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 حشرات عممي                                                             12المختبر الثاني عشر 

 م.م.استبرق محمود ميدي                                          

    Insects collectionجمع الحشرات 

تتنوع طرق وكذلك مستمزمات جمع الحشرات باختالف نوع الحشرة والبيئة )المكان( الذي تعيش فيو        
 الحشرة سواًء كان يابسة او ماء ، اي بما يتالئم معيا دون الضرر بالحشرات المطموب جمعيا . 

   Insects collection places اماكن جمع الحشرات

 -الحشرات من االماكن االتية : تجمع         

  .المنازل والمباني وحضائر الحيوانات  -1

 الحقول والبساتين اي االشجار بجميع اجزائيا وكذلك المحاصيل الحقمية واالعشاب .  -2

 االنيار ومجاري المياه والبرك والمستنقعات .  -3

 االنسان وحيواناتو .  -4

 .التربة وجحور وانفاق القوارض والحيوانات االخرى   -5

   Insects  trapsالمصائد الحشرية  

   Light trapالمصيدة الضوئية   -1

   
  Sticky trapالمصيدة الالصقة   -2
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عبارة عن اواني معدنية او بالستيكية مطمية من الداخل بالمون  Aquatic trapالمصيدة المائية   -3

صف تقريبًا بالماء الحاوي عمى الصابون ويتم من خالليا جمع االصفر او االبيض وممموءة الى الن
  الحشرات الطائرة .

  
 

   Octaves trapالمصيدة المستورة   -4

   
وىي عمى شكمين اما بشكل اجنحة من الورق المقوى او   Pheromone trapالمصيدة الفرمونية   -5

 بشكل عمب معدنية مزودة بفرمون الحشرة المراد اصطيادىا .
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  Bait trapمصيدة الطعوم   -6

   
  Aspirator trapالمصيدة الشافطة   -7

     
  Insects netsشباك صيد الحشرات 

   aerial nets أواًل: الشباك الهوائية 

   aerial netالشبكة اليوائية   -1
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  hitting aerial netالشبكة اليوائية الضاربة   -2

   sweeper netالشبكة الكانسة   -3

 
  Aquatic netsانيًا: الشباك المائية ث   

 الشبكة المائية المؤزرة   -1

  
 الشبكة ذات البوابة الخمفية   -2

 Sieves & Funnelsالمناخل واالقماع 

عمى اطار دائري  ةفتحات مختمفة االحجام مثبت ة ذاتسمكي مشابكعبارة عن  Sievesالمناخل   -1
رة ومنيا الكبيرة بما يالئم المادة الحاوية عمى منيا الصغي ىذه والفتحاتمن االلمنيوم او الخشب 

 . فصل الحشرات عنياالحشرات والمراد 
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 Berleseاحدى ادوات جمع الحشرات والمشيور منيا ىو قمع بيرليز   Funnelsاالقماع   -2

funnel  ثبت س الجدار مثبت بداخمو حاجز سمكي معبارة عن قمع زجاجي او معدني امموىو
 .% اسفل القمع لجمع نماذج الحشرات70لك يوضع اناء يحوي ايثانول اعاله مصدر ضوء وكذ

  
  االخرى جمع الحشرات  دواتا

 او المالية umbrellaالمظمة 

مربعة الشكل تثبت بأربعة  الكارتون المقوى او القماش االبيض مختمفة القياسعبارة عن قطعة من      
جمع الحشرات منيا وقد تستخدم ت في الغرف المراد اسفل االشجار او عمى االرضيا ىازوايامن مساند 

 . جارالت القديمة لنفس الغرض في حالة جمع الحشرات من االشالمظ
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  Insects killing jarsقناني قتل الحشرات 

ل معتمدًا باألساس عمى نوع المادة الكيميائية القاتمة المستخدمة في ىناك نوعين من قناني القت      
 صناعتيا وىما :

 القتل بخالت االيثايل  نةيقن -1

المرطب بالماء في يتم تجييز ىذا النوع من خالل صب مادة بالستر باريس او الجبس )البورك(       
ترك لتجف وبعد ذلك يتم اضافة سائل سم وت 3-2قنينة زجاجية شفافة نظيفة ذات فوىة كبيرة بارتفاع 

خالت االيثايل بمقدار كافي ليتشبع بيا باريس او الجبس ويحكم اغالقيا وتصبح جاىزة لالستخدام ، 
من الممكن اعادة اضافة خالت االيثايل الى القنينة في حالة فاعميتيا في قتل الحشرات ، يمف عمى 

اثناء االستخدام  اثر محتوياتيا عند سقوطيا خطأً جوانب وقاعدة القنينة شريط الصق شفاف لمنع تن
 . poisonsوكذلك يكتب عمييا مصطمح سموم 
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 قنينة القتل بالسيانيد  -2

تستخدم في ىذا النوع من قناني القتل مادة سيانيد الصوديوم او البوتاسيوم وىي مادة صمبة        
يانيد في داخل القنينة ثم يوضع بشكل بمورات ناعمة ، يتم التجييز بوضع كمية مناسبة من الس

واخيرا تضاف كمية من الجبس الرطب فوقيا اما نشارة الخشب او الجبس الجاف وسمك مناسب 
الى االعمى من نشارة الخشب او الجبس الرطب لتجف فيما بعد وتحافظ عمى الترتيب المذكور 

ي عدم امكانية اضافة وتكمل بقية االمور المذكورة في النوع االول ، من مساوئ ىذا النوع ى
 السيانيد ليا فيما بعد بل يجب تجييزىا من جديد .  
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 عدة الباحث الشخصية 

 من الضروري ان تحتوي عدة الباحث اثناء جمع الحشرات عمى االتي :

 عدسة مكبرة   -1

 مالقط مختمفة االحجام وسكين صغيرة .  -2

 عمب كرتونية بأحجام مختمة وظروف ورقية .  -3

 او فياالت بأحجام مختمفة .قناني   -4

 % .70كحول ايثانول   -5

 شاش وشريط مطاطي .  -6

 قمم رصاص او حبر ثابت ودفتر مالحظات .   -7

  جياز قياس الحرارة والرطوبة .  -8

 حفظ النماذج الحشرية 

 ىناك عدة طرق لحفظ النماذج الحشرية بعد نقميا من مكان الجمع الى المختبر وىي تضم االتي :

  (لتصميب او التدبيساالحفظ الجاف ) -1

  (بالسائلالرطب )الحفظ   -2

 الحفظ بالشرائح المجيرية   -3

 التصميب او التدبيس 

)الواح الفرد  spreaderتستخدم لحفظ الحشرات ذات الجسم الصمب وذلك باستخدام الصالبة        
بعد واالجنحة عمى ذراعي الصالبة داخل اخدود الصالبة   او التصميب( حيث توضع بطن الحشرة

تثبيت دبوس خاص بالحشرات في منطقة صدر الحشرة وتثبيتو في قاعدة االخدود لمصالبة الذي يكون 
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من الفمين او الخشب الطري ، اما االجنحة فتفرد عمى الجانبين وتثبت بواسطة اشرط من الورق السميك 
يحفظ في صناديق ثبت عمى الصالبة بواسطة الدبابيس، بعد جفاف النموذج لعدة ايام الناعم الذي ي

  الخزن .

الحشرات ذات البطن الكبيرة يجب تنظيفيا من االحشاء الداخمية وتحشية البطن بقطعة من        
 واعادة لصق نياية البطن بالصمغ .القطن المشبعة بالفينول 

ظ في حالة الذباب والنمل ومعظم الحشرات التي ال يمكن معيا استخدام الدبابيس فيمكن ان تحف       
ت النموذج من خالل تثبيتيا بصمغ عمى قطعة ورق مثمثة الشكل تثبت االخيرة ومعيا ورقة معموما

 . اسفميا في صندوق الخزن

    

     
  (بالسائل)الرطب الحفظ 

تحفظ بيذه الطريقة الحشرات الكاممة الرىيفة الجسم او االطوار غير الكاممة ومنيا حشرة االرضة          
% والفورمالين وغيره ليذا 70يرقات الذباب والفراشات وغيرىا ، ويستخدم محمول االيثانول والبعوض و 

 .الغرض

 

 

 


