ب  

ااذي او اء  فد  ا    احه ا لغ هذا اا ا   محز    عئممممممممممرين وجلهاع بحجم ااءجله ااواحه فد ااءوسمممممممممموع  
اا ريط  ي   م  و  تدممهحا هذا ااءط ب  فد اايوم ااواحه م ثر ون عء ممين ودممطلح ع علءي ع اهوهاع ام لسن اه 

اذا ف   و مممم  اي  ووا    عءلي  ت رير ااءدممممطلح ا تاطلر ون األسمممم تذر  اا  حثين  اوا ص ل ووم  احه ، 
اا ر   ل فد وج   تندمممممممدمممممممه اا ءل ون مال توفير ااءرااف ا اا رزي  الذا ااءدمممممممطلح ا ا د واءسن 

 مك  ا   ااطل   ون ووا    ااا  ح  اا لءد  ااء رفد علة و اوا اا  امد
 م لضممممممممممممممم ااءدممممممممممممممطلحمممممم ا ااء ممممممممممممممانممممممهومممممم  فد علم ا  حمممممم امممممم  ااءسا مممممم  اا رزيمممممم  ااة و ج

 John B. Smith   Georgeااحئممراا     ااهاف  األ   خعهاا هذا ااء جم ب تعاء ا علة و  اء ه 
Tolluch   اااد اء لمم Torre-Bueno  فد و جءممه ااء ممممممممممممممءةGlossary of Entomology  ااممذي

ضملع عن ااءدمطلح ا اااد  حاا ، ف 0791مقمهحته اء ي   يويوحن الحئمراا فد    اه اا م اسم  ع م 
ا  Dictionary of Entomologyفد   ااذي قممممهح  Gordan Gordh   David Headrickااذي معه 
، اضممممممم ف  ااة و  صءت بجء ه ون ودمممممممطلح ا ام ورا   ره  فد  CAB Internationalعن 6110ع م 

ت   ات اءي  اارر   ماف ودممممطلال  61ااء  ام اا مممم ب   بحيث مقمممم ال ااء جم ااح اد لضممممم و  ل ر  ون 
 اااندمممدممم ا اااد ت هحج تحت علم ااحئمممراا بج   يه اا ظري  اااط ي د  ا ه كذات و  فد  سممم د خلج ا 
  ضمممممم  ااءرااف ا اا رزي  ااء  سمممممم   الءدممممممطلح ا ااواحار فد ااء جم ،  ء  ح  ات لممممممرح ااءدممممممطلح ا 

هوه ا  ااءرااف ا اااد  ض ل  اا ب ائسل ااذي لضءن مفضل فلم ال    اإ ون عل  اتسا     ب ائر ح 
ون ااءاراءين  ااء ارين اا ر  ااءنادمممين ب لم ااحئمممراا م تع  اسمممانهام اا هوه ون األلمممس    ااءنطط ا 
اااوضممممممميحي     ي ع   اإ خعط ا اا  ه اادمممممممحيال الءدمممممممطلال  ااذي لءثل اانطور األ اة علة  ري  الج ا 

ح ا علم ااحئمممممراا ،  ء  لضمممممم ااء جم  ل   ولح  ضمممممم ااءرااف ا اا رزي  ااءوحهر  ااء  سممممم   اءدمممممطل
ااءلح  األ   ااءنادمممممممراا  اارووم  اا لو ا ااء مممممممانهو  فد علم ااحئمممممممراا فيء  احاوا ااءلح  ااث  د 
ا      سمممماو  اوح   فد  ل اوح  عها ون األلممممس    ااانطيط ا اااوضمممميحي  ، مو  ااءلح  ااث اث فضممممم 

الحئممممممممممراا  ات  ح سمممممممممم ا اااد  حاا فد ااء جم و  مسممممممممممء  ل  اخ  ليزي  ص  ء  بجءي  األسممممممممممء ا اا لءي  
اائممممم    د ا  ااء جم بءدمممممطلح ته  ولح ه ااثل   لئمممممسل ووسممممموع  ضمممممر حي  ال  ولين فد وج   اازحاع  
 علوم ااحي ر  علم ااحئمممممراا ع قممممم د  معيراع ت ل ممممم  د ات م  م  ر ب ائمممممسر  اا رف   اازولا ااذون     

 تئممجي لم األ ر اا  ير فد ا ج م هذا اا ءل  معه و لم ب اذ ر ااه اوح عء ا ص سممم اا   اي اء مم عهتلم 
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اء  كذاه ون اله فد تدممحيال اتعطم ااط  عي   ت  ممي  ااء جم  اا مميه علف ووسممف لممءند اء  كذاه ون 

 اله فد اعراج اتلس   اااوضيحي  اان ق  ب اء جمد
ئمميخ ااط  عين اا مميه محءه و مملم اا سري اء  كذاه و د  ت لروت د ه   م  مسممجل لممسري  ت هوري ا

ون اله فد    ع  ااء جم ف ه     اا ين ااي ظ  اااد ترقممممممممممممممه األعط ا  االرواا ون مال تدممممممممممممممحيحل  
اا هلم ااء جم بدمموحته ااح اي   اااد محاو م  م و  صه صهوت ون علال  و  لريه فد ووضممو  ودممطلح ا 

 علم ااحئرااد
 والله ولي التوفيق

 
 أ.د. نزار مصطفى المالح
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ ااء هو  

 1 لرح ااءدطلح ا

 اا لو ا ااء ممممممممانهو  فد علم  ااءلح  األ   : ااءنادممممممممراا  اارووم
 ااحئراا

975 

 985 ااءلح  ااث  د : ملس   توضيحي  ألازاا ما  م ااحئراا  ات  ح س ا

ااءلح  ااث اث : األسمممممممء ا اا لءي  الحئمممممممراا  ات  ح سممممممم ا ااواحار فد 
 ااء جم

1047 

 1150 ااءراا  اا رزي 

 1153 ااءراا  األا  ي  
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 المقدمة
ت ه اا يءي  ي ا اازحاعي  بم واعل  ااءنالر  )و يهاا اآلف ا، اتسمممممممممءهر، و ظء ا اا ءو  ااءضممممممممم ف ا       

ااغذا ي ( محه ح   ز اازحاع  ااحهوث  ااح ي  ا ا ج محاعد  فير ل مممممممه ح ا  سمممممممس   اتحا ون ااغذاا  ء ع 
   وع عد
ا  اا ج ح اال  ل الذا اا يءي  ي ا فد اا ط   اازحاعد، اف  ااءزاحعين ااة اااوسمم  فد اسمما ء ال  وء       

 قمملت و ي  ا تلإ اائممر  ا  6115اف  اائممر  ا ااء اج  االإ اا يءي  ي ا ااة مي ار ا ا ال ، فرد ع م 
ون اسممممممممممممممءهر  و ظء ا  ءو  ولي ح ا تح،  ا  و ي  ا تلإ اائممممممممممممممر  ا 461د34ون و يهاا اآلف ا ااة 

 غيره  ت ل ل عن و ي  تل  ون و يهاا اآلف ا فد مي ح   ون اتحوا د ا  اا مممممممممممممموي اارا   ال يءي  ي ا 
اازحاعي  علة و اوا اا  ام،     ااح فز ات    اتهم االإ اائر  ا فد ا ج م ااهحاس ا اان ق  ب ا حث 

اعد  حاف  هذا ااا و  فد وج وي   ا وا  ااءر   ا عن ور   ا اهوهر لءسن اسمممممممممممممما ء ال  فد ااءج   اازح 
اا يءي  ي  اازحاعي  ت و  ه  ل فد قممموح تجليز تلإ ااءر   ا اا مممليل عءلي  اسممما ء   تلإ ااءر   ا علة 
ااء ممممممممماوا ااح لد  ااءيها د  صه تم ت ممممممممموي  تلإ ااء اج ا تحت  م ه  ل ون اتسمممممممممء ا اااج حي  ااءنالر  

ااء اج   اا له ااذي اسمماوحا  اإ ااء ا   وواقممر ا ااء ار اا يءي  ي   ااغرا   اااد ت وعت بح ممر اائممر  
ون اسممممممممما ء ال   االغ  اااد اسممممممممما ءلت فد  ا ب  علو   اإ ااء ا  ا  ااءر ر، وء  ااا ااة ا  لدممممممممم ال 

سممممممممممممممم تج حي فد ب ض اتحي  د هذا ااا و  اا  ير فد اتسممممممممممممممء ا اااج حي   011الءر ر ااواحه ا ثر ون 
ا   Common namعن اتسء ا ااء اءهر ع اءي ع ااحهوه  و  ااءر ر اا يءي  د وثل اتسم اائ     فضلع 
 Chemical ااار ير اا يءي  د اه  Chemical nam اتسم اا يءي  د الءر ر  Generic namاامممممممممممممممم 

Structer  ااديغ  ااجزيلي  الءر ر Chemical formulaحهوه ، اءي  هذا اتسء ا ا لت ون عءلي  ت
هوي  ااءر ر اا يءي  د علة ااء ممممممممماوا ااء رفد اا ظري عءلي  لئممممممممموزل  اا ثير ون اتحز ن ع قممممممممم  فيء  

 Common اتسم اائ     Brand namا  ااممممم  Trade namوا ل  ب ءلي  اااءييز كين اتسم اااج حي 
namاس ا اء لوو ا  ااهح د ا  و رف  اءي  اتسء ا اااج حي  الءر ر اا يءي  د ل لل عءلي  اا حث عن ا

اااد ااريت حو   اإ ااءر ر،   اإ ت  و ظم اا  حثين اعا ا ا اسمممممممما ء   اتسممممممممم اااج حي الءر ر ع ه 
  ا ب  بحو لم  احاس تلمد

ا  افا  ح ااءسا   اا رزي  ااة و جم وا  ول و  اا يءي  ي ا اازحاعي   ي  ة ااة حل الس اي  اتسء ا      
ءي  ي ا اازحاعي   توفير ورا  ا سمممممممممء ا اا يءي  ي   ااارا ير اا يءي  ي   اادممممممممميغ  اااج حي   اائممممممممم     ال ي

ااجزيلي  ال يءي  ي ا اازحاعي  ااءنالر ،    ت ااح فز ألعهاا هذا ااء جم ااذي ضمممممممم عء ممممممم  اكوا ، حيث 
تحرع اضمممممم اا    ات   اءي  اتسمممممء ا اااج حي  ال يءي  ي ا اازحاعي  علة و ممممماوا اا  ام ورت   ح مممممر 

االج  ي  ات  ليزي   ي  كل  ل اسمممم تج حي اتسمممم اائممم    الءر ر او  اا    ااث  د فضمممم اتسمممء ا اااج حي  
الء اج ا اا يءي  ي  اانليط  ورت   هج  ي ع الضمممممم ع  ي  كل  ل اسممممممم اتسممممممء ا اائمممممم     اءسو  ا اانليت او  

اسممم    ي ا اازحاعي  ااءرت   هج  ي ع  ي  كل  لاا    ااث اث ون ااء جم فضممم اءي  اتسممء ا اائمم     ال يءي
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لممممم    اءي  اتسمممممء ا اااج حي  الءر ر ورت   اف ي ع ح مممممر اتحرع االج  ي ،  صه احاوا اا    ااراب  علة 
ت رير ا ونادرر ااحهوه اهم اسا ء تا ااءر ر اا يءي  د  ااءجءوع  اا يءي  ي  اااد و اءد اايل  ااءر ر 

  سممممممءياه ال   ن،  تم عام ااء جم ب ا    اان ود ااذي ضممممممم اءي  اتسممممممء ا اائمممممم       ري   تم يرا  احا
ال يءي  ي ا اازحاعي  ااءرت   هج  ي ع  ي  كل  ل اسمممممم لممممم    اتسمممممم اا يءي  د  ااار ير اا يءي  د  اادممممميغ  

 ااجزيلي  السم اائ    الءر رد
  و ر  اا مم ولين فد وجمم   اا يءيمم ا اازحاعيمم  اعيراع احج  ا  ا و  صممه صممهوممت ون عل  هممذا ااء جم ومم     

 وس فح  اآلف ا بئمممممممممسل ع ي  اا  ولين فد وج   اازحاع  ع و ،  ت ل ممممممممم  د ه   ات ا  ات هم ب ائمممممممممسر 
 اا رف   ا ل ون ااه اوح عء ا ص سممممممممم  ااه اوح و    ع هااله اء  كذتا ون اله فد سمممممممم يل ا ل ح ااء جم 

ووقمممممممو  الضممممممم ع احءه قممممممملح اء  كذاه ون اله فد    ع   ت ظيم  ب ائمممممممسل ااذي كين اوهلسم،  اائمممممممسر
 ااء جمد

 والله الموفق
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 الـمـقـدمــة
ل ه علم احاسمم  ااحلم  اا راا )ات  ح سمم ا( ون اا لوم ااحيوي  اااد ت ماات تح و فد       اا رزد         

ع و   اا راي ع قممم    اإ علة اارغم وء  ت ممم  ه هذا ااءجءوع  ون وردممملي ا اتحال ون مضمممراح   يرر 
اا   تد  ااحيوا د فضمملع عن تم يراتل  اا ممل ي  فد قممح  اخ  مم  ،  حزء  ورا   اإ ال ط   اازحاعد بئمم يه 

 ااة حها   هذا اا لم فد م حز   موريس  ا ا و  صوح  ب لم ااحئرااد
ا  اتهاءمم م اا  ير كلممذا اا لم فد م حزمم   موريسمم  كممهم فد احز ي يمم ا اا ر  اا ئممممممممممممممرين  و  كممها ااءزاحعين 

اا ضوي  فد وس فح  اآلف ا ااحئري ، حيث ماا هذا ااءجءوع  ون ااء يهاا ااة  اسانهام و يهاا اا لوح
اا ضممممممممممممممم ا علة اا ثير ون األعهاا ااحيوي  اااد    ت تاغذا علة ات  ح سممممممممممممممم ا    تي  اااغذل   زذاإ 
مق حت ات  ح س ا    تي  اااغذل  آف ا ح ي   علة اا هوه ون ااءح قيل اازحاعي  ااءلء  وثل ااطء    

اا    ج    اا طن  غيره   زذاإ اقممممممممممم حت ووضممممممممممم  اهاء م اا  حثين  اا  ولين فد وج   وس فح  اآلف ا   
اازحاعي د ا  ك  ا ص عهر علءي  حقممممممممممممي   الذا اا لم فد       اا رزد تاطلر كل لممممممممممممإ توفير ااءدمممممممممممم اح 

)ات  ح سمممممممممم ا   ا   6101 ااءراا  ااءلء  فد هذا ااءج   ب الغ  اا رزي ، اذاإ ف ه اقممممممممممهحا فد ع م 
األس سي ا  اتصاد ال ا  ااءس فح (  ضحت ون عل  وررااته اانطوط اا  و   األس سي  الذا اا لم  صه 
مقمممم ال هذا اا ا   اايوم ااءرا  األسمممم س فد تهحيد و رح األ  ح سمممم ا فد ااج و  ا اا راصي ،  ء  صءت 

  ام   )و مهوم   Zhi-Qiang ( تممايف كاراءم   ام كين ولءين فد همذا ااءجم   هءم : )حلم اازحاعم  ااءحءيم
 صه توات هذا األعء   كمممممم)و جم  زاح  Marjorie Hoyفد اخااحر ااءا  ول  ا   ح س ا اازحاعي ( تمايف 

فد ودمممطلح ا علم األ  ح سممم ا(  هو ااء جم األ   ون  وعه علة و ممماوا اا  ام  ااء جم اا رزد األ   
ات  ليزيممم د  صمممه حممم  امممت فد همممذا ااء جم اء  اءي   اامممذي سمممممممممممممم    لوح مي و جم المممذا اا لم بممم الغممم 

ااءدممطلح ا األسمم سممي  الذا اا لم  إلج ا ااءرااع اا رزد ااء  سممر ال  و  ت هلم اائممر ح ا ااء  سمم   ال د 
 ء  س يت ا ههاع ااار يز علة ااءدطلح ا اان ق  ب اجوا ر ااءوحفواواي   ااحي تي  الذا ااءجءوع  ون 

ب أللمممس   اااوضممميحي  اااد سممميجهه  اا  حح فد ااءلح  األ   الء جم   اإ ألهءيال  اا     ا  تهعيم  اإ 
فد وج   تئمنيه األ  ح سم اد اضم ف  اء  سم   ف ه ضمم ااء جم ولح  ب ألسمء ا اا لءي  ا   ح سم ا 

 ااض حر  اسء  ل  اا رزي   ات  ليزي  اائ    د 
ااء هو ، ات م  مت هم ب ائمممممممسر ااجزيل ا ل ون وه اد وه معيراع ت ل ممممممم  د  م   م ار اا لء ا األعيرر الذا 

اا و  ون مال ا ج م هذا اا ءل  معه و لم ب اذ ر األسممممممما   ااه اوح ال ا ووسمممممممف  ااه اوح عء ا ص سمممممممم 
 اا   اي  اا يه صيد كره   ااهووا ادد 

 والله ولي التوفيق
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 المقــــــدمة

الء يهاا اا يءي  ي  ااءنالر  ف   اان   ر اااد تحه ل  اآلف ا اازحاعي   ب ارغم ون اتسا ء   ااواس 
ون صيء  ااءح قمممممممممممممميل  % 61د  فد ااو ن اا رزد لر ه حوااد و  تزا  تزيه علة  لث اخ ا اي  فد اا  ام

ون عل  تنزين  % 01، لضمم ع اايل    مم   صه ت ت ل عن  ب  ب آلف ا اازحاعي  ص ل ااحدمم ا ايج  اخقمم
  قل دااح

 فد ااوصت ااح ضممممممممممممممر ت ه  ري   وس فح  اآلف ا ب سممممممممممممممانهام ااء يهاا اا يءي  ي  ون م رم ااطري 
 ااء ا ءل  ا رع  ف  ايال   سلوا  تط ي ل   خوس  ي  اسانهاول  ضه ونالف اآلف ا اازحاعي  د

ح  كل  ف و  الء     اا ءي  ب   علم ااء يهاا وج   سممممممممممممري  اااطوح  اا ءو ايد ف ت فد  ري ااءس
فد ااهحاسمم ا   ري ا ائمم ع  حدممر ااءواا اا مم و  ف      جه ازاو  علي   م    هم هذا اا ا   اطل    لي ا 
اازحاع  بدممممممموحته ااراه    م  مممممممر ص عهر ورت ز عليل  ااط ار اي طل  و ل  ب ه  اإ ون لئممممممم ا الهحاسممممممم ا 

قمممممممرح هذا اا لم ااءا هم  ااذي لنهم ااءا هو  د  م     راو م    و  صه محسمممممممي   ا    مسممممممم سمممممممي   ولء  فد 
 ودهحا ا ا اي  ه و  ون ود اح ااثر ر فد اا راي  ااو ن اا رزد د

ا  هذا اا ا   ب اح ي   ايد وندمممدممم  ايسو  ولزو  تهحيد ف ت  إ ء  ل طد و ار   في   ودممم اح 
يجه   هذا ا ءليين سممحهوث  لج ل ون ااءءسن اسمما ء اه اطل    لي ا اازحاع   ء  م  اا  حثين  اازحاعيين ا

اا ا   وريها  عو   الم أل ه ب خض ف  ااة لرح ااءواضي  األس سي  ارلم  ل ت  ي  ح  ا   و  صئ  عها ون 
ااءواضمممي  اان قممم  اااد لجري اا حث فيل  ح اي   عليه حي ء  واءسن ااء اهح ون ت لم ااءوضمممو  ، سممميجه 

 وو ا داان ير فد  رد ااوصت هذا اا ا    ءدهح سري  الء ل

 صه ح  ا   اتسمار ار ون علم اخحدم ا  تط ي  ته اغرا تحليل  تر مير اا ي   ا ون ااءئم ههاا  م 
 اسانلي اا ا    الوقو  ااة توقي ا علءي  الءئ  ل اااد ت الزم اا ب ا و ي   د

هذا اا ا   ااذي  ضممم ه كين موهلسم صه ضمممم كين افايه وواضمممي   و ممما  ر ون ودممم اح علءي  وو    
 خض ف  ااة اان راا  ااءء حس ا اا لءي  الذون س هء  فد اعهااا د  صه ص م اا ا   ااة ازمون  م  معت ب

وواضي ه ااة فدو  وا هار ورت ط  و  ب ضل  أل ل  تئسل  حهر  احهر ت لءسن اتساغ  ا عن مي و ل  
 د

ااد علة اااو ااجزا األ   ون اا ام   لناه بم اء يمهاا فد ام   لم  اا ظري  تاضممممممممممممممءن فدمممممممممممممموامه 
ااء يهاا  قمممممرا  اانوع  ااح ا  ، ااء يهاا ور هيم  اسمممممد ، و يهاا ااحئمممممراا االعضممممموي   اا ضممممموي  
ااط ي ي  ، و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد    ، و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد    سري   ااءر و  ، 

اا مممممممءي   إماا  اا مممممممءي  ، و يهاا ااحئمممممممراا اا ضممممممموي  ااءدممممممم    بطيل  ااءر و  ، و يهاا ااحئمممممممرااددد 
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ات ان كي  فد و يهاا ااحئممممممممراا ، و يهاا اآلف ا ااحيوا ي  غير ااحئممممممممري  ، و يهاا اارطري ا ، و يهاا 

 األاغ   ، ااء يهاا   اا يلي  ااءئ  ل  ااحلو  د

راا ألسد اااط ي ي  اء يهاا اآلف ا  ياضءن و احضمو  ااجزا ااث  د ف ه تضءن فدوت تا ل  ب 
اسمممممممممممممم ا ااهح  -ااهحاسمممممممممممممم ا ااءنا ري  اا  و  اء يهاا اآلف ا  -ااء يهاا م واعل  ، آاي  عءلل   اعا  حاتل   

خحدممممم  د اااحليل ا -ااهحاسممممم ا ااح لي  الء يهاا  -ااءنا ري  اان قممممم  بء يهاا ااحئمممممراا  اا راا  ااحلم 
     -مممممممممم  ي ا ااء يممممممممممهاا فممممممممممد اا يل ممممممممممري اسانلي  صي س وا   -ا ا    ااهحاس ا ااح لي  اء يهاا اآلف ا 

 اسانلي ااء يهاا ااحيوي  اآلف اد - ري اتسانلي ااءاندد  

 1226الـمؤلفـان
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 المقدمة
 ي ( وجءوع   ااجيتئمممممسل و يهاا ااحئمممممراا ااحيوي  بءج وي ل  ااءنالر  )اا يءوحيوي   ااء لسر زي         

حهوث  ون ااء يهاا اااد تءا م ب ا هوه ون ااءواقممممممممممممممر ا اارريهر اااد ا لت و ل  ااء يهاا األ ثر مو   ع 
 قمممهاص  ال يل   األ ثر اسمممانهو ع فد وج   اازحاع  اا ضممموي ، هذا ااءجءوع  ون ااء يهاا مقممم حت اايوم 

اا  حثين ااذون ل ءلو  ايل  ل ح ون اال ت ييم وحت م ظ ح اا  ولين فد وج   وس فح  اآلف ا ااحئممممممممممري    
هذا ااءجءوع  ون ااء يهاا  وح  ا  ااا رع علة مهم    ط ااضمممممممممممممم ف  اا ور فيل  ون اال تح ممممممممممممممي ل  

  تطويره  ااح ي  وس فح  حئري  اوي   علة اا يل   اخ    د
ا اخاء م بءواقممممممممر ا  تح ي  عءلي  وس فح  ايهر ب سممممممممانهام و يهاا ااحئممممممممراا ااحيوي  واطلر 

 وءيزاا هذا ااءجءوع  ون ااء يهاا، اذا ف   احها ااءل م اار ي مممممممممممممم  اامايف هذا اا ا   هو تغطي  هذا 
ااج  ر بئمممممسل ايه ون عل  ااردمممممو  ااثء  ي  اااد ضمممممءل  هذا اا ا  ، حيث تطري ااردمممممل األ   ااة 

 ه س فح  ااحئمممراا، مو  ااردمممل ااث  د فورلوم ااء يهاا ااحيوي    اص   و ممما  ل هذا ااء يهاا فد وج   و
ت     ووضممممو  ااء يهاا اا يءوحيوي  ااء ممممانلدمممم  ون اا   ت ا، مو  ااردممممل ااث اث ف    ع وا ه ااء يهاا 
اا يءوحيوي  اا   تي  ااءث ط   ااءحوحر ا ممممملون ااحئمممممراا، مو  ااردمممممل ااراب  ف ه ت     ب ائمممممرح مهم و يهاا 

  ااءدممممممهح ااءاوفرر علة ااء مممممماوا اااج حي  تلإ اااد ت ماات فد ورحل  ااحئممممممراا اا يءوحيوي  و لسر زي
اا حث  اااطويرد      اء يهاا ااحئممراا اا يءوحيوي  حيوا ي  ااءدممهح  دممي  ع ايهاع فد هذا اا ا   حيث 
احال هذا ااءوضمممو  وضمممءو  ااردمممل اان ود ون اا ا  د مو  ااردمممل اا ممم اس ف ه ت     وجءوع  ولء  

ا ااحيوي   هد ااء يهاا ااء لسر زي  بءج وي ل  اار ور سممممممممممممممي   اا سايري   اارطري   اا يء توال  ون ااء يها
     ااردل اا  ب  س ح  عرا اءرلوم وجءوع  اهوهر ون ااء يهاا ااحيوي  تلإ هد و يهاا ااحئراا 

س فح  ااحئراا د وااجي ي  حيث تطري هذا ااردل ااة ورلوم ااء يهاا ااجي ي    يري  اسانهام ااجي  ا ف
اضمممممممممم ف  ااة اخلمممممممممم حر ااة مهم ااجي  ا ااء مممممممممما ءل  فد وج   ااء يهاا ااحيوي ،      ووضممممممممممو  و   و  
ااحئمممممراا الء يهاا ااحيوي  هو ع وا  ااردمممممل ااث ون  اتعير ااذي تطري ااة  يري   لوح ااء   و  الذا 

 ااءجءوع  ااحهوث  ون ااء يهاا  اس اير اااحتل د
   بردمممممواه ااثء  ي  لئمممممسل ا  ه  ورا  ع ل مممممه فراغ ع فد ااءسا   اا رزي  ع و   اا راصي  ا  هذا اا ا

ع قممممممم د  هو  ا ج اله  عءل ام لسن اياح   او ت و ممممممم عهر ااءنلدمممممممين  ااءح ين ال لم،  ه   لجر ا  
فد وج     ملمممير ب ائمممسر  اا رف   ا سممما   ااه اوح مل ا ووسمممف اسمممء عيل ااوفيرا اا هوه ون ااءراا  ااءلء

ااء يهاا ااحيوي  ون عل  وسا اه اتا ار  ي   اائسر ووقو  الض ع ا سا   ااه اوح   يل عزيز ص سم اء  
كذاه ون اله فد س يل ا ج م ااردل اا  ب  ون اا ا  ، لسري  ت هوري ال يه محءه قلح عءر اجلواا 

  ق را فد    ع  هذا اا ا  د
 والله الموفق                                                                             
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 المقدمة
ترا ر ااءسا   اا رزي  ع و   اا راصي  ع قمممممممممم  ااة  ا   واندممممممممممه فد وج   ااء يهاا اا يءي  ي          

 ااحيوي  ااء مممممممممانهو  فد وس فح  ااجرا يم  و ممممممممم   ا اتوراا اا   تي  ااحيوي   غير ااحيوي ،  ا   ل و  
   ي  ااث   ار   ئمممممممممر فد هذا ااءج   ت وا ها عن فدمممممممممل ا  فدممممممممملين حو  و يهاا اارطري ا  ااهوها 

ضممءن  ار و يهاا اآلف ا اازحاعي    م  و مم   ا اا   ا ااءرضممي  هد اارطري ا  ااهوها  ااث    ي  ف ت، 
 عليه ف   ولء  اا ا   ااح اد هد وح  ا  واواضممم   ا مممه اا  ه ااح قمممل فد هذا ااءج    ت هلم  ا   

م وج   اا ممممميطرر علة ااجرا ي لممممم ول ل ممممملت ااضممممموا علة اا يءي  ي ا  اا   قمممممر ااحيوي  ااء مممممانهو  فد
 و مم   ا اوراا اا   ا   اإ ون عل  فدممواه اتحه عئممر حيث ت     ااردممل األ   عرضمم  اء مم   ا 
اا   ا ااءرضمممممممي  ااحيوي  و ل   غير ااحيوي   اتضمممممممراح اااد ت ممممممم  ل  ال   ا، فيء  ت     ااردمممممممل ااث  د، 

  ا وهعء  ب ألوثل  ااء  س  د او  ااردل ااث اثعرض  و  ط  الطرا   ااء انهو  فد وس فح  تلإ ااء   
ااذي ح  ا   ون علاه اخلممممممممممممم حر ااة اهم اا يءي  ي ا  Biocidesون اا ا   ف    ع وا ه و يهاا اتحي ا 

ااء ممانهو  فد ت  يم ااءنا راا  ااء  م   األو  ن اا  و  ون اءي  م وا  ااء لسر ز ا، فضممل عن اااطري 
  فد حرظ اتعئممممممممممممممم     ص وال  ون اا     ا ااهصي   ااءحلل  ا عئممممممممممممممم    تلإ ال يءي  ي ا ااء ممممممممممممممانهو

 ااء انهو  فد اا يطرر علة ااء لسر ز ا ااء     الز ا   ااءن طد
ف ه    ت ووضو  قرح ا ااردل ااراب  ااذي ح  ا   ون علاه  Virucidesاو  و يهاا اار ور س ا     

ء ممممممممممانهو  فد تث يت اار ور سمممممممممم ا، فضممممممممممل عن اازيوا اا ار اي  كي   اهم ااءواا اا يءي  ي  ااءدمممممممممم    اا
ااء انهو  فد هذا ااءج  ، او  و يهاا اار ور س ا اا يءوحيوي  بءد احه  اا   تي   ااء لسر زيه  ااحيوا ي  
ف ه اعذا حيزاع ولء  فد هذا ااردممممممممممممممل ااذي احالت و يهاا اار ور سمممممممممممممم ا ااحيوي  ازاا األعير، ف   ت 

 ور سممممممميه ااضممممممم ير   ااا ب    و يهاا اار ور سممممممم ا ااجي ي  بءدممممممم احه  اا   تي   اار ور سممممممميه اا ممممممملتا اار
  ااحيوا ي  ع  قر ولء  اء يهاا اار ور س ا ااحيوي د

او  ااردمممممل اان ود ون اا ا   ف    ع وا ه و يهاا اا ساري  ورلوول   وج وي ل  حيث ت     وج وي      
    عضمموي   اا ضمموي  ااءدمم     ااي ا تم يره  اا مم م ب ائممرح  اااردمميل ايا و يهاا اا ساري  اا يءي  ي  اال

ب هه  ووضمموع  و يهاا اا ساري  ااحيوي  بم واعل  ااثل   اار ي مم  ااء يهاا اا يءوحيوي   ااء لسر زيه، حيث 
 را ا    الءضممم ااا ااحي تي   اا ساريوسمممين  دمممي   ايهاع ون اائمممرحد او  ااردمممل اا ممم اس ف    و مممرح ع 

ت حيخ و يهاا اارطري ا  تطوح اسمممممممممممانهاول  و  كي   اهم األسممممممممممم سمممممممممممي ا ااءرت ط  ب ءلي  تط ي  و يهاا 
اارطري ا،  ا ا ااردمممممممممممممممل اا ممممممممممممممم ب  ب ه  اإ اي را و يهاا اارطري ا اا يءي  ي  ون حيث وج وي ل  

زاع الردممممممل ع وا   وءي  اسممممممانهاول   ااي  تم يره  اا مممممم م فد اارطري اد او  و يهاا اارطري ا ااحيوي  ف   ت
ااثمم ون ااممذي ت مم    هممذا ااءجءوعمم  ون ااء يممهاا بمم ائممممممممممممممرح  اااردمممممممممممممميممل واطرصمم ع ااة و يممهاا اارطريمم ا 
اا يءوحيوي  بءج وي ل  اا   تي   ااء لسر زيه  ااحيوا ي ، فضممممممممممممممل عن اخلمممممممممممممم حر ااة اهم و يهاا اارطري ا 

عا م      ت و يهاا اارطري ا ااجي ي  هد و ممممممممممممممإااء لسر زيه بم واعل  اار ور سمممممممممممممميه  اا سايري   اارطري  
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ااردممممممل ااث ون ون اا ا  د او  ااردمممممملين ااا سمممممم   اا  لممممممر ف    ووضممممممو  اهاء ولء  ااء يهاا اا يءي  ي  
 ااحيوي  ااء انهو  فد وس فح  ااهوها  ااث    ي  هذا ااءجءوع  ااءلء  ون ااء    ا ااءرضي   زي   ااي  

اءحهار ا ر اتل  فد ااءس فح ، او  ااردمممممممممممممل ااح اي عئمممممممممممممر ف ه اهام ك ي   اهم تم يره  اا ممممممممممممم م  اا واول ا
 ااء يهاا ااحيوي  ااء انهو  فد وس فح  و    ا اوراا اا   ا غير ااحيوي د

معيرا ت ل مممممممممم  د  ا   اعت اا ممممممممممطوح األعيرر ون و هو  هذا اا ا   ات ا  متواه ب ائممممممممممسر  اا رف        
ف ااح ج اسممممممء عيل اء  كذاه ون اله فد توفير ااءدمممممم اح اان قمممممم  ب اردممممممل ا سمممممما   ااه اوح ال ا ووسمممممم

ااث اث،  اائمممسر  ل اائمممسر ا سممما   ااه اوح   يل عزيز ص سمممم اجلها ااءءيز ااذي     اه األ ر اا  ير فد 
ا ج م ااردممممممل اان ي بء يهاا اار ور سمممممم ا، لممممممسري  ت هوري اله اوح عء ا ص سممممممم اء  كذاه ون اله فد 

 ظيم و وااا اا ا  دترتير  ت 
 والله الموفق                                          
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135-177  الفصل الرابع 
 مبيدات الفايروسات

 المقدمة  137
 مبيدات الفايروسات الكيميائية المصنعة  137
 Biocidesمبيدات االحياء  137
 مبيدات الفطريات  139



 
 

72 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 مشابهات ومشتقات القواعد البيورينية والبربميدينية 112
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 مبيدات كيموحيوية نباتية المصدر  151
 المستخلصات النباتية  151
 اهم المواد الفعالة في المستخلصات النباتية 156
 الية عمل المستخلصات النباتية  151
 الهرمونات النباتية  159
 مبيدات الفايروسات الكيموحيوية مايكروبيه المصدر 162
 Cytovirinالمضاد الحيوي  162
 Blasticidin _Sالمضاد الحيوي  161
 Noformicinالمضاد الحيوي  161
 Naramicinالمضاد الحيوي  161
 Mitomycin_Cالمضاد الحيوي  161
  Trichothecin المضاد الحيوي  161
 المركبات الكاربوهيدراتيه المثبطة للفايروسات  161
 مبيدات الفايروسات الكيموحيوية حيوانية المصدر  163
 االنزيمات 163
 مستخلصات مفصليات االرجل  163
 مصل دم االرانب  161
 الحليب المقشود 161
 مبيدات الفايروسات الحيوية  161
 السالالت الفايروسيه الضعيفة 161
 مميزات السالالت الضعيفة     165
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 العوامل المحددة الستعمال السالالت الضعيفة     165
 الية عمل السالالت الضعيفة     166
 الفايروسات التابعة 166
 أنواع الفايروسات التابعة   167
تأثير الفايروسات التابعة في الفايروسات المساعدة  161  
 الفايروسات التابعة، االستخدام والمحاذير  161
 مبيدات الفايروسات الجينية   169
 مبيدات جينية نباتية المصدر  169
 جينات كاملة السيادة  172
 جينات ناقصة السيادة  172
 جينات متنحية  172
 تجهيز مبيدات الفايروسات الجينية نباتية المصدر  171
 الية عمل مبيدات الفايروسات الجينية نباتية المصدر  171
 مبيدات جينية فايروسيه المصدر  173
 جينات الفايروس المشفرة لبروتيناته 173
 جينات مشتقة من التعاقب النبوكليوتايدي للفايروس  176
 جينات الفايروس التابع  176
 مبيدات جينية حيوانية المصدر  177

171-113 الخامسالفصل    
 مبيدات البكتريا

 المقدمة 112
 مبيدات البكتريا، مفهومها ومجاميعها  112
 مبيدات البكتريا الالعضوية 111
 مجموعة مركبات النحاس  111
 كبريتات النحاس 111
 مخلوط بوردو 111
 مخلوط بيرجاندي  113
 اوكسي كلوريد النحاس 113
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 كبريتات النحاس األمونيه  111
 كوسايد 115
 الية التأثير السام لمركبات النحاس  115
 مبيدات البكتريا العضوية المصنعة 115
 حامض الفثالميك  116
 حامض اوكسولينك  116
 منظمات النمو النباتية  116
 مبيدات الفطريات  117
 مبيدات البكتريا الحيوية 117
الكيموحيويةمبيدات البكتريا  117  
 مبيدات بكتيرية كيموحيوية نباتية المصدر  111
 مستخلص أوراق نبات الداتورة  119
 زيت شجرة الشاي  119
 مستخلص أوراق اليوكالبتوس 192
 البربيرين أي اس 191
 بايواليف 191
 مبيدات بكتريا كيموحيوية مايكروبيه المصدر  191
 المضادات الحياتية  191
 األسس المعتمدة في تقسيم المضادات الحياتية  191
 بحسب المجموعة الكيميائية  193
 بحسب طريقة تأثيرها  195
 بحسب المصدر  196
 اهم المضادات الحيوية المستخدمة في مجال امراض النبات  197
 كلورامفينيكول 197
 فانكومايسين 191
 اوكسي تيتراسايكلين  199
 الستربتومايسين 122
 كاسوكامايسين 121
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 األسس المتعمدة في تقسيم البكتريوسين  121
 بكتريوسين الصف األول 123
 بكتريوسين الصف الثاني 123
 بكتريوسين الصف الثالث 123
 بكتريوسين الصف الرابع 121
 استعماالت البكتريوسين  121
 اهم البكتريوسينات 121
 مبيدات بكتريا كيموحيوية حيوانية المصدر  125
 مبيدات البكتريا المايكروبيه 125
 Bacteriophageالعاثي  126
 العاثي تاريخ اكتشاف واستخدام  126
 تقسيم العاثي 121
 العوامل المحددة الستخدام العاثي 111
 مبيدات البكتريا البكتيرية  111
 Agrobacterium radiobaterالبكتريا  111
 Erwinia carotovoraالبكتريا  111
 Pseudomonas fluorescenesالبكتريا  113

111-111  الفصل السادس 
 مبيدات الفطريات، تاريخ واسس

 المقدمة 116
 التاريخ التطوري لمبيدات الفطريات واستخدامها 117
 مرحلة ما قبل االربعينات  117
 مرحلة االربعينات ولغاية السبعينات  119
 مرحلة السبعينات وما بعدها  112
 سوق مبيدات الفطريات 113
 منافع ومضار مبيدات الفطريات   111
 مستقبل مبيدات الفطريات   115
 مفاهيم عامة في مبيدات الفطريات    116
 االمراض النباتية واستخدام مبيدات الفطريات   117
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 األسس المعتمدة في تقسيم مبيدات الفطريات   111
 بحسب طريقة تغطيتها لألجزاء المعاملة بها  111
 بحسب طريقة االستخدام  119
 بحسب تركيبها الكيميائي  132
 بحسب المصدر والتركيب الكيميائي  132
 بحسب طريقة تأثيرها 112
 اليه التأثير السام العامة لمبيدات الفطريات 111
 االنتخابية في مبيدات الفطريات   113

115-116  الفصل السابع 
 مبيدات الفطريات الكيميائية

 المقدمة 117
 مبيدات الفطريات الالعضوية  117
 الكبريت  117
 مركبات الزئبق 119
 مركبات النحاس 152
 مركبات البوتاسيوم  152
 مركبات الزرنيخ 151
 مركبات الصوديوم  151
 مبيدات الفطريات العضوية المصنعة  151
 مركبات الزئبق العضوية  151
 مركبات البوتاسيوم العضوية  151
 مركبات القصدير العضوية  151
 مركبات الكبريت النايتروجينية العضوية  155
 مركبات داي ثايوكارباميت 156
 المركبات النتروجينية الحلقية غير المتشابهة 161
 Dicarboximideمجموعة  161
 Thiadizineمجموعة  167
 Thidiazolمجموعة  167
 Morpholineمجموعة  167
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 المركبات النتروجينية الحلقية 169
 Pyridylمجموعة  169
 Pyrimidineمجموعة  172
  Triazolesمشتقات الـ 171
 المركبات النتروجينية االليفاتية 171
 Guanidineمجموعة  171
 Sulfenamidمجموعة  171
 مبيدات الفطريات الكارباماتية 176
 مبيدات الفطريات كارباماتية بدون بنزبميدازول  176
 مبيدات الفطريات كارباماتية تحوي بنزبميدازول  177
 مبيدات الفطريات من مشتقات النايتروفينول  179
 مبيدات الفطريات الفسفورية العضوية  111
 مشتقات توليونيليد 111
 مشتقات كوينوالين  113
 مشتقات بنزين 113
 مشتقات األنين 111
 مشتقات فيوران  111
 مبيدات الحشرات واالكاروسات كمبيدات للفطريات  111

117-315  الفصل الثامن 
 مبيدات الفطريات الحيوية

 المقدمة 119
 تقسيم مبيدات الفطريات الحيوية  119
 مبيدات الفطريات الكيموحيوية  192
 مبيدات الفطريات الكيموحيوية نباتية المصدر  192
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 مبيدات الفطريات الكيموحيوية مايكروبية المصدر  191
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 Chitosan ASالمبيد  196
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 مبيدات الفطريات المايكروبيه  197
 مبيدات الفطريات الفايروسيه 197
 مبيدات الفطريات البكتيرية  321
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 Pseudomonas syringaeالمبيد  321
 Streptomyces griseoviridisالمبيد  321
 مبيدات الفطريات الفطرية  325
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 الفص التاسع 316-343
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 المقدمة  311
 تقسيم مبيدات الديدان الثعبانية الكيميائية  319
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 الفصل العاشر 369-344
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 المقدمة  346
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 المقدمة 

ا  اادرا  ااءحاهم كين اخ      اآلف ا ااءنالر  ، هو قرا  صهلم و ذ اتم  ،  هو قرا  تلإ 
و مممممماءر وزااا ع ر ع  صور و  اازي ار ااح قممممممل  فد عها سممممممس   األحا  ااح ا  ااء سمممممم   ااء مممممماءرر ااوفير 

   اسمممما ء   اصوي  ااغذاا  ء ع   وع ع الذا اا ها اال  ل ون اا ممممس   د هذا اادممممرا  اف  اخ  مممم   ااة وح  ا
مص مممممة و  اهله ون مسممممملح  ون اال اا ممممميطرر علة تلإ اآلف ا ، ف   ت و يهاا اآلف ا هد اا ممممملح ااذي 
  اء  و  لممممملرا اخ  ممممم   ون اال وح حز  اآلف ا  اا ممممميطرر عليل  ،      اا ج ح ااذي ح  ه هذا اا ممممملح 

   ي ا ال ءل ون اال تطوير  مي ار ا ا الااف  ع ال  حثين  اا  ولين فد وج   ااءس فح   ودمممممممممممممم    اا يءي 
ون اا ر  اا ئممرين د تل هذا اارارر ون اتسمما ء    0751 – 0741ون ااء يهاا ع قمم  عل  اارارر ون 

ااواس   اا ثيف الء يهاا ، كها  لوح اا هوه ون ح تا ااا ءم  ااالوث ا   قر اا يل  ااءنالر   و  ااح ه 
اااوام  ااحيوي فد اا يل   و  اع  ه  اإ ون  واحث ،  فد هذا ااءرحل  هذا ااالوث ون عطر   ير علة 

كهم علم اا ممممممممممممممءوم ااذي عرف  ا علء ع احت ت  لوحا  تطوحا صهلء ع ب لءد ااطر  اادمممممممممممممميها  ، كهم هذا اا لم 
ب تماه ح  اا ءو بئممممممسل وا مممممم ح  ون اال تغطي  ااهحاسمممممم ا ااءنالر  ااحهوه تم ير ااء يهاا فد ع  قممممممر 

لممم  ااءنالرممم  ون ويممم ا  ترزممم   هواا  ون   ممم تممم ا  حيوا ممم ا   ممم   ممم ا اعرا ت ي  علة همممذا اا و مممر اا ي
 وح  ا  ت  ر تلإ اا يءي  ي ا   وات  الضممممل  فد ع  قممممر اا يل  ااءنالر  ، ا  ااءل م اا  يرر ااءل  ر علة 

ا اا لم ااة وجءوع  ع ت  هذا اا لم ، ا لت و ه وحيط ع لدمممممممممممممم ر اتح    به ،      ااحل ا  وارر  هذ
 اسممممممممممم   ون اارر   و ل  علم اا مممممممممممءوم اازحاعد ااذي ور ز فد احه اوا  ه علة احاسممممممممممم  سمممممممممممءي  و يهاا 

 ااحئرااد
ا  افا  ح ااءسا   اا لءي  اا راصي  ا ا   واندممه فد وج   علم اا ممءوم بئممسل ع م  علم سممءوم 

م   ووضمو  األسم سمي ا فد علم سمءو و يهاا ااحئمراا بئمسل ع ي اف  د ااة وح  ا  تمايف  ا   وا    
و يهاا ااحئمممممراا ح  ات ون علاه ت هلم علم اا مممممءوم ورلوو ع  مسممممم ممممم   اهاء و ا ون عل  تط ي ه علة 
وجءوع  ولء  ون اا يءي  ي ا اازحاعي   هد و يهاا ااحئمممممممراا حيث سممممممم يت ا ههاع ون عل  ااردمممممممو  

و يهاا ااحئممراا بئممسل و  ممت  ورلوم د حيث ااثل   عئممر ال ا   ا  ا ضممال اتسممد اا  و  ا لم سممءوم 
ت     ااردممممممل ات   ون اا ا   ورلوم علم اا ممممممءوم  اهاء و ته  ااا حيخ اااطوحي اه ، فضمممممملع عن المممممملر 
ح تا ااا ممممءم اااد حه ت علة و مممماوا اا  ام ، او  ااردممممل ااث  د ف ه ت     بمعادمممم ح وج وي  و يهاا 

اا ممممممءي  كين ااجرع   ااار يز ع وا  ع الردممممممل ااث اث ،  ء  احال ااحئممممممراا  وءيزاتل  ، فيء      ووضممممممو  
ووضو  ااا ييم ااحيوي  ااء ي س اا ءد ال ءي  ااردلين ااراب   اان ود ،  هسذا تواات فدو  هذا اا ا   
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لممممرح ع  تردمممميلع اءوضمممموع ا ات ان كي  كين ااح مممم سممممي   ااء   و   األههاع ااحئممممري  اء يهاا ااحئممممراا 

ااءواضممي  ااحت حح ال  فد ااردممل ااث اث عئممر ااذي ت     ووضممو  و يهاا ااحئممراا   ئمم   غيره  ون 
ااطرراا  ااائوه ا  األ حام اا ر   ي  د لسري  ت هوري اله اوح عء ا ص سم اا   اي اء  كذاه ون اله فد 

ا و ع عترتير فدممممو  اا ا     ال مممميه احءه قمممملح اجلها اا  ير فد ت  ممممي  هذا اا ا     تدممممحيحه ،   
 محاو ا  م و  صه صهوت و  فيه اا ر  ال  ولين فد وج   ااء يهاا  علم اا ءوم دد  ز اله اااوفي د

 
 المؤلف
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 المقدمة 

حه اايوم ح ا  ول ا  ح ا  ااءسا   اا رزي  ااة اا ار اا لءي  اان قمممم  ب لم ااحئممممراا، مقمممم حت
و  تزاوه معهاا اا  حثين  ااءنادين  ااءئاغلين ب لم ااحئراا،  ا  اااو  هذا اازعم وام ون عل  تئجي  
 ل  اا لم فد ااو ن اا رزد علة احاسمممم  هذا ااءجءوع  ااءلء  ون اا     ا  اااد تئممممسل اايوم و ل ر  

 د ا  ت هلم علم ااحئممممراا بئممممسل وئمممموي ب مممميت ون وجءو  األ وا  ااحيوا ي  ااء ر ف  احه مت %91ون 
ل ه احه األا اا ااءلء  ااح ي  هذا االهع،  عليه ف ه سمممممممممممممم يت ا ههاع ااة وح  ا   ا ب  ب ض ااء  تا 
 ااءواضي  اااد تا     ب ض ااجوا ر ااءئوص   ااءءا   فد حي ر ااحئراا  اااد ح  ات ون علال  اذ  

ف  اااد لءسن ا  لسا مممممممممممم ل  ون عل  احاسمممممممممممماه علم ااحئممممممممممممراا،  ا ل ون ا ا  ا اا  حح ااة ااءا    ااء ر 
وح سن اادهع  تواف ل  و  حغ اد اائهوهر فد ا  ا ار فد وج   علم ااحئراا بطري   اا لم الجءي  ا  

  م ااه ااه اوحر  Alexander B. Klotsاعثر علة  ا   تم تمايره ون ص ل مسممممممممممما   ااحئمممممممممممراا ااه اوح 
Elsie B. Klots  1000) 0750 ااذي قهح بط  اه ات اة ع م Questions Answered About 

Tnsects)   حيث ضممم هذا اا ا    ل   عئممر فدمملع ت   ات اهم ااجوا ر ااحي تي  الحئممراا بئممسل سمم ا
 اوا  حيث  اها فيه ضمممم ااد  صرحا ا  اصوم كاراء  هذا اا ا    تحهوثه  مضمممم فه اا هوه ون األسمممملل  

ح  ات ون علال  اغ  ا فدممو  اا ا   و  اسمماط ت ااة  اإ سمم يل  ء  صءت كاغيير ع وا   ااجهوهر اااد
 اا ا   ااة )حي ر ااحئراا فد س ا   اوا ( ايسو  م ثر اص  فد ااا  ير عن وضءو  اا ا    اههافهد 

  ل ون االا  و مممما  اخا ب  علة اءي  األسممملل  ااءا ل   بحي ر ااحئمممراا ت ه عءلي  قممم    و   اإ اا م 
األ وا  ااحئممممممممممممممري  ااء ر ف  احه مت   ااا  ون اا  ير ااءواوا كين هذا األ وا  ون حيث ااءظلر  ااار ير 
 اا مممممممممممممملون   وعي  اا يل  اااد ت ي  فيل ،  ز ارغم ون  اإ ف ه ح  ا   فد هذا اا ا   اخا ب  علة اا ثير 

عن مسمممراح  ت  يهاا حي ر ااحئمممراا بئمممسل ون األسممملل  اااد اسممماط    ون علال  اعط ا علقممم  ب ممميط  
 ورلوم ون ع و  اا راا  ع قالمد 

معيراع محاو ا  م و  صه صهوت ال  حح اا رزد و  ل ممممم عه فد الممممم ع   ت ءيم ااء رف  اان قممممم  ب لم 
ااحئراا  ه   لجر ا  مت ممممممممهم ب ائسر ااجزيل ال يه احءه قلح عءر اء  كذاه ون اله فد   مممممممم ع  هذا 

 اا ا  د 

 والله الموفق 

 المترجم 
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 الفهرست 

 رقم الصفحة  الموضوع 
 0 ااء هو  

 00 – 6 ااردل األ  : و هو  فد ااحئراا  مص حزل د
 04 – 06 ااردل ااث  د: وردلي ا األحال  مقل ااحئرااد

 07 – 01 ااردل ااث اث: تد يف ااحئرااد
  30 – 61 ااردل ااراب : علم كيل  ااحئرااد

  95 – 36 اان ود: ترا ير ااحئراا      رل دااردل 
 000 – 99 ااردل اا  اس:  ءو  تطوح ااحئرااد

  030 – 006 ااردل اا  ب : ااحواس   اتتد   فد ااحئرااد
 046 – 036 دااردل ااث ون: اا لون   اا ئ ط فد ااحئراا

 017 – 043 ااردل ااا س : ااءجاء  ا ااحئري د
 094 – 051 ااردل اا  لر: ااحئراا ااء  ي د

 611 – 091 ااردل ااح اي عئر: ااحئراا   اا   ت اد
 634 – 615 ااردل ااث  د عئر: ااحئراا   ااحيوا  ا األعراد

 650 – 631 ااحئراا   اخ    د ااردل ااث اث عئر:
 653 – 656 ااءد اح اا رزي  
 651 – 654 ااءد اح األا  ي 
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 المقدمة
ا   ا   حئممممممممراا  دممممممممري  اتا ح  ااضمممممممم حر ب ا   ت ا اتصادمممممممم ال  لءثل اسمممممممملوز  اهوها فد عرا      

ووضمممممو  ااحئمممممراا اتصادممممم ال  علة و ممممماوا ااو ن اا رزد حيث ولهع هذا اتسممممملو  ااة اانر ج عن 
اتسممممممملو  اارتير  ااءءل ااذي اعاءهته  ار ااحئمممممممراا اتصادممممممم ال  فد عرا وررااا و رح ااحئمممممممراا 

صادمم ال  اء  تحويه  ون ت راح ا رد اار راا ع ه اا لم عن اي ون ااحئممراا اتصادمم ال   هد )اتسممم ات
 –ا ي  اا وا ل ااغذ –ات ائممممممم ح  اتهءي  اتصادممممممم ال   –اتسمممممممم اا رزد اائممممممم     –اا لءد  اا   ل   اارت   

( هذا اار راا ااا ممممممم   ااءس فح  –ت حيخ ااحي ا  – قمممممممف ات واح  –وظلر اخقممممممم ب   –ااطوح ااضممممممم ح 
تا رح و   ل  و  ون ااحئممراا اتصادمم ال ،  عليه ف  ا احاوا و رح ااحئممراا اتصادمم ال  عل  ااردممل 

( ف رر و  غد عليه حرظل   اتح    141(  و  حئمممري ف   ااط ار سممميجه  ر مممه او م )51ااهحاسمممد علة )
 كل   هد عءلي  وره ه اذهن ااط ارد 

اض ف  اء  س   ف    ار ااحئراا اتصاد ال  تءيل ااة ت  يم ااحئراا اتصاد ال  بح ر اا وا ل      
اا   تي  اااد تل اءل  ف  ه اتل حر ااة حئراا اا جيلي ا وثل س جه ا  ه  ن حئراا ون  دري  اتا ح  

ري  ل ااط ار ون وجءوعه حئممم ون حرلمممري  اتا ح   غءهله اتا ح  تل ام اا جيلي ا،  عليه فم    سممم   
و ي ه ااة وج وي  اعرا  هذا ل  ه ااء  ا  ا ثر ت  ااط ار ان واءسن ون اانر ج بمسد لءسن اتعاء ا 
عليل  فد احاس  و رح ااحئراا اتصاد ال ،  عليه ف   ااط ار سيلجم فد اا ل ل  ااة ااحرظ اتقم اا  يه 

ن ااحئمممراا الوقمممو  ااة  ضممم  اتسمممد اا  و  ااءئمممار   كين عن اارلم اا   م علة اارزت كين ااءائممم به و
 ات وا  ااحئري  ااا ب   ا ل وجءوعه حئري د 

ا  اارل ممممر  اااممممد اعاءممممه  ه  فممممد  ا ك مممم  ااحمممم اد تلممممهع ااممممة تجمممم  م اا ممممل ي ا اا مممم ب     اممممإ وممممن عممممل  
ا حمممم   اااممممد ااار يممممز فممممد اا هالمممم  علممممة   مممم ط ااائمممم به اااممممد تجءمممم  ومممم  كممممين وجمممم وي  حئممممراا  دممممري  ات

ااا ب ا ايجمممم  ااممممة  ضمممم ل  فممممد حت ممممه  دممممريه اتا حمممم ،  وممممن  ممممم كيمممم   اتسممممد اااممممد تئممممارن فيلمممم   ممممل 
وجءوعممممممممه حئممممممممري  ت مممممممموا ارت ممممممممه  دممممممممري  اتا حمممممممم  وثممممممممل وجءوعممممممممه ااءممممممممن  وجءوعممممممممه اا مممممممم  ااممممممممهصي د 
  ااحئمممممراا اا ئمممممري   غيرهممممم د   امممممإ ومممممن عمممممل  كيممممم   ااءوصممممم  ااا  ممممميءد الءجءوعممممم   ات ائممممم ح  اتهءيممممم 
اتصادمممم ال   ات ممممموا  ااا ب مممم  الءجءوعممممم   ااء مممممجل  فممممد اامممممو ن اا رزممممد وممممم  اخلممممم حر ااممممة اهمممممم اادمممممر ا 
ااءظلريمممم  ااءءيممممزر الءجءوعممممم   ا حر ااحيمممم ر اا  وممممم   ممممم اخلممممم حر ااممممة  احمممممه ا  م ثممممر ومممممن ات مممموا  ااءلءممممم  

ااء اءمممممهر فمممممد  ااا ب ممممم  االمممممإ ااءجءوعممممم  ااحئمممممري   ااءواممممموار فمممممد اا مممممراي  اعيمممممرا اااطمممممري اامممممة ااطرا ممممم 
 وس فح  تلإ ااءجءوع  ااحئري د 

ا  ااء هو  ااح اي  صه ت و  غير   في  ااوضمممممممممممميال اار رر اااد ولهع هذا اا ا   ااح ي ل  ات ا    علة     
    ت وه ب   صرااا ااردمممو  ااا ممم   الذا اا ا   سممماوضمممال ال  حح اار رر اااد محا   الدممم ال  ال  حح اا ريم، 

ا   فد عرضمممه اتهم ون ااحئمممراا ااضممم حر ال   ت ا اتصادممم ال  سممميسو  اا هال  ال ا ب   ا   ج ح هذا اا 
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عن ااءج وي  ااحئمممممري  اتعراد اعيرا  راو ا    و  ب ءل   هذا صه صهو   و لج  اهوها اهحاسممممم  ااحئمممممراا 

 اتصاد ال د
 والله الموفق 
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع 
 ب -أ  المقدمة

 الفصل األول
 مقدمة في حشرات نصفية االجنحة

 3 المقدمة       
 4 الموقع التقسيمي لرتبة نصفية األجنحة 

 4 مميزات رتبه نصفية االجنحة 
 6 االسس المعتمدة في تقسيم حشرات رتبة نصفية االجنحة 

 14 أجزاء الفم الثاقبة الماصة تركيبها والية عملها 
 17 االهمية االقتصادية لحشرات رتبة نصفيه االجنحة  
 20 نصفية األجنحة حشرات ضاره ام حشرات اقتصاديه 

 21 االهمية النسبية لحشرات نصفية االجنحة  
 الفصل الثاني

 حشرات المن واقاربها
 التصنيف واألهمية والحياتية والمكافحة

 27 المقدمة 
 27 التصنيف 

 28 لعائالت المناألهمية النسبية 
 Aphididae  29عائله حشرات المن 

 29 الصفات المميزة للعائلة
 30 تقسيم عائلة المن

 31 االنتشار 
 32 المظهر الخارجي للمن 

 36 المصطلحات الخاصة بدورة حياة المن
 38 دوره حياه المن
 Polymorphism 42تعدد المظاهر 

 45 المن والنمل
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 47 االضرار العامة للمن 

 57 في الوطن العربي Aphididaeانواع المن من عائلة 
 65 االكثر شيوعا  Aphididaeانواع المن من عائلة 

 Eriosomatidae 78حشرات المن من عائلة 
 الفصل الثالث

 الحشرات القشرية والبق الدقيقي
 اآلفات الجالسة

 103 المقدمة 
 Coccoidea  103تقسيم فوق عائله كوكسويديا 

 105 واقع الحشرات القشرية والبق الدقيقي في الوطن العربي 
 106 مميزات فوق عائله الحشرات القشرية

 110 األهمية االقتصادية لفوق عائلة كوكسويديا 
 116 اهم المالمح الحياتية لحشرات فوق عائله كوكسويديا 

 Coccoidea 126النمل وحشرات فوق عائلة 
 128 دورة الحياة العامة للحشرات القشرية والبق الدقيقي

 128 عوائل الحشرات القشرية ذات األهمية االقتصادية
 Diaspididae 129عائلة الحشرات القشرية المدرعة  -
 Coccidae 140عائلة الحشرات القشرية الرخوة  -
 Pseudococcidae  148عائلة البق الدقيقي -
 Margarodidae 157عائلة القشريات العمالقة  -

 169 مكافحة الحشرات القشرية والبق الدقيقي
 الفصل الرابع

 الذباب االبيض
 افة الزراعة المكشوفة والمغطاة

 183 المقدمة 
 183 الموقع التقسيمي لعائلة الذباب األبيض

 184 الذباب االبيض في البالد العربية 
 186 االهمية االقتصادية للذباب األبيض
 189 الخصائص البيئية للذباب األبيض
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 191 الذباب االبيض والفايروسات 

 193 انتشار الذباب االبيض في االنظمة الزراعية 
 196 تاريخ حياة الذباب األبيض

 198 االضرار العامة للذباب االبيض 
 199 انواع مهمة من الذباب األبيض

 204 ادارة الذباب االبيض الضار 
 الفصل الخامس

 بق النبات الحقيقي
 افه زراعية مهمه

 217 الموقع التقسيمي لبق النبات
 217 اهم الصفات الحيوية لتحت رتبه مختلفة االجنحة

 219 عوائل البق الحقيقي نباتية التغذية
 Pentatomidae  222عائلة البق النتن  -
 Miridae 131عائلة بق االزهار  -
 Lygaeidae  113عائلة بق البذور الحقيقي -
 Tingidae  153عائلة البق الطرز -
 Scutellaridae 171عائلة البق الناصع )السونة(  -

 الفصل السادس
 البسليد او قمل النبات القافز

 Psylloidea  117الموقع التقسيمي لفوق عائله 
 Psyllidae 117عائله البسليد او قمل النبات القافز 

 119 تاريخ الحياة العام للبسليد 
 119 اهم الصفات المظهرية والحياتية للبسليد 

 191 انواع البسليد الضارة في الوطن العربي 
 193 بسليد الزيتون  -
 195 بسليد الفستق  -
 191 بسليد الكمثرى  -
 321 ادارة حشرات البسليد  -
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 الفصل السابع

 حشرات السيكادا
 افات زراعية معمرة ومغردة

 327 الموقع التقسيمي للسيكادا 
 329 مجاميع السيكادا 

 311 االضرار ومظاهر اإلصابة بالسيكادا
 313 التاريخ العام لحياه السيكادا 

 316 وصف االطوار المختلفة للسيكادا
 311 السيكاداالغناء في 

 319 سيكادا العنب 
 311 ادارة حشرات السيكادا 

 الفصل الثامن
 قافزات االوراق سيكادية المظهر

 317 المقدمة 
 Cicadellidae  317عائله قافزات االوراق 

 Cicadellidae  311الصفات المميزة لعائله 
 319 االنتشار واالهمية االقتصادية 

 332 تغذية القافزات 
 331 االضرار ومظاهر اإلصابة بالقافزات السيكاديه

 Cicadellidae  331تاريخ الحياة العام لعائله 
 331 في الوطن العربي  Cicadellidaeقافزات االوراق من 

 Cercopidae   339عائله القافزات الضفدعية 
 312 القافزات الضفدعية في البالد العربية 

 311 االضرار ومظاهر اإلصابة 
 311 تاريخ الحياة العام 

 311 وصف االطوار
 Membracidae   315عائله قافزات االشجار 
 316 اداره الحشرات القافزة 
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 الفصل التاسع

 قافزات النبات المتألقة او الفلكوريدية المظهر
 351 المقدمة 

 351 وعائالتها  Fulgoroideaمميزات فوق عائلة 
 351 القافزات المتألقة في البالد العربية 

 351 القافزات المتألقة، انتشارها واهميتها االقتصادية 
 355 القافزات المتألقة، االضرار ومظاهر االصابة 

 356 وصف اطوار القافزات المتألقة 
 356 عائالت القافزات المتألقة في الوطن العربي

 Delphacidae 357عائلة  -
 Fulgoridae 362عائلة  -
 Tropiduchidae 362عائلة  -
 363 ادارة القافزات المتألقة  -

 369 المصادر العربية
 371 المصادر األجنبية
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 المقدمة
ا  اا ار اا رزي  اااد ت   ات ووضممممو  تدمممم يف ااحئممممراا ت  ا ت ه ون اا ار اا  احر اااد ت وزيه         

اايه ااواحهر،  زلهع ت هلم  ا   حهوث  و  قمممممر فد وج   تدممممم يف ااحئمممممراا عهاه  عن عها مقممممم ب  
ال  حح اا رزد،     ) ا   تدمممممممم يف ااحئممممممممراا، اا ظري   اااط ي ( هد وح  ا  واواضمممممممم   ا ممممممممه اا  ه 
ااح قمممممممل فد ااءسا   اا رزي ، حيث ضمممممممم هذا اا ا   عء ممممممم  مكوا ،      )تدممممممم يف ااحئمممممممراا، ت حيخ 

أل   ون اا ا   ااذي ضمممممم محز   فدمممممو       ووضمممممو  ااردمممممل األ   تدممممم يف  تءليه( ع وا  اا    ا
ااحئممممممممممممراا ااءرلوم  ااا حيخ  ااو   ف،  صه ح  ا   فد هذا ااردممممممممممممل عرا اهم اتحهاث  اااطوحاا اااد 
حاف ت  احها ون اصهم اا لوم اااد عرفل  ات  مممم   او  ااردممممل ااث  د ف ه     وح  ا  واواضمممم   ح  ا   ون 

ت ريف اا  حح ب ا يل ا  اا لص ا ااغذا ي  اااد تدمممممممممممممم  ل  ااحئممممممممممممممراا و  اا     ا األعرا،  هد علال  
و مممما  مسممم سمممي  الءدممم ف تا ل  بء رف  اون لجه اان و  اااد ل ءل عليل ، اي وم بجء ل   حرظل   تليلال  

  ااث  د ون او  اا  الهحاسممم  ااادممم يري   اااد    ت ووضممم  اهاء م ااردمممل ااث اث  ااراب  ون هذا اا ا  د 
اا ا   ف    ب  وا  )اااءييز كين اادر ا اااد يري   ااا  ون اارراي(  ضم هذا اا     ل   فدو ، حيث 
ت     ااردمممممممممل اان ود ووضممممممممموع  اادمممممممممر ا ااادممممممممم يري  ون حيث م واعل   اهءيال  ااادممممممممم يري   اا يء  

يري  ا وسءل الردممل اان ود ون حيث  ااائممنيدممي  أل وا  اادممر ا ااادمم يري ، او  ااردممل اا ممهاس فج 
اسممممانهام اادممممر ا ااادمممم يري  فد عءلي  اااءييز كين ااءراتر ااا  مممميءي   عطواا عءلي  اااءييز  ااءئمممم  ل 
اا  تج  عن عهم ااارري  كين اادمممممر ا ااادممممم يري   ااا  ون اارراي كين افراا اا و  ااواحه، فضمممممل عن كي   

ردممممممل اا مممممم ب  ف ه     فدممممممل اانا م ال    ااث  د ون هذا اا ا   حيث اهام م وا  ااا  و  ا ااررال د او  اا
و  ح  وءيزر فد هذا ااردل،  DNAبما اا اااءييز ون حيث م واعل   اسانهاو تل  ، ف ه     ااحليل ااممممممممممممم

  ا ا اا    ااث اث ب  وا ه )األسمممء ا ااحئمممري    ظم ااا  ممميم( وسءلع ا ءلي  اء  ااحئمممراا  تءييزه   اااد
   ت ون اهاء م اا    األ    ااث  د ون اا ا  ، حيث كها   اا    ااث اث ب اردمممممممممممممممل ااث ون ااذي اهام 
بءوضمممموع  ت ممممءي  ااحئممممراا   ظم ااا  مممميم  ااذي ح  ا   ون علاه كي   ا  تءييز ااحئممممراا ت لساءل ات 

  فد ااردممممو  ااذي ح  ا كا ممممءيال  ا د وا مممم ة ا  ام ااادمممم يف ب ه  اإ اعاي ح  ظ م ااا  مممميم ااء  سممممر   
االح   ون اا    ااث اث كي   م واعل ، ف    ع وا  ااردل ااا س  ااا  يم ااط ي د ااذي لرح   فيه ورلوم 
هممذا اا ظمم م  ورلوم ااءرت مم  ااا  مممممممممممممميءيمم   اب مم اهمم ،   مم   ااردمممممممممممممممل اا مم لممممممممممممممر ب  وا ممه ااا  مممممممممممممميم ااوحا د 

Phylogenetic ممممميم اا     ا ااحي   و ل  ااحئمممممراا ب تعاء ا و مممممرح ع ائمممممرح هذا اا ظ م ااحهوث فد ت  
علة ااهحاسمم ا ااجي ي ، حيث ت   ا   فد هذا ااردممل و مم ا  ااا  مميم ااوحا د  علص ا اا راب  ااوحا ي   م وا  
ملممج ح اا ئمموا  اا  ممر   يري  حسممم األلممج ح ااوحا ي  ب اح سممو د او  ااا  مميم اا هاي  اتقممط  عد ف    

عئر ااذي اهام بءرلوم ااا  يم اا هاي الحئراا وهعء ع هذا ااءرلوم بموثل  تط ي ي   ع وا  ااردل ااح اي
ح    ون علال  كي    يري  تط ي  هذا ااا  يم اي ا ل ب ه  اإ ااة لرح  ظ م ااا  يم اتقط  عد  زي   

 ، اذاإ ف   اا    اه ايسمممل ي ته  الج كي تهد ا  م ظء  ااا  ممميم اا ممم ب   تحسءل  اا هوه ون اا وا ين  اا واعه ا
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ااراب  بردممممواه األحز   ت     ووضممممو  )اا واعه ااه اي  فد ااا ممممءي   اا ئممممر( ف    ووضممممو  ااردممممل ااث  د 
عئمممممر هو األسممممم سمممممي ا فد اا واعه ااه اي  الا مممممءي  ااحيوا ي ، حيث ت ممممم ؤا   فد كهال  هذا ااردمممممل، اء  ا 

ااة اهم صواعه ااا ممممممءي  ااه اي   احس م اا ئممممممر  ف  اا واعه اا واعه ااه اي  الا ممممممءي  ااحيوا ي إل و  اخلمممممم حر 
ااه اي  الا ممممءي   ا ا ااردممممل ااث اث عئممممر وسءلع اء  سمممم   ا  ت     ووضممممو  اا واعه ااه اي  فد ت ممممءي  
ااءراتر ااا  ممميءي  ون حيث م وا  األسمممء ا اا وعي   اا وي ي   ااج  مممي   اا   ل   ااءراتر ااا  ممميءي  األعلة 

يري  قمممي غ  مسمممء ا ااءراتر ااءنالر  و  تحهوه ا ء ط ااءراتر ااا  ممميءي د او  ااردمممل ااراب  عئمممر  زي    
ف ه تطري ااة ااا ممممممممءي  ااوحا ي  اان قمممممممم  ك ظ م ااا  مممممممميم ااوحا د و  كي   وءيزاا  ظ م ااا ممممممممءي  ااوحا ي  

 ااوحا دد ااه اد ا ظ م ااا ءي   فوا هه  فضل عن كي   ت حيخ هذا اا ظ م  اهم اا وا ين ااواحار فد اا   و  
ا  اعهاا ااءنطو  ا ااادممم يري    ئمممره      ع وا  ااردمممل اان ود عئمممر  هو و مممإ عا م اا    ااراب  
 فدمممممو  اا ا  ، حيث ا ا هذا ااردمممممل ا ي   ا وا  ااءنطو  ا  ااء ار ا ااادممممم يري ، فضمممممل عن كي   

ون هذا ااردمممممممل عن اا وا ين  ااا هولا اااد تم لمممممممسل ااءنطو   ااادممممممم يري ، فيء  تطري ااجزا األعير 
اارا ل  علة صوا ين اا ئمممر ااه اي   ع قممم  تلإ ااءا ل   ب ا ئمممر اتا ار  د  ااذي مقممم ال محه و  ام اا ر  
ااح اي  اا ئممممممممريند او  اا    اان ود  األعير ون اا ا   فضممممممممم عء مممممممم  ولح  ولء  حيث     ولء  

 ممانهو  فد علم ااادمم يف  زي   ورااف تل  اا رزي ،  هو بءث ب  و جم ااءلح  األ   اء  ااءدممطلح ا ااء
قمممممغير لءسن ااراو  اايه ع ه ااح ا  او  ااءلح  ااث  د ف ه اعاه ب را ااا  ممممميم ااحهوث الءردممممملي ا 
 اا اتحال اا ممممممما  ح مممممممر  ظ م و لوو ا ااادممممممم يف ااءا  ول، او  ااءلح  ااث اث ف    ع  حر عن اايل 

ي ا  اا اتحال اا مممما ،  هو اايل ل مممم عه اا  حح فد و رف  ااءوص  ااا  مممميءد ألي ع  ل  ا   لا ااءردممممل
حئمري ،      ااءئمر   ااو  د احدمر حي ر ااحئمراا فد اا راي هو وضمءو  ااءلح  ااراب ، او  ااءلح  

 اان ود ف    ع  حر عن ور رر تد يري  ضءت ع   ين  وراا  ولء  فد اااد يفد
يف ااحئممراا، اا ظري   اااط ي  هو علقمم  اله  عءل واواقممل اسمماغري و  ل  ح  ا   ا   تدمم       

اا  اين، ح  ات ون علاه ا  مصهم ال  حح اا رزد ووضو  تد يف ااحئراا بئسل وا ل ل  زلغ  ب يط  
ب يهر عن ت  يهاا ااءدطلح ا  اارل ر اد ا  ااا ل ل ااء ط د ااذي اعاءهته فد هذا اا ا   ا ا وار  ع 

  و ط ي   ت مل مل وراحل عءلي  ااادم يف اااد كهما ب ءلي  اء  ااحئمراا  اعهااه  الهحاسم  ااادم يري  و
 ف   ظم ااا  مميم  م  Classification ت  مميءل   Nomenclature ت ممءيال   Identification م تءييزه  

 هر فد هذا ااءج  د ئر  ا    األبح ث  ااهحاس ا اااد يري   ف  اا واعه  اتحس م ااه اي  ااء اء
 اعيراع ت ل مم  د  ا   ا ار اا ممطوح األعيرر ون هذا ااء هو  ات ا  مت هم ب ائممسر  ااا هور ا ل ون صهم اد 
وه اا و  ون اال ا ج م هذا اا ءل  هم  ل ون األسممممممما   ااه اوح ال ا ووسمممممممف ااح ج اسمممممممء عيل  ااه اوح 

ح عء ا ص سمممممممممممممم  ااه اوح فراس    م ااج وحي وحءه فريال عيها   ااه اوح ب ممممممممممممم م لحية لمممممممممممممريف  ااه او 
  اا يها  احءه قلح عءر  صيد كره   ااهووادد

 والله ولي التوفيق  
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 المحتويات

 الصفحة الـمـوضـوع
 7 قائمة المحتويات 

 17 المقدمة
 الباب االول

 تصنيف الحشرات تاريخ وتمهيد
31 

 الفصل االول
 تصنيف الحشرات المفهوم والتاريخ والوظائف  

33 

 35 المقدمة
 35 مفهوم علم التصنيف 

 35 التاريخ التطوري لعلم تصنيف الحيوان
 36 مرحلة دراسة الحيوانات المحلية

 31 مرحلة ظهور نظرية النشوء
 39 مرحلة دراسة الجماعات
 11 مرحلة التصنيف الحديث

 15 التاريخ التطوري لعلم تصنيف الحشرات 
 15 مرحلة ما قبل لينايوس 

 16 مرحلة لينايوس
 Latreille 17مرحلة التريل 
 Brauer 11مرحلة براوير 

 51 مرحلة القرن العشرين
 62 مهام ووظائف عالم التصنيف

 61 التصنيف والعلوم األخرى 
 63 مستقبل تصنيف الحشرات في العراق

 الثانيالفصل 
 الحشرات، بيئاتها وعالقاتها الغذائية

71 

 73 المقدمة
 71 تقسيم الحشرات بحسب بيئاتها وعاداتها الغذائية
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 71 الحشرات المائية

 71 حشرات المحيطات
 75 حشرات البحار المفتوحة
 75 حشرات بين المد والجزر

 76 حشرات المياه العذبة
 12 حشرات المياه الساكنة 

 11 سطح األرضحشرات 
 11 حشرات الركام

 11 حشرات التربة 
 11 حشرات الكهوف

 11 الحشرات الكانسة
 11 حشرات رمية نباتية

 13 حشرات رمية خشبية
 11 حشرات رمية روثيه حيوانية 

 16 حشرات اكلة للفطريات
 17 حشرات المواد المخزونة

 11 حشرات متنوعة الغذاء
 92 الحشرات نباتية التغذية

 92 حشرات خارجية التغذية 
 92 متغذيات على األوراق والسيقان والجذور

 93 المتغذيات على االزهار
 95 حشرات داخلية التغذية

 95 متغذيات داخلية على األوراق والسيقان والجذور
 91 متغذيات داخلية على الفواكه والبذور

 91 الحشرات اكلة الحشرات
 99 المفترسات

 99 الكاملة وغير الكاملة مفترسةاطوارها 
 121 اطوارها غير الكاملة مفترسة

 121 اطوارها الكاملة مفترسة
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 121 اشباه الطفيليات

 126 طفيليات خارجية 
 126 طفيليات داخلية

 127 الحشرات والفقاريات
 127 الفقريات المفترسة للحشرات

 127 الحشرات المفترسة للفقريات 
 121 المتطفلة على الفقرياتالحشرات 

 121 المتطفالت الخارجية الزاحفة 
 129 المتطفالت الخارجية المتنقلة
 129 المتطفالت الخارجية الطائرة 

 112 الحشرات المسببة للتدويد 
 الفصل الثالث

 طرائق جمع وعزل الحشرات
113 

 115 المقدمة 
 115 طرائق وأدوات جمع الحشرات

 115 حقيبة الجمع 
 116 الشافطة

 116 الجمع اليدوي للحشرات
 117 شباك الجمع

 117 الشباك الهوائية 
 111 الشبكة الضارية
 119 الشباك المائية 

 111 صواني الجمع
 111 الرش الصارع

 111 الطعوم والمالجئ
 111 المصائد

 111 المصائد الحوضية الصفراء
 111 المصائد الالصقة

 113 مصائد حزم الورق 
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 113 مصائد السقوط في الحفرة

 111 مصيدة الحوض والنافذة
 115 مصيدة مالييس 
 116 مصائد الفراشات

 116 مصيدة الفراشات الطعمية
 117 المصائد الفرمونية

 117 مصائد الشفط
 111 المصائد الضوئية

 119 طرائق وأدوات استخالص وعزل الحشرات
 119 توليكرن -قمع بيرليزي 

 132 موكزارسكي ويكلر أداة
 131 المناخل

 131 الطرائق المفضلة لجمع الحشرات
 الفصل الرابع

 العينات الحشرية طرائق حفظها والعناية بها
135 

 137 المقدمة 
 137 المرحلة االولى: القتل والحزن المؤقت

 137 القتل باستعمال السوائل 
 139 القتل بالتجميد 

 139 قناني القتل
 111 المؤقتالخزن 

 111 الخزن الجاف
 111 الخزن البارد 

 111 الخزن في السوائل
 113 المرحلة الثانية: مرحلة الحفظ الدائم

 113 الحفظ الجاف
 113 طرائق الحفظ الدائم الجاف

 113 خطوات الحفظ الجاف 
 113 التطرية



 
 

110 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 115 تنظيف العينات

 115 تحميل الحشرات الكبيرة
 115 التدبيسخطوات عملية 

 111 فرد الحشرات او تصليبها
 152 تحميل الحشرات الصغيرة

 151 الحفظ الدائمي الرطب
 153 عمل الشرائح الدائمية 

 155 المرحلة الثالثة: بطاقة المعلومات وارسال العينات
 156 اشكال وأنواع بطاقات المعلومات 

 159 ارسال العينات 
 163 مرحلة خزن العينات والعناية بالعينات 

 161 بالنسبة للمجموعة الجافة 
 165 بالنسبة للمجموعة الرطبة

 167 بالنسبة لمجاميع الشرائح المجهرية
 161 أنواع المجموعات الحشرية 

 169 إدارة افات المتاحف
 الباب الثاني

 التمييز بين الصفات التصنيفية والتباين الفردي
171 

 الفصل الخامس
 الصفات التصنيفية، أهميتها وانواعها

173 

 175 المقدمة
 175 وظائف الصفات التصنيفية

 176 القيمة التشخيصية للصفات التصنيفية
 171 أنواع الصفات التصنيفية

 179 الصفات المظهرية
 179 علم الشكل الخارجي

 179 التراكيب الخاصة 
 179 التراكيب الداخلية

 179 االجنةعلم 
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 112 الكروموسومات

 112 الصفات الوظيفية او الفسلجية
 112 العوامل االيضية 

 111 اختالفات المصل والبروتين
 111 افرازات الجسم

 111 عوامل العقم الجيني
 111 الصفات البيئية 

 111 الموطن
 113 العائل والغذاء

 113 االختالفات الموسمية
 113 الطفيليات 

 111 التفاعل مع العائل
 111 صفات الطباع والسلوك
 111 التزاوج واالليات العازلة

 111 الطبائع السلوكية األخرى 
 115 الصفات الجغرافية 

 115 المالمح الجغرافية االحيائية العامة 
 115 عالقة التواطن وعدم التواطن

 116 تقييم الصفات التصنيفية
 الفصل السادس

 الخطوات والمشاكل والحلولالتمييز، 
119 

 191 المقدمة
 191 خطوات التمييز

 191 مفتاح الرتب والعوائل 
 191 مفتاح االجناس واالنواع

 191 الرجوع الى الفهارس الحديثة
 193 الرجوع الى قوائم المراجع الجارية

 191 الرجوع الى االوصاف االصلية
 195 المقارنة باألنماط والعينات المميزة
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 195 االستعانة باألنترنيت

 191 التمييز والتباينات الفردية في النوع 
 191 التباين بفعل العوامل الخارجية

 191 التباين الفردي المتعاقب
 191 التباين مع تقدم السن

 199 التباين الموسمي
 199 التباين االجتماعي

 199 التباين البيئي
 199 التباين المكاني

 199 المرتبط بالعائلالتباين 
 122 التباين المرتبط بالكثافة

 121 التباين الطقسي 
 121 التباين مع تعاقب األجيال

 121 التباين نتيجة اإلصابة 
 121 التباين نتيجة التطفل

 121 التباين بسبب الحوادث والتشوهات 
 123 التباين بفعل العوامل الوراثية

 123 تباين وراثي مقترن بالشق
 123 االختالفات الجنسية االصلية
 123 االختالفات الشقية الثانوية 

 121 تعاقب او تناوب األجيال
 121 االشكال الخنثوية

 121 بين الجنسين
 126 التباين الفردي غير المرتبط بالجنس

 126 التباين المتواصل 
 126 التباين غير المتواصل

 127 تعدد الشكل المرتبط بالجنس
 127 تباينات ما بعد الموت

 121 تمييز التباينات الفردية
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 111 الصفات التصنيفية لألطوار الحشرية غير البالغة

 111 طور البيضة 
 111 الطور اليرقي

 115 الطور الحوري 
 116 طور العذراء

 116 مالحظات مهمة في تصنيف االطوار غير الكاملة 
 الفصل السابع

 أنواعها واستخداماتهاأدوات التمييز 
119 

 111 المقدمة
 111 أدوات التمييز

 111 مفاتيح التمييز
 113 المفتاح ذو االقواس

 111 المفتاح المتعرج او المسنن
 115 المفتاح المتسلسل

 116 المفتاح المتفرع 
 116 المفتاح الدائري 

 117 المفتاح الصندوقي
 117 المفتاح المصور 

 DNA 119تحليل الـ
 132 األدوات والمواد المستخدمة 

 131 حفظ الحشرات في الكحول
 131 )الجزء األول( DNAاستخالص الـ
 135 )الجزء الثاني( DNAاستخالص الـ
 137 )الجزء الثالث( DNAاستخالص الـ

 PCR 137تهيئة جهاز الـ
 139 طريقة عمل الهالم

 PCR 111تحليل حجم منتجات الـ
 الباب الثالث

 األسماء الحشرية ونظم التقسيم
115 
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 الفصل الثامن

 األسماء الحشرية وظيفتها وانواعها 
 

117 

 119 المقدمة 
 119 أنواع األسماء الحشرية

 119 األسماء الدارجة او العامية 
 152 األسماء الشائعة 

 151 أنواع األسماء الشائعة
 162 األسماء العلمية للحشرات

 162 التسمية الثنائيةأصل وتاريخ 
 161 أسباب تغيير األسماء العلمية
 161 تغييرات بسبب التقدم العلمي

 163 تغييرات بسبب قواعد التسمية
 161 النظم المساعدة للتسمية الثنائية

 الفصل التاسع
 التقسيم الطبيعي

167 

 169 المقدمة
 169 نظام التقسيم الطبيعي

 171 وابعادهاالمرتبة التقسيمية مفهومها 
 171 مرتبة النوع والنويع

 173 التاريخ التطوري لمفهوم النوع
 175 مفهوم النوع في القران الكريم 

 177 النويع 
 171 االستنواع 

 112 مرتبة الجنس 
 111 مرتبة تحت الجنس

 111 مرتبة القبيلة 
 111 مرتبة تحت العائلة

 111 مرتبة العائلة 
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 113 مرتبة فوق العائلة

 113 الرتب والصفوف والشعب
 111 المصطلحات المحايدة للمراتب

 115 مفهوم النمط
 116 أنواع العينة النمط

 116 األنماط األولية
 117 األنماط الداعمة 

 117 األنماط النموذجية
 111 أنماط أخرى ومفاهيم 
 191 تثبيت عينات النمط 

 193 مناطق النمط 
 193 انتخاب منطقة النمط

 الفصل العاشر
 التقسيم الوراثي

195 

 197 المقدمة 
 197 التقسيم الوراثي وعالقات القرابة الوراثية 

 191 التقسيم الوراثي الجزيئي
 199 مصطلحات ومفاهيم في التقسيم الوراثي

 322 أنواع اشجار النشوء او النسب 
 321 بناء أشجار النشوء او القرابة 

 321 تحديد الصفات 
 325 تحديد قطبية الصفات 

 325 تحديد المجموعة التقسيمية
 326 افتراض ان صفة غشاء السلى هي الغصن

 315 رسم األشجار الوراثية بالحاسوب 
 الفصل الحادي عشر

 التقسيم العددي واالصطناعي
319 

 311 المقدمة 
 311 التقسيم العددي 
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 311 التقسيم العددي لتحت عائلة ذباب رمل العالم القديم 

 311 اختيار الوحدة التقسيمية 
 311 انتخاب الصفات 

 311 تعريف حاالت الصفات
 311 ترتيب المصفوفة 

 311 التحليل العددي
 311 رسم شجرة النسب او النشوء

 319 التقسيم العددي لسبعة اجناس من خنافس الجلود
 319 انتخاب الصفات المظهرية 

 319 ترتيب المصفوفة
 332 التحليل العددي

 335 التقسيم االصطناعي
 335 تقسيم الحشرات بحسب الجزء النباتي الذي تهاجمه

 336 تقسيم الحشرات بحسب العوائل التي تهاجمها 
 الباب الرابع

 القواعد الدولية في التسمية والنشر
337 

 الفصل الثاني عشر 
 األساسيات في القواعد الدولية للتسمية الحيوانية

339 

 311 المقدمة
 311 لماذا القواعد الدولية للتسمية الحيوانية

 315 وظائف وسلطات الوكالة الدولية
 315 بعض قواعد التسمية الدولية

 315 مبدأ وقانون االسبقية
 317 قانون االسبقية 

 311 السلطات المطلقة
 319 قرار السلطات المطلقة

 353 احكام النشر وفق القواعد الدولية للتسمية 
 353 األسماء المنشورة في تاريخ واحد 

 353 التعيين
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 351 بيان الصفات 

 351 تحديد النوع النمط
 355 تحديد األسماء الجديدة

 355 رفض األسماء
 355 األسماء المرادفة 
 356 األسماء المشتركة

 357 ابدال األسماء المشتركة االحدث
 357 أسماء المراتب المندمجة او المجزأة 

 351 ذكر مؤلف االسم لألسماء العلمية 
 الفصل الثالث عشر

 القواعد الدولية في تسمية المراتب التقسيمية
361 

 363 المقدمة
 363 التسمية ذات االسمين

 361 مجموعة األسماء النوعية
 361 األسماء المكشوفة  

 361 األسماء النوعية قبل لينايوس 
 365 األسماء المبهمة

 365 األسماء االفتراضية
 365 أنواع غامضة

 365 أسماء مرفوضة
 366 صياغة األسماء النوعية 

 366 الصفات 
 367 األسماء الموصوفة 

 361 أسماء األفعال
 361 الكلمات المركبة 

 369 أنواع األسماء النوعية 
 369 األسماء الوصفية 
 369 األسماء الجغرافية 

 372 األسماء البيئية
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 372 األسماء اللقبية 

 372 األسماء غير القديمة
 371 أسماء بغير معنى

 371 األسماء غير المرغوبة
 371 أسماء النويعات 

 373 تعريفات 
 376 أسماء االجناس
 377 االجناسصياغة أسماء 

 312 تحديد األنواع النمط لألجناس
 311 تجزئة االجناس او دمجها

 315 أسماء العائالت
 315 صياغة أسماء العائالت

 315 انتخاب الجنس النمط للعائلة
 316 توصيات هامة النتخاب أسماء العائالت

 317 أسماء الرتب والصفوف والشعب 
 الفصل الرابع عشر  

 الوراثيةالتسمية 
391 

 393 المقدمة 
 393 مميزات التسمية الوراثية 

 395 فوائد التسمية الوراثية
 396 تاريخ نظام التسمية الوراثية 

 399 المؤتمر الدولي األول لنظام التسمية الوراثية 
 122 نظام التسمية الوراثية 

 121 قانون التسمية الوراثية 
 121 القسم األول: األساسيات

 121 القسم الثاني: القواعد
 121 الفصل األول: الوحدة التقسيمية

 125 الفصل الثاني: النشر
 127 الفصل الثالث: األسماء
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 112 الفصل الرابع: أسماء الفروع 

 111 الفصل الخامس: اختيار األسماء المقبولة
 111 الفصل السادس: االستعداد للهجين
 111 الفصل السابع: التهجئة الصحيحة

 111 الفصل الثامن: مؤلفو األسماء وتعاريفها
 111 الفصل التاسع: اإلشارة للمؤلف وأرقام التسجيل

 111 الفصل العاشر: أسماء األنواع 
 111 الفصل الحادي عشر: االحكام 

 الفصل الخامس عشر
 اعداد المخطوطات التصنيفية ونشرها

113 

 115 المقدمة 
 115 المؤلفات التصنيفيةأنواع المخطوطات او 
 115 الخالصات والعروض 

 116 المراجعات
 116 المقاالت الجامعة
 117 االعمال الفونوية

 111 االطالس
 119 كتب الجيب واليدويات

 119 الفهارس وكشوف المراجعة
 112 شكل المخطوطة التصنيفية

 112 العنوان 
 111 اسم المؤلف

 111 المقدمة
 111 التشكرات

 111 الطرائق والمواد المستعملة
 111 جسم النص

 113 الترادف
 111 الملخص

 111 المراجع وقائمة المصادر
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 111 التعديالت المقترحة للقانون الدولي للتسمية الحيوانية لتوسيع وتحسين أساليب النشر

 116 المادة الثامنة 
 119 المادة التاسعة
 131 المادة العاشرة 

 131 الواحدة والعشرون المادة 
 131 المادة الثامنة والسبعون 

 133 إجراءات التعديل
 الباب الخامس

 المالحق
135 

 137 الملحق األول: مصطلحات ومفاهيم تصنيفية
 511 الملحق الثاني: التقسيم الحديث للمفصليات ذات االرجل الستة

 553 الملحق الثالث: دليل عائالت المفصليات ذات االرجل الستة 
 511 الملحق الرابع: المشروع الوطني لحصر الحياة الحشرية في العراق

 593 الملحق الخامس: المفكرة التصنيفية
 625 قائمة المصادر 

 627 المصادر العربية  -
 621 المصادر األجنبية  -
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 الكتابمقدمة مؤلفة 

ا   ا   و هو  فد علم ااحئمممممممراا ااج   د معه عدممممممميدممممممم ع اطل   ااهحاسممممممم ا األ اي  فد وج   علم       
ااحئممممممراا ااج   د   اإ ك  ااع علة ااطل  ا اااد اسمممممماءرا اءهر سمممممما  معوام ون ص ل ااطل  خ ج م وثل 

 هذا اا ا  د
ااج   د و  لمممممممممرح مهم ااا  ي ا اا لءي  ا  اا ا   ااح اد ووفر اا واعه األسممممممممم سمممممممممي  ا لم ااحئمممممممممراا      

 ااجوا ر اا   و ي  تسممممانهام ااحئممممراا فد عءلي  ت هور فارر و  ب ه ااءوا  ااء مممم عهر فد  ئممممف ااجرا مد 
 صه ضم اا ا   ااح اد فدو  حو  ااجوا ر  اااط ي  ا اا يلي  اا راح  اوا ب ض األ وا  ااحئري  اازا رر 

ءن اا ا   و لوو ا عن ااه   اااد ا ائممممممممممممر فيل  اا ا   عن  ري  الجثث اا ئممممممممممممري   غيره ،  ء  تضمممممممممممم
ااطل  د ا  د مول م  لجه ااطل  ااءلاءين كهحاسممممم  علم ااحئمممممراا ااج   د ااءا    اار  هر اا لءي  فد حل 

 اا هوه ون ااجرا مد
Dorothy Gennard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

123 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 مــقدمة الـمترجم

ا  علم ااحئمممممممممراا ااج   د هو محه فر   علم ااحئمممممممممراا ااذي  ئمممممممممم حهوث ع  مصرته اء ي  ااحئمممممممممراا      
األوريسي  فد ت  ي  ا اا ر  اا ئرين، حيث مع ر هذا اا راح وواف   ااجء ي  علة تمسيد و  ل رع اايوم 

 American Board of Forensic Entomology (ABFE)ب ال ح  األوريسي  الحئممممممممريين ااج   ين 
 د0775  اإ ع م 

ا  حها   هذا اارر  ون علم ااحئممممممممممممممراا     ااهاف  األ   ااراء  هذا اا ا   ااذي ل ه الضمممممممممممممم ع ون      
اا ار اارا هر فد علم ااحئممممراا ااج   د  ااذي ح  ات و اراه ااه اوحر ا ح  د  ضمممم  األسممممد اااد ل مممما ه 

 عليل  هذا اا لم  األ ر اا   و ي  اهد
ااهاف  ااث  د ااراء  هذا اا ا   فلو اارغ   ااج وح  اها ااءارام فد ت هلم  ل و  هو اهوه فد مو      

علم ااحئممممممراا  تحريز اا  حثين اا ر  ون اائمممممم    علة اتهاء م كهحاسمممممم  هذا اا لم ون اال مي ار  ر ار 
ءممل ون فري اا  ااءح  ين اا ر  فد اا ئممممممممممممممف عن ااجرا م  حءمم لمم  مون ااءجاء  اا رزد  توفير ااءزيممه

 الءنادين فد علم ااحئرااد
فد  ل ل  هذا ااء هو  ااءوازر ت ل مممممم  د ات م  مت هم ب ائممممممسر  اا رف   ا سمممممما   ااه اوح مل ا ووسممممممف    

ااح ج اسء عيل ااوفيرا اا  ن  اتا ار  ي  ون اا ا    اله اوح عء ا ص سم  اا يه محممممممءه قممممممممملح عمممممممممءر 
 فد اعراج اا ا   ب ادوحر اااد لجهه  اا  حح اا ريم ون وهلهد اء  كذتا ون اله وئسوح

 والله الموفق
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع 
  ب - أ المقدمة

 الفصل األول
 أفاق علم الحشرات الجنائي

 3 المقدمة
 3 تاريخ علم الحشرات الجنائي

 6 أدلة وقت حدوث الموت
 7 مراحل تحلل الجثة

 11 وجودها على األرضعند 
 15 عند وجودها على الماء

 11 أدلة الضرر الفيزيائي 
 12 يرقات الحشـرات، مصدر للتحقق من تناول المخدرات

 11 تلوث الغذاء بالحشرات
 الفصــل الثــاني

 األهمية الجنائية تمييز الذباب ذو
 19 المقدمة

 35 ما هي الذبابة 
 Nematocera 36تحت رتبة 
 Brachycera 36 تحت رتبة 

 11 الذباب جنسي تميز كيف
 11 عائالت الذباب المهمة جنائياً 

 DNA 57تمييز الذباب باستخدام الــ 
 الفصـــل الــثالث

 تمييز الخنافس المهمة جنائياً 
 73 الخنافس كيف تبدو

 79 تقسيم رتبة غمدية األجنحة
 11 من غمدية األجنحةالصفات المميزة للعائالت المهمة جنائيًا 

 DNA 92تمييز الخنافس باستخدام الــ 
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 الفصــل الـرابع

 دورات حـــياة الذبـــــــاب والخنافس
 97 أطوار حياة الذبابة

 125 أطوار حياة الخنفساء
 126 تأثير البيئة في بعض االنواع الحشرية

 112 تعاقب أنواع الحشرات على الجثة
 112 على الجثة المدفونة تعاقب األنواع الحشرية

 111 تعاقب األنواع الحشرية على الجثة فوق األرض
 113 تقنيات التحضيرات المجهرية

 الفصل الخامس
 أخذ العينات من مسرح الجريمة

 111 المقدمة
 111 األدوات الالزمة ألخذ العينات من الجثة

 115 ستراتيجية أخذ عينات البيض
 116 أخذ عينات اليرقات
 117 أخذ عينات العذارى 

 111 صيد الحشرات الكاملة في مسرح الجريمة
 119 صيد الحشرات الكاملة الزاحفة من مسرح الجريمة

 132 الحصول على المعلومات الخاصة باألنواء الجوية في مسرح الجريمة
 131 التحقق من تأثير عدد اليرقات 

 الفصل السادس
 مسرح الجريمةتربيـة الــعينات الحــشرية من 

 137 المقدمة 
 137 العودة إلى المختبر مع الدليل الحشري 

 137 الظروف المختبرية لتربية الذباب
 113 تربية الخنافس في المختبر

 Dermestidae 111تربية مستعمرات عائلة 
 115 المتطلبات الغذائية للحشرات المربأة مختبرياً 

 115 تقنيات حفظ وتصليب العينات الحشرية



 
 

126 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 الفصل السابع

 حســاب فــترة ما بـعد المـوت
 153 المقدمة

 151 درجة انعدام النمو 
 155 تحديد درجة الحرارة األساسية

 156 معلومات الدرجات المتراكمة
 162 حساب الدرجات المتراكمة من معلومات مسرح الجريمة

 161 مصادر الخطأ
 166 ما بعد الموتاستخدام طول نمو اليرقة في تحديد فترة 

 166 استخدام التعاقب في حساب فترة ما بعد الموت
 الفصل الثامن

 األهمية الجنائية علم بيئة الذباب ذو
 171 المقدمة

 171 األهمية الجنائية المميزات البيئية للذباب ذو 
 Calliphoridae 171ذباب العائلة 

 Sarcophagidae 111ذباب العائلة  
 Phoridae 111ذباب العائلة 

 111 عالقات الذباب البيئية مع الكائنات الحية
 الفصــــل التــــــــاسع

 عــــلم بيئة الخنــــــافس ذات األهمـية الجنـائية
 191 المقدمة

 191 مجاميع العالقات الغذائية على الجثة
 Silphidae 195علم بيئة خنافس 
 Dermestidae 191علم بيئة خنافس 
 Histeridae 123علم بيئة خنافس 
 Cleridae 125علم بيئة خنافس 
 Staphylinidae 127علم بيئة خنافس 
 Scarabaeidae 127علم بيئة خنافس 
 Trogidae 121علم بيئة خنافس 
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 Carabidae 129علم بيئة خنافس 

 112 تحديد تعاقب الحشرات وفترة ما بعد الموت
 الفصل العاشر

 الحشــــــــري الجنــــــائي في المحكمة
 117 المقدمة

 111 فقرة الشهادة
 113 فقرة الشهادة كأداة في قاعة المحكمة
 113 مجلس تسجيل الممارسين الجنائيين

 115 المحكمة في الحشرية الحقائق تبادل
 115 الدليل الطبيعي استقراره وتكامله

 الفصــل الحـــادي عشر
 الحشــريين الجنائيين دور جمعـيات

 131 مقدمة
 131 منظمات الحشريين الجنائيين المتخصصة

 131 بروتوكوالت علم الحشرات الجنائي
 133 مجاالت البحث المستقبلية

 المالحق
 139 المحلق األول

 111 المحلق الثاني 
 113 المحلق الثالث 

 111 المصادر
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 مقدمة الطبعة األولى

اا   ت ا اانضممممممممراا تغطد و ظم ااي ب مممممممم  علة  و ر األحا  ااحئممممممممراا تءثل ااء ممممممممالل  ا ا          
ااها ءي  ال   اد ا  اااهاعلا كين اا   ت ا فد وح  ا  ااج ر اتسمممممممممممممماللن،  وح  ا  ااحئممممممممممممممراا مي ار 
اتسمممار ار ون ااغذاا، هد ووضمممو  هذا اا ا  د  هو ووضمممو   اسممم   غ د، ا  ا  ودممم احا اار ي ممم  كهما 

س   األعيرر  زاد عه اسدد فضل عن ا  ووضو  اا ا   بحه  اته بئسل تحهل    اإ ت   61عل  اامممم 
األسممد اات ت ف  حاا اااهاعلا و  كين ااحئممرر  اا   ا تماات غير و ر ف  بئممسل   يرد ا  اههاع هذا 

اط ي   اا ظم اا يل  ا اا ا   هو وح  ا   ضممم  ااح     ااءا هار ااء ممما  ط  ون ااهحاسممم ا اااد ماريت فد
 اازحاعي  فد وج وي   وح  ا  ا ل ح اانطوط اا  و  ارلم اااهاعلا ااحئممممممممممممممري   اا   تي د ا     مول ون 
تمايف هذا اا ا   ت هلم عهو  الطل   ااءلاءين كلذا ااج  ر ون علم ااحي ر  ا  ت و  صه سلط   ااضوا فد 

ااة مي ار اخ ا ج اازحاعد  ااا ليل ون اسممممممممممممممانهام و يهاا  هذا ال  ولين فد علم ااحي ر ع و د ا  ااح ا 
ااحئممممراا، اا را علء ا ااحئممممراا اازحاعي  علة احاسمممم  اا واول ااء ال  ااة اسمممماءراح اا   ت ا ااءدمممم ب  
ب احئمممراا ااة اا   ا  اتسممماءراح ب احي ر علة ور اا دممموح،  هل لءسن ت  د ااهف ع ا اا   تي  فد اازحاع  

، ف   هذا اا ا   ملضممم  ل ءل علة و ممم عهر علء ا ااحئمممراا اااط ي ين، اا  حثين عن  را   ااحهوث  اذاإ
 اهوهر احء ل  ا ا ا   اايوود ون ااغذااد

ا  ااء لوو ا ااءواوار فد ااءراا  ااح اي  هد ون ااوفرر بحيث لءسن اخح    كل  بئمممممممسل   ول،         
  سممممممم   اءررااا اا ا  د هذا اا ءلي       ماا ااة اهء   اذاإ ف ه صء   ب عا  ح ااهحاسممممممم ا اان قممممممم   ااء

ب ض ااا  حير  ااهحاسمممممممممممممم ا ااءلء   علي  فم      هم اعاذاح  ، ات ا   اإ ام لء     ون  رح ب ض اآلحاا 
  األف  ح اائندي د

  ، ا  ح معيرا فم     رغر ب ههاا هذا اا ا   ااة  ل   حا   عظ م     الم األ ر اا  ير فد تطوير اف  
 Jan de wilde  Vincent G. Dethierه تا األلممممممممممن ي هم اخب ا ااء سمممممممممم ممممممممممين الذا اا لم  هم: 

 John S. Kennedy   ااذون اوت الواهم اء   قممممممملت و لوو ت   فد وج   اا لص ا ااحئمممممممري  اا   تي 
ون اال  ءي  المس ال اء   قملت ااي  اايومد لمسر    ت هور   اجءي  األلمن ي ااذون صهووا ا   ااء م عهر بج

 اعراج اا ا   ب ائسل ااذي كين وهي اا  حح   نه و ه ب اذ ر:
T. A. van Beek   J. Beetsma   M. Dicke   P. Harrewijn   M. Van Helden   J.C. van 
Lenteren   S. B. J. Menken   L. Messchendorp   C. Mollema  P.Roessingh   E. 
Stadler   A. Szentesi    W.F. Tjallingii    H. H. J. Veltuis 
 

 المؤلفون                                                                                     
 1996بودابست، 
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اا   تي  و ذ قممممممممه ح  -ا  اااطوح ااءا مممممممم ح  ااح قممممممممل فد ااء رف  فد وج   اا لص ا ااحئممممممممري          
ااط  مم  األ اة ال امم   ا لا مم   راا  ب ض وررااا اا امم    إعمم ار قمممممممممممممميمم غمم  ب ض اار رااد ا  ااط  مم  

 Tibor Jermyااح اي  ون اا ا   تنالف عن ااط    األ اة فد و ممممم ااين األ اة هد و ممممم هء  ااه اوح 
 هو محه و سمم ممد علم اا لص ا ااحئممري  اا   تي   و ارد اا ا  ، حيث ص م ب غ  ا اا ا   ون عل  كي   
 ال   ظرا  تدمممممموحا عن ااء لوو ا اااد  حاا فد اا ا  ، اذا فن   هم اه عءي  لممممممسر    ت هور     راو 

 اه اا ءر ااءهوه اا هلم ااءزيه ون اال تطوير هذا اا لمد
ط  اتعالع ااث  ي  عن ااط    األ اة فم ل  ترا  ااة اااغيراا ااحهوث  فد ااطرا   اا لءي  او            

اهحاسمممممممممممم   را   اااهاعل كين ااحئممممممممممممراا  اا   ت ا  تهاعل  ل ون ااحئممممممممممممراا  اا   ت ا و  عواول اا يل  
تلم  ها ارلمااءنالر د ا  احاسممممممممممم  اااهاعلا ااحئمممممممممممري  اا   تي  علة ااء ممممممممممماوا ااجز د مضممممممممممم ع ب ها اهو

اااهاعلاد عءي  لمممممسر    ت هور   اءن صهم ا   ااء ممممم عهر ون عل  صرااته اردمممممو  اا ا    ااا لي  عليل  
د Tibor Jermy  Peter de Jong  Erich Städler  Ferddy Tjallingii  نه و مممه بممم امممذ ر 
سر اا هوه ون األقهص ا ااذي صهم ا   اا هوه ون اادوح اارا   ،  ء   ئ Hans Smidاائسر  ااا هور اممممممممممممممم

ااذون سممممممءحوا ا   ب سممممممانهام اا هوه ون حسمممممموو تلم  ونطط تلمد اائممممممسر  ااا هور اءر ز حي ر اا ممممممس   فد 
 دCharles Godfrayا و   او ري   اا ريط  ي   وهورا اا يه 

له  عو  ا اعيرا   هم لسر   اجءي  اا  ولين فد ص م اخ ا ج ااا ب  اءط    ا و   ا   روحا اء  صهووا ون
 خعراج اا ا   ب ائسل ااذي وراا اا  حح كين وهلهد

 المؤلفون 
1225  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

131 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 مقدمة المترجم

عل  صي ود ب ءلي  اا حث  اء  ااءدمم اح اان قمم  بءوضممو  اا لص ا ااحئممري  اا   تي  ون اال         
د هممذا ااءجمم  ، صممهم اد اع تمممايف  امم   فد هممذا ااءجمم   احمم امم  ااءسا يمم  اازحاعيمم  اا رزيمم  اءن لساممر فد

 Insect_Plant مويلد األسا   ااه اوح ال ا ووسف اح ج اسء عيل   ن  اا ار  ي  ون اا ا   ااءوسوم )
Biology  ز ه تدممممممممممممممرال اا ا    ات ل  علة وررااته  علة اا م اا  ير ون ااءدمممممممممممممم اح اااد اعاءهه  )

تي ، تنليت عن ف را ااامايف  صرحا اا ي م ااء ارو  ون اال تغطي  ووضمممممممممممممو  اااهاعلا ااحئمممممممممممممري  اا   
كاراء  هذا اا ا   ا مممممممممممممه اا  ه ااح قمممممممممممممل فد هذا ااءج   فد ااءسا   اازحاعي  اا رزي د ا  ووضمممممممممممممو  
اااهاعلا كين ااحئمممممراا  اا   ت ا لءثل لمممممسل ون ملمممممسل ت  ا  ااء ر   كين ااطرفين،  ء  هو ااح   كين 

لممممممممممممسلت اا هال  خ ج م ااهحاسمممممممممممم ا األ اة فد وج   اااهاعلا  اتمه ح  ااحئممممممممممممراا ااءل ح  هذا اا لص 
ااحئري  اا   تي    اإ ص ل فرتين ون اازو  د او  اايوم ف جه ا  اااهاعلا ااحئري  اا   تي  صه اعذا وهاه  
اا  ول ون اءي  اا واحد ااحي تي   اعل فد تر ممممممممممممممير تلإ اا لص ا  اااهاعلا علم اا يءي ا  علم ااحي ر 

يلد  غيره  ون فر   اا لم ااحهوث د ا  اا ا   ااح اد ووضممممممممممال اف ي علم اا لص ا ااحئممممممممممري  اا   تي  ااجز 
 ااذي تم تمايره ون ص ل  ل   ون اا  حثين  ااءنادين فد هذا ااءج   ون عل  توحيه الواهم  ع رتلم، 

ل ه هذا  ه ااح اد، حيثو ممممممما ي ين بسم   ير ون ااءدممممممم اح اا ظري   اااط ي ي  خعراج هذا اا ا   بئمممممممسل
اا ا   اايوم ورح   ولء  الطل   ال  حثيند ا  اا ا   ااح اد ل مممممممممممملت ااضمممممممممممموا علة الممممممممممممس   اا لص ا 
ااءواوار كين ااحئممممممممممممممراا  اا   ا فد ااط ي     اإ كهاا ون تر ير اا   ا   يءي ا اا   ا  إلج ا اا   ل 

اءت ئرااد او  ااردو  األعيرر ون اا ا   ف ه اه اعاي حا، فضل عن ت   اه اءوضو  ااا  ون  ف لج  ااح
كاغطي  علم كيل    ئمممممممممممممموا اااهاعلا  اتمه ح، فيء  تطري ااردممممممممممممممل األعير ااد  يري  تط ي  ااء لوو ا 
ااءسا ممممممم   فد وج   اا لص ا ااحئمممممممري  اا   تي  ون اال تح ي  وس فح  اوي   اآلف ا ااحئمممممممري  اضمممممممء   

ردمممممواه ااثل   عئمممممر  ودممممم احا ل ه وسا   قمممممغيرا فد وج   ا لص ا محاع  و ممممماهاو د ا  هذا اا ا   ب
ااحئممممري  اا   تي د  ت ل مممم  د  ا   اضمممم  ع تء  هذا ااء هو  ات ا  مت هم ب ائممممسر ااجزيل  اا رف   ا ل ون 
صهم ا   وه اا و  فد تراء  هذا اا ا    اعرااه ب ائسل ااذي كين وهي اا  حح اا ريم،  اعه و لم ب اذ ر 

سا   ااه اوح ال ا ووسف ااح ج اسء عيل  ااه اوح عء ا ص سم اا   اي  اا يها  احءه قلح  ودطرة األ
    م س امد

 والله الموفق

 



 
 

132 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 المحتويات

 الصفحة الموضوع 
 I االهداء

 III مقدمة الطبعة األولى
 V مقدمة الطبعة الثانية

 VII مقدمة المترجم
 الفصــل األول

 مقدمة
 3 تمهيد
 3 االهتمام لماذا؟ زيادة

 5 العالقات بين الحشرات والنبات 
 5 العالقة بالزراعة 
 6 النبات تضم العديد من الفروع الحيوية  –بحوث الحشرات 

 1 المصادر 
 الفصــل الثاني

 الحشــرات العــــاشبة حصة لكل فـرد
 11 تمهيد

 13 تخصص النبات العائل 
 12 مدى العائل الغذائي ومدى العائل النباتي 

 13 التخصص على أجزاء النبات 
 13 العاشبات فوق سطح األرض 
 17 العاشبات تحت سطح األرض 

 11 عدد أنواع الحشرات لكل نوع نباتي 
 31 هل الحشرات العاشبة مصنفات نبات 
 31 النبات العائل أكثر من عائل غذائي 

 33 حول النباتاتالمناخ الدقيق 
 36 مدى ضرر الحشرة في الطبيعة وفي األنظمة الزراعية 

 11 تعويض ضرر العاشبات 



 
 

133 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 16 الخالصات 

 17 المصادر 
 الفصل الثالث

 تركــيب النبات وصـالبة الحـماية من العــــاشبات
 63 تمهيد

 63 أنظمة تغذية الحشرات 
 67 سطح الورقة 

 71 خشونة الورقة النباتية 
 11 التراكيب المشتركة في العالقات التعايشية

 11 أورام النبات 
 15 معمارية النبات 

 11 الخالصات 
 19 المصادر 

 الفصــل الرابع
 بالنهاية كيمياء النبات، تنوع

 121 تمهيد
 121 كيمياء حياتية النبات

 125 القلويدات
 121 الستيرويدات والتربينات

 111 الفينوالت
 115 الكلوكوسينوالت

 116 السيانوجينات
 117 كيمياء سطح الورقة

 112 ابخرة النبات
 115 تراكيز مركبات النبات الثانوية

 119 تكاليف اإلنتاج
 131 الحجر

 135 التباين المؤقت 
 112 تأثير الموقع واألسمدة 



 
 

134 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 115 المقاومة المستحثة 
 151 تباين النمط الوراثي 

 163 الخالصات 
 161 المراجع

 166 المصادر 
 الفصــل الخامس

 النباتات غذاء غير مثالي للحشرات
 121 تمهيد 

 123 النباتات غذاء دون المثالي 
 111 األغذية الصناعية 

 113 االستهالك واالستخدام 
 137 التكافليات

 112 تأثير الكائنات الدقيقة في نوعية العائل النباتي
تأثير العائل النباتي في حســـــــاســـــــية العاشـــــــبات للممرضـــــــات ومبيدات 

 الحشرات 
111 

 117 عوامل البيئة وعالقتها بنوعية العائل الغذائي 
 151 الخالصات 

 153 المصادر 
 الفصــل السادس

 انتخاب العــــــــــــائل النباتي
 النبــــــــــــــــــاتيكـــيف تـــجد الحشرة عـــــــــــائلها 

 177 تمهيد 
 177 مصطلحات 

 179 انتخاب العائل النباتي، عملية متسلسلة 
 111 اليات البحث 

 119 التوجه العوائل النباتية
 327 أسس التحسس الكيميائي لتعقب رائحة العائل 

 311 حساسية أعضاء الشم وفسلجتها الكهربائية
 319 البحث عن العائل النباتي في الطبيعة 



 
 

135 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 311 الخالصات 

 311 المصادر 
 الفصــل السابع

 متى تتقبل الحشرة النبات
 317 تمهيد 

 317 طور المالمسة في انتخاب العائل النباتي 
 311 الصفات الفيزيائية العاملة للنبات خالل المالمسة 

 351 كيمياء النبات: تقييم التحسس الكيميائي بالمالمسة 
 353 أهمية كيمياء النبات في انتخاب العائل النباتي 

 355 تنبيه التغذية ووضع البيض
 365 تثبيط التغذية ووضع البيض 

 372 قبول النبات، الموازنة بين التحفيز واإلعاقة 
 371 اسس التحسس الكيميائي بالمالمسة في سلوك انتخاب العائل النباتي 

 377 مستقبالت المنبهات النموذجية 
 395 نشوء جهاز التحسس الكيميائي وتفضيل العوائل الغذائية 

 391 الخالصات 
 122 المصادر 

 الفصــل الثامن
 التنوع هو القاعدة في انتخـــاب الــعائل الــنباتي

 119 تمهيد 
 119 التباين الجغرافي 

 133 االختالفات السكانية لنفس المنطقة 
 131 االختالفات بين األفراد 

 136 العوامل البيئية المسببة للتغيرات في تفضيل العائل النباتي 
 112 العوامل الداخلية المسببة للتغيرات في تفضيل العائل النباتي 

 111 الخبرة الحاثة للتغيرات في تفضيل العائل النباتي 
 159 الخبرة المسبقة والمبكرة للبالغات

 162 معنوية التكيف للخبرة الحاثة للتغيرات في تفضيل العائل النباتي 
 161 الخالصات 



 
 

136 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 161 المصادر 

 الفصــل التاسع
 جـــهاز الـــغدد الصــماء للــعاشبات

 العائل النباتيواإلصغاء إلشارات 
 113 تمهيد
 111 والتطور  النمو

 111 التشكل 
 111 السكون  
 192 التكاثر  

 191 النضج
 191 سلوك التزاوج 

 199 الخالصات 
 521 المصادر  

 الفصــل العاشر
 علم بيئة العيش لفترة سوية؟

 529 تمهيد 
 511 تأثيرات النباتات في الحشرات 
 511 تأثيرات العاشبات في النباتات 

 513 النبات فوق وتحت سطح األرض  –تداخل الحشرة 
 511 النبات والكائنات الدقيقة  –تداخل الحشرة 
 517 النبات والفقريات  –تداخل الحشرة 

 511 التداخل غير المباشرة لألنواع في المجتمعات 
 536 مرونة األنماط المظهرية وتداخالت األنواع

 531 قوى المنتج ضد قوى المستهلك
 511 شبكات الغذاء وشبكات المعلومات الكيميائية 

 516 المجتمعات 
 553 علم البيئة الجزيئي 

 557 الخالصات 
 559 المصادر 



 
 

137 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 الفصــل الحادي عشر

 الصــراع األبدي بين الحشــرات والنباتات
 511 تمهيد 

 511 النبات  –التسجيالت الحفرية لتداخالت الحشرة 
 517 االستنواع 

 395 التباين الوراثي في تفضيل الحشرات للعائل النباتي 
 623 التباين الوراثي في مقاومة النبات للحشرات 

 625 االنتخاب والتكيف 
 627 نشوء التنوع الحشري 

 621 نشوء التخصص للعائل النباتي 
 616 النشوء التبادلي للحشرات العاشبة وعوائلها النباتية 

 611 الخالصات 
 611 المصادر 

 الفصــل الثاني عشر
 تبادل المنفعة الممتاز بين الحشرات

 واألزهار
 611 تمهيد 

 613 تبادل المنفعة 
 617 ثبات الزهرة 

 651 حركيات التلقيح 
 672 حركة الملقحات بين النورة متعددة األزهار 

 671 المنافسة 
 671 النشوء 

 611 حفظ الطبيعة 
 615 االقتصاد

 617 الخالصات 
 611 المصادر

 الفصــل الثالث عشر
 كيف نطبق معرفتنا عن الحشرات والنباتات
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 723 تمهيد 

 721 أي األنواع الحشرية العاشبة تصبح افات ولماذا؟
 721 مقاومة العائل النباتي 

 713 قلة اآلفات في الزراعة المتعددة، لماذا؟ 
 733 مبيدات الحشرات نباتية االصل ومانعات التغذية 

 711 مكافحة االدغال بالحشرات العاشبة 
 715 الخالصة 
 717 المصادر 
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 المقدمة

اخااحر ااءا  ول  اآلف ا م  اااحر اآلف ا فد ا ه  ار اا ثير حو  ااءس فح  ااءا  ول  اآلف ا م  
ااءراا   ااه حي ا اا رزي ،  ز ارغم ون  ثرر و   ار ات م ل  ب يت ا    ءوح اا  حح خحضمم ا لممغره  ح ه 
الءزيه ون ااء لوو ا حو  هذا ااءوضو ،   اإ أل ل     ت  ا ب ا ونادرر ام تاءسن ون ت وين اادوحر 

، ت كل م ل  ص اا اا  حح ااة وزيه ون اخحز ن فد هذا ااءج  د اذا ف ه ح  ات ااح ي ي  عن هذا ااءوضمممو 
فد هذا اا ا   م  مضممميف الءسا   اا رزي  ورا  ع ا و  ع اهوهاع وا     هذا ااءوضمممو  ون اءي  اوا  ه فد 

 وح  ا  خعط ا اادوحر ااح ي ي  عن  ظ م اااحر اآلف  ااحئري   ءرلوم   ظري   تط ي د

هذا اا ا   محز   مكوا  ت     اا    األ   ت حيخ  ورلوم اااحر اآلف  ااحئمممممممري   صه تطري ا  ضمممممممم 
ااردممممل األ   و ه ااة ورلوم اااحر اآلف  ااحئممممري   حاءي  اااط ي  فيء  لممممرح ااردممممل ااث  د فل ممممر    ظرر 

د اااد ائرح األس ظ م اااحر اآلف  ااحئري  ااة ااحئرااد مو  اا    ااث  د فضم عء   فدو  ت   ات ب 
ل اءه عليل   ظ م اااحر اآلف  ااحئري    ألسد اا يلي   ااحيوي   اا ءي   اتصاد ال  فضلع عن ا ح عواول 
ااا ظيم ااط ي د فد عرض معهاا اآلف ا ااحئمممممممممممممري ،  ا ا اا    ااث اث ب  وا ه ما اا   را   اااحر اآلف  

حا ي   عءلي ا اانهو  اازحاعي   ااءس فح  ااحيوي  ااحئممممممري  ايضممممممم سمممممما  فدممممممو  ت   ات ا ح اال هسمممممم  ااو 
 ااائممممممري  ا  اا وا ين فضمممممملع عن ااوسمممممم  ل ااريزي  ي   ااءيس  يسي   و يهاا ااحئممممممراا فد  ظ م اااحر اآلف  
ااحئري ، مو  اا    ااراب  فا     ووضو   يري  اااوفي  م  ااا  ول كين األسد  األا اا خ ا ج  ظ م اااحر 

رض معهاا اآلف  ااحئممري  حيث ت     ااردممل ااراب  عئممر ووضممو  األسممد اااد لجر اعاء اه  وا  ول ان
ااح ي  ااا  ول كين ما اا   سممممممممممم  ل ااءس فح  ا د ت ءل و  ع بئمممممممممممسل وا  غم  وا  سممممممممممم  ااح ي  وس فح  

 يري  ا اصادمممممممممم ال   موي   كيلي ع  و  وا  اااء عي عد مو  ااردممممممممممل اان ود عئممممممممممر ف   ت ولءاه ك  ا  ءو ا ع 
تط ي   ظ م خااحر حئممممراا اا طن تاضممممال فيه ااءاطل  ا  األا اا  ايسو  اا ءو ج ااذي لج ممممه وحاوي ا 
ااردممممممو  اااد سمممممم  اه علة محا ااواص  وهعء ع  اإ ك ءو ج ب مممممميت ا ظ م اااحر آف ا اا طن ااحئممممممري  فد 

  يس حاغواد

 عممم ولين فد وجممم   اازحاعممم  معيراع محاو م  م و  صمممه صمممهومممت ال راا اا ر  ونادممممممممممممممين  ولاءين 
  وس فح  اآلف ا ااحئري  و  ورضد لغرلم   ءوحلم فد وج   اااحر اآلف ا ااحئري د

 وااله ااءوف 

 المؤلف
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 ثبت المحتويات 

 الصفحة الموضوع
 3 – 1 المقدمة -

 الباب األول : تاريخ ومفاهيم
 60 – 4 وحتمية التطبيقإدارة اآلفة الحشرية ، المفهوم الفصل األول : 

 4 ت حيخ اااحر اآلف  ااحئري  
 9 ورلوم اااحر اآلف  ااحئري  

 06 األس    ااء ال  ااة ت  د  ظ م اااحر اآلف  ااحئري  
 09 مههاع  ظ م اااحر اآلف  ااحئري  

 61 اااحر اآلف  ، اارل ر   األسد  األا اا
 60 ود اح ااردل األ   

 46 – 63   الحشرات ونظام إدارة اآلفة الحشرية الفصل الثاني : 
 63 ااحئراا فد  ظ م اااحر اآلف  ااحئري  

 31 اآلف  ااحئري  ، ورلوول   و اوي تل 
 31 و  ااذي لج ل ون ااحئرر آف  إل

 31 ااا  ون كين اا ظ م اا يلد ااط ي د  اازحاعد -
 39  وعي    ءي  ااغذاا ااءجلز -
 31 و يهاا ااحئراا  -
 31 اعو  ااحئرر ااة كيل  اهوهر -
 41 اعو  اا   ل ااة كيل  اهوهر -
 41 تغير ح ا  اا   ل -
 41  ر ع اا يل  ااءحلي  -
 41 اا يء  اتصاد ال  الءحدو  -

 40 اتعا  حاا اا ي سي   اتصاد ال  
 40 اتعا  حاا ااجء اي 

 46 ود اح ااردل ااث  د
 نظام إدارة اآلفة الحشريةالباب الثاني : أسس 

 94 – 44  الجوانب البيئية لآلفة الحشرية الفصل الثالث : 
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 41 ااائنيه -
 49 اآلف  ااحئري   اا يل  -
 13 ااحراحر -
 19 اار وز  -
 51 ااضوا -
 50 ااري ح -
 56 ااارز  -
 53 ااغذاا -
 55 ااءس   -
 59 ااا  فد -
 57 اسانهام ااء لوو ا اا يلي  فد  ظ م اااحر اآلف  ااحئري   -
 93 ود اح ااردل ااث اث -

 017 – 91  الجوانب الحيوية لآلفة الحشرية الفصل الرابع : 
 95 حي تي  اآلف  ااحئري 

 95  وح اا يض  -
 97  وح اايرص   ااحوحي   -
 11  وح اا ذحاا -
 11 ااطوح اا  ول -

 10 سلون اآلف  ااحئري  
 10 سلو ي  األ ثة فد  ض  اا يض -
 16 حء ل  اا يض -
 16 عر ج اايرص ا ون اا يض -
 16 سلون اايرص ا  ااحوحي ا -
 11 سلون اا ذاحا  -
 15 اانر ج ون اا ذاحا  -
 15 سلون ااحئراا اا  ول   -

 19 اا ئ ط ااحيوي اآلف  ااحئري  
 19 اتساج ب ا  -
 17 ااغرا ز  -
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 17 اااجء  ا ااحئري   -
 70 علص  ااحئراا ب وا لل  -
 70 توصف اا ئ ط -
 73 ااحء ل  فد ااحئراا  -

 71 اا ءو اا س  د  و ه  اازي ار اآلف  ااحئري 
 011 اها   ااحي ر

 011 ود اح ااردل ااراب 
 063 – 001   التنظيم الطبيعي لسكان اآلفة الحشرية الفصل الخامس : 

 000 اا واول ااء ا ل  عن اا ث ف  اا هال  
 003 احا  ااحراحر -
 001 اار وز  -
 005 ضوا اائءد -
 009 ااري ح  س وط األوط ح -
 009 صوام ااارز   حصءل  االيهح اي د -
 001  وعي  ااغذاا -
 061  ءي  ااغذاا -
 061 اا     ااج  ي        اار د  -

 060 ااء اءهر علة اا ث ف اا واول 
 066 عواول غير وا  اا   -
 066 عواول وا  اا   -

 063 ود اح ااردل اان ود
 014 – 064 األسس الكمية للقياس وأخذ العينات في إدارة اآلفة الحشرية الفصل السادس: 

 061 مهءي  حدر اآلف ا ااحئري 
 065 عطواا ت ريذ عءلي  حدر اآلف ا ااحئري  
 065  ري ت هور اا ث ف  اا هال  اآلف ا ااحئري  

 067 األسد ااء اءهر فد معذ اا ي  ا
 036 م وا  اا ي  ا

 034 اا واول ااء  رر فد تحهوه  وعي  ما اا معذ اا ي  ا
 031 ما اا معذ اا ي  ا
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 031 ما اا معذ اا ي  ا ون اا يل ا ااءنالر  -
 035 ااارز ما اا معذ اا ي  ا ون حئراا  -
 041 ما اا معذ اا ي  ا ون ااحئراا االوا ي  -
 017 ما اا معذ اا ي  ا ون ااحئراا ااء  ي  -

 054  ري فدل ااحئراا ون اا ي  ا
 054 فدل ااحئراا ون عي  ا ااارز   -
 055 فدل عي  ا ااحئراا ااءرت ط  ب ا   ا -
 051 فدل ااحئراا ااءرت ط  ب احيوا  -
 051 ااحئراا ون عي  ا ااءواا ااءنز   فدل  -
 057 فدل ااحئراا ااء  ي   -

 091 ااطري ااء انهو  فد ت هاا ااحئراا 
 090 موثل  تط ي ي  

 013 ود اح ااردل اا  اس
 666 – 011 األسس االقتصادية لنظام إدارة اآلفة الحشرية الفصل السابع : 

 015 اا واول ااء  رر فد اتن   صراح ااءس فح  
 015 علة ااء اوا اارراي -
 074 علة و اوا ااءجاء  -

 071 ااحه اتصاد اي ااحرج 
 079 ااضرح اتصاد اي  حه ا ااضرح 

 071 ح    ااحه اتصاد اي ااحرج 
 616 اا واول ااء  رر فد صيء  ااحه اتصاد اي ااحرج 

 616 صيء  ااءحدو   -
 613 ت  ايف عءلي  ااءس فح   -
 614  ءي  ااضرح ااذي ت   ه ااحئرر  -
 619 ح  سي  اا   ا م  ااءحدو   -
 600  ءي  ااضرح اااد وام تج  ل  -

 600 ح    صيء  و اوا ااضرح اتصاد اي 
 604 و اوا ااضرح اتصاد اي اا يلد

 601 موثل  فد ااا  ير عن صيم ااحه اتصاد اي ااحرج 
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 601 م وا  ااحه ا ااحرا  ااء انهو  فد اااحر اآلف ا 

 661 اا واول ااءحهار تسانهام ااحه ا ااحرا 
 666 ود اح ااردل اا  ب 

 الباب الثالث : أدوات وطرائق إدارة اآلفة الحشرية
 649 – 664 الهندسة الوراثية أداة جديدة في إدارة اآلفة الحشرية الفصل الثامن : 

 661 اا   ت ا ااء   و  الحئراا
 665 ورلوم ااء   و   م واعل  -
 661 ت حيخ اسانهام اا   ت ا ااء   و  فد وس فح  ااحئراا  -

 667 ت ييم  ر ار اا   ت ا ااء   و  الحئراا
 631  ري ت ييم اا   ت ا ااء   و  الحئراا -

 636 آاي  و   و  اا   ت ا الحئراا
 633 ا ح اادر ا ااءوحفواواي  ال   ا فد و   و  ااحئراا  -
 631 ا ح اادر ا اار لجي  ال   ا فد و   و  ااحئراا  -
 635 ا ح اادر ا اا يءي  ي  ال   ا فد و   و  ااحئراا  -

 631 ب ض اا واول ااء  رر فد ااء   و 
 637  و  ااء   و    لوح اا لتا اار يواواي  

 641 اا  و  الحئراا ااءح قيل
 640 ودهح اا م فد ااءح قيل اا  و  الحئراا -
 646  آاي  عءلل  .B.tعواي اا ساري   -
 643 فد    ا اا طن  .B.t ري   ااع   سم اا ساري   -
 644 و ا  ل اسانهام ااءح قيل اا  و  الحئراا -

 644 ااحئراا ااءحوا   حا ي ع 
 645 ود اح ااردل ااث ون

 654 – 641 عمليات اإلدارة والخدمة الزراعية في إدارة اآلفة الحشرية الفصل التاسع : 
 647 األهءي  اتصاد ال  ا ءلي ا اانهو  اازحاعي  فد وس فح  ااحئراا 

 647 ااانطيت ااجيه ا يل  ااءزحع 
 611 ا ح اا ءلي ا اازحاعي  فد وس فح  ااحئراا 

 611 ااحرا   -
 610 اازحاع  ظ م  -
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 613 ت ظيم وواعيه اازحاع  -
 614  ري   اازحاع   -
 615 اانهو  ااجيهر الءحدو  -
 611 ااءد  ه اا   تي  -
 617 ت ظيم وواعيه ااحد ا  ااج د -
 651 اا ظ ف   -
 650 ااه حر اازحاعي   -
 656 ااا وير  إماا  اا وا ل اا هول   -

 656 ت ييم عءلي ا اانهو  اازحاعي  فد وس فح  ااحئراا 
 654 ود اح ااردل ااا س 

 611 – 651  دور المكافحة الحيوية في نظام إدارة اآلفة الحشرية الفصل العاشر : 
 655 ااءس فح  ااحيوي   اا ث ف  اا س  ي  اآلف  ااحئري 

 659 ااءرارس ا
 651 وءيزاا ااءرارس ا -
 651 عن ااررا داا حث  -
 657 مهم وج وي  ااءرارس ا ااحئري   -

 691 ااطريلي ا ااحئري  
 690 األسد ااء اءهر فد ت  يم ااطريلي ا -
 696 مهم وج وي  ااطريلي ا ااحئري   -
 694 وءيزاا ااطريلي ا ااحئري   -
 694 سلون ااطريل فد الج ا اا   ل -

 691 ااحيوي  اا  اح اادر ا ااواار توفره  فد األعهاا 
 699 ااء    ا ااءرضي 

 699 قر ا ااء  ر ااءرضد اا  اال -
 691 م  ع  قر ااءس فح  ااء لسر زي م وا  ااء    ا ااءءرض   -
 613 فوا ه ااءس فح  ااجر ووي  م  ااء لسر زي   -

 614 اا اراتيجي ا ااء انهو  فد كراو  ااءس فح  ااحيوي 
 611 ااحيوي اسايراا األعهاا  -
 611 توفير ااحء ل  ا عهاا ااحيوي  -
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 619 ترزي   إ ث ح األعهاا ااحيوي  -

 611 ود اح ااردل اا  لر
التشــريعات والقوانين المنظمة أداة مهمة في نظام إدارة الفصــل الحادي عشــر : 

 اآلفة الحشرية 
617 – 331 

 671 وراا   ت حيني  
 670 وج   عءل ااائري  ا فد  ظ م اااحر اآلف  ااحئري  

 670 ااحجر اازحاعد -
 676 مهءي  ااحجر اازحاعد -
 676 ااراااا  واطل  ا ااحجر اازحاعد -
 673 صوا ين ااحجر اازحاعد -
 673 0755ا     09ص  و  ااحجر اازحاعد اا راصد    اارصم  -
 301 ت ييم ااحجر اازحاعد -

 305 ااا ليء ا  اااوايل ا اخحل ال  اازحاعي  
 301 ااا ليء ا ااء ظء  تسايراا  تها    اسانهام اا يءي  ي ا اازحاعي  

 369 ااا ليء ا ااء ظء  تسايراا  تها   ااءح قيل ااءحوا   حا ي ع 
 367 صوا ين ااءحءي ا ااط ي ي 

 367 ود اح ااردل ااح اي عئر
 315 – 330 الوسائل الفيزيائية والميكانيكية في إدارة اآلفة الحشرية الفصل الثاني عشر : 

 336 ااوس  ل ااريزي  ي   ااءيس  يسي  ااء انهو  فد وس فح  اآلف ا ااحئري  
 336 اماا  اآلف  ااحئري   -
 333 ااحوااز -
 331 ااء  حي  -
 331 اااد ام  اخع ص   -
 335 ااحراحر -
 331 اار وز  اا   ي   -
 337 االواا -
 340 األل    ااائ ي   -
 316 اادوا -
 313 اا لرز ا -
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 314 األلس    األاوا   -

 311 ود اح ااردل ااث  د عئر
 436 – 319  مبيدات الحشرات في نظام إدارة اآلفة الحشرية الفصل الثالث عشر : 
 311 ت  يم و يهاا ااحئراا 

 317 غير اا ضوي   ااحئرااو يهاا 
 317 ور   ا اازح يخ  -
 350 ور   ا اارلوح -

 356 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااط ي ي  
 356 اازيوا اا ار اي  -
 353 اازيوا اا طرا ي   -

 351 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااحيوي  
 351 و يهاا ااحئراا ااء انرا  ون اا   ت ا -
 395 ااحيوي  و لسر زي  ااءدهحو يهاا ااحئراا  -
 311 و يهاا ااحئراا ااحيوي  حيوا ي  ااءدهح -

 314 ااءد    سري   ااءر و اا ضوي   ااحئرااو يهاا 
 314 و يهاا ااحئراا اا لوحي ي  اا ضوي  -
 317 و يهاا ااحئراا اار روحي  اا ضوي  -
 379 و يهاا ااحئراا اا  حز و تي  -
 410 ااحئراا اا  ور  ر يهل  ااءد   و يهاا  -
 417 و يهاا حئراا واررص  -

 403 بطيل  ااءر و  ااحئرااو يهاا 
 403 وث ط ا اا ءو ااحئري   -
 405 ااءر   ا ااط حار  -
 461 ااءر   ا ااج  ب  -
 464 ااءر   ا ااء     الاغذل  -
 465 ااءر   ا اا  صء   -

 430 ود اح ااردل ااث اث عئر 
 الباب الرابع : إدارة اآلفة الحشرية ، أسس التكامل والتطبيق

 455 – 434   أسس التكامل في نظام إدارة اآلفة الحشرية الفصل الرابع عشر : 
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 431 مسد ااا  ول كين ما اا ااءس فح  

 431 األس س األ   : تحوير صيء  ااحه اتصاد اي ااحرج 
 439 عرض و اوا اااوام  ااط ي د اآلف   -
 431 حف  و اوا ااضرح اتصاد اي  -
 437 اخاراااا اا لاي   -

 441 األس س ااث  د : اتسانهام اا  ل د اء يهاا ااحئراا 
 440 اتعاي ح ااجيه  ااء  سر الء يه -
 440 و رف  ااءءيزاا اااط ي ي  اء يهاا ااحئراا -
 443 ااواار وراع تل  ع ه اسانهام و يهاا ااحئراا اتعا  حاا -
 441 ااءواقر ا اار ي  اء يهاا ااحئراا -
 410 اتعاي ح األوثل اطري   اسانهام ااء يه -
 450  وعي  ما اا ااءس فح   واطل  ا اسانهاول  -

 451 اا ظرر ااواص ي  اط ي   ااءئسل  ااحئري األس س ااث اث : 
 451 ااراب  عئرود اح ااردل 

نظام إدارة حشـــــــــرات القطن ، المتطلبات واألدوات الفصـــــــــل الخامس عشـــــــــر : 
 والتطبيق

459 – 113 

 451 اااحر حئراا اا طن  ظ مواطل  ا 
 451 ااحي تي   اا يلي  ا   ا اا طن ااجوا راحاس  األس س األ   : 

 451  ءو  تطوح    ا اا طن م  ااءحدو  -
 496 األس سي  ا ءو  تطوح    ا اا طن م  ااءحدو اتحاي ا ا  -

 495 آف ا اا طن ااحئري   حي تي كيلي  األس س ااث  د : 
 495 اآلف ا ااحئري  اار ي   -
 499 اااغيراا ااح قل  فد حئراا اا طن  -

 491 آلف ا اا طن ااحئري  ااط ي دااا ظيم األس س ااث اث : 
 416 ااحرا  آلف ا اا طن ااحئري  اتصاد ال ااحه ا األس س ااراب  : 

 419 األس س اان ود : معذ اا ي  ا ا ي س ت هاا آف ا اا طن ااحئري 
 417 األا اا  ااوس  ل ااءا ح  خااحر حئراا اا طن  -
 417 اال هس  ااوحا ي   -
 470 عءلي ا اخااحر  اانهو  اازحاعي  -
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 470 ااءس فح  ااحيوي   -
 476 ااءس فح  ب سانهام و يهاا ااحئراا  -
 476 فد اااحر آف ا اا طن ااحئري   يس حغواتجرز   -
 111  و ارح ا ااطوير تجرز   يس حغوا فد اااحر آف ا اا طن ااحئري  توقي ا -

 116 اان ود عئر ااردلود اح 
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 المقدمة

تزعر ااءسا   اا رزي  ب ا هوه ون ااءراا   ااء ار ا اااد ت   ات ووضممممو  وس فح  اآلف ا اازحاعي  
بئمممممممممممسل ع م م  ع ي ، ات ا  اا مممممممممممء  ااغ ا   علة هذا اا ا ب ا هو تحيزه  اءس فح  اآلف ا ااحئمممممممممممري  

هاا ل  هد ااء يب اطرا   اا يءي  ي  ،   م  اآلف ا هد ااحئممممممممممممممراا ف ت  م  ااوسممممممممممممممم  ل ااءا ح  اءس فحا
اا يءي  ي  ، مو  ب ي  وج وي  اآلف ا  ز ي   را   ااءس فح  فيام اخلممممم حر اايل  بئمممممسل ونادمممممر م     وي ، 
اذاإ ف ه ح  ات فد هذا اا ا   م  مصهم ال  حح اا رزد ع و   ال  ولين فد وج    ص ل  اا   ا ع قممممممممممممممم  

ا ا   تءييز اءجءوع  و ي   علة ح    ااءج وي   ا ب ع واوام  ع ل ف علة و  ف  وا   ي  ون اءي  اآلف 
األعرا ون اآلف ا و  كي   ااجوا ر اخلج كي   اا ممل ي  ا ءلي  تط ي  اءي  ااوسمم  ل  ااا  ي ا ااء ممانهو  
فد وس فحال  بئممممسل و ررا م  وا  ول ، اذاإ ف ه ضممممم  هذا اا ا   عء مممم  مكوا  ، حيث     اا    األ   

 م واعل   ت حيخ وس فحال  ،  ضمممممم   ل   فدمممممو  ت     ااردمممممل األ   ورلوم اآلف  ب  وا  اآلف ا ورلوول  
 مسممممممم     لوحه  فيء  اهام ااردمممممممل ااث  د ب آلف ا ون حيث م واعل   مضمممممممراحه  فيء  ع ة ااردمممممممل ااث اث 
ب اا حيخ اااطوحي اءس فح  اآلف اد مو  اا    ااث  د ون اا ا    ااءوسمممممممممممممموم األسممممممممممممممد اا  و  فد وس فح  
اآلف ا ف ه تطري فد فدممممممممواه اانء مممممممم  ااة األسممممممممد اااد لجر وراع تل  ع ه وس فح  اآلف ا ، ا  ت     
ااردل ااراب  مهءي  تحهوه ااءئسل   تئنيه اآلف  علة ااء اوا ااح لد  ااءنا ري  مهءي  هذا ااءوضو  

فيء     ااردمممل اان ود ،فد  ج ح عءلي  ااءس فح  ،  ذاإ ف   فلم ا ح اآلف  فد اا ظ م اا يلد  هو ع وا
ت   ات ااردممممممو  األعرا الذا اا    ااءلوال ااحيوي  اآلف ا  فلم اااهاعلا ااحيوي  كين اآلف ا  اا واول 
ااء  رر فد اتن   صراح ااءس فح  ، مو  اا    ااث اث فا     ااطرا   غير اا يءي  ي  فد وس فح  اآلف ا ون 

ي   ااوحا ي   ااحيوي   اا مممممممممملو ي   ااائممممممممممري ي  فد وس فح  اآلف ا عل  عرضممممممممممه الطرا   اازحاعي   ااريزي  
وهعء ع  اإ كاط ي  ا  موثل   اص ي  عن اسممممممممممانهام هذا ااطرا   فد اا مممممممممميطرر علة ااءج وي  ااءنالر  ون 
اآلفمم ا ،  ت مم    اا مم   ااراب  ااءسمم فحمم  بمم اطرا   اا يءيمم  يمم  ون عل   ل مم  فدممممممممممممممو  ت مم  اممت ااءرمم هيم 

األسمممممممممم سممممممممممي  فد ااءس فح  اا يءي  ي  فضمممممممممملع عن اسمممممممممما راا مهم وج وي  ااءر   ا اا يءي  ي    ااا  يراا
ااء مممممممممانهو  فد هذا ااءج   وهعء ع  اإ ب ألوثل  فضممممممممملع عن كي   ااطرا   ااء اءهر فد وج   اسمممممممممانهام 

ن م ه ت تواه ي لاا يءي  ي ا اازحاعي  ،  ا ا اا    اان ود ب  وا  ااطرا   ااا  ولي  فد وس فح  اآلف ا ا
 ري   ون  را   ااءس فح  لءسن اتعاء ا عليل  ااح ي  وس فح    ا   اآلف ا ،  إ  ون األفضممممممممل الج ا 
قممميغ  ون ااا  ول كين  را   ااءس فح    ممم ة ون علال  ااة اتسمممار ار ون الج كي ا  ل  ري    تج ر 

و  م و  صه صهوت الءسا   اا رزي  و  لغ د ووضم سمل ي تل  الوقمو  ااة ااءس فح  ااءث اي  ،  معيراع محاو م 
وس فح  اآلف ا ،  ء  ل مم ه د م  متواه ب ائممسر ا ل ون ااه اوحر الي   ااحيد وحءه علد  ااه اوح   يل 
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عزيز ص سمممم  ااه اوح علد  ريم اء  صهووا ون اسمممائممم حر  عو  فد وج   و ممم   ا موراا اا   ا ، ايظلر 

ي اا  حح ،  ء  ت لروت د م  ملسر اآل    ه   ع هااله اءراا ال  األعط ا هذا اا ءل ب ائسل ااذي كين وه
 ااط  عي  فد اا ا  د

 والله الموفق

 المؤلف
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 0 المقدمة

 الباب األول : اآلفات ، مفهومها وأنواعها وتاريخ مكافحتها
 3 وأسباب ظهورهااآلفة ، مفهومها الفصل األول : 

 3 و هو 
 4 اآلف ا   ظرر ااجءلوح

 5 ورلوم اآلف  
 9 تغير ح ا  اآلف  

 01 مهءي  اآلف ا 
 00 مس     لوح اآلف ا 

 00 ااا  ون كين اا ظ م اا يلد ااط ي د  اا ظ م اا يلد اازحاعد -
 06  وعي    ءي  ااغذاا ااءجلز -
 06 اعو  اآلف  ااة كيل  اهوهر -
 03 اعو  اا   ل ااة كيل  اهوهر  -
 03 تغير ح ا  اا   ن -
 04  ر ع اا يل  ااءحلي  -
 04 اسانهام و يهاا اآلف ا  -
 01 اا يء  اتصاد ال  الءحدو  -
 01 اتعا  حاا اا ي سي   اتصاد ال  -
 01 اتعا  حاا اادحي  -
 01 اتعا  حاا ااجء اي  -

 09  اآلفات ، أنواعها وأضرارها الفصل الثاني : 
 09 و هو 

 09 األضراح اا  و  اآلف ا 
 07 اآلف ا ااحيوي 

 07 و    ا موراا اا   ا
 64 األضراح ااءا     عن و    ا موراا اا   ا

 61 األاغ   
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 61 األضراح اااد ت   ل  األاغ   

 67 ااهوها  ااث    ي  
 30 األضراح اااد ت   ل  ااهوها  ااث    ي  

 30 اارعوي ا
 33 ات  ح س ا

 34 األضراح اااد ت   ل  ات  ح س ا
 31 ااحئراا

 35 األضراح اااد ت   ل  ااحئراا
 37 اا واحا

 41 مضراح اا واحا
 40 ااطيوح

 46 مهم م وا  ااطيوح ااض حر
 43 مضراح ااطيوح

 44 اانر في 
 41 اانر في مضراح 

 41 اآلف ا غير ااحيوي  
 41 اا واول ااجوي  ااء  عي  

 41 ااحراحر ااءرتر   -
 49 ااحراحر ااء نرض  -
 49 اار وز  ااجوي  غير ااءل ء  -
 41 ااظر ع ااضو ي  غير ااءل ء   -
 41 ااالوي  اا يل   -
 41 اخل  ع ا  -
 47 اا واقف اا لرز  ي   اا ري  -
 47 ااري ح -

 47 ولو  ا االواا
 47 ولو  ا ااء ا

 10 ولو  ا ااارز  
 16 اااغذل  ااء ه ي     ه اا   قر ااغذا ي 
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 16 احتر   و اوا ااء ا األحضد

 13   التاريخ التطوري لمكافحة اآلفات  الفصل الثالث : 
 13 و هو 

 13 وراحل ااا حيخ اااطوحي اءس فح  اآلف ا 
 13 ص ل ااءيلاورحل  و   -
 14 ورحل  و  ب ه ااءيلا  اغ ل  اا ر   ااوسطة -
 11 ورحل  اا ر  اا  ب  عئر -
 15 ورحل  اا ر  ااث ون عئر -
 15 ورحل  اا ر  ااا س  عئر -
 17 ورحل  كهال  اا ر  اا ئرين -
 50 ورحل  م اعر اا ر  اا ئرين -

 اآلفاتالباب الثاني : األسس العامة في مكافحة 
 54   تحديد المشكلة وتشخيص اآلفة  الفصل الرابع : 

 54 و هو 
 54 مهءي  تئنيه  تءييز اآلف  

 51 وس فح  اآلف ا  -
 51 ااحجر اازحاعد -
 51 تحهوه ااءو ن األقلد اآلف   -
 55 تحهوه اتسم اا لءد اآلف   -

 55 تئنيه ااءئسل  ح لي ع 
 55 ااح لدما اا  و الزو ا ااائنيه 

 59 وراحل عءلي  تحهوه م  تئنيه ااءئسل  ح لي ع 
 59 ورحل  و  ص ل ااهعو  ااة ااح ل -
 51 ورحل  ااوقو  ااة ااح ل -
 51 ورحل  فحه اا   ا ااءد   -

 90 ااائنيه ااءنا ري اآلف 
 90 ورحل  تم يه س ر ااءئسل  م  اخق ب   -
 93 ورحل  تءييز  تحهوه هوي  اآلف   -

 93 تئنيه اآلف ا ااحيوي 
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 93 تئنيه و    ا موراا اا   ا -

 93 تئنيه اارطري ا -
 95 تئنيه اا ساري  -
 15 تئنيه اار واوزلمو   ااريسا ي  -
 19 تئنيه اار ور س ا -

 76 تئنيه األاغ    -
 74 تئنيه ااهوها  ااث    ي   -
 013 تئنيه وردلي ا األحال  -

 011 غير ااحيوي تئنيه اآلف ا 
 011 تئنيه ولو  ا االواا -

 011 ااطرا   اا يءي  ي  -
 017 ااطرا   ااريزي  ي  -
 001 ااطرا   ااحيوي  م  اا يواواي   -

 006 تئنيه ولو  ا ااء ا -
 006 ااطرا   اا يءي  ي  -
 006 ااطرا   ااريزي  ي  -

 004 تئنيه ولو  ا ااارز  -
 004 تئنيه   ه اا   قر  -

 004 ااائنيه ااظ هري ألعراا   ه اااغذل  فد ااح ل -
 005   ه اا   قر ب سانهام ااءزاح  ااد  عي  معرااتئنيه  -
 009 ا  حاي اا يءي  داااحليل  -
 001 اا  لر  اا   ت ااسانهام  -
 001 اسانهام اارش  وسيل  و  عهر الائنيه ااظ هري  -
 001 ااطري   ااحيوي  ال ئف عن اا   قر اا  صد  -

 061   فهم دور اآلفة في النظام البيئي الفصل الخامس : 
 061 و هو  

 060 اآلف   و اوي ا اا ظ م اا يلد
 066 اا ل ل  ااغذا ي   اا ئ ط اااغذ ي اآلف ا

 064 سل ل  غذا ي  كين وردلي ا األحال  ااهوها  ااث    ي   اار ري ا -
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 064 سل ل  غذا ي  اء  ر ورضد -
 061 سل ل  غذا ي  ا اغ   -

 065 اائ س ا ااغذا ي  اآلف ا
 061 ل س  غذا ي  مس سل  ااحيوا  ا -

 030 اآلف   ااا  فد علة ااءد اح اا يلي  
 030 ص كلي  اخع ل   اا ءو اا س  د اآلف  -
 033 ااا  فد -
 031 ااء اءهر علة اا ث ف  ااام يراا -

 039 تحديد المالمح الحيوية لآلفات  الفصل السادس : 
 039 و هو  

 039 اا هحاا ااا   ري  اآلف ا 
 039 ت   ر ا  د  -
 031 ت   ر ت ا  د -

 037 ا ا اي  اآلف   عدوزال 
 041 فارر ااجيل ا س   اآلف 

 040 ا حاا حي ر اآلف ا فد ااءوسم
 046 حي ر اآلف ا  فارر

 041 اها   ااحي ر اآلف ا 
 047 اا سو   اا   ا  اانءوا فد اآلف ا 

 016 اا  ون ااا   ري  اآلف ا 
 016 اتحاي ا ا ااحراحي  ا ءو  تطوح اآلف ا 

 011 ا حاا ااحي ر األس سي  اآلف ا
 019 آاي ا ا ائ ح  اااي ح  سيطرر اآلف ا 

 053 حر   اآلف ا  هجرتل  ااءوسءي  
 054 اا هحاا ااوحا ي  اآلف ا 

 051 فهم التداخالت الحيوية بين اآلفات  الفصل السابع : 
 051 و هو  

 057 اااهاعل ب  ر اا لص ا ااغذا ي  
 091 االجوم ااءا ها اآلف ا اا  ل  
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 091 م وا  اااهاعل ب  ر اا لص ا ااغذا ي  

 091 ااء  لر  اااهاعل -
 094 غير ااء  لر  اااهاعل -
 095 اااهاعل ااءا ها )ااء  لر  غير ااء  لر( -

 099 اااهاعل ب  ر تحويراا ااء سن
 011 موثل  الاهاعلا كين وج وي  اآلف ا 

 016 اااهاعل ب  ر اا واول ااريزي  ي 
 014 العوامل المؤثرة في اتخاذ قرار المكافحة الفصل الثامن : 

 014 و هو  
 014 معهاا سس   اآلف ا   ئ  ل  ااءوسءد

 014 ت حيخ حي ر اآلف   -
 011 سس   اآلف   حجم تحهوه -

 011 ااطرا   ااءطل   م  ااح ي ي  -
 015 ااطرا   اا   ي  -
 015 ماا  اا ث ف  اا س  ي   -

 076 ااا  ي ا  األا اا ااء انهو  فد وراص   اآلف ا  -
 076 اا ه ااء  لر ألفراا اآلف   -
 073 ت  ي ا ت هور ااضرح  -
 074 ااديه -

 075 اآلف ا اااد ت ي  فد ااارز 
 075 ااحه اتصاد اي ااحرج 

 071 ورلوم ااحه اتصاد اي ااحرج  و اوا ااضرح اتصاد اي -
 071 ااضرح اتصاد اي  حه ا ااضرح -
 611 ح    ااحه اتصاد اي ااحرج  -

 614 اا واول ااء  رر فد اتن   صراح ااءس فح 
 الباب الثالث : الطرائق غير الكيميائية في مكافحة اآلفات  

 611 الطرائق الزراعية في مكافحة اآلفات الفصل التاسع : 
 611 و هو 

 611 وءيزاا ااطرا   اازحاعي 
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 601 ا ح ااطرا   اازحاعي  فد وس فح  اآلف ا 

 601 اا ظ ف  -
 601 و   اآلف   -
 606 اماا  اآلف  -

 603 اصد ا اا   ل و صا ع عن ااح ل -
 601 وواعيه اازحاع   -
 661  ري   اازحاع  -
 666 اانهو  ااجيهر الءحدو  -
 661 ح ا  ااارز  -
 665 ااءح قيل ااءديهر -
 661 اا   ت ا ااءض ار -
 661 اازحاع  ااءنالط  الءح قيل -
 667 تغيير وواعيه ااحد ا  ااج د -

 630  الطرائق الفيزيائية والميكانيكية في مكافحة اآلفات  الفصل العاشر : 
 630 و هو  

 630 اا اراتيجي ا ااء انهو  فد ااءس فح  ااريزي  ي   ااءيس  يسي  
 630 تحوير كيل  اآلف   -

 636 ااحراحر  -
 635 ااء ا  -
 631 ااضوا  -
 631 االواا  -

 637 اسا   ا اآلف    -
 637 ااحوااز  -
 640 اع ف  اآلف    -
 640 ااءد  ه ااريزي  ي   ااءيس  يسي    -

 610 اا ال ااريزي  د  ااءيس  يسد اآلف   -
 610 ااجله اايه ي  -
 616 ااحرا   ااءيس  يسي   -
 615 ااغ ماا  -
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 619 األل    ااائ ي   -
 655 اادوا  -
 659 اا لرز ا  -
 651 ااء  حي   -
 651 اااد ام  اخع ص   -
 657 ااغرزل   -
 657 ا لي اا  ح  -

 691 الطرائق الوراثية في مكافحة اآلفات الفصل الحادي عشر : 
 691 و هو 

 691 ااطرا   ااوحا ي  ااء انهو  فد وس فح  اآلف ا 
 691 ااطري   ااء هاي  ااا ليهل   -
 696 اال هس  ااوحا ي  -

 694 اااط ي  ا ااوحا ي  فد وس فح  اآلف ا 
 694 ااءح قيل ااء   و  اآلف ا  -
 691 فوا ه اسانهام ااءح قيل ااء   و  فد وس فح  اآلف ا  -
 691 ورلوم ااء   و   م واعل   -
 699 ااءح قيل ااء   و  اآلف ا  ااء اج  ب اارزي  ااء هاي  ااا ليهل  -

 699 مق  ع و   و  ألوراا اا   ا -
 691 مق  ع و   و  الهوها  ااث    ي   -
 697 مق  ع و   و  اءردلي ا األحال  -
 697 مق  ع و   و  ال واص   اا زاص ا -
 697 مق  ع و   و  ا اغ    -
 697 مق  ع و   و  اآلف ا اار ري  -
 611 مق  ع و   و  اآلف ا غير ااحيوي  -

 611 ااءح قيل ااء   و  اآلف ا ب سانهام اال هس  ااوحا ي   -
 611 مق  ع و   و  اء    ا موراا اا   ا -
 610 مق  ع و   و  الهوها  ااث    ي   -
 615 مق  ع و   و  الحئراا  -
 611 مق  ع و   و  اآلف ا غير ااحيوي  -
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 611 اسانهاو ا معرا الل هس  ااوحا ي   -

 671 اآلف ا ااءحوا   حا ي ع  -
 671 اا     ا ااهصي   ااءحوا  اءس فح  ااالوث -
 670 األعهاا ااحيوي  ااء   و  الء يهاا  -

 673 اي  ا ااء   و  فد ااا وي  -
 671 اا واول ااء  رر فد ت  د و اج ا اال هس  ااوحا ي   -

 671 الطرائق الحيوية في مكافحة اآلفات  الفصل الثاني عشر : 
 674 و هو  

 674 ورلوم  فل ر  ااءس فح  ااحيوي  
 675 تواحيخ  محهاث فد ااءس فح  ااحيوي  

 677 آاي  عءل ااءس فح  ااحيوي  
 311 اساراتيجي ا ااءس فح  ااحيوي  

 311 اااو  ااءس فح  ااحيوي  
 310 و يهاا اآلف ا  -
 316 ااغ  ح -
 316 اا ءلي ا اازحاعي   -
 316 اا ءل -
 316 ااظر ع ااجوي  -
 316 ااءاطل  ا ااغذا ي   -
 316 اا وا ل اا هول   -
 316 ااا و  فد محاع  ااءح قيل   -

 313 ااءس فح  ااحيوي  ااا ليهل 
 313 تئنيه اآلف    و  اعيل -
 313 تحهوه ااءو ن األقلد اآلف  -
 314 اان حاد ا عهاا ااط ي ي اتسا ئ ع  -
 314 حجر اا ء  ج ااء اوحار -
 311 ترزي   إ ث ح األعهاا ااحيوي   -
 311 ت وين ااء ا ءراا -
 311 ااا ييم اا ل  د ا عهاا ااط ي ي   -
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 315 ااءس فح  ااحيوي  ااحهوث 

 315 اسانهام ااءح قيل ااء   و  اآلف ا  -
 315  حا ي ع  اسانهام اآلف ا ااءحوا  -
 319 اسانهام اا     ا ااهصي   اءس فح  ااالوث -
 319 اسانهام األعهاا ااحيوي  ااء   و  الء يهاا -
 319 اسانهام ااءح قيل اا  و  اآلف ا   -

 319  را   اسانهام ع  قر ااءس فح  ااحيوي  فد وس فح  اآلف ا 
 319 اخ لي ااا زيزي  -
 311 اخ لي ااء لسر زد  -
 317 اخ لي ااا  ف د اخصد  د    -

 317 ااءس فح  ااحيوي  ، ااروا ه  ااءحهااا 
 300 موثل  تسانهام ع  قر ااءس فح  ااحيوي  ااءنالر  

 300 اا     ا ااهصي   -
اسمممانهام اا     ا ااهصي   غير ااءءرضممم  ضمممه و ممم   ا األوراا  -

 اا   تي  
300 

 306 اسانهام اا     ا ااهصي   ااءحوا   حا ي ع ضه اا     ا ااءءرض   -
 306 اسانهام اا     ا ااهصي   ااءحوا   حا ي ع اءس فح  ااالوث  -
 303 اسانهام ااء    ا ااءرضي  ضه األاغ     -
 304 اسانهام ااء    ا ااءرضي  ضه ااهوها  ااث    ي     -
 304 اسانهام ااء    ا ااءرضي  ضه اارعوي ا   -
 301 اسانهام ااء    ا ااءرضي  ضه ااحئراا   -
 305 اسانهام ااء    ا ااءرضي  ضه اار ري ا   -

 305 اا   ت ا  األاغ      -
 305 اسانهام اا   ت ا ضه األاغ     -
 305 اسانهام اا   ت ا ضه ااهوها  ااث    ي     -
 309 اسانهام اا   ت ا ضه وردلي ا األحال    -
 309 اسانهام اا   ت ا ضه اآلف ا غير ااحيوي    -

 309 ااهوها  ااث    ي      -
 309 اسانهام ااهوها  ااث    ي  ضه األاغ     -
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 309 اسانهام ااهوها  ااث    ي  ضه ااهوها  ااث    ي     -
 309 اارعوي ااسانهام ااهوها  ااث    ي  ضه  -
 301 اسانهام ااهوها  ااث    ي  ضه ااحئراا -

 301 اارعوي ا    -
 301 اسانهام اارعوي ا ضه األاغ     -
 301 اسانهام اارعوي ا ضه اا واص     -

 301 وردلي ا األحال -
 301 اسانهام وردلي ا األحال ضه ااء    ا ااءرضي    -
 301 اسانهام وردلي ا األحال ضه األاغ       -
 307 اسانهام وردلي ا األحال ضه ااهوها  ااث    ي       -
 307 اسانهام وردلي ا األحال ضه اارعوي ا     -
 307 اسانهام وردلي ا األحال ضه وردلي ا األحال      -

 366 اار ري ا  -
 366 اسانهام اار ري ا ضه و    ا األوراا  -
 366 اسانهام اار ري ا ضه اارعوي ا     -
 363 اسانهام اار ري ا ضه وردلي ا األحال      -
 363 اسانهام اار ري ا ضه اار ري ا      -

 364   الطرائق السلوكية في مكافحة اآلفات  الفصل الثالث عشر : 
 364 و هو 

 364 وءيزاا ااءس فح  اا لو ي  اآلف ا
 364 سلون ااحيوا مس سي ا فد 

 361 اااواه   -
 365 اتتد تا  اخل حاا    -

 365 ااطرا   اا لو ي  فد وس فح  اآلف ا 
 365 ااطرا   ااء اءهر علة اارؤي    -

 369 ااطرا   ااء اءهر علة اارؤي  اءس فح  وردلي ا األحال  -
 361 ااطرا   ااء اءهر علة اارؤي  اءس فح  اآلف ا اار ري   -

 367 ااطرا   ااء اءهر علة اا ء    -
 331 ااطرا   ااء اءهر علة اائم   -
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 331 ت  حيف  مسد  -
 331 اا يءي  ي ا ااحليل   -
 336 ااريروو  ا  -
 333 واطل  ا ا لي ااريروو  ا  -
 334 تواه ااحئرر ااة ودهح ااريروو   -

 331  را   اسانهام اا يءي  ي ا اارس اي   -
 331 ااءراص    -
 331 ااديه ااجء عد  -
 335 احز ن  إع ص  ااازا ج  -

 339 ااطرا   ااء اءهر علة ااغذاا  -
 337  الطرائق التشريعية في مكافحة اآلفات  الفصل الرابع عشر : 

 337 و هو 
 337 األهءي  اتصاد ال  اآلف ا ااهعيل  

 341 موثل  فد اآلف ا ااهعيل 
 341 األوراا ااهعيل و    ا  -
 340 األاغ   ااهعيل  -
 346 ااهوها  ااث    ي  ااهعيل  -
 346 وردلي ا األحال ااهعيل   -
 343 اارعوي ا ااهعيل   -
 344 اار ري ا ااهعيل  -
 344 اآلف ا غير ااحيوي  ااهعيل   -

 344  را   ااهعو   اتااي ح
 341 اخاع تا ااءا ءهر  -
 349 غير ااءا ءه م  اا رضد اخاع   -

 347 اا اراتيجي ا ااء اءهر ال يطرر علة اآلف ا ااهعيل 
 347  اا وا ين ااء ظء   ااائري  ا -

 347 ااائري  ا  اا وا ين ااه اي  -
 311 ااائري  ا  اا وا ين ااو  ي  -
 311 ت ييم ااحجر اازحاعد -
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 310   اسا   ا اآلف   -

 310 ت هور ااا   ا ااءارت   عن اآلف ا ااهعيل   -
 314  احاواا اآلف   -

 311 صوا ين اتحاواا -
 319 ااءس فح  م  اخب ار  -

 الباب الرابع : المكافحة الكيميائية لآلفات ، األسس والمتطلبات والطرائق
مفاهيم الكيميائيات الزراعية في مكافحة اآلفات ، الفصـــــــــل الخامس عشـــــــــر : 

 وأسس
317 

 317 و هو  
 317 اا يءي  ي ا اازحاعي  ، ااروا ه  ااءض ح

 376 اا يءي  ي ا اازحاعي  فد اتسانهام
 376 اآلف ا  و يهاا -
 371  و ظء ا اا ءو األسءهر -

 371 اا يءي  ي ا اازحاعي تجليز  قوح
 375 ااج ف  ااء احضراا -
 371 ااء احضراا اا   ل   -
 377 ااء احضراا ااغ مي  -
 411 واررص   و احضراا -

 411 اا يءي  ي ا اازحاعي ااءض ف  ادوح تجليز  ااءواا
 411 ااءنرر   ااءواا -
 410 ااءواا ااء ال   -
 410 ااءواا ااء  عهر -

 413 اا يءي  ي ا اازحاعي  را   تم ير 
 413 و يهاا اآلف ا  -
 415 آاي  عءل األسءهر  -
 419 و ظء ا اا ءو اا   تي   عءلآاي   -
 411 آاي  عءل ااح فظ ا  -

 411 علو  اا يءي  ي ا اازحاعي  
 400 اااهاعل كين اا يءي  ي ا اازحاعي 
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 406 اا لص  كين ااجرع   اتساج ب 

 403 اا واول ااء  رر فد اتساج ب  م  اا ءي 
 401 أنواعها ومميزاتها الكيميائيات الزراعية ،الفصل السادس عشر : 

 401 و هو  
 401 األسد ااء اءهر فد ت  يم و يهاا اآلف ا 

 405 ت  يم ااء يهاا بح ر  و    وح اآلف  اااد ت وم بءس فحال  -
 405 ت  يم ااء يهاا بح ر سءيال  -
 409 ت  يم ااء يهاا بح ر  ري   اعوال  اج م اآلف   -
 401 تم يره  اا  مت  يم ااء يهاا ح ر  ري    -
 401 ت  يم ااء يهاا بح ر قوحر اااجليز -
 401 ت  يم ااء يهاا بح ر حه ا اا ء ح -
 407 ت  يم ااء يهاا بح ر ودهحه  -
 407 ت  يم ااء يهاا بح ر تر ي ل  اا يءي  د -
 407 ت  يم ااء يهاا بح ر  ري   تغطيال  ال طوح ااء  ول  -

 460 و يهاا ااحئراا
 460 وجءوع  و يهاا ااحئراا غير اا ضوي  -
 466 وجءوع  و يهاا ااحئراا اا ضوي  -

 466 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااط ي ي  -
 463 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااحيوي  -
 463 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد    -

 464 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد    سري   ااءر و  -
 464 ااحئراا ون وجءوع  اا لوح اا ضوي و يهاا  -
 464 و يهاا ااحئراا ون وجءوع  اار روح اا ضوي  -
 461 و يهاا ااحئراا ون وجءوع  اا  حز ويت -
 465 و يهاا ااحئراا اا  ور  ر يهل  ااءد    -
 465 و يهاا حئراا واررص  -

 469 و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد    بطيل  ااءر و  -
 469 وث ط ا اا ءو ااحئري  -
 469 ااءر   ا ااط حار -
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 461 ااءر   ا ااج  ب  -
 467 ااءر   ا ااء     الاغذل  -
 431 ااءر   ا اا  صء  -

 431 و يهاا ات  ح س ا
 430 و يهاا ات  ح س ا غير اا ضوي  -
 430 و يهاا ات  ح س ا اا ضوي  ااط ي ي  -
 430 اا ضوي  ااءد   و يهاا ات  ح س ا  -
 436 و يهاا ات  ح س ا ااءد    ون وج وي  واررص  -

 436 و يهاا ااهوها  ااث    ي  
 436 و  ء ا ااارز  -
 436 و يهاا ااهوها  ااث    ي  ااجل مي  -

 433 و يهاا اارعوي ا 
 433 و يهاا اا واحا 

 433 وواا ااا نير -
 433 ااءر و و يهاا اا واحا سري    -
 434 و يهاا اا واحا بطيل  ااءر و  -

 434 و يهاا ااطيوح 
 434 ااءر   ا اا يءي  ي  ااط حار الطيوح -
 434 ااءواا اا  صء  الطيوح -
 434 ااءر   ا اا  و  الطيوح -

 434 و يهاا اارطري ا 
 434 و يهاا اارطري ا غير اا ضوي  -
 431 و يهاا اارطري ا اا ضوي   -

 431 و يهاا اارطري ا اا ضوي  ااحيوي  -
 431 و يهاا فطري ا عضوي  ود    -

 435 و يهاا األاغ    
 435 و يهاا األاغ   هروو ي  ااام ير -
 439 و يهاا األاغ   ااءث ط  ا ءلي  ااار ير ااضو د -
 431 و يهاا األاغ   ااءث ط  اانلي  اا لوح فيل  اا  ح تين -
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 437 األاغ   ااءث ط  اانلي  ااههو   و يهاا -
 441 و يهاا األاغ   ااءث ط  ا ءلي  ات    م اانلوي  -
 446 و يهاا األاغ   ااءث ط  اانلي  األحء ا األوي ي  -
 446 و يهاا األاغ   ااا ب   اءج وي  واررص  -

 446 األسءهر  
 443 األسءهر غير اا ضوي  -

 443 اان ق األسءهر غير اا ضوي   -
 443 األسءهر اا  وار اي ي  -
 444 األسءهر ااروسر تي   -
 444 األسءهر اا وت سي   -
 444 األسءهر ااجيري   -
 444 مسءهر اا   قر اادغرا  -

 444 األسءهر غير اا ضوي  اا  و  -
 444 مسءهر   وار اي ي  فوسر تي  -
 444 مسءهر   وار اي ي  كوت سي  -

 441 اا ضوي  األسءهر -
 441 األسءهر اا ضوي  اان ق  -
 441 األسءهر اا ضوي  اا  و  -

 441 و ظء ا اا ءو اا   تي   
الفصل السابع عشر : طرائق استخدام الكيميائيات الزراعية ، األسس واألدوات 

 والتطبيق
449 

 449 و هو  
 449 مسد اتسانهام األوين ال يءي  ي ا اازحاعي 

 449 اا لو  اااج حي  الءر ر اا يءي  دصراار  -
 441 ات    األس اير اادحيح  فد   ل اا يءي  ي ا اازحاعي   -
 447 اانز  ااجيه ال يءي  ي ا اازحاعي  -
 411 ااالي  تسانهام اا يءي  ي ا اازحاعي  -
 410 ااءا    م   ا اسانهام اا يءي  ي ا اازحاعي  ااضوابت -
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اااد لجر اتن  ه  ب ه ات ال ا ون اسمممممممممانهام اا يءي  ي ا  اخاراااا -

 اازحاعي 
413 

 413 حء ل   حل اا  ل  اا     ا اا  ف   األعرا  -
 414 اا يءي  ي ا اازحاعي اا واول ااء  رر فد اعاي ح ما اا اسانهام 

 411 اا يءي  ي ا اازحاعي  را    ما اا اسانهام 
 411 األحضد اارش -

 415 قر ا ااءي ا ااء انهو  فد اارش  -
 415 ال يءي  ي ا اازحاعي آتا  مالزر اارش األحضي   -
 451 م وا  ااءرل ا األحضي   -
 454 اااحضير ا ءلي  اارش -

 454 و  ورر ااءرل ا األحضي   -
 457 اا يءي  ي ا اازحاعي تنريف  -

 499 ااجوي  اارش -
 491 اعاي ح ااط  راا الرش  -
 491 م وا  اارش ااجوي  -
 410 واطل  ا اارش ااجوي  -
 416 و  ورر ااءرل ا ااجوي  -

 413 اسانهام و  حي  ااا رير  ااءح   ا -
 413 ما اا ااا رير   ثر ااءح   ا  -
 419 تنريف و  حي  ااا رير -

 411 اااض ير  -
 417 م وا  ااءض   ا -

 417 اااهعين -
 470  را   اسا ء   وواا اااهعين  -
 473 ح      ر غ ماا اااهعين -
 475 اا واول ااءحهار ا ج ح اااهعين   -

 471 اسانهاو ا ع ق  -
 110 واطل  ا اتسانهام اا  اال ال يءي  ي ا اازحاعي   -

 الباب الخامس : الطرائق التكاملية في مكافحة اآلفات  



 
 

171 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 115 الطرائق التكاملية ، المفهوم وأسس التكاملالفصل الثامن عشر : 

 115 و هو 
 115 ااا حيخ اااطوحي الا  ول 
 111  را   ااءس فح  ااا  ولي 

 111 اااحر اآلف ا مم اخااحر ااءا  ول  اآلف ا 
 117 مسد ااا  ول كين  را   ااءس فح 

 117 األس س األ   : تحوير صيء  ااحه اتصاد اي ااحرج -
 106 و اوا اااوام  ااط ي د اآلف  عرض -
 103 ااء اوا ااذي لءسن م  لحهث ع ها ااضرح اتصاد اي حف  -
 104 اخاراااا اا لاي  -

 101 األس س ااث  د : اتسانهام اا  ل د اء يهاا اآلف ا -
 101 اتعاي ح ااجيه  ااء  سر الء يه -
 105 و رف  ااءءيزاا اااط ي ي  اء يهاا اآلف ا  -
 109 اتعا  حاا ااواار وراع تل  ع ه اسانهام و يهاا اآلف ا  -
 107 ااءواقر ا اار ي  اء يهاا اآلف ا  -
 161 اتعاي ح األوثل اطري   اسانهام ااء يه  -
 161  وعي  ما اا ااءس فح   واطل  ا اسانهاول  -

 161 ااواص ي  اآلف  ااث اث : اا ظرراألس س  -
 160 الفصل التاسع عشر : نظام إدارة اآلفات ، األهداف واألسس والتطبيق

 160 و هو  
 160 ورلوم اااحر اآلف ا 

 166 مههاع  ظ م اااحر اآلف ا 
 166 معهاا اآلف  ااة و  ا   و اوا ااحه اتصاد اي ااحرج اآلف  عرض -
 164 ت  ايف ااءس فح  عرض -
 164 علة اا يل   اادح  اا  و  ااحر ظ -

 161 األسد ااء اءهر فد  ظ م اااحر اآلف ا 
 161 ساراتيجي ا  ظ م اااحر اآلف ا 

 169 موراا اا   ا و    ا -
 169   األاغ   -
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 167 ااث    ي  ااهوها  -
 131 وردلي ا األحال  -

 130 و اوي ا ااا  ول فد  ظ م اااحر اآلف ا 
 136 واطل  ا ك  ا  ظ م اااحر اآلف ا 

 133 ااء لوو ا األس سي  ااءطلوز  -
 134 اتعا  حاا اا  و  -

 131 موثل  أل ظء  اااحر اآلف ا 
 131  ظ م خااحر آف ا ااند -
 131  ظ م خااحر آف ا اا طن  -

 144 إدارة اآلفات ، المحددات والمستقبلالفصل العشرون : نظام 
 144 و هو  

 144 وحهااا اسانهام  را   اااحر اآلف ا
 144 ااءحهااا اتااء عي   -

 144 احا  ت  ل ااءجاء  تسانهام م ظء  اااحر اآلف ا  -
 145 احا  ااء  هء  فد اخ ا ج اازحاعد -
 145 اااي ح اآلف ا  -
 145 ااء  ويد ااجء اي  -

 145 ااءحهااا اا يلي   -
 149 ت ري  ااارز  -
 149 تلوث االواا -
 149 األ وا  ااء رض  ال  راا -
 149 اعا  حاا اا ل ل  ااغذا ي  -
 141 تلوث ااء ا األحضد -
 141 مهءي  ا لي ااجي  ا -
 147 مهءي  ا لي عواول ااءس فح  ااحيوي  -
 147 ااام ير فد ااا و  ااحيوي  -

 111 و ا  ل م ظء  اااحر اآلف ا 
 111 حي تي   زيلي  اآلف   -
 111 وراص   اآلف   ق   اا راح -
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 110 اااحهوه ااهصي  الءزحع  -
 110 ااءس فح  ااائري ي  -
 110 ااء يهاا  -
 110 اااحر ااء   و   -
 116 ااءس فح  ااحيوي  -
 116 ااطرا   اازحاعي  -
 116 ااريزي  ي   ااءيس  يسي ااءس فح   -
 116 و   و  اا   ل اا   تد -

 114 المراجع العربية
 111 المراجع االجنبية

 116 المؤلف في سطور
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 المقدمــة
علة اارغم ون ا  ف رر ااحجر هد ف رر عرزيممم ، ات ا  ااء ط ممم  اا رزيممم  اايوم ت مممه ون ااء ممم          

ااءانلر  علة و ممماوا اا  ام فد وج   اعء   ااحجر اازحاعد علة ااء ممماوا ااائمممري د  ااا ريذي اضممم ف 
ااجه،   اإ ب ارغم  اتوس  ي ا ون ال   ا هم اعذ ووضممممممو  اآلف ا ااهعيل   اخحه   اازحاعد علة وحءل

م  و ظم ااه   اا رزي  ا  ام لسن اءي ل  ت مممممممممممممماوحا اغلر احاي ا تل  اازحاعي   ااغذا ي  ون ا   اا  ام 
ااءنالر ،  م  هذا ااحر   اااج حي  ااواس    اا ئط  ت  د مي ار احاء اي  اعو  اا هوه ون اآلف ا اازحاعي  

اتقمممممممممملدد ا  اعء   ااحجر اادممممممممممحد  صوا ي ه    ت وا هو  ااءنالر   اااد ت ه آف ا  ز  ي  فد وو  ل  
م فيء  اقممهحا 0394علة صوا ين ااحجر اازحاعد، ا  ا  ا   ص  و  الحجر اادممحد قممهح فد ا حز  ع م 

م ا   تئممري  بء   اسممايراا اا   ت ا  و اج تل  ون ااوتل ا ااءاحهر اتوريسي  كلهع و   0193ااء  ي  ع م 
م  رد اتاراااا ضمممه هذا اآلف  ضمممه 0191اوحاا ،  ء  اتنذا فر  ممم  فد ع م اعو  حئمممرر ع ر ممم ا  و 

ااء اج ا اازحاعي  اا  او  ون ااوتل ا ااءاحهرد او  علة و مممممممماوا ااء ط   اا رزي ، ف ه اقممممممممهحا ودممممممممر 
م  ون  م تو د  ااءءل مم  ااءغرزيمم  فد 0700م تلهمم  اا ممممممممممممممواا  عمم م 0714صمم  و  ااحجر اازحاعد عمم م 

م علة اااواادد ا  و  ح   ب مممممممممممممميط  كين صوا ين ااحجر اازحاعد اا رزي   تلإ 0769  0766اا مممممممممممممم واا 
 ااءط    فد ااه   ااءا هو  تظلر حجم اانلل  ااثغراا ااءواوار فد صوا ين ااحجر اازحاعد اا رزي د

ل  ع ا  اا ا   ااح اد ولهع ااة كي   اهءي  ااحجر اازحاعد فد حء ل  اتون ااغذا د اا رزد ون    
ت مممليت ااضممموا علة اآلف ا ااهعيل   اهءيال ، فضممملع عن ووضمممو  اخحه   اازحاعد  ااءن  ر اااد لءسن 

 ا  تج به اتون ااغذا د اا رزد و ا  لعد
 وااله ااءوف                    

 المؤلفان                        
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع 
 I المقدمة

 االولالفصل 
 نظرة عامة في اآلفات الزراعية الحيوية

 3 المقدمة
 3 تعريف اآلفة

 5 العوامل المؤثرة في حالة اآلفة
 11 أسباب ظهور اآلفة

 الفصل الثاني
 اآلفات الزراعية الحيوية أنواعها وأضرارها

 13 المقدمة
 13 اآلفات الزراعية الحيوية

 13 مسببات االمراض
 19 األدغال 

 31 الديدان الثعبانية
 36 الرخويات

 31 األكاروسات
 11 الحشرات

 11 الطيور
 53 الخفافيش

 الفصل الثالث
 اآلفات الدخيلة المفهوم واألهمية وطرائق الدخول

 57 المقدمة
 57 تعاريف مهمة 

 61 األهمية االقتصادية لآلفات الدخيلة
 63 طرائق الدخول واالجتياح

 الفصل الرابع
 اآلفات الدخيلة أنواعها وتقييم مخاطرها
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 73 المقدمة

 73 أمثلة عالمية في اآلفات الدخيلة
 79 اآلفات الدخيلة في العراق

 11 العوامل المؤثرة في انتشار اآلفات الدخيلة
 13 تقييم مخاطر اآلفات الدخيلة

 الفصل الخامس
 اإلرهاب الزراعي مفهومه وأسلحته

 91 المقدمة
 91 اإلرهاب الزراعيمفهوم 

 91 أسلحة اإلرهاب الزراعي 
 93 اآلفات الزراعية

 121 مستلزمات اإلنتاج الزراعي
 121 مبيدات األدغال

 الفصل السادس
 إدارة اآلفات الدخيلة واإلرهاب الزراعي

 125 المقدمة
 125 استراتيجيات إدارة اآلفات الدخيلة

 125 التشريعات والقوانين المنظمة
 113 استبعاد اآلفة
 111 احتواء اآلفة

 111 تطوير مفهوم األمن الغذائي
 115 حماية اإلنتاج الزراعي

 117 المصادر
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 رابعًا: االكاروسات 
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 ااء هو  

ل ه علم ات  ح سمممممممم ا )ااحلم  اا راا(  احهاع ون اا لوم ااحهوث    مممممممم ي ع ب ارغم ون و رف  اخ  مممممممم   
ال راا  حمم تا ااجر  اااد  مم   ل مم  د و لمم  هو  حيوا مم تممه ، ات ا  حممها مم  هممذا اا لم امم اا ون  اا ممهلءمم 

األهءي  اتصاد ال  الذا ااءردلي ا اادغيرر اااد اماااا معهااه  بئسل   ير عل  اا  وا اا ا  األعيرر 
األعهاا  صال اا ثير ون اااد مع  ت  لوح  اسانهام و يهاا ااحئراا اا ضوي  ااءد     اااد ماا ااة 

ااحيوي  ال  ح سمم ا ،  إ ا مضممر   اذاإ مي ار ااء مم ح ا ااءزح ع   اااغير ااح قممل فد اا ظ م اازحاعد ، 
هذا اا واول ماا ااة  لوحه  بئممممممممممممممسل آف ا وهورر ال ت اهاء م  م ظ ح ااهاحسممممممممممممممين  ااءنادممممممممممممممين اايل  

هوه    ط  تل   علص تل  ب   قر اا يل  ااءنالر  ااحاائنيه األ وا  ااض حر  ااءريهر و ل   و رف  مسراح حي
ااضممممممممممم ف  اا ور فيل   تو يرل  فد تح ي  وس فح    اح  ال د اذاإ ل ممممممممممم ه د م  مصهم هذا اا ا   ال  حح 
اا رزد ااذي ح  ات ون علاه ت مممممممليت ااضممممممموا علة هذا ااءجءوع  ون اا     ا ون اا واحد ااادممممممم يري  

ل   ي  فيل   اااحوحاا اااد حاف ت ااا  ل  فد تلإ اا يل ا   ري عزال   احاسمما ااءظلري   اا يل ا اااد ت
فضممممممملع عن ت مممممممليت ااضممممممموا علة مهم ااجوا ر اا يلي   ااحي تي  ال  ح سممممممم ا  األ وا  ااضممممممم حر ا   ممممممم   

 و  ع ا  وزح ع ته  حيوا  ته  مس اير   ري ااءس فح  اا يءي  ي   غير اا يءي  ي د اذاإ ف   هذا اا ا   ل ه
ألهم ااجوا ر األسمممم سممممي   اتصادمممم ال   عءلي ا ااءس فح  اءج وي  ااحلم  اا راا ، اذا محاو م  لئممممسل هذا 
اا ا   ا    مسمممممممم سممممممممي   ولء  فد ااءسا   اا رزي  اااد ت   د ون   ه  اضممممممممال فد اا ار اان قمممممممم  ب لم 

 هذا ااءج  د ات  ح س ا  م  م و  فد ااوصت  ر ه صه صهوت ال راا ورا  ع ولء ع فد
 ت ل مممممممم  د فد  ل ل  هذا ااا هلم ات م  متواه ب ائممممممممسر ااجزيل اله اوح ع هااج  ح عليل  اا مممممممميه 

 علا حءيه اء  صهو ا ون عو  فد وج   ت ظيم ملس    وراا  هذا اا ا  د
 والله ولي التوفيق

 
 

 المؤلف
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 المحتويات 

 الصفحة الموضوع
  اخههاا -
 1 ااء هو  -

 43-2 األول : االكاروسات ، األهمية والتصنيفالفصل 
 4 علم ات  ح س ا  ت حينه  -
 5 األهءي  اتصاد ال  ال  ح س ا  -
 6 اا واول ااء ال  ااة  ج ح ات  ح س ا  -
 8 اا واول ااء ال  ااة ا ائ ح ات  ح س ا  -
 11 ااءوص  اااد يرد ال  ح س ا  -
 14 ت  يم ات  ح س ا  -
 13 اا ظ م األ حزد -
 16 اا ظ م األوريسد -
 18 اا ظ م ااحهوث -
 26  ظ م  را از  -

 11-45 الفصل الثاني : تجهيز االكاروسات للدراسات الحيوية والتصنيفية 
 46 مون تواه ات  ح س ا  -
 31 ااطري ااء اءهر فد حدر  ت هاا ات  ح س ا  -
 51 اء  ات  ح س ا  -
 51  ري اء   عز  ات  ح س ا محضي  ااء يئ   -
 51  ري اء   عز  ا  ح س ا ااءي ا اا ذب   ااء اح   -
 58  ري اء   عز  ات  ح س ا ااءاطرل  علة ااحيوا  ا -
 55 ااارزي  ااءنا ري  ال  ح س ا  -
 61 ااءواا ااء انهو  فد عءل كيل ا اااحءيل  وواقر تل   -
 64 تجليز ات  ح س ا الهحاس   -
 63 اااحضيراا ااءجلري  -
 61 تحءيل م  تد ير ات  ح س ا علة لرا ال  -



 
 

184 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 الصفحة الموضوع

 65 بيئات تحميل أو تصبير الحلم االريوفي أو رباعي األرجل -
 11 عطواا عءل اائريح  ااءجلري  ال  ح س ا  -

 116-12 الفصل الثالث : تركيب ووظائف األعضاء الخارجية لالكاروسات 
 14 ااجليه م  االيسل اان حاد  -
 13 و     ا م ات  ح س -
 11 ااج م اار د  -
 11 اار ون  -
 81 األصهام ااءلء ي   تحوحاتل   -
 82 و ط   ااج م  -
 81 و ط   األحال  -
 85 األحال  تحوحاتل   -
 51 الاءييز كين ااذ وح  اخ  ثاألحال  در  ت  يءي   -

 51 األرجل كصفة تقسيمية للتمييز بين عوائل الحلم المختلفة 
 52 و ط   و عر ااج م  -
 52 ااز ا ه ااءرت ط  بء ط   ااج م  -
 55 اائ يراا  ااراح ا ااءرت ط  بج م ات  ح س -

 125-111 الفصل الرابع : األعضاء الداخلية ونمو وتطور االكاروسات 
 118 ااجل م ااه حي  -
 118 ااجل م االضءد  -
 111 ااجل م ااا  سلد  -
 115 ااجل م ااا ر د  -
 121 ااجل م اخعرااد  -
 121 ااجل م اا د د -
 121 ااجل م ااغهي -
 122 ااا   ر  اااطوح ااج ي د -
 124  ض  اا يض  وراحل تطوح ات  ح س ا  -
 123 وراحل  ءو  تطوح ات  ح س ا  -

 134-141 الفصل الخامس : الحلم نباتي التغذية والبيئة 
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  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 الصفحة الموضوع

 141 اا واول ااء ال  ااة  لوح ااحلم    تد اااغذل  بئسل آف   -
 142 ااحلم  عوا له اا   تي   -
 142 ترضيل اا   ل  -
 143 ااا  فد علة اا   ل  -
 145 تم ير ب ض اا واول اا يلي  فد ااحلم    تد اااغذل  -
 145 ااحراحر  -
 146 اار وز  -
 146 ااءطر -
 146 ااضوا -
 148 سلو ي ا  ت ير ا م واح ااحلم ااهاعل  فد اا ي ا -
 131 ت ظيم ف ها  ااء ا فد ااحلم    تد اااغذل   -

 Tetranychidae 133-211الفصل السادس : عائلة الحلم األحمر 

 135 اااد يف -
 138 ورا ح ما  س ااحلم األحءر ل اءه علة اخ  ث  -
 155 اادر ا ااءظلري  ااء اءهر الاءييز كين م وا  ااحلم األحءر -
 155 ااارا ير      ف األعض ا الحلم األحءر -
 155 مازاا اارم  اااغذل   -
 155 ااجل م االضءد -
 161 ااجل م ااا ر د -
 164 ااجل م ااا  سلد -
 163 اا يو   -
 165 ااغها ااحريري  -
 166 ب ض ااجوا ر اتصاد ال   ااحي تي  ا   ل  ااحلم األحءر -
 166 األهءي  اتصاد ال   ااضرح -
 168 ا حر حي ر اا    وا األحءر اتعاي اي -
 165 ااج د اخعد    تحهوه -
 111 ات ائ ح  -
 111 م وا  ااحلم األحءر    األهءي  اتصاد ال   -
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 الصفحة الموضوع

 Bryobiinae 116ااا ب  ااحت ع  ل   اتصاد ايااحلم  -
 Tetranychinae 182ااحلم اتصاد اي ااا ب  ااحت ع  ل   -

 & Tenuipalpidaeالفصــــــــــل الســــــــــابع : الحلم األحمر الكاذب والمروحي 

Tuckerellidae 
211-224 

 212 اااد يف -
 212 ااوقف اا  م ال   ل   -
 213 ورا ح تد يرد ألهم األا  س ااا ب   ا   ل  ااحلم األحءر اا     -
 215 األهءي  اتصاد ال  الحلم األحءر اا     -
 216 ا حر ااحي ر اا  و  -
 211 م وا  ااحلم األحءر اا      اا األهءي  اتصاد ال   -
 Brevipalpus 218األ وا  ااا ب   الج د  -
 Cenopalpus Pritchard & Baker 212األ وا  ااا ب   الج د  -
 Tenuipalpus Donnadieu 213األ وا  ااا ب   الج د  -
 Raoiella Hirst 211األ وا  ااا ب   الج د  -
 Aegyptobia Sayed 218األ وا  ااا ب   الج د  -
 Phytoptipalpus Tragardh 215األ وا  ااا ب   الج د  -
 Phyllotetranychus Sayed 221األ وا  ااا ب   الج د  -
 Tuckerellidae 221ع  ل  ااحلم األحءر ااءر حد  -

الفصــــل الثامن : األســــس التصــــنيفية واالقتصــــادية والحيوية لفوق عائلة الحلم 
 Eriophyoideaاالريوفي 

223-265 

 225 و هو  -
 225 ااا حيخ اااطوحي الحلم اتحيوفد -
 221 ت حيخ و رف   احاس  ااحلم اتحيوفد -
 225 ااوقف اا  م اروي ع  ل  ااحلم اتحيوفد -
 241 اااد يف -
 Eriophyidae 244ع  ل  ااحلم اتحيوفد  -
 Rhyncaphytoptidae 245اا   ل   -
 Sierraphytoptidae 231اا   ل   -
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 الصفحة الموضوع

 232 األهءي  اتصاد ال  اروي ع  ل  ااحلم اتحيوفد -
 235 ااارا ير اان حاي   ااهاعلي  احلم فوي ع  ل  ااحلم اتحيوفد -
 235 اان حادااارا ير اان حاي  م  ااءظلر  -
 235 ااج م اار د م  اا وم -
 251 ااج م اا هود األو ود -
 252 ااج م اا جزي  م ا ها  -
 253 ااارا ير م  األالزر ااهاعلي   -
 253 ااجل م االضءد -
 253 ال م ااه حا  -
 253 ااجل م اا د د -
 255 ااجل م ااا  سلد  -
 255 ااجل م ااا ر د -
 255 اا ضلدااجل م  -
 251 كيلي   حي تي  ااحلم حز عد األحال  -
 251 اا واول اا يلي   اا ئ ط ااءوسءد الحلم حز عد األحال  -
 255 ااحلم حز عد األحال  اا   ا -
 261 ااانده علة اا   ل اا   تد -
 261 ااحلم حز عد األحالا ائ ح  -
 262 حي تي  ااحلم حز عد األحال -
 262  اخعد  ااا   ر  -
 264 ا حر ااحي ر  -

 251-266 الفصل التاسع : الحلم الضار التابع لفوق عائلة الحلم االريوفي
 261 األ وا  ااض حر ون ااحلم ااا ب   ا   ل  ااحلم اتحيوفد -
 214 حلم كثراا م حاي اا ءثرا  -
 215 حلء  اائ ر اا طيرد علة اا  ر -
 211 حلم قهم ااحءضي ا  -
 218 حلم كراعم ااحءضي ا  -
 215 م  حلء  ا ار خ كرعم االوم  اا  ج يحلء  كراعم االوم  -
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 الصفحة الموضوع

 281 م  حلم اااين اتحيوفدحلء  كرعم اااين  -
 282 حلء  كراعم اازياو   -
 282 حلم اانوخ اارضد -
 283 م  ا  ح س ممحاح ااء  جوحلم كراعم ااء  جو  -
 283 ا  ح س قهم م حاي  ممه ح ااء  جوم  حلء  قهم ااء  جو  -
 285 م  ا  ح س ااطء  محلم قهم ااطء     -
 286 م  حلء  اا دل  ااج ف حلء  اااواا ااح ط   -
 Rhyncaphytoptidae 288األ وا  ااض حر ااا ب   ا   ل   -
 285 حلم  حي اااين  -
 Sierraphytoptidae 285األ وا  ااض حر ااا ب   ا   ل   -

 416-251 الفصل العاشر : مجاميع متفرقة من الحلم نباتية التغذية ومخزنية المعيشة 
 Tarsonemidae 252ع  ل  ااحلم ل ري اارسغ  -
 252 األهءي  اازحاعي  ا   ل  ااحلم ل ري اارسغ -
 254 ااوقف اا  م ال   ل   -
 255 الحلم ل ري اارسغا حر ااحي ر اا  و   -
 256 م وا  ااحلم ل ري اارسغ ااءلء  اصاد ال ع  -
 Tydidae 412ع  ل  ااحلم ااا وهوهي  -
 412 ااوقف اا  م ال   ل   -
 412 اااءييز كين األا  س  -
 413 ون ااحلم ااا ب  ا   ل  ت وهوهياأل وا  ااض حر  -
 Penthalidae 416  اا   ل  كي ث ايهي -
 416 وءيزاا اا   ل   -
 416 األ وا  ااض حر ون ع  ل  كي ث ايهي -
 411 حلم ااح و   ااءواا ااغذا ي  ااءنز    -
 Acaridae 411ع  ل  ااحلم ات  حيهي  -
 411 وءيزاتل   -
 412 األ وا  ااض حر ون ااحلم ات  حيهي  -

 448-411 الفصل الحادي عشر : القراد ذو األهمية الطبية والبيطرية
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 الصفحة الموضوع

 418 و هو   -
 415 اادر ا ااءءيزر ا   ل  اا راا اادلر -
 421 اادر ا ااءءيزر ا   ل  اا راا االين -
 424 ااائريال ااهاعلد ال راا -
 424 ع  ل  اا راا اادلر -
 423 األهءي  اتصاد ال   ااط ي  ال راا اادلر -
 426 ا حر حي ر اا راا اادلر -
 421 اا لون  اا  ااا  -
 441 ااءوحفواواي  ااءءيزر ألهم ما  س اا راا اادلراادر ا  -
 441 ع  ل  اا راا االين -
 442 األهءي  اتصاد ال   ااط ي  ال راا االين -
 443 ا حر حي ر اا راا االين -
 445 اادر ا ااءوحفواواي  ااءءيزر ألهم ما  س اا راا االين -
 446 صراا ااها ج م  صراا ااطيوح  -
 446 وس فح  اا راا  -

 412-445 الفصل الثاني عشر : الحلم ذو األهمية الطبية والبيطرية
 431 حلم ااجر  -
 Sarcoptidae 431فوي ع  ل  حلم ااجر  اا  ح وزاد  -
 431 ات ائ ح  األهءي  ااط ي   -
 431 ااوقف اا  م -
 432 ا حر ااحي ر  -
 434  ري ا ائ ح اخق ب   -
 434 ا ائ ع  تئنيه اخق ب ا ااجرزي   -
 434 ااطرال ااجرزد -
 Psoroptidae 435ع  ل  حلم ااجر  اا وح زاد  -

 431 األا  س ااا ب   ا   ل  حلم ااجر  اا وح زاد 
 431 ا حر ااحي ر اا  و  -
 431 وس فح  حلم ااجر   -
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 الصفحة الموضوع

 438 حلم ااح  سي   اتاال ب ا ااجلهل   -
 Pyroglyphidae 438حلم ع  ل  ااغ  ح ااء زاد  -
 Trombiculidae 451حلم ااايروس ااحسد ون اا   ل   -
 452 األهءي  ااط ي  ال   ل   -
 453 ا حر ااحي ر  -
 456 األهءي  ااط ي  احلم ااايروس ااحسد  -
 458 ااءس فح   -
 Demodicidae 458حلم اا   ل   -
 Pyemotidae 461حلم اا   ل   -
 Dermanyssidae 462حلم اا   ل   -
 Listrophoridae 465حلم اا   ل   -
 Cytoditidae 465حلم اا   ل   -
 Laminosioptidae 461حلم اا   ل   -
 461 حلم ااري  -
 461 و هو   -
 Analgoidea 468فوي ع  ل  حلم ااري   -
 Pterotichoidea 411فوي ع  ل  حلم ااري   -
 Freyanoidea 412فوي ع  ل  حلم ااري   -

 451-414 الفصل الثالث عشر : اكاروسات نحل العسل 
 413 ت  يم ا  ح س ا اا حل بح ر علصال  ب ا حل -

 413 األ وا  ااءاطرل 
 413 األ وا  ااء  وا  كواسط  اا حل
 413 األ وا  ااء اض ف  فد اانلل 

 413 بح ر اا يل   اا لونت  يم ا  ح س ا اا حل  -
 413 حلم ااءنلر ا -
 415 ااحلم ااءرارس -
 418 ااحلم ات ا  اد -
 418 ااحلم ااءاطرل -
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 الصفحة الموضوع

 415 األ وا  ااءاطرل   -
 415 اار ح ا -
 Euvarroa sinhai Delf. & Bak. 483حلم اار ح ا ااء ءة  -
 483 حلم اا د  ا االوا ي   -
 Tropilaelaps clareae Delf. & Bak. 488ااحلم ااءاطرل  -

 Melittiphis alvearius Berlese 485ااحلم ااءاطرل  -
 485 األ وا  ااء  وا  كواسط  اا حل -
 451 األ وا  ااء اض ف  فد اانلل  -

 321-452 الفصل الرابع عشر : المكافحة غير الكيميائية لالكاروسات 
 454 و هو   -
 454 ااءس فح  ااط ي ي   -
 453 اا واول ااحيوي  -
 455 عواول ااء   و  اا يلي   -
 456 ااءس فح  ب اوس  ل اازحاعي   -
 456  ري   اازحاع  -
 456 ااا ءيه -
 456 ااه حر اازحاعي   -
 451 ت ظيم ااري  -
 451 محاع  مق  ع و   و   -
 451 ااءد  ه اا   تي   -
 451 ااءس فح  ااءيس  يسي   ااريزي  ي   -
 451 ااوس  ل ااءيس  يسي   -
 458 ااوس  ل ااريزي  ي   -
 458 ااءس فح  ب اوس  ل ااائري ي   -
 455 ااءس فح  ااحيوي   -
 455 ات  ح س ا  ااءس فح  ااحيوي   -
 311 ااءرارس ا ات  ح سي   -
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 الصفحة الموضوع

 311 ااءرارس ا اا     ي  -
 311 ااءرارس ا ااحئري  -
 311 ااطريلي ا  -
 311 ااء    ا ااءرضي   -
 315 ااءس فح  ااءا  ول  -
 321 م ظء  اااحر اآلف ا  -

الفصــل الخامس عشــر : المكافحة الكيميائية لالكاروســات ، األســس والمشــاكل 
 والحلول

322-361 

 324 و هو   -
 324 مسد ااءس فح  اا يءي  ي  ال  ح س ا  -
 326 ااءئ  ل اا  تج  عن ااءس فح  اا يءي  ي   -
 326 تلوث اا يل  ب اء يهاا -
 326 ت ءم اخ      -
 341 ااام ير فد اااوام  ااط ي د  -
 341 تلوث ااء ا ب اء يهاا  -
 346 تلوث ااارز  ب اء يهاا -
 334 تلوث االواا ب اء يهاا -
 335 تلوث ااغذاا ب اء يهاا -
 338 و   و  ات  ح س ا ار ل ااء يهاا  -
 338 ورلوم ااء   و   -
 335 ت  حيف ولء  -
 351  حا   و   و  ات  ح س ا ار ل ااء يهاا  -
 353 ويس  يسي   ئوا ااء   و   -
 351 حلو  وئسل  ااء   و   -

 518-362 الفصل السادس عشر : مبيدات االكاروسات 
 364 و هو  -
 364 األسد ااء اءهر فد ت  يم و يهاا ات  ح س ا  -
 365 و يهاا ات  ح س ا غير اا ضوي  -
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 313 و يهاا ات  ح س ا اا ضوي  ااط ي ي   -
 313 اازيوا -
 315 و يهاا ات  ح س ا    تي  ااءدهح -
 386 و يهاا ات  ح س ا و لسر زي  ااءدهح -
 388 ااءدهحو يهاا ات  ح س ا حيوا ي   -
 385 و يهاا ات  ح س ا اا ضوي  ااءد      -
 385 ااهاي   وار في و و يهاا ات  ح س ا ون وجءوع   -
 351 و يهاا ات  ح س ا اا لوحي ي  اا ضوي  -
 358 و يهاا ات  ح س ا اار روحي  اا ضوي  -
 513 و يهاا ات  ح س ا اا  حز و تي   -
 511 و يهاا ات  ح س ا اا  ور  ر يهل  ااءد     -
 511 وث ط ا اا ءو ااحئري   -
 516 و يهاا ا  ح سي  ت اءد اءج وي   يءي  ي  ونالر   -

 536-515 معجم مصطلحات علم االكاروسات 
 552-531 المراجع العربية

 565-554 المراجع األجنبية
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 مقدمة المؤلف

ات  ح سممممممم ا م  ااحلم    تد اااغذل   احهر ون م ثر وردممممممملي ا األحال مهممممممممممممممممممممممءي  فد اازحاع  ت ه         
ااءحءي  )اا يوا اازا اي   اا لسممممممممممايسي   األ ر ي اا لسممممممممممايسي (، ا  ت ه ون اآلف ا ااءلء  اااد ت مممممممممم ر 

د هو  فع مممممم  ر   يرر اءح قمممممميل اازحاع  ااءحءي  فضمممممملع عن ول اء  ب ضممممممل  ا عهاا ااحيوي  ااء ممممممان
وس فح  ااحئممممرااد ا  قممممغر حجم ااحلم ا ل و ه      ع مصل لمممملرر  و رف  و  ح   ب احئممممراا، ب ارغم ون 
اا م اال  ل ون اا ار  ااءراا  اااد  ئممممممممممممممرا حو  هذا ااءجءوع  ون اا     ا، ات م  ه  ن ح ا  ااة 

ذا اا ا        حااا ااح ح ااءزيه ون ااء لوو ا ع قممممممممم  حو  حلم اازحاع ا ااءحءي د ا  ااح ا  اءثل ه
ااطل م   ااحئممممممممممممممريين  اا م ولين فد وجم   وسم فحم  اآلفم ا  ااءزاحعيند ا  همذا اا ام   ل اءمه علة اا راس 

(  ااذي Short Course on Mites of Greenhousesاااهحي د ااذي سممممممم    م  ماراه تحت ع وا  )
ام ط ي د اا ريط  د  لث وراا عل  األعو ص م ك ئمممممممرا ااء له ااه اد ا لم ااحئمممممممراا فد واحف ااا حيخ اا

د  صه قمممءم هذا اا وحس اء ممم عهر  ت ليم ااطل   ااحئمممريين  اا  ولين فد وج   وس فح  0779-0777
اآلف ا  ااءزاحعين علة تئنيه ات  ح س ا ااءواوار علة ااءح قيل ااءزح ع  ااعل اا يوا ااءحءي ، 

 مسمم اير وس فحال   صه تم ااار يز فد هذا اا راس علة عءلي   فضمملع عن اخاء م بحي تي  هذا ات  ح سمم ا
تئمممممنيه ااحلم  تدممممم يره   اإ أل  مي عءلي  وس فح  ت اءه علة ااائمممممنيه اادمممممحيال ا و  اآلف   هد 

 ااءرا ح اجءي  ااء لوو ا اان ق  حو   اإ اا و د
   فح  ااءا ل فد هذا اا ا   تم ت     ووضممممممممممممممو  ات ائمممممممممممممم ح  ااضممممممممممممممرح  ااجوا ر ااحي تي   ااءس

 ب ت  ح س ا اان ق  ب ازحاع  ااءحءي ، فضلع عن ا ح ااحلم ااءرارس فد ااءس فح  ااحيوي  الحلمد
لضممممممممممممم هذا اا ا    ل   مكوا ، لممممممممممممءل اا    األ   و هو  عن ااءح قمممممممممممميل  ااحلم فد اازحاع  

  اء  ااحلم ي  الحلمد مو   را ااءحءي ، مو  ااردمل ااث  د ف ه اهام ب اجوا ر ااادم يري   ااءظلري   ااحي ت
 حرظه  تجليزا الهحاس  ف    ع وا  ع الردل ااث اث ون اا ا  د مو  اا    ااث  د ون اا ا   ف ه ت  ول و  
ووضممو  ااادمم يف  ااحي تي   ااءس فح  ون عل  ااردممو  اا مما  اااد ضممءل   اااد ت   ات ب ااا ب ، ااحلم 

 ااحلم لممممممممممممم ري اارسمممممممممممممغ  False Spider Mites   وتد اا      ااحلم اا  Spider Mitesاا    وتد 
Tarsonemid Mites  ااحلم اتحيوفد Eriophyid Mites  ااحلم ات مم حيممهي Acarid Mites   م وا 

معرا ون ااحلم علة اااوااد، مو  ااجوا ر ااائمممممممنيدمممممممي   ااحي تي   اسمممممممانهام ااحلم ااءرارس فد ااءس فح  
ءم م اا م   ااثم امث ون اا ام   اامذي ضممممممممممممممم  ل م  فدممممممممممممممو  حو  حلم اام ااحيويم  ف مه  م  مت ووضمممممممممممممم  اها

Phytoseiids  حلم اامممممممممممممممم Laelapids  األ وا  األعرا علة اااواادد  ء  لضمم اا ا   فد  ل واه و مرااع 
ب اءجلا ااءاندممممممممممممدمممممممممممم  فد علم ات  ح سمممممممممممم ا  اء ي ا ات  ح سمممممممممممم ا  وواص  األ ار يت اان قمممممممممممم  

 ب ت  ح س اد
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 مقدمة المترجم

ا  علم ات  ح سمممممممممممممم ا فد ااو ن اا رزد تما  ل ه ون اا لوم ااحهوث  اااد اعلت ااة ااج و  ا 
اا رزي ،  ع قممممممممممم  فد  لي ا اازحاع   اا يطرر   اإ اء  لئمممممممممممسله ااحلم  اا راا ون آف ا علة ااءح قممممممممممميل 

 اازحاعي   ااءواا ااءنز     حيوا  ا ااءزحع د
ي  ل  د ااح ا  ااة توفير اا ار  ااءراا  ااءلء  فد هذا ا  حها   هذا اا لم فد ااء ط   اا رز

اا لم ب الغ  اا رزي  اائممممممممممممممجي  ااط ار  اا  حث اا رزد علة احاسمممممممممممممم  هذا اا لم  ت  يه ون مال ك  ا ص عهر 
و ا  لي  حقي   فد علم ات  ح س ا تضم ايلع ون اا  حثين  ااهاحسين ااذون ت   علة ع ت لم حءل حال  

( اء اره Mites of Greenhousesاعء ع الذا اااواه ف ه صءت كاراء  اا ا   ااءوسمممممممممممممموم )هذا اا لم،   
فد  Fudan هو ون علء ا ات  ح سمممممممممممممم ا فد ا و   فواا   Zhi-Qiang Zhangاألسمممممممممممممما   ااه اوح 

لممم غل ي اادممميند   اإ تحت ع وا  )حلم اازحاع  ااءحءي (د حيث وا     هذا اا ا   وجءوع  ااحلم اااد 
ااءح قمممممممميل ااءنالر  فد اازحاع  ااءحءي ،  صه ت     ااء اف هذا ااءجءوع  ون ااحلم ون ااجوا ر تل ام 

ااائمممنيدمممي   ااحي تي   ااءس فح ، فضممملع عن اسمممانهاوه اءجءوع  ايهر ون األلمممس    ااءر تيال ااادممم يري  
ر ون  اإ اا م اا  ياااد ت ممممممممملل عءلي  اااءييز كين م وا  ااحلم اان قممممممممم  ب ازحاع  ااءحءي د اضممممممممم ف  ااة 

ااءدممم اح اااد اعاءهه  ااء اف فد ا ج م  ا به  اااد تئمممسل بحه  اتل  ووسممموع  ولء  ال  ولين فد وج   
علم ات  ح سمم ا،  ام و  ممة ااء اف ملضمم ع م  لضمم  فد  ل ل   ا به ااءلح  اان قمم  ب    ين  ودمم اح 

ه فد علم ات مم ح سمممممممممممممممم ا ون وجلا ااء لوومم ا اااد لءسن ون علالمم  ات ل  علة  ممل ومم  هو اممهومم
 ا حي ا  ااءواص  اان قممممممم  ب ت  ح سممممممم ا علة لممممممم س  ااء لوو ا اا  اءي  )ات ار يت(، ا  ووضمممممممو  هذا 
اا ا   مقممم ال اايوم ح ا  ولح  و  اااوسممم  ااح قمممل فد و ممم ح ا اازحاع  ااءحءي  علة و ممماوا اا راي 

 ا ااحئممممممممري   ات  ح سممممممممي  علة ااءح قمممممممميل  ااء ط   اا رزي   و  قمممممممم حر هذا اااوسمممممممم  ون  لوح اآلف
 اازحاعي  ااءحءي د

معيراع محاو م  م و  صه  ف ت فد تراء  هذا اا ا    إلدمممممم   وحاواا بمو     زلغ  عرزي  سممممممل مممممم  
                                               ورلوو د 

 والله الموفق
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 13 اإلهداء
 16-15 المؤلفمقدمة 

 11-17 مقدمة المترجم
 16-19 الباب األول: األساسيات في حلم الزراعة المحمية

 الفصل االول
 الزراعة المحمية نباتاتها وحلمها

11-31 

 13 المقدمة -
 13 الزراعة المحمية أو المغطاة -
 17 حلم الزراعة المحمية -
 32 مكافحة الحلم في الزراعة المحمية -
 33 المصادر -

 الفصل الثاني
 مقدمة في االكاروسات

35-66 

 31-37 المقدمة -
 39 المظهر والتركيب -
 39 أقسام جسم االكاروس -
 12 الجسم الفكي -
 13 منطقة الجسم -
 16 األرجل -
 11 تقسيم االكاروسات -
 Opilioacariformes 52فوق رتبة  -
 Opiliacarida 52رتبة  -
 Parasitiformes 51فوق رئيسة  -
 Holothyrida 51رتبة  -
 Mesotigmata 51رتبة  -
 Ixodida 53رتبة  -
 Acariformes 55رتبة  -
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 Oribatida 55رتبة  -
 Prostigmata 56رتبة  -
 63 المصادر -

 الفصل الثالث
 االكاروسات طرائق وتقنيات

67-16 

 69 المقدمة -
 69 النباتاتجمع الحلم من  -
 71 جمع الحلم من التربة -
 73 مالحظات مهمة في جمع الحلم -
 71 حفظ الحلم للدراسة -
 75 تجهيز الحلم للدراسة المجهرية -
 12 تربية الحلم -
 11 المصادر -

 116-17 الباب الثاني: تشخيص وحياتية ومكافحة حلم الزراعة المحمية
 الفصل الرابع 

 Tetranychidaeالحلم العنكبوتي  
19-152 

 91 المقدمة -
 91 الصفات المميزة للعائلة -
 93 تاريخ الحياة والحياتية -
 96 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Tetranychus  urticae 96النوع  -
 T.cinnabarinus 129النوع  -
 T.ludeni 113النوع  -
 T.kanzawai 115النوع  -
 T.turkestani 111النوع  -
 Eotetranychus lewisi 112النوع  -
 E.sexmaculatus 111النوع  -
 Panonychus citri 113النوع  -
 Oligonychus perditus 116النوع  -
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 Bryobia spp 116أنواع الجنس  -
 119 المصادر -

 الفصل الخامس
 Tenuipalpidaeالحلم العنكبوتي الكاذب 

151-172 

 153 المقدمة -
 151 الصفات المميزة للعائلة -
 155 تاريخ الحياة والحياتية -
 156 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Brevipalpus obovatus 157النوع  -
 B.phoenicis 162النوع  -
 B.russulus 163النوع  -
 Tenuipalpus pacificus 161النوع  -
 166 المصادر -

 الفصل السادس
 Tarsonemidaeالحلم شعري الرسغ   

171-111 

 173 المقدمة -
 173 الصفات المميزة للعائلة -
 175 تاريخ الحياة والحياتية -
 176 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Polyphagotarsonemus latus 112النوع  -
 Phytonemus pallidus 117النوع  -
 Hemitarsonemus laticeps 191النوع  -
 Xenotarsonemus belomntoides 196النوع  -
 Tarsonemus confuses 191النوع  -
 T.bilobatus 199النوع  -
 T.floricolus 121النوع   -
 121 المصادر -

 الفصل السابع
 Eriophyidsالحلم االريوفي 

115-131 
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 117 المقدمة -
 117 االريوفيالصفات المميزة للحلم  -
 111 تاريخ الحياة والحياتية -
 119 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Aculops lycopersici 119النوع  -
 Epitrimerus alinae 115النوع  -
 Aceria lycopersici 119النوع  -
 Paraphytoptus sp. 119النوع   -
 119 حلم القرنفل -
 131 المصادر -

 الثامنالفصل 
 Acaridaeالحلم االكاريدي 

139-173 

 111 المقدمة -
 111 الصفات المظهرية للعائلة -
 111 تاريخ الحياة والحياتية -
 113 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Rhizoglyphus robini 113النوع  -
 R.echinopus 151النوع  -
 Tyrophagus spp 156أنواع الـ  -
 Mycetoglyphus fungivorus 165النوع  -
 166 المصادر -

 الفصل التاسع
 أفات حلمية أخرى 

175-116 

 177 المقدمة -
 Siteroptidae 177عائلة  -
 Penthalidae 112عائلة  -
 Tydeidae 111عائلة  -
 Tuckerellidae 111عائلة  -
 Oribatida 113مجموعة الحلم الخنفسي  -
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 111 المصادر -

 361-117 الثالث: الحلم المفترس، التشخيص والحياتية واألهمية الباب
 الفصل العاشر

 Phytoseiidaeحلم الفايتوسييدي 
119-332 

 191 المقدمة -
 191 الصفات المظهرية للعائلة -
 191 تاريخ الحياة والحياتية -
 195 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 persimilis Phytoseiulus 321النوع  -
 Neoseiulus cucumeris 311النوع  -
 N.barkeri 317النوع  -
 N.californicus 311النوع  -
 N.fallacis 319النوع  -
 N.longispinosus 312المفترسين  -
 N.womersleyi 312النوع   -
 Galendromus occidentalis 313النوع  -
 Iphiseius degemerans 313النوع  -
 311 أنواع مفترسة ثانوية -
 316 المصادر -

 الفصل الحادي عشر
 Laelapidaeالمفترسات الاليالبيدية 

331-316 

 333 المقدمة -
 333 الصفات المظهرية للعائلة -
 331 تاريخ الحياة والحياتية -
 331 األنواع المهمة في الزراعة المحمية -
 Hypoaspis aculeifer  335النوع  -
 Hypoaspis miles 337النوع  -
 339 مفترسات أخرى  -
 311 المصادر -
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 الفصل الثاني عشر

 أنواع أخرى مفيدة من الحلم
317-361 

 319 المقدمة -
 Mesostigmata 319رتبة  -
 Parasitidae 319عائلة  -
 Ascidae 351عائلة  -
 Prostigmata 351رتبة  -
 Stigmaeidae 351عائلة  -
 Anystidae 351عائلة  -
 Cunaxidae 355عائلة  -
 Erythraeidae 356عائلة  -
 Tydeidae 351عائلة  -
 359 المصادر -
 372-363 المالحق -
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 مقدمة المؤلف

ا  اا هوه ون علء ا اتحي ا   اء  تنوفوا ون اا ءل فد وج   احاسممممممممممم  ااحلم  اا راا   اإ ب ممممممممممم ر       
قمممغر حجم هذا اا     ا  قممم وز  حقمممهه   ااا  ول و ل د فضمممل عن ا  عءلي  تدممم يف ااحلم ت ه ون 

  ف  ااةااءل م ااءث ط  اللءم، حيث تحا ج ااة  را   ت ظيف ع قممممممممممممم  ا ءل اائمممممممممممممرا ال اازا اي ، اضممممممممممممم
ودممممممممممطلح ته اان قمممممممممم   ور تيحه ااائممممممممممنيدممممممممممي  ااء  هر،  ذاإ ف   ااحلم لرا ر ااة اا هوه ون ااارا ير 

  ا ااءظلري  و  ح   ب احئممراا ا د وام اعاء اه  فد تءييز ات  ح سمم ا وثل صر   اتسممائمم  ح  اتا ح د
  اإ ب مممم ر مي ار األهءي  اا ءل و  ات  ح سمممم ا  اا اتهءي  اازحاعي  مقمممم حت اايوم و ممممما  ضممممر حي  

اتصادمممممم ال  ال  ح سمممممم ا فد ااءج   اازحاعد   اإ ب ارغم ون قمممممم وز  اا ءل و  ات  ح سمممممم ا اازحاعي  
ب مممممممم ر صل  ااء رحاا ااهحاسممممممممي  اان قمممممممم  ب ت  ح سمممممممم ا فد ااج و  ا اتوريسي   صل  اا  ولين فد وج   

 اا  ااطرا   االمومم  خااحر ااحلم اازحاعد ا  ولءمم  هممذا اا امم   هو توفير ااء لوومم ا  األا تدمممممممممممممم يرلمم د
ال  ولين فد وج   وس فح  اآلف ا اازحاعي   الطل    اإ اسممممممممما  اا ااة األسمممممممممد ااء اءهر فد  ظ م اااحر 
اآلف اد  ء  ولهع اا ا   ااة كي   ا ح ااء رف  ب اجوا ر ااحي تي   اا يلي   اا لو ي  الحلم ااض ح  و رف  

احلم  ااحئممممممممممراا  تو يف تلإ ااء لوو ا فد تطوير ااطرا   ااء ممممممممممانهو  فد كراو  معهااا ااحيوي  ون ا
اخااحر ااءا  ول  الحلم اااد ت وم علة ااا  ول كين  را   ااءس فح  ع قممممممممممممممم  و  كين ااءس فح  اا يءي  ي  

اء اف ا  ااحيوي د ا   ظرر سمممري   ااة وحاوي ا اا ا   تئمممير ااة و هاح ااا و  فد ااء لوو ا اااد صهول 
ال راا  اااد تءسن اتعير ون اااءييز كين ااحلم  ز ي  وردمممممممملي ا اتحال  ااطرا   ااء ممممممممانهو  فد كراو  
اخااحر ااءا  ول  الحلم، اضمممممممممممممم ف  ااة توفير ااء لوو ا ااحي تي   اا يلي   اا مممممممممممممملو ي  ا  وا   اا األهءي  

 احلم ح ب ا   ت ا اتصاد ال  واضءن اتهاء م باتصاد ال د ا  ااار يز علة ااءس فح  ااحيوي  الحلم ااض 
ااءرارس  اا    ر  ااء ممم   ا ااءرضمممي  اااد تل ام ااحلم ااضممم ح ب اءح قممميل،  ء  ت     اا ا   ب ائمممرح 
ااطرا   ااء مممممانهو  فد اااحر ااحلم ااضممممم ح و  اخلممممم حر ااة الج كي ا  وحهااا اسمممممانهام  ل  ري  ، ا  

اا ا   سمممموع ت مممم عه اا  حح فد تءييز ااحلم  ا واحا ااءنالر د  ء  ت      اادمممموح  اتلممممس   ااءواوار فد
اا ا   ووضمممممممممو  حي تي  ااحلم ااضممممممممم ح ك حل اا  مممممممممل   را   اااحته، اضممممممممم ف  ااة ااحلم  اا راا ااضممممممممم ح 

ا ه تم اعاء ا وجءوع    يرر ون ااءراا  تم  بحيوا  ا ااءزحع  فضممممممممممممممل عن اااحر حلم ااءن م   ااء  م د
ر اايل  فد  ل ل   ل فدممل ون فدممو  اا ا  ،  ء  ت ل مم  د ه   ات اتعاذاح ا لء ا ات  ح سمم ا اخلمم ح 

ااذون ام وام اتسممممممما     ك حثوهم فد هذا اا ا   ا  ا  ااءدممممممم اح ون اا ثرر بحيث لدممممممم ر اخلممممممم حر اايل  
  اءرارسحو  ااحلم ا 0776-0791اءي ممم ،   ءثممم   امممذامممإ فممم   عمممها اا حوث اااد  ئممممممممممممممرا الرارر ون 

Metaseiulus occidentalis  بحثمم عد  معيرا لءسن اا و  ا  اخ مم ح اا مم م  411ف ت كلغممت علة األصممل
الذا اا ا   ور ز علة اخااحر ااءا  ول  الحلم،  ا  وئمممممممممم  ل ااحلم ااءنالر  تاطلر اسممممممممممانهام عهر  را   

 اا راو  ااءا  ول  خااحر ااحلم، هذا واواف   فد كر  و  اااحر ااحلم، حيث تم اخلمممممممممم حر ااة اا هوه ون  ء  ج
 اا ء  ج سا و  وريهر ال  ولين فد وح   تطوير اا راو  ااءا  ول  خااحر ااحلم فد و    لمد
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 مقدمة المترجم

ا  ح ا  ااءسا   اا راصي  ع قمم   اا رزي  ع و  ااة ااءدمم اح ااحهوث  فد وج   ات  ح سمم ا ااضمم حر     
 Introduction to (Integratedب خ ا ج اازحاعد  ااحيوا د     ااح فز األ   ااراء  اا ا   ااءوسوم )

Mite Management  فد وجمم   علم ات مم ح سممممممممممممممم ا اازحاعد، تمممايف ااممه اوحرMarjorie A. Hoy ،
(    ت ااح فر ااث  د 6100ا و   فلوحيهاد  ي  ممممريلد ا  حها ه هذا اا ا   )قممممهحا    اه األ اة ع م 

ااراءاه، او  ااح فز ااث اث ف    وجءوع  ااءد اح اا ثيرر اااد اعاءهتل  ااء ار  فد  ا كل   اااد تج  ما 
، ف   ت بح  ك ليوغرافي  ولء  ا  وا  6101-0703ودهح لءلت اارارر اازو ي  ااءحدوحر كين  0411اام

 اا ا  د
ا  اا ا   ااح اد ضمممممممممم كين افايه سممممممممما  مكوا  ضمممممممممم  ل و ل  عهااع ون ااردمممممممممو  اااد ت   ات ب ائمممممممممرح 
 اااردمممممممممممممميل ع   ين وا  و   تءس ت ون علال  ااء ار  تغطي  اءي  ااجوا ر ااءا ل   ب اجوا ر ااحيوي  

راا ااضممممممممم ح ب خ ا ج اازحاعد  ااحيوا د، فضمممممممممل عن اائمممممممممرح ااوافد اطرا    اا يلي   اا ممممممممملو ي  الحلم  اا 
ااءس فح  اااد لءسن اعاء اه  فد وج   اخااحر ااءا  ول  ال  ح سمممممم ا و  كي   األسممممممد ااواار اعاء اه  

  يااح ي  ااا  ول كين ااطرا    ااوسم  ل ااء مانهو  فد تلإ اا راو د ا  ااءادمرال ال ا   ك  مناه اخ  ليز 
ل مممممماطي  ا  ولحظ ا  ااء ار  ح  ات ا  تجء  م  ر صهح ون ااء لوو ا تحت  ل ع وا   حا فد اا ا   
ون ا   اتهاء م كا  مممممي  تلإ ااء لوو ا  تر ت ال  حح اا ي م كالإ ااءلء ، اذاإ ف ه سممممم يت ا هها ا   ا 

 عءلي  اااراء  ت ظيم تلإ ااء لوو ا اا ليل اا ءلي  علة اا  حح اا رزدد
 معيرا احاو ا  م و  صه سمممممم هءت فد ت هلم تراء  سممممممل مممممم   ورلوو  اءضممممممءو  اا ا   ايسو  كين وه     

ااءلاءين فد علم ات  ح سممممم ا ون مسممممم تذر  ز حثين   ل  علم  ع ولين فد وج   وس فح  ات  ح سممممم ا 
وح ال ا ا سممممما   ااه ا  ء  ت ل ممممم  د  ا   ا ار اا لء ا األعيرر الذا ااء هو  ات ا  مت هم ب ائمممممسر ااجزيل

ووسف ااح ج اسء عيل ااوفيرا اا  ن  اتا ار  ي  ون اا ا    اائسر ووقو  اله اوح عء ا ص سم اا   اي 
 اء  كذاه ون اله فد سحر و وااا اا ا  د                              

 والله الموافق               
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 المحتويات

 الصفحة  الموضوع 
 1 المؤلفمقدمة 

 3 مقدمة المترجم
 5 المؤلف في سطور
 7 المترجم في سطور

 الباب األول
 األساسيات في االكاروسات وطرائق مكافحتها

 الفصل األول
 مقدمة في علم االكاروسات

 13 مقدمة عامه في علم االكاروسات
 16 مواقع اكاروسية على الشبكة العالمية

 11 المصادر
 الفصل الثاني

 االكاروسات بمفصليات االرجل االخرى  عالقة
 13 مقدمة

 13 مميزات مفصليات االرجل
 15 مميزات تحت شعبة الملقطيات

 16 تقسيم االكاروسات الى مراتبها العليا
 17 عالقات النشوء والقرابة في االكاروسات

 11 المصادر
 الفصل الثالث

 االكاروسات التركيب والوظيفة
 31 مقدمه

 31 الخارجي علم الشكل
 31 منطقه الجسم الفكي

 31 منطقة الجسم
 37 التغذية وأنواع الغذاء

 11 اإلخراج
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 11 االتزان المائي

 11 الجهاز العضلي
 11 العضالت الداخلية او الضمنية

 11 العضالت الخارجية
 15 التنفس

 15 امامية الثغور التنفسية
 15 وسيطة الثغور التنفسية

 15 التنفسيةخلفية الثغور 
 15 مخفية الثغور التنفسية
 16 عديمة الثغور التنفسية

 17 الجهاز العصبي وأجهزة التحسس
 11 جهاز الدوران
 19 دورات الحياة

 52 السكون 
 51 االنتشار

 51 بواسطة المشي
 51 بواسطة النسيج العنكبوتي

 51 بواسطة الهواء
 53 بواسطة التعلق بالناقل

 53 التكاثر
 53 النقل المباشر للحيامن

 51 النقل غير المباشر للحيامن
 55 الوراثة وتحديد الجنس

 57 المصادر
 الفصل الرابع

 جمع وتمييز وتربية االكاروسات
 63 مقدمة

 63 جمع الحلم نباتي التغذية والحلم المفترس
 66 جمع الحلم والقراد المتطفل على الفقريات
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 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
 85 أنواع المكافحة الحيوية المستخدمة في برامج اإلدارة المتكاملة لالكاروسات

 85 المكافحة الحيوية التقليدية
 85 المكافحة الحيوية التعزيزية

 85 االطالق الغمري 
 86 االطالق التطعيمي

 86 المعلومات المطلوبة لطلب األعداء الحيوية في المكافحة الحيوية التعزيزية
 87 العوامل المحددة لنجاح المكافحة الحيوية التعزيزية

 87 مرتبطة بالمكافحة الحيوية التعزيزيةعوامل منطقية وأخالقية 
 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

 96 الكيميائيبحسب التركيب 
 96 بحسب المصدر

 97 مبيدات الحشرات كمبيدات لالكاروسات
 98 أنواع مبيدات االكاروسات

 98 مبيدات االكاروسات العضوية المصنعة
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 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 كلوفنتيزين وهكسي ثيازوكس
 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
 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
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 111 استخدام األصناف المقاومة
 113 استحثاث المقاومة النباتية
 114 طرائق الرصد واخذ العينات

 116 استشاريو مكافحة اآلفات واإلدارة المتكاملة لآلفات
 116 الناجحمواصفات االستشاري 

 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 العنكبوتيبيض الحلم 
 133 النشاط الموسمي

 134 دور السلك الحريري 
 135 االنتشار

 135 بواسطة النباتات والمنتجات الزراعية
 136 بواسطة المشي

 136 بواسطة المواد واألدوات الزراعية الملوثة بالحلم
 136 بواسطة السلك الحريري 

 136 تيارات الهواء
 136 بواسطة الحيوانات

 137 السكانيالنشاط 
 137 تشريح الحلم العنكبوتي

 138 اجناس الحلم التي تضم أنواعا نباتية التغذية
 Bryobia 138الجنس 
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 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 األوربيالمكافحة الحيوية لدغل الجولق 
 146 المكافحة الحيوية للصبير

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

 149 مقاومة الحلم العنكبوتي للمبيدات
 151 المصادر

 الفصل السابع
 Tarsonemidaeعائلة الحلم شعري الرسغ 

 161 الرسغ نباتي التغذيةحياتية الحلم شعري 
 162 أنواع الحلم شعري الرسغ نباتية التغذية

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

 166 المكافحة
 167 الطرائق التكاملية المستخدمة في مكافحة الحلم شعري الرسغ

 168 المصادر
 الفصل الثامن

 الحلم االريوفي، الجيد والسيء وغير المعروف
 173 اساسيات حياتية

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

 Phyllcoptruta oleivora 180حلم صدأ الحمضيات 
 Aculus cornutus 180حلم 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 الحلم االريوفي كفرائس بديلة
 184 أنواع الحلم االريوفي الدخيلة

 185 المكافحة الحيوية لألدغال باستخدام الحلم االريوفي
 187 تمييز او تشخيص الحلم االريوفي

 187 مكافحة الحلم االريوفي
 189 المصادر

 الفصل التاسع
 الحلم العنكبوتي الكاذب كأفة

 195 بعض الجوانب الحياتية للحلم العنكبوتي الكاذب
 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 
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 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 المكافحة الكيميائية

 217 المكافحة الحيوية
 218 المكافحة الزراعية

 218 اإلدارة المتكاملة لحلم األرض
 219 حلم الشوفان األزرق 

 221 البيات الصيفي
 221 الضرر

 221 الشوفان األزرق مكافحة حلم 
 221 المكافحة الحيوية الطبيعية

 222 المكافحة الزراعية
 222 األصناف المقاومة

 222 المكافحة الكيميائية
 224 المصادر
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 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

 151 المفترسات العامة ام المتخصصة أفضل؟
 151 تصنيف الفايتوسييد

 162 الفايتوسييد في برامج المكافحة الحيوية التعزيزية
 161 لحلم الفايتوسييد تحليل جداول الحياة

 161 سلوك تحديد موقع الفريسة
 166 االنتشار

 161 ابخرة النبات المتطايرة والمكافحة الحيوية
 172 مقاومة الفايتوسييد للمبيدات
 171 التحسين الوراثي للفايتوسييد

 171 طرائق تربية الحلم العنكبوتي والفايتوسييد
 173 اصطناعيةتربية المفترسات على بيئة 
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 173 تربية المفترسات االجبارية

 173 التربية في حاويات
 Huffaker 173التربية في خلية 

 173 التربية الحقلية
 176 المصادر

 الفصل الثالث عشر
 الحشرات المفترسة للحلم نباتي التغذية

 119 الحشرات المفترسة للحلم نباتي التغذية اإليجابيات والسلبيات
 191 غمدية االجنحةرتبة 

 Coccinellidae 191عائلة 
 Staphylinidae 191عائلة ستافلينيدي 

 199 رتبة هدبية االجنحة
 321 رتبة نصفية االجنحة

 Anthocoridae 323عائلة انثوكوريدي 
 Miridae 325العائلة ميريدي 

 326 رتبة ذات الجناحين
 327 رتبة شبكية االجنحة
 Chrysopidae 329عائلة كرايسوييدي 

 Coniopterygidae 313عائلة كونيوبترجيدي 
 Hemerobiidae 311عائلة هيميروبيدي 

 315 رتبة غشائية االجنحة
 315 العناكب كمفترسات للحلم والقراد

 317 المصادر
 الفصل الرابع عشر

 ممرضات ومتعايشات الحلم والقراد
 331 المتعايشات المايكروبية والممرضات

 331 الفايروسات
 335 الفطريات
 Hrirsutella 331الجنس 
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 Neozygites 339الجنس 

 312 المايكروسبوريديا
 311 تجارة المبيدات المايكروبية

 313 المصادر
 الباب الثالث

 امثله في اإلدارة المتكاملة للحلم نباتي التغذية
 الفصل الخامس عشر

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

 353 حلم الكسافا األخضر في افريقيا
 355 طرائق المكافحة

 355 المكافحة الكيميائية
 355 المكافحة الزراعية
 356 األصناف المقاومة

 356 المكافحة الحيوية التقليدية
 357 المكافحة الحيوية التقليديةتقييم المجازفة في 
 359 المشاكل التصنيفية

 362 لماذا ال تستخدم المفترسات الفايتوسيدية االفريقية؟
 361 تكاليف وعائدات البرنامج

 361 المصادر
 الفصل السادس عشر

 اإلدارة المتكاملة للحلم في بساتين التفاح في واشنطن
 367 النظام البيئي للتفاح

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

 372 اإلدارة المتكاملة للحلم منذ الستينات وبداية التسعينات
 372 توفر المفترسات
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 371 استخدام المبيدات بطريقة منتخبة

 371 للمبيداتمقاومة األعداء الطبيعية 
 371 توفر الفرائس واألغذية البديلة

 373 المشاكل المرتبطة ببرنامج اإلدارة المتكاملة للحلم في التسعينات
 375 واقع ومستقبل التغييرات في برنامج اإلدارة المتكاملة للحلم في واشنطن

 377 المصادر
 الفصل السابع عشر

 كاليفورنيااإلدارة المتكاملة لحلم اللوز في 
 313 اللوز في كاليفورنيا

 311 مستويات الضرر االقتصادي
 315 الحلم الضار في بساتين اللوز في كاليفورنيا

 Brown Almond Mite 315حلم اللوز البني 
 European Red Mite 316الحلم األحمر األوربي 

 Citrus Red Mite 316حلم الحمضيات األحمر 
 Tetranychus 316أنواع من الحلم العنكبوتي من الجنس 

 317 طرائق مكافحة حلم اللوز
 317 المكافحة الحيوية

 311 االنتخابية في المبيدات
 319 العمليات الزراعية

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

 392 أدوات الرصد
 393 رش مبيدات االكاروسات

 393 العمليات الزراعية
 393 متطلبات تطبيق برنامج اإلدارة المتكاملة لحلم اللوز

 394 التكاليف والعائدات
 394 تحديث برنامج اإلدارة المتكاملة آلفات اللوز

 396 المصادر
 الفصل الثامن عشر
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 وفلوريدا اإلدارة المتكاملة لحلم الحمضيات في كاليفورنيا

 401 انتاج الحمضيات في فلوريدا وكاليفورنيا
 402 تنوع المناخ والحلم في كاليفورنيا

 403 حلم الحمضيات األحمر
 404 حلم براعم الحمضيات

 404 الحلم العريض
 405 حلم الحمضيات المبطط او المسطح

 405 حلم صدأ الحمضيات
 405 حلم يوما العنكبوتي

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

 409 حلم صدأ الحمضيات
 410 عائلة الحلم العنكبوتي

 411 الحلم شعري الرسغ
 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 إدارة افات نباتات الزينةطرائق 
 430 المكافحة الزراعية

 430 ضرورة الرصد والمراقبة
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 431 مستويات الضرر االقتصادي

 431 طريقة المكافحة
 433 طرائق إطالق الحلم المفترس في البيوت الزجاجية

 433 االطالق المباشر
 433 طريقة المنفاخ او المعقرة

 434 المصرفيةالنباتات البنكية او 
 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

 151 المصادر
 الباب الخامس

 الحلم الضار بنحل العسل
 151 المقدمة

 Varroa jacobsoni 151الحلم 
 Acarapis woodi 155النوع 

 157 المصادر
 الباب الرابع

 الحلم الضار بنحل العسل
 الفصل العشرون 

 حلم الفاروا
 163 الحياتية والتصنيف

 167 رصد الفاروا
 167 التدوير باأليثر

 167 طريقة الرج بالسكر
 161 اللوح الالصق
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 161 االقتصاديتحديد مستوى الضرر 

 161 مكافحة الفاروا
 161 المكافحة الكيميائية

 169 المكافحة الزراعية
 169 المكافحة الحيوية

 169 النحل المقاوم للفاروا
 169 السلوك الصحي
 172 سلوك التنظيف
 172 جاذبية الحضنة

 172 المكافحة المتكاملة للفاروا
 171 المصادر

 الفصل الحادي والعشرون 
 Acarapis woodiحلم القصبات 

 179 الحياتية
 111 أساليب مكافحة حلم القصبات

 111 المكافحة المتكاملة لحلم القصبات
 111 الرصد

 113 مقاومة العائل
 113 الطرائق الزراعية

 111 المكافحة الكيميائية
 115 المصادر

 الباب الخامس
 االكاروسات المتطفلة على اللبائن والطيور

 الفصل الثاني والعشرون 
 القراد الصلب واللين

 193 القراد كآفات
 195 القراد من اآلفات المهمة لماذا؟

 197 حياتية القراد الصلب
 Host Tick Life Cycle 197-3دورة حياة القراد ثالثي العائل 
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 Host Ticks 199-2دورة حياة القراد ثنائي العائل 

 One- Host Ticks 199دورة حياة القراد احادي العائل 
 199 اجناس عائلة القراد الصلب

 Ixodes 199الجنس 
 Dermacenter 522الجنس 
 Rihipicephalus 521الجنس 
 Hyalomma 521الجنس 
 Amblyomma 523الجنس 

 523 حياتية القراد اللين
 526 إدارة القراد الضار

 526 البشرية بالقرادإدارة اإلصابات 
 527 إدارة اإلصابات الحيوانية بالقراد

 521 المصادر
 الفصل الثالث والعشرون 

 الحلم الضار بحيوانات المزرعة
 513 المقدمة

 513 حلم الدواجن األحمر
 517 حلم الطيور الشمالي او األوربي

 519 حلم الطيور االستوائي
 512 البراغيث

 511 االسبانياسطورة الطحلب 
 511 البراغيث كافات مباشرة

 511 حلم بصيالت الشعر
 517 حلم حكة القش

 532 حلم الفرو
 531 الحلم االكاريدي كطفيليات

 531 حلم الجرب الساركوبتي
 533 حلم الجرب البسوروبتي

 531 حلم االرجل الحرشفية



 
 

222 
 

  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 531 حلم الجرب الكوريوبتي

 535 حلم الريش
 535 الداخلية على الحيوانات االليفةالطفيليات 

 536 المصادر
 الباب السادس

 الحلم الضار بالمواد المخزونة والمنازل
 الفصل الرابع والعشرون 

 حلم ما بعد الحصاد الضار
 545 االكاروسات الضارة بالمواد المخزونة

 545 عائلتي الحلم االكاريدي وكاليسفاجيدي
 547 الحلم من غير االكاريديدا

 548 مصادر اإلصابة
 548 مكافحة الحلم في الحبوب المخزونة واألغذية األخرى 

 549 المكافحة الكيميائية
 550 الرصد

 550 المكافحة الزراعية
 551 المكافحة الحيوية

 551 حلم االبصال المخزونة ومكافحته
 554 المصادر

 الفصل الخامس والعشرون 
 حلم الغبار

 559 أهمية حلم الغبار
 559 أنواع حلم الغبار

 560 حياتية حلم الغبار
 363 اإلدارة المتكاملة لحلم الغبار

 363 المكافحة الكيميائية
 364 المكافحة الفيزيائية

 365 المصادر
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 المقدمة 

ا  اا ار اان ق  ب لم ات ر س ا علة و اوا ااو ن اا رزد تماات صليل  اها  صه ورا   اإ ااة       
صل  ااءنادين  اا  ولين فد هذا ااءج  ،   اإ ب ارغم ون اهءي  ااحلم  اا راا فد ااءج   اازحاعد  اادح  

 اا  و  بئسل ع مد

ازحاع ا ااءسئمممموف   ااءغط ا اقمممم حت ت ت ل عن تلإ ا  اان مممم  ر اااد ل مممم  ل  ااحلم اازحاعد فد ا      
اان ممممممممممم  ر اا  تج  عن ااحئمممممممممممراا ا  ام تاروي عليل  فد ب ض األحي  د ا  اتهءي  اتصادممممممممممم ال  الحلم 
اازحاعد    ت ااح فز ات   اا ايف هذا اا ا     اإ ااوفير اا واعه اتسممممم سمممممي  حو  اهءي  هذا ااءجءوع  

احلم اازحاعد تءييزا ال  عن ااحلم    تد اااغذل  حيث ا  ااحلم اازحاعد  هو ون ااحلم  اااد اسممممممممممممممءيال  ب 
ووضو  هذا اا ا   ل  د ف ت ب ت وا  اااد تل ام ااءح قيل اازحاعي   اا اتهءي  اتصاد ال  اااد ل وم 

 ات     كزحاعال  ون اال غذا    ول  هد

ر دل ات   بئرح اتس سي ا ااءرت ط  ب اجوا ا  اا ا   ااح اد لضم ساه فدو ، حيث ولام اار      
ااحي تي   اا يلي  الحلم اازحاعد فيء  ت   ات ااردو  اانء   اا  صي  اتهءي  اتصاد ال   ااحي تي   ااءس فح  
ا   لا ااحلم اازحاعد اااد تضمممم ا واع  تل ام ااءح قممميل اتصادممم ال  فد اازحاع ا ااءسئممموف   ااءغط ا، 

ون حيث  Tetranychidaeل ااث  د ون اا ا   ب ائرح ااءردل ع  ل  ااحلم اا    وتد حيث ت     اارد
كي   ووص ل  ااا  ممممميءد  اادمممممر ا ااءظلري  ااءءيزر الذا اا   ل  و  كي   اتضمممممراح اااد لءسن ا  ت ممممم  ل  
ا وا  هذا اا   ل  و  اتلممممممم حر ااة حي تي  اهم هذا ات وا    را   وس فحال  او  ااردمممممممل ااث اث ون اا ا   

الامممم   ت واا  اروي عمممم  لمممم  ااحلم اا    وتد ف ممممه ت مممم    اا مممم  لمممم  ااثمممم  يمممم   ااثمممم اثمممم  ون ااحلم اازحاعد  ا
Tetranychoidca     هءمم  عمم  لمم  ااحلم اا    وتد اا مم Tenuipalpidae  عمم  لمم  ااحلم ااطمم   سممممممممممممممد 

اومم  ااردممممممممممممممممل ااراب  ون اا امم   ف ممه  مم   ع وا ممه ااحلم لمممممممممممممم ري اارسممممممممممممممغ  Tuckerellidaeاا    وتد 
Tarsonemidae واسممممممم   ااءلم كيلي عد او  ااردمممممممل اان ود ف ه  هد ون ع  لا ااحلم  اا ات ائممممممم ح اا

 اااد تضمممم  وع   ولء   ول اء   وحدمممو   Penthalidaeت     اهم ات وا  اااد ت وا ا   ل  كي ث ايهي 
ااح ط   اائممموف    م ل تد ااردمممل اا ممم اس ائمممرح اتهءي  اتصادممم ال   ااحي تي   ااءس فح  اءجءوع  ولء  

وجءوعممم  ااحلم حزممم عد اتحامممل اااد ت وا اروي عممم  لممم  ااحلم اتحيوفد امممها ون ااحلم اازحاعد تلمممإ هد 
Eriophyoidea  اامممماممممد تضممممممممممممممممممم كمممممممه حهممممممم   مممملث عممممممم  مممملا هممممدEriophyidae  Phytoptidae 

 Diptilpmiopidaeد 
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ا  اا ا   ااح اد بردمممممممواه اا ممممممما  هو ازا وسءل ا مممممممل ممممممم   ار ات  ح سممممممم ا اااد كه ال  بسا         

 اتصادمممم اا  ااءس فج   م  ا   حلم اازحاع  ااءحءي    ا   و هو  فد اتااحر  ات  ح سمممم ا اتسمممم سممممي ا
ااءا  ول  ال  ح سمممم ا اازحاعي   و جم  زاح فد ودممممطلح ا علم ات  ح سمممم ا احاو ا  ا و  كلذا اا ار 

 صه صهوت ب ض اا ار ااءريهر الءسا   اا رزي   الهحاسين ااءلاءين كلذا اا لمد

اعت اا لء ا اتعيرر الذا ااء هو  ا  ات هم ب ائممممسر ااجزيل ال مممميهون احءه قمممملح عءر  اعيراع  ا         
 ودمممطرة    م ص   اء  صهو ا اد ون عو   و ممم عهر فد اعراج هذا اا ا   ب ائمممسل ااذي وراا اا  حح كين 

 وهلهد

 

 وااله ااءواف 

 االستاذ الدكتور                                                                                

 نزار مصطفى المالح                                                
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 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 ب-أ المقدمة

 الفصل األول
 أساسيات في الحلم الزراعي

 3      المــقدمة
 3 األهمية االلقتصادية للحلم الزراعي

 1 عوامل نجاح الحلم الزراعي في البقاء واالستمرار 
 5   عوامل انتشار الحلم الزراعي

 7               وبائية الحلم الزراعي
 9 الحلم الزراعي وعوائله النباتية 

 11 تأثير بعض العوامل البيئية في النشاط الموسمي للحلم الزراعي 
 15 سلوكيات وتكيفات أطوار الحلم الداخلة في البيات 

 17 تنظيم فقدان الماء في الحلم الزراعي 
 11 األسس المعتمدة في تقسيم الحلم الزراعي

 الفصل الثاني
 Tetranychidaeعائلة الحلم العنكبوتي 

 15 التقسيم الطبيعي لعائلة الحلم العنكبوتي 
 16 لعائلة الحلم العنكبوتيأهم الصفات المظهرية المميزة 

 11 األهمية االقتصادية لعائلة الحلم العنكبوتي 
 33 أهم المالمح الحياتية لعائلة الحلم العنكبوتي 

 31 عوامل مؤثرة في حياتية الحلم العنكبوتي 
 31 طرائق انتشار الحلم الزراعي من عائلة الحلم العنكبوتي 

 12 المغطاةالحلم العنكبوتي في الزراعة 
 11 أهم أنواع الحلم الزراعي التابع لعائلة الحلم العنكبوتي 

 الفصل الثالث
 عائلتي الحلم العنكبوتي الكاذب والحلم الطاووسي

 العنكبوتي
Tenuipalpidae and Tuckerellidae 
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 57 التقسيم الطبيعي لعائلتي الحلم العنكبوتي الكاذب والحلم الطاووسي 

 57 عائلة الحلم العنكبوتي الكاذب 
 51 أهم الصفات المظهرية المميزة للعائلة 

 59 األهمية االقتصادية للحلم العنكبوتي الكاذب 
 59 المالمح الحياتية العامة لعائلة الحلم العنكبوتي الكاذب 

 62 األنواع الزراعية المهمة 
 72 عائلة الحلم الطاووسي العنكبوتي 

 الرابعالفصل 
 Tarsonemidaeعــــائلة الحلم شعري الرسغ 

 75 مقدمة 
 75 التقسيم الطبيعي لعائلة الحلم شعري الرسغ 

 75 الصفات المظهرية المميزة لعائلة الحلم شعري الرسغ 
 77 حياتية الحلم شعري الرسغ 

 71 األنواع المهمة زراعيًا 
 79 امثلة مهمة زراعيًا 

 19   المستخدمة في مكافحة الحلم شعري الرسغالطرائق التكاملية 
 الفصل الخامس

 الحلم الزراعي من عائلة بيناثاليدي
Penthalidae 

 Penthalidae 93التقسيم الطبيعي لعائلة 
 Penthalidae 93الصفات المميزة لعائلة 

 Penthalidae 93األنواع الضارة زراعيًا من عائلة 
 91 حلم األرض ذو االرجل الحمراء 

 121 حلم الشوفان األزرق 
 الفصل السادس

 Eriophyoideaالحــــــــــــــــــــلم األريـــــــــــــوفي 
 129 المقدمة 

 129 التقسيم الطبيعي للحلم االريوفي 
 112 الصفات المظهرية المميزة للحلم االريوفي 
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 111 األهمية االقتصادية للحلم االريوفي 

 111 خطوط عامة في حياتية الحلم االريوفي  
 111 أنواع الحلم االريوفي المهمة في الزراعة المحمية

 117 أنواع الحلم االريوفي المهمة حقليًا 
 136   طرائق مكافحة الحلم االريوفي

 137 المصادر
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 مقدمة الكتاب

، ا  فوي اا م  لم  همذا Eriophyiodeaا  ااحلم حزم عد اتحامل ا  اامه اي ل وا اروي عم  لم  ااحلم       
 Eriophyidae  Phytoptidaeتضممممممممممممممم  ل   ع  لا ون ااحلم ااه اي ا  حز عد اتحال  هد ع  ل  

 Diptilomiopidaeد 
غر ااهحاس  علة و اوا اا  ام،   اإ ادا  ااحلم حز عد اتحال ب   لته ااثل   ام و ل  دي ه ون       

و لسر  ،   اإ ب ارغم وء  ل مممممممم  ه ون اضممممممممراح ال وا ل  311حجءه حيث ا  واوسممممممممت  واه و لغ بحه ا 
اا   تي  ااءنالر ، ا  اتضممممراح اااد ل مممم  ل  هذا ااحلم اا   تد تاءثل فد وجءوع  ون اتضممممراح  اتعراا 

 األ حام  حلم اا ثراا  حلم اادهم  غيره  ون اتعراادااواضح  علة اا   ا اذاإ فلو ل ءة بحلم 
او  فد ااو ن اا رزد ف   و   ار عن هذا ااحلم  ضمممءن  ار ات  ح سممم ا ت وا ها سممموا فدمممل       

ا  فدمممممممملين، و ل  و  تراءه األسمممممممما   ااه اوح اليل اكو ااحر فد  ا به ااءارام )ااحلم ااضمممممممم ح ب ا   ت ا 
د  ذاإ و   ا ه األسا   0791 و    يرر  ااذي مقهحته ا و     ايروح ي  ع م اتصاد ال ( ااذي ااره ا 

 ااه اوح  زاح ودطرة ااءلح فد  ا به ااءوسوم )ات  ح س ا اتس سي ا  اتصاد ال ا  ااءس فح (د
ا  صل  ااهحاسمممممم ا  ااء ار ا اان قمممممم  ب احلم حز عد اتحال ورا  ااة قممممممغر حجم هذا اا     ا  ح ااه 

  ي ا  وج هر واطوحر ا د لءسن احاسمماه  اا ئممف عن اسممراحا، اضمم ف  ااة صل  ااءنادممين فد وج   ااة ت
 احاس  هذا اا     اد

ا  اا ام   ااحم اد هو اا ام   األ   ون  وعمه اامذي وا م    احاسممممممممممممممم  ااارا يمر اانم حايم   اامهاعليم        
ا     هذا اا ا   ووضممو  تدمم يف ألعضمم ا  مالزر ااحلم فضممل عن احاسمم      ف هذا األعضمم ا،  ء  و

 هذا اا     اد
ا  ح اه ااءسا   اا رزي   اا  حح اا رزد اف  د ااة اعهاا هذا اا ا   ا ه ح اه ااءسا   اا رزي   و        

 ت   يه ون   ه لهوه فد وج   ات  ح س ا  ع ق  فد اعاد ي ااحلم حز عد اتحالد   
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  الدليل لك تب االستاذ الدك تور نزار مصطفى المالح

 

 
 المحتويات

 الصفحة الموضوع
 I ااء هو 

 ااردل األ  
 ااءظلر اان حاد الحلم حز عد اتحال

Eriophyiodea 
 3 ااء هو  

 3  قف ااحلم حز عد اتحال                                     
 3 و     ا م ااحلم حز عد اتحال  تر ي ل     

 Gnathosoma   4ااج م اار د ا  اا وم 
 Propodosoma   5ااج م اا هود اتو ود 

 9 ااج م اا جزي  م ا هر                                  
 ااردل ااث  د

 Gnathosomaااج م اار د 
 03 ااء هو  

 01 ااوقف اا  م الج م اار د فد ات  ح س ا
 01  قف ااج م اار د الحلم حز عد اتحال    

 01 اار ون
 09 ااءلود اار ي 
 61 ااثغوح ااا ر ي 

 ااردل ااث اث
 Prodorsumو هم ااظلر 

 61 و هم ااظلر 
 61 اح  و هم ااظلر

 65 الوان اح  و هم ااظلر
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 61 اا يو  

 ااردل ااراب 
 Opisthosomaااج م اانلرد 

 30 ااء هو 
 30  قف ااج م اانلرد                                               

 30 ااج م اتو ود 
 30 ااج م اانلرد ا  ااذ  د 

 Setae 33اتلوان 
 34 ت  ون اعهاا اتلوان                                              

 31 اتسار ه ااحرصري  
 39 اا وار 
 41 اتحال 

 40 تومي  اتلوان علة اتحال                                                           
 43 تر ير اارسغ 

 43 لو   اا واي يهل  
 44 وئت اا هم 

 41 ترا ير معرا                                                                    
 45  ئوا  تطوح ااحلم حز عد اتحال                                                      

 45 اااءييز كين اايرص ا ااحوحي ا                        
 ااردل اان ود
 ااجليه  اا ضلا

 10 ااء هو 
 14 ااجليه                                                                                

 14 اا يوت ل اا طحد 
 14      اا يوت ل ات اد



 
 

233 
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 15 وواص  اتد   اا ضلا                                             

 11 ات ح                                                                                  
 51 ت ضيل ااحلم حز عد اتحال                                      

 ااردل اا  اس
  ااح دااجل م اا د د 

 59 ااء هو 
 59 ااجل م اا د د ااءر زي                                              

 91 ااجل م اا د د ااءحيطد                                        
 90 ااجل م ااح د                                                                  

 ااردل اا  ب 
 مازاا اارم

 99 ااغها فد ااحلم حز عد اتحال                                            
 99 غها ااج م اتو ود 

 91 ااغها اائراي  
 97 مازاا اارم                                                                          

 ااردل ااث ون
 ااجل م االضءد

 19 ااء هو  
 19 ااجل م االضءد                                                             

 11 اا   ر االضءي  اتو وي  
 17 اا   ر ااوسطة

 71 ااء ا يم                                                                            
 ااردل ااا س 

  ااا رد  اتعراجاالزر ااا   ر  ااه حا  
 77 ال م ااا   ر                                                            
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 77 ااجل م ااا  سلد ات ثوي                                       

 77 ااء يض 
 77 ص  ر اا يض 

 010 ااحجرر ااا  سلي ،   يد ااحي ون
 014 ااجل م ااا  سلد ااذ ري                                           

 014 ااندة
 014 ااوع ا اا  صل 
 014 اا   ر اا   ف 

 015 ااحجرر ااا  سلي  
 011 اتالزر اتعرا                                                                   

 011 ال م ااه حا  
 011 ااجل م ااا ر د 

 017 ااجل م اتعرااد 
 ااردل اا  لر

 و هو  فد تد يف ااحلم حز عد اتحال
 003 اا ئوا اا رصد الحلم حز عد اتحال                             

 004 ااا حيخ اااطوحي ااد يف ااحلم حز عد اتحال 
 004 ورحل  و  ص ل اي يوس 

 001 ورحل  اي يوس حاة   اي   
 001 ورحل  ا  عله   اي   

 005 اا له ااحهوث 
 005 تجليز عي  ا ااحلم الهحاس ا اااد ري 

 009 اااحضيراا ااءجلري  
 009 اااحضيراا اان ق  ب اءج هر اتعاي ال  

 007 ااءجلر اتا ار  د 
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 061 تحءيل ا  تد ير ات  ح س ا علة لرا ال                          

 061 كيل  هوير 
 060 كيل  ف  حم 

 060 كيل   لحن  ووحليا  
 Lactophenol-poly vinyl alcohol medium 060 اام كيل  ا  و ز كيل 

 066 كيل ا تحءيل ا  تد ير ااحلم حز عد اتحال             
 066  ست  يرر 

 066 عليت االيهح  لوحيإ  اا وحزياو  
 066 عطواا عءل اائريح  ااءجلري  ال  ح س ا         

 063 عز   حرظ عي  ا ات  ح س ا                                       
 ااردل ااح اي عئر

 ااءراتر ااا  يءي  اار ي   الحلم حز عد اتحال
 069 اادر ا ااء انهو  فد تد يف ااحلم حز عد اتحال

 061 الءراتر اا لي  فد ااحلم حز عد اتحالاادر ا ااائنيدي  
 031 ع  ل  ف واوزايهي 
 033 ع  ل  احيوفيهي 

 Diptilomiopidae   037ع  ل  اوايلوو ووزيهي 
 040 ت  يم اا  س  ا وا  حلم احيو ويهل  ااءلء  اصاد ال 

 ااردل ااث  د عئر
 ور تيال اءراتر ااحلم حز عد اتحال

 049 فوي ع  ل  ااحلم اتحيوفد ور تيال ا   لا  اا  س
 049 ورا ح كوميإ 

 049 ورا ح  يو يرن   يرر 
 049 ورا ح كوميإ  اعر   

 049 ورا ح اي ه وي ت  اوراون 
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 041 ورا ح ااءيز اتا  س  ات وا   اا اتهءي  اتصاد ال  فد ااحلم حز عد اتحال

 ااءلح 
 ااءلح  ات   

 فد اا ا    و   يل  ات  ليزي  حووم ااءدطلح ا ااء انهو 
070 

 ااءلح  ااث  د
 حووم ااءدطلح ا ااء انهو  فد اا ا    و   يل  اا رزي 

074 

 610 ااءد اح
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


