
 م.م.ضفاف راضً مهدي المحاضرة الثانٌه 
  collecting insect  جمع الحشرات

 
 : اآلتً تحدٌد ٌجب الحشرات أنواع من نوع أي تجمٌع عملٌة فً للبدء

 . الحشرات لتجمٌع المالئمة الطرٌقة اختٌار -2.  الحشرات لتجمٌع المناسبة األدوات اختٌار -1

 Tool of collecting insect الحشرات تجمٌع فً المستخدمة األدوات – أ

 ملقط -6مطوي سكٌن -5 مكبرة ٌد عدسة-4.الحجم الصغٌرة الحشرات لسحب الشفاطة -3 الحشرات لقتل زجاجات – 2 حشرات شبكة – 1

 حافظة -11. وقلم مالحظات كراسة -15.مصائد -9( . مم15*55)  أو( مم25*75)  سعة اللدائن من أو زجاجٌة أنابٌب -8 مقص-7. وإبرة

  . التجمٌع ألدوات خاصة
                                             

  Method of collecting insect   الحشرات تجمٌع طرق -ب

 : اآلتٌة المناسبة التجمٌع طرق إحدى إتباع ٌجب الحشرات لتجمٌع الالزمة األدوات إعداد بعد
 
  Hand picking بالٌد االلتقاط. 1

 زجاجة فً ووضعها بالٌد التقاطها ٌتم حٌث والنمل والصراصٌر كالخنافس الحجم كبٌرة األرضٌة الحشرات تجمٌع فً الطرٌقة هذه تستخدم
 على المتطفلة الحشرات أو,  واألزهار األوراق على أو,  األشجار قلف تحت المختبئة الحشرات جمع فً الطرٌقة هذه تستخدم كما.  القتل

 . العائل
 
 The collecting net الشبكات بواسطة التجمٌع -2

 من مصنوعة ٌد بالحلقة وٌتصل.  خاص قماش من الشبكة وتصنع,  والمائٌة الطائرة الحشرات أنواع معظم لتجمٌع خاصة شبكات تستخدم
 شبكات من مختلفة أنواع ثالثة وٌوجد فً كما التجمٌع شبكة وتجهز.  سم 45 حوالً طولها ٌصل المجوف النحاس أو االلومنٌوم أو الخشب

  هً: الحشرات تجمٌع
 
  Butterfly net الفراشات شبكة(  أ) 

 فً عادة الشبكة هذه وتستعمل,  الشبكة داخل الحشرات رؤٌة ٌسهل لكً الشفاف المسامً الناٌلون من خفٌف أبٌض قماش من مصنوعة شبكة
 . والرعاشات الفراشات تجمٌع

 
  Sweep net    الكنس شبكة( ب) 

 البطاطس والبرسٌم كالقمح الحلقٌة المزروعات على الموجودة الحشرات أنواع معظم تجمٌع فً وتستعمل, ما نوعا سمٌك قماش من مصنوعة
 ثم,  مرات عدة بالشبكة المحاصٌل على(  الجسم من الجانبٌن على الٌد امتداد)  الكنس بحركة الحشرات تجمٌع وٌتم.  والحشائش واألعشاب

 المصطادة الحشرات تنقل ثم داخلها الحشرات حاجزة المعدنً السلك حلقة على ذلك بعد الشبكة تثنى.  بسرعة الٌد بالتواء تثنى أو الشبكة تلف
 . القتل زجاجة إلى
 
  Aquatic netالمائٌة الشبكات( ج) 

 طوٌلة ٌد وبها,  وثقلها حجمها بصغر الماء شبكة وتتمٌز.  المسامً التل من أو سمٌك قماش من وتصنع المائٌة الحشرات لتجمٌع تستخدم
 وٌتم الشبكة قاع فً الحشرات وتبقى الماء ٌتسرب,  السطح إلى بسرعة ومنها القاع أرضٌة على الشبكة تجر.  المطلوب العمق إلى لتصل
 . التجمٌعء إنا إلى نقلها

  
  Banging الضرب -3

 من علٌها ما فٌتساقط بعصا والفروع األغصان بضرب والشجٌرات األشجار على الموجودة الحشرات تجمٌع فً الضرب طرٌقة تستخدم
 مسطح تجمٌع إناء أو الجوانب مشدودة قماش قطعة على نموها أطوار مختلف فً حشرات

 . واألفرع األغصان أسفل
 
  Aspiratorالشفاطة باستخدام التجمٌع -4

 التً الدقٌقة الصغٌرة الحشرات من وغٌرها والنمل المن مثل حٌة جمعها لمراد وخاصة جدا الصغٌرة الحشرات جمع فً الطرٌقة هذه تستخدم
 توضع,  النحاس أو الزجاج من أنبوبتان منها تنفذ الفلٌن أو المطاط من سدادة به زجاجً وعاء من الشفاطة وتتكون. بالٌد تجمٌعها ٌصعب
 حول الشاش من قطعة وجود الفم إلى الشفاطة داخل جمعت التً الحشرات دخول وٌمنع,  الشفط طرٌق عن الحشرات على القصٌرة األنبوبة

 . األنبوبة فتحة
 

  Trap المصائد -5

 : أنواعها أهم ومن الحشرات أنواع من العدٌد لتجمٌع أنواعها بجمٌع المصائد تستخدم
 
  Light trapالضوئٌة المصائد(  أ) 

 مصباح)  ضوئً مصدر من فً كما الضوئٌة المصائد وتتركب لٌال نشاطها ٌزداد التً الحشرات صٌد فً الطرٌقة هذه تستخدم



 ( كحول% 75)  حافظة مادة على ٌحتوي تجمٌع إناء مباشرة أسفله ٌوجد,  الجدران أملس معدنً وقمع وات 255(  كهربائً
 .  

  Gluing trap الالصقة المصائد( ب)

 على وتوضع,  الصقة بمادة مغطاة زجاجٌة أنبوبة أو اسطوانة عن عبارة وهً,ونهارا لٌال النشطة الحشرات جمع فً الطرٌقة هذه تستخدم
  . الملتصقة الحشرات على وحصروالتعرف دراسة وٌتم, المطلوب االرتفاع على دعامة

  
  Aquatic trapالمائــــٌة المصائد(  ج) 

 أو األصفر باللون الداخل من مطلٌة أوان عن عبارة وهً,  والذباب المــن مثل الحشرات من كثٌرة أنواع لجمع الطرٌقة هذه تستخدم
 من قلٌل إلٌه المضاف بالماء الجمع اوانً وتعبأ المعدن أو أواللدائن الزجاج من الشكل مستطٌلة أو دائرٌة,  إلٌها الحشرات لجذب األبٌض

 توضع.  التعفن من الحشرات لحفظ الفورمالٌن من% 5 أٌضا ٌضاف كما,  اإلناء قاع إلى السطح من الحشرات نزول على فٌعمل الصابون

 الشمس لحرارة نتٌجة ٌتبخر أو األمطار سقوط أثناء الماء ٌظهر ال حتى باستمرار بمالحظتها وٌنصح , مختلفة ارتفاعات على المصائد
  . متعامد وضع فً االلومنٌوم من صفٌحتان أو الزجاج من لوح اإلناء بداخل ٌوضع المصائد هذه كفاءة ولزٌادة. العالٌة

  Importer netالمستوردة المصائد(  د) 

 من أو زجاجً إناء من المصائد هذه وتتركب الحقل وصراصٌر النمل,  الخنافس مثل األرضٌة الحشرات تجمٌع فً الطرٌقة هذه تستخدم
 . المصٌدة إلى الماء دخول لمنع غطاء ٌوضع األمطار هطول وعند . التربة سطح تحت حفرة فً اإلناء وٌغمر واسعة فوهة ذات لدائن

  
  The Sieves الغربلة -6

 التً الصغٌرة الحشرات بجمع ٌتم المناخل طرٌقة باستخدام والتجمٌع.  بارلٌز قمع او المناخل من انواع بعض الطرٌقة هذه فً ٌستخدم
 المواد هذه غربلة وٌتم.  المخزونة والحبوب الغذائٌة المواد مع الموجودة الحشرات وكذلك المتساقطة النباتاتواالوراق بقاٌا على توجد

 بواسطة المتساقطة الحشرات وتجمع االبٌض المقوى الورق او القماش من قطعة على ببطء وتغربل المنخل فً منها كمٌة بوضع المختلطة
 كبٌر قمع فً منخلً حامل على النباتات وبقاٌا الحشرات على المحتوٌة العٌنة توضع بارلٌز قمع استعمال حالة وفً . مبللة فرشة او الشفاطة

 بعد على والحرارة الضوء لتسلٌط كهربائً مصباح وٌعلوالقمع,  الحشرات فٌه لتسقط كحول% 75 على ٌحتوي إناء اسفله ٌوضع الزجاج من

 .التجمٌع إناء فً وتسقط القمع اسفل تتحرك الحشرات تجعل العٌنة من مناسب
 
 
  Killing insect ثانٌا: قتل الحشرات.

 أحجام ذات الزجاجات وهذه.  الخاصة القتل زجاجات فً جمعت التً الحشرات وضع فٌها وٌتم,  الحٌة الحشرات تجمٌع تلً التً الخطوة
 الحشرات قتل فً المستخدمة الكٌمٌائٌة المواد اهم ومن الحشرات لقتل كٌمٌائٌة مادة داخلها وٌوضع,  محكم وغطاء واسعة وفوهة مختلفة
 الصودٌوم سٌانور مادتً من كل وتعتبر.  اإلٌثاٌل خالت , الكربون كلورٌد رابع,  فورم الكلورو,  البوتاسٌوم أو الصودٌوم سٌانور

 : كاآلتً الحشرات قتل زجاجة وتجهز . جدا السامة المواد من والبوتاسٌوم
 . الزجاجة قاع فً البوتاسٌوم او الصودٌوم سٌانور مسحوق من طبقة توضع . جافة نظٌفة واسعة فوهة ذات قتل زجاجة احضار
 الجبس ٌجف حتى مالئم مكان فً غطاء دون الزجاجة تترك . المبلل الجبس من اخرى طبقة تلٌها,  الجاف الجبس من بطبقة السٌانور ٌغطً

 من الزجاجة قاع حول الصق شرٌط ٌلف. ساعة 48-24 بٌن تتراوح مدة بعد لالستعمال جاهزة وتصبح الغطاء ٌحكم ثم,  ٌومٌن او ٌوم لمدة

 . الخارج من الزجاجة على(  خطر)  عالمة تلصق كما,  الزجاجة كسر حالة فً الكٌمٌائٌة المادة تبعثر لمنع الخارج
 وتجهز,  السٌانور مادة من سمٌة أقل فهً(  اإلٌثاٌل وخالت,  الكربون كلورٌد رابع,  الكلوروفورم)  االخرى الكٌمٌائٌة للمواد بالنسبة اما

 حالة فً ساعة 24 كل المستعملة المواد إضافة ٌجب كما الزجاجة قاع فً المواد هذه بغحدى مبللة قطن قطعة بوضع المواد لهذه القتل زجاجة

 كلورٌد ورابع فورم الكلورو مادتً اما,  باالنسان ضارة غٌر اإلٌثاٌل مادة وتعتبر.  طوٌلة لمدة فعالٌتها على للحفاظ استخدامها تكرار
 .استنشاقها بعدم وٌنصح لإلنسان السامة المواد من فهً الكربون

  
  conserving الحشراتثالثا : حفظ 

 : أهمها الزمن من طوٌلة لفترة الحشرات وتخزٌن لحفظ مختلفة طرق توجد
 
  Dry mounting( الجاف الحفظ)  والتجفٌف التدبٌس*

 حتى الصلب الجلٌد ذات للحشرات عادة الطرٌقة هذه وتستخدم.  الحشرات وأدراج صنادٌق داخل الحشرات لحفظ الطرٌقة هذه استخدام ٌفضل
 مقاس وٌكون,  فلٌنً وقاع محكم زجاجً غطاء ذات الخشب من مصنوعة خاصة صنادٌق فً العٌنات تحفظ ثم.  جٌدة حالة فً وهً تجف

 ولحماٌة . والعائالت للرتب التقسٌمً للترتٌب وفقا غالبا الصنادٌق هذه داخل الحشرٌة النماذج وترتب , سم 64*35*23 عادة الصندوق

 هٌئة على النفتالٌن من كمٌة الصندوق زواٌا فً توضع,  الجلود وخنافس النمل مثل األخرى الحشرات بواسطة التلف من الحشرٌة النماذج
 : اآلتٌة المراحل فً والتجفٌف التدبٌس عملٌة وتتم.  الشاش من صرة فً مسحوق هٌئة على أو كرات

 
   Direct pinningالمباشر التدبٌس( أ) 

 فً عمودٌا عادة الدبوس ٌغرز جفافها وقبل مباشرة الحشرة قتل وبعد,  مختلفة احجام ذات للصدأ قابل غٌر فالذ من دبابٌس تستخدم
 اماما الدبوس ٌغرز األجنحة غمدٌة رتبة من الحشرات حالة وفً.  الحشرة جسم أعلى الدبوس طول 4/1 حوالً ٌترك بحٌث,  الصدر منطقة

 أسفل توضع كما . الثانٌة الصدرٌة للحلقة المثلثة الوسطى بالصفٌحة الدبوس ٌمر ان فٌجب االجنحة نصفٌة الحشرات اما,  األٌمن الغمد فً
 اآلتً تشمل الورق قصاصات على كتابتها ٌجب التً الهامة والمعلومات. الخاصة المعلومات لكتابة الورق من قصاصتٌن او قصاصة الدبوس



,  الصٌنً بالحبر المذكورة البٌانات كتابة مالحظة مع التجمٌع مكان - الجامع اسم -(  المحصول)  العائل - التجمٌع تارٌخ - الحشرة اسم:
 . الرصاص بقلم أو,  األسود الهندي

  
  Clipping mountingورقٌة قصاصة على التحمٌل(  ب) 

 الطرٌقة بهذه,  األجنحة ونصفٌة األجنحة وثنائٌة االجنحة غشائٌة الحشرات وبعض المتطفلة كالحشرات الحجم الصغٌرة الحشرات تجهز
 موضع ٌقابل الورق قصاصة فً مناسف موضع فً الدبوس ٌغرز ثم اوال شفاف بغراء بٌضاء ورق قصاصة على الحشرة تلصق حٌث

 . بالحشرة الخاصة المعلومات لكتابة العٌنة اسفل اخرى ورقٌة قصاصة توضع كما الشكل مستطٌلة او مثلثة الورق قصاصة وتكون.  الحشرة
 
  Duplex mountingالمزدوج التحمٌل(  ج) 

 اآلخر طرفها وٌحمل الفلٌن من قطعة طرف على ثم الحشرة صدر فً رفٌع دبوس ٌغرز حٌث,  جدا الصغٌرة للحشرات الطرٌقة هذه تستخدم
 . بالحشرة الخاصة المعلومات لكتابة العٌنة اسقل الورق من قصاصتٌن او قصاصة توضع.  العادي الدبوس على

  
  Case hardening (الفرد)  التصلٌب(  د) 

 الطبٌعً الشكل فً الزوائد هذه تجف حتى الحشرة جسم مستوى مع افقً وضع فً االستشعار وقرون واألرجل األجنحة تفرد العملٌة هذه فً
 خشبٌة قاعدة على ثابتة واألخرى متحركة إحداهما الخشب من شرٌحتٌن من تتركب التً ةالصالب باستعمال الصلب او الفرد وٌتم . للحشرة
                        . الحشرة جسم مع ٌتناسب مجرى بٌنهما
 وتثبت الحشرة صدر فً الدبوس ٌغرز,  الصالبة مجرى فً والبطن الصدر من كل ٌكون حٌث(  مثال فراشة)  صلبها المراد الحشرة توضع
 شرٌحتً على االجنحة تفرد.  واحد مستوى فً الصالبة شرٌحتً وسطحً الحشرة لجسم العلوي السطح ٌكون بحٌث الصالبة بمجرى نهاٌته

 األخرى الحشرة زوائد وتوجه بالدبابٌس ٌثبتان الورق من شرٌطٌن بواسطة وتثبت الجانبٌن من الصالبة
 والحشرات النمل هجمات عن بعٌدة لتجف اٌام لبضعة الصالبة على الحشرة وتترك, الطبٌعً وضعها فً(  االستشعار وقرون األرجل) 

 . الحفظ صندوق إلى تنقل ثم, األخرى
 
  Conserving of solutionمحالٌل فً الحفظ*

 كبٌرة باعداد الضوئٌة المصائد بواسطة تجمٌعها تم التً للحشرات او,  جافة حفظها ٌصعب التً الحشرات حفظ فً الطرٌقة هذه تستخدم
 الخاصة المعلومات ورقة توضع.  الحشرة زوائد تصلب لمنع الجلسرٌن من قطرات مع كحول% 75 من تتكون حافظة مادة فً وتحفظ

 . آلخر وقت من الكحول إضافة مع محكم بغطاء الزجاجة وتحكم الحفظ زجاجة داخل الرصاص بقلم مكتوبة بالعٌنة
 
  Conserving impermanentالمؤقت الحفظ*

 كلورٌد رابع مادة من قطرات او النفتالٌن من كمٌة مع الورق من أغلفة وتلف صوفً قطن من طبقتٌن بٌن مؤقتا الحشرات تحفظ
 بالعٌنة الخاصة البٌانات وتكتب ظرف هٌئة على متقابلتٌن زاوٌتٌن من وتطوي الورق من مستطٌلة فطعة بأخذ الورق اغلفة وتجهز,  الكربون

 . استعمالها لحٌن لحفظها إدراج أو صنادٌق فً االغلفة وتوضع الغالف على
 
  Microscopic mounting المجهرٌة الشرائح بواسطة الحفظ*

 جسم فً الزوائد او االجزاء بعض لحفظ او.  والترٌس والمن والبراغٌث كالقمل جدا الصغٌرة الحشرات حفظ فً الطرٌقة هذه تستخدم
 المجهرٌة الشرائح تحضٌر ٌتم . وغٌرها الهوائٌة والقصبات التنفسٌة والثغور الفم واجزاء واالجنحة االستشعار وقرون االرجل الحشرةمثل

  : التالٌة الخطوات باتباع
 
  Disintegrationالتفكـــك(  أ) 

(  البوتاس)  البوتاسٌوم هٌدروكسٌد او(  كاوٌة صودا)  الصودٌوم هٌدروكسٌد من% 15 او% 5 محلول فً(  الحشرة أجزاء)  العٌنات تغلى

,  البعوض او الفضً السمك مثل رهٌفة كاملة لحشرة مجهرٌة شرائح لتحضٌر بالنسبة اما االجزاء هذه صالبة مدى على الغلٌان مدة وتعتمد,
 به صحن فً وتوضع المحلول من العٌنة تنقل.  دقٌقة25 لمدة الدافئ او البارد البوتاسٌوم او الصودٌوم هٌدروكسٌد محلول فً الحشرة تنقع

 . الثلجً الخلٌك حامض من قلٌل على ٌحتوي ماء إلى اخرى مرة العٌنة تنقل ثم,  بعناٌة المتفككة الشوائب وغزالة للغسل ماء
 
  Dehydrationالماء إزالة(  ب) 

 التركٌزات تسلسل مراعاة مع,  الكحول من تصاعدٌة تركٌزات فً ووضعها الحامض الماء من بنقلها العٌنة من الماء إزالة عملٌة تتم
 : كاآلتً تركٌز لكل المحدد والزمن

 دقائق 15-5 لمدة% 35 كحول -1

 دقائق 15 - 8 لمدة% 55 كحول -2

 دقٌقه 15 - 15 لمدة% 75 كحول -3

 دقٌقه 25 - 15 لمدة% 85 كحول -4

 دقٌقه 25 - 15 لمدة% 95 كحول -5

 وٌنصح دقٌقه 35 - 25 لمدة% 155 كحول -6

 التحضٌر حالة وفً العٌنه انسجة الكحول لٌتخلل حاد غٌر ملقط بواسطة العٌنه على بحذر بالضغط اخر الى كحولً تركٌز من الٌنه نقل عند
 . اقل بزمن الكحول لتركٌزات تعرٌضها ٌجب الرهٌفة او الدقٌقة للحشرات المجهري



 
  Eluterating التروٌق( ج)

 المطلق الكحول من الحجم كبٌرة العٌنات تجفف.  الغرض لنفس القرنفل وزٌت البنزٌن ٌستخدم كما الشفافٌة عملٌة فً الزٌلول ٌستعمل
 لمدة العٌنه تبقى اال وٌجب الشً بعض شفافة او رائقة لتصبح دقٌقة 25 - 15 من الزٌلول الى مباشرة تنقل ثم ترشٌح ورقة على بوضعها

 أجزاؤها تتكسر ال حتى إعدادها قبل الزٌلول محلول فً طوٌله
 
  Sample slide editor الشرٌحة على العٌنة إعداد( د)

 العٌنةوتغطى على بلسم كندا صمغ من قلٌله كمٌة منتصفها فً وٌوضع المطلق بالكحول جٌدا الزجاٌجٌة الشرٌحة تنظف التروٌق عملٌة بعد
 بطاقتٌن أو بطاقة الشرٌحة بطرفً تلصق ذلك بعد العٌنة فً فقاعاتهوائٌة تكوٌن لتجنب إبرة بمساعدة مائل بوضع الزجاجً الشرٌحة بماء

 .بالشرائح خاصة إدراج أو علب فً وتحفظ تجفف ثم الهندي بالحبر بطاقة كل على أالزمة البٌانات وتكتب
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