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exe.لعبت سطح المكتب

بأمر تكليفي  ...  نظام البشر 

بأمر تكويني  ... ونظام النمل

تسيّب # ...  تقصير#  ...وتخصص  اختصاص ... انضباط

مل اكمتكافل متمجتمع  جرائم # ... انحرافات #  ...

  يكاد # يصدق

تكويني الظام والنتكليفي النظام ال تكويني الظام والنتكليفي النظام ال

  السنين، بم;يين ا#نسان قبل ا#رض وجه على الحشرات نشأت•
 ا#نسان نزل وعندما )يتغير ولم الدنياصور مع بالحفريات مليون 90(

 الصراع بدأ قبله ا#رض بقاع شتى فى مستقرة ووجدھا ا#رض الى
   .والنباتات الخضرة يريد فك;ھما يتنھى، ولم بينھما

  وتمثل الحشرات، من نوع مليون حوالى ا#ن حتى ا#نسان يعرف•
  الحشرات وتمثل ا#رض، وجه على المخلوقات انواع جميع من 59%

 فى جميعھا وتختلف .المخلوقات ھذه اجمالى من %20 ا#جتماعية
 لم كثيرة انواع وھناك .متفاوتة بدرجات والسلوك والحجم الشكل
.ا#ن حتى تكتشف

 مخلفات من كثير من التخلص فى اساسياً  دوراً  الحشرات تلعب•
 من لعديد مھم غذائى مورد وتعتبر الميتة،/الحية والحيوانات النباتات

.الحيوانات
 المكان( المختلفة البيئات انواع جميع مع التكييف نيةاامك للحشرات•

)المحيطات ھى الحشرات من يخلو الذى الوحيد
 الطيران على وقدرتھا جداً  الصغير وحجمھا الحشرات جسم تركيب•

 والتكاثر نفسھا حماية على والقدرة وعنادھا انتشارھا وسرعة
 كل صغير لحيز وشغلھا مختلفة دفاعية لوسائل واستعمالھا السريع
 وھبھا وقد الحيوانات، بين الكائنات انجح من جعلتھا العوامل ھذه
 وحمت الصعاب تحمل من فتمكنت الفائقة القدرات ھذه تعالى هللا

.ا#ن حتى وبقت نفسھا

النمل... النحل 
 يعد النمل ولكن مدھشاً، مغذياً  مصدراً  بالفعل النحل يكون قد•

  أعظم مغذية ثروة
  .النحل من أطول زمناً  الحياة فى يعمر النمل•
 شغالة تعمر ... أسابيع ستة عن النحل شغالة عمر يزيد #•

  .أعوام سبعة مدة النمل
 النمل ملكة ... أعوام 5-4 يتجاوز النحل ملكة عمر يكاد #•

  .تقريباً  عام 18 تعيش
 النمل ... النحل وخبز العسل على النحل يرقات غذاء يقتصر•

  الطعام من كثيرة أنواع على يتغذى
  باk#ف تقدر وھى المعروفة النحل أنواع من أكثر النمل أنواع•

 الھند مثل البلدان بعض فى كطعام يستخدم قليل غير عدد(
  .)والصين وفنزوي; وكولومبيا والمكسيك

  ىامين حمض 19 يحتوى جيد بروتين %42 به النمل جسم•
  لدى الشيخوخة زحف تبطئو اoطفال، نمو إسراع فى تفيد

 إنسان oي العامة الصحة من وتحسن لكبار،ا

 مكان، كل في موجودة جداً، راقية اجتماعية حشرة النملة•
  .وقت كل وفي

 حياة يحيا بعضه ! )2006( نوع 11.844 على تزيد النمل أنواع•
 الترحال حياة يحيا وبعضھا محكمة، مساكن في مستقرة
.تماماً  كالبدو

 يكسبه وبعضه وسعيه، بجھده قوته يكسب النمل أنواع بعض•
  .والسيطرة بالغدر

  ماتت، أخواتھا عن عزلت إذا فإنھا اجتماعي، طبع ذات حشرة•
 جيد، ومكان جيد، غذاء من الحياة، مقومات كل لھا توافرت ولو•

 والصوت، الضوء عن بعيد مكان في عزلتو جيدة، وظروف
اتوازنھ اختل يوماً  عشرون ، والنھار والليل والزمن، والساعة

  .كاwنسان فھي
بنفسجي أو أخضر أو أزرق أو أصفر أو أحمر أو أسود يكون قد•
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بسم هللا الرحمن الرحيم
ْملُ اْدُخلُوا   َحت�ى إَِذا" َھا الن� ْمِل َقالَْت َنْملٌَة َيا أَي� أََتْوا َعلَى َواِدي الن�

ُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدهُ َوُھْم َ  َيْشُعُرونَ   َمَساِكَنُكْم َ   )18( ”َيْحِطَمن�
صدق هللا العظيم                       

]سورة النمل[

بسم هللا الرحمن الرحيم
ْملُ اْدُخلُوا   َحت�ى إَِذا" َھا الن� ْمِل َقالَْت َنْملٌَة َيا أَي� أََتْوا َعلَى َواِدي الن�

ُكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدهُ َوُھْم َ  َيْشُعُرونَ   َمَساِكَنُكْم َ   )18( ”َيْحِطَمن�
صدق هللا العظيم                       

]سورة النمل[

)ا#نبياء والجبابرة والناس(ا#خذ والعطاء –) العلماء(حكاية لھا العجب 
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أفراد

مملكة

أو 

قبيلة

أو

عشيرة

النمل
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كم مرة ضعف وزنك كم مرة ضعف وزنك 
تستطيع ان تحمل تستطيع ان تحمل 

وتسيروتسير
ضعف لمسافة ضعف لمسافة   5050: :   1010

اميال معتدل او متسلقاميال معتدل او متسلق

  وإعطاءوإعطاء  البيض،البيض،  وضعوضع  مھمتھامھمتھا  الحجم،الحجم،  كبيرةكبيرة  ملكةملكة  للنملللنمل        
  علىعلى  وھيوھي  النمل،النمل،  مساكنمساكن  فيفي  أمينأمين  مكانمكان  ولھاولھا  التوجيھاتالتوجيھات

  مھماتمھمات  لھالھا  العام;تالعام;ت  واwناثواwناث  المملكة،المملكة،  أفرادأفراد  بكلبكل  دائمدائم  اتصالاتصال
    ::  ھاھامنمن  متنوعة،متنوعة،

    ،،التعليمالتعليم  قطاعقطاع  ::  ،،الصغارالصغار  تربيةتربية••
  ردردلل  واoمنواoمن  الجيشالجيش  ::))خوذةخوذة((  صلبصلب  ورأسورأس  أكبرأكبر  حجمحجم  عساكرعساكر  ••

ةةالبلديالبلدي  قطاعقطاع  ::  والممراتوالممرات  المساكنالمساكن  تنظيفتنظيف  العدوانالعدوان
الموتىالموتى  دفندفن  مكاتبمكاتب  ::  ودفنھاودفنھا  المساكنالمساكن  منمن  الموتىالموتى  جثثجثث  سحبسحب••
المستوردينالمستوردين  قطاعقطاع  ::  المملكةالمملكة  خارجخارج  منمن  الغذاءالغذاء  جلبجلب••
الزراعةالزراعة  قطاعقطاع  ::  الفطرياتالفطريات  زرعزرع••
    المواشيالمواشي  تربيةتربية  قطاعقطاع  ::  رحيقھارحيقھا  علىعلى  النملالنمل  تعيشتعيش  حشراتحشرات  تربيةتربية••
  ويخزنويخزن  اoنفاق،اoنفاق،  ويحفرويحفر  الطرقات،الطرقات،  ويشقويشق  المدن،المدن،  النملالنمل  يبنييبني          

  الحدائق،الحدائق،  يقيميقيم  النملالنمل  أنواعأنواع  وبعضوبعض  وصوامع،وصوامع،  مخازنمخازن  فيفي  الطعامالطعام
  قبائلقبائل  علىعلى  حروباً حروباً   يقيميقيم  النملالنمل  أنواعأنواع  وبعضوبعض  النباتات،النباتات،  ويزرعويزرع
    المخزون،المخزون،  النملالنمل  ضعافضعاف  منمن  اoسرىاoسرى  فيأخذفيأخذ  أخرى،أخرى،
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Ant life through the winter Ant life through the winter 
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حشرات تصيب ا�خشاب
سوس ا�خشاب•
خنفشاء ا�ثاث الكبيرة•
خنفشاء ا�ثاث الصغيرة •
خنفساء السجائر•
خنفساء الليكتص ا�فريقية•
ناخرات ا'خشاب•
حفار ساق الكازورين•
حفار ساق الكافور•
حفار ساق الشنار•
دودة ساق الصفصاف•
النمل ا�بيض •

Fire ant 

Dr Hoffmann 
says ants are increasingly being used as biological 

indicators of environmental health 

"The mix of ant species at any site reflects how badly 
the ecosystem has suffered from disturbance, and can 

tell us how well it is proceeding on the road to 
recovery", 

Dr Hoffmann 
says ants are increasingly being used as biological 

indicators of environmental health 

"The mix of ant species at any site reflects how badly 
the ecosystem has suffered from disturbance, and can 

tell us how well it is proceeding on the road to 
recovery", 
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Mother's chamber .The large ant is the mother Mother's chamber .The large ant is the mother 

Food stock-piling chamber Food stock-piling chamber Larvae chamber Larvae chamber 

Garbage station Garbage station 
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:  يقول اwمام علي كرم هللا وجھه
انظروا إلى النملة لصغر جثتھا، ولطافة ھيئتھـا، # تكـاد "

تنال بلحظ البصر، و# بمستدرك الفكـر، كيـف دبـت علـى 
رھــا، حأرضــھا، وصــبت علــى رزقھــا، تنقــل الحبــة إلــى ج

وتعدھا في مسـتقرھا، تجمـع مـن حرھـا لبردھـا، وفـي 
ــة بوســقھا، #  ــا، مرزوق ــة برزقھ وردھــا لصــدرھا، مكفول
يغفلھا المنان، و# يحرمھا الديان، ولو فكرت فـي مجـاري 

يف شراحأكلھا، في علوھا وسفلھا، وما في الجوف من 
بطنھا، ومـا فـي الـرأس مـن عينھـا وأذنھـا، لقضـيت مـن 
خلقھا عجباً، وللقيت من وصفھا تعبـاً، فتعـالى هللا الـذي 
أقامھا على قوائمھا، وبناھـا علـى دعائمھـا، لـم يشـركه 
في فطرتھا فاطر، ولم ُيِعنه علـى خلقھـا قـادر، # إلـه إ# 

" ھو، و# مع معبود سواه

بسم هللا الرحمن الرحيم

صدق هللا العظيم                       
]سورة اoنعام[

بسم هللا الرحمن الرحيم

صدق هللا العظيم                       
]سورة اoنعام[

بسم هللا الرحمن الرحيم
)88( ”صنع هللا الذي اتقن كل شىء انه خبير بما تفعلون"

                       صدق هللا العظيم 
]سورة النمل[

بسم هللا الرحمن الرحيم
)88( ”صنع هللا الذي اتقن كل شىء انه خبير بما تفعلون"

                       صدق هللا العظيم 
]سورة النمل[

–الفرعوني أو الطاغيةل  -حرامى الحلة –نمل الحقول 
نمل النار -الحفار –النجار 

–الفرعوني أو الطاغيةل  -حرامى الحلة –نمل الحقول 
نمل النار -الحفار –النجار 

سميت سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه، 
,  "النمل"وھي سورة 

) 14"(سبأ"وورد بصفة خاصة في سورة 

 ومتوازنة متقنة حياة يصمم أن يستطيع من ھو فقط ا#حد الواحد
 فھذه .محددة مسؤوليات ذات فرقاً  ويشكل المستعمرة، ھذه في

  .واجتھاد بجد اإليھ هللا بھا أوحى التي بالواجبات قومت الحشرة
  : الكريم القرآن في تعالى يقول
)ما ِمْن َدابٍَّة إِ#َّ ُھَو آِخٌذ بَِناِصيَتَِھا إِنَّ َربِّي َعلَى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ (

).56من اkية: ھود( 

حياته السرية  ولهالنمل اoبيض حشرة كانسة 
ولوز ومعيشته في يوتغذيته اoساسية على السل

مستعمرات تتنوع فيھا الطوائف التي تختلف في بنيتھا 
ووظيفة كل منھا 

حياته السرية  ولهالنمل اoبيض حشرة كانسة 
ولوز ومعيشته في يوتغذيته اoساسية على السل

مستعمرات تتنوع فيھا الطوائف التي تختلف في بنيتھا 
ووظيفة كل منھا 
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بالمعنى الحقيقي حيث يتصل الصدر والبطن  نم;ً  ھو ليس
في النمل اoبيض مباشرة وبدون خصر

 فھو تطوراً  ا#جتماعية الحشرات أكثر من اoبيض النمل يعتبر•
  .النوع حسب حجمھا في تختلف مستعمرات في يعيش

  القطبين، دون العالم في تنتشر مختلف نوع 2200 < جديو•
  .ا#ستوائية في منھا 90%

 الضوء عن بعيداً  بالسرية تتميز حياة في اoبيض النمل يعيش•
 جديدة مستعمرات لتكوين والتزاوج الھجرة فترات عدا فيما

 إلى السمنى أو اoبيض من الحشرات لون فيھا يتحول والتي
 مع للضوء التعرض على القدرة لديه تكون حتى الداكن البني
. جديدة مناطق لغزو استعداداً  اoجنحة تكون
 3 بنحو ا#رض سطح اسفل مستعمراته يبني النمل من نوع ھناك
 نملة، م;يين 4 الى 30000 بين ما مستعمرة كل ويسكن امتار
 التي المواد الى وصو# وارضياتھا المنازل جدران عبر طريقھا تشق
 مواد بھا اجسام أي أو قطنية أو خشبية كانت سواء عليھا تتغذى

  اليومية اwنسان إستعما#ت من كثير فى والمتوافرة سليلوزية
 مخدات – ستائر – حصير – موكيت – سجاد –ورق –م;بس(

)الواحات( .)خشبى أثاث – ومراتب

 خلق إنما …عبثاً  المختلفة الحية الكائنات هللا يخلق لم
 .. نعلمھا لم أم علمناھا بالغة لحكمة منھا كل

 التي الحشرات أقدم من اoبيض النمل حشرات وتعتبر
 النمل مشكلة برزت ولقد .السنين م;يين منـذ تتواجد
 في الدؤوبة اwنسـان لمحاو#ت مباشرة كنتيجة اoبيض
 #ستخدامه وتسخيرھا للطبيعة المألوفة العمليات تغيير

  . . الشخصي
 من كان.. جداً  طويلة ولفترات.. البعيدة اoزمنة وفي

 مع اoساسية اoبيض النمـل وظيفـة تقـبل الطبيعي
 أو له المرافقة اoخرى الدقيقة الكائنات بعض

 بكافة اoخشاب من التخلص في معه المـتعايشة
 المواد وكذلك اoخرى النباتية والبقايا صورھا

 من لكل اoولية مكوناتھا wعادة عموماً  السليولوزية
 للطبيعة المـحكم الـتوازن على حفاظاً  والھـواء التربة
. الخالق صنع فجل

يرى بعض العلماء أن النمل اoبيض ھو دابة اoرض 
التي أكلت عصا سليمان المشار إليھا في قوله 

بسم هللا الرحمن الرحيم  : تعالى
فلما قضينا عليه الموت ما دلھم على موته إ# (

دابة اoرض تأكل منسأته فلما خر تبينت الجن أن 
) لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المھين

صدق هللا العظيم
) 14"(سبأ"
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صدق هللا العظيم
) 14"(سبأ"

 حشرة اoرضة

دابة اoرض 

النمل ا#بيض

 حشرة اoرضة

دابة اoرض 

النمل ا#بيض

إحدى عجائب خلق هللا إحدى عجائب خلق هللا 

: مجموعتين إلى بالتربة ع;قتھا على بناءً  ا#بيض النمل قسمي

  )التربةفوق ما( والجافة الرطبة اoخشاب تصيب مجموعة )1

 الماء لھم يتوفرحيث اoرض سطح فوق دوًما أفرادھا يعيش

 ومتشبعة طويلة طينية آنفاقـًا لھا بأن تعرف ودوًما ,والغذاء

.الغذائية عوائلھاعلى

 أفرادھا يعيش )التربة تحت( التربة داخل تعيش مجموعة )2

وترتبط والماء، الغذاء حيث اoرض سطح تحت اى التربة داخل

 غذاؤھا يكون أن على تحرص حيث اoرضي الماء بمستوى

 أجل من وذلك بالمستعمرة؛ خاصة مخازن أو غرف داخلمخزنًا

 اoنواع ھذه وتتميز .اoفراد لحياةال;زمة الغذائية المادة توفير

 #نتشارسمة تعتبر اoرض سطح فوق أرضية أعشاًشا لھا بأن

.الصحراوية البيئات خصوًصا المختلفة البيئات في اoنواع ھذه

 عبارة منھا كل مستعمرات، في ا#بيض النمل عيشي
 يشكل واحًدا مجتمًعا تكوِّن أعشاش عدة أو عش عن

 مستعمرةال تضم حيث متكاملة؛ اجتماعية وحدة
 الشكل بحسب بينھا فيما تختلف طوائف عدة الواحدة

 : كا#تى التناسلعلى والقدرة والوظيفة

Termite) ا#بيض النمل مستعمرات Colonies) :

النمل ا#بيض
نمـل الـديـار اoرضيـة) ب           نمل الديار الخشبية) أ

نمل الخشب الجاف -1    
نمـل الخشب الرطب -2    
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: اoبيض النمل مستعمرة طوائف
 إصابات عن الناجمة اoضرار جميع عن المسئولة وھى : الشغالة -1

 ,المستعمرة طوائف جميع بتغذية وتقوم تتغذى حيث اoبيض النمل
 وعقيمة باھت ولونھا المستعمرة تعداد من %97 حوالى وتمثل
.وعمياء

 له المستعمرة وحماية الحراسة عن ةالمسئول ىوھ : الجنود -2
 الجسم طول ثلث وتمثل قاتم لونھا والرأس ومسننة قوية فكوك
 تعداد من %3–1 وتمثل ,باھت فاتح لونه الجسم وباقى

.وعمياء عقيمة والحشرة المستعمرة
 لونھا والربيع الخريف فى تظھر : المجنحة الخصبة الجنسية اoفراد -3

 ملكات إلى وتتحول خصبة وھى وأجنحة ترى عيون ولھا قاتم
. جديدة مستعمرات wنشاء وملوك

 اoفراد من ناتجة وھى المستعمرة عرش على تتربع : الملكة -4
 على تعمل المستعمرة فى وحيدة ملكة ويوجد الخصبة الجنسية

 6 حوالى تضع حيث البيض وإنتاج جميعاً  المستعمرة أفراد ربط
 فى فقط واحد ملك معھا ويعيش ,الواحدة الدقيقة فى بيضات

. المستعمرة
الملكة تلقيح ةتوظيف : الملك -5
 ضعفھما عند الملك أو الملكة فقدان يعوضون : إضافيون متناسلون -6

موتھم أو

:الوضع التقسيمي للنمل اoبيض 

Animal Kingdom :الحيـوانيــة: المملكـة 

ArthropodsPhylum :مفصليـات اoرجـل: شعبـة 

IsecataClass :الحشرات: صف 

PterygotaSubclass :ذات اoجنحـة: تحـت صـف 

ExopterygotaDivission :ذوات اoجنحة الخارجيـة: قسم 

IsopteraOrder :متساوية اoجنحـة: رتبة 

FamiliesSuborder 6 :عائ;ت 6: تحت الرتبة

someGenus :عدة اجناس: جنس

2240Species :نوعاً مختلفاً  2240: النوع

 من وزوج الشكل العقدي ا#ستشعار قرون من واحد زوجاً  تحمل : االرأس
 العيون من زوجاً  أحياناً  تحمل كما .القارض اoخرى الفم أجزاء وباقي الفكوك
.) فقط المجنحة اoفراد في( السوداء المركبة
 تحمل بينما اoرجل من زوج منھا كل على حلقات ث;ث من يتكون :الصدر

 التي اoجنحة من زوجين المھاجرة التناسلية لÀفراد والثالثة الثانية الحلقتين
  أغلب في العيونو اoجنحة وتنعدم .البطن طول ضعف من أكثر طولھا يبلغ
oحيان معظم في أثرية تكون حيث فراداoحياتھا في تعوزھا # حيث ا 

 الضوء، عن بمنأى يكون ما دائماً  نشاطھا نo المظلة واoنفاق بالسراديب
  . فقط المجنحة اoفراد في المركبة العيون وتكون
 تتمشىل النوع حسب الرأس أشكال في عديدة بتغيرات الجنود طائفة وتتميز
 اoعداء ضد عنھا الدفاع وھي المستعمرة في الجنود وظيفة مع التغيرات ھذه
 التابعة أو أخرى oنواع التابعة اoبيض النمل أفراد من حتى اقتحامھا لمنع

 اoشكال مختلفة قوية بفكوك الجنود وتتميز النوع نفس من أخرى لمستعمرات
 ملھبة أو سامة لمواد قاذفة بخراطيم مزودة تكون أو المختلفة اoنواع حسب
.للنوع تبعاً  الجنود وحجم شكل يختلف كما .اoخرى الحشرات تجاه تدفعھا
 نضج عدم عدا فيما تماماً  الكاملة الحشرات تشبه التي الحوريات وبجانب
 لÃح;ل بديلة تناسلية أفراد توجد فأنه اoجنحة براعم ووجود التناسلية اoعضاء
 بالمستعمرة العاملة الطبقة تتكون كما .)اoنواع بعض في( الحاجة وقت منھا
 منھا البعض فأن ذلك ورغم عقيمة وھي الشغا#ت من أو الحوريات من أما

 التي اoجنحة براعم تتكونو التناسلية أعضائھا تنضج الھجرة موسم وقرب
 التي المنتجة الحوريات اoفراد ھذه مثل على ويطلق بالكامل تنمو ما سرعان
 باkتس يعرف ما أو اoولية المنتجة اoفراد إلى تتحول
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جندى

شغالة

ملكة اولية محملة بالبيض

بيضة

ملكة ثانوية

ملكة ثالثة

)نمل تحت ارضى(فرد مجنح وجندى وشغالة  )نمل تحت ارضى(فرد مجنح وجندى وشغالة 

Arid Subterranean Termite
Winged Reproductive 

Arid Subterranean Termite
Winged Reproductive 
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  : الحياة ودورة المستعمرة تكوين
 الملكة( الجنس مختلفي فردين تزاوج بعد المستعمرة تبدأ      

 حجم ويتراوح البيض تكون بعد الملكة بطن تتضخمو )والملك
 عدة إلى اoنواع بعض في ملليمترات بضع من التضخم

 ھذه مثل في الملكة تضع حيث أخرى أنواع في سنتيمترات
 حوريات إلى البيض ھذا يفقس ثم ثواني 3 كل بيضة اoنواع
 -  النوع حسب تختلف حضانة فترة بعد الكاملة الحشرة تشبه
 بالحوريات وتسمى آخر إلى عمر من وتنتقل الحواريات تتغذى

- : تطورھا في احتما#ت عدة لھا وھذه المتطورة
 خ;ا#نس فوق أو التطور فوق بظاھرة يعرف فيما بعضھا يتحول1)

 لتكون خاص بتركيب رؤوسھا تتميز والتي الجنود طبقة إلى
   .الخارجية أعدائھا ضد المستعمرة عن الدفاع على القدرة لديھا

 منتجة oفراد الجنسي لتميزھا نتيجة الحوريات بعض تتحول2)
 الملكة ضعف عند( خاصة ظروف في البيض وضع يمكنھا بديلة

.البديلة المنتجة اoفراد ھذه وتعرف )اoصلية

  : الحياة ودورة المستعمرة تكوين تابع
 في الرئيس بالدور لتقوم الحوريات تظل اoنواع بعض في3)

 وقد اoولية والحضانة الملكة ورعاية تغذية من المستعمرة
 بالدور ھذه لتقوم الشغا#ت طبقة إلى أخرى أفراد في تتحول
. الكبيرة الحوريات تساعدھا بينما الرئيس

 تتميز # التي اoنواع في الحوريات أو الشغا#ت بعض تتحول4)
 منتجة أفراد إلى )الھجرة موسم عند( الشغا#ت طبقة فيھا
 وتبدأ وإناث ذكور إلى وتتميز التناسلية أعضائھا تنضج حيث
 الحشرات وتتلون وا#كتمال والنمو الظھور في اoجنحة براعم
 التربة من تبزغ أو الخشب من تخرج ثم ومن ALATES داكن بلون

 أفراد تعتبر حيث اoفراد ھذه وتطير النوع حسب المصابة
 أجنحتھا تفقد وبعدھا وتتزاوج باwناث الذكور لتلتقي مھاجرة
 ويكون جديدة مستعمرة تكوين في وأنثى ذكر فردين كل ويبدأ
.ملكةالـ ھي واoنثى ملكالـ ھو الذكر

 التكاثر، سبيل في كبيرة تضحية اoنثى ومثله النمل ذكر يقدم•
 اoنثى أما .التزاوج من قصيرة فترة بعد يموت المجنح فالذكر
 ھذا تجد وعندما المستعمرة wنشاء مناسب مكان عن فتبحث
 وبعد .أجنحتھا عن التخلي ھو به تقوم عمل أول فان المكان
 وحتى oسابيع داخله كامنة وتظل المكان مدخل تسد ذلك

 ملكة باعتبارھا البيض بوضع وتبدأ .شرب أو أكل دون الشھور
 تخلت الذين جناحيھا على الفترة ھذه في وتتغذى .المستعمرة

 تعتبر الفترة وھذه ھي بإفرازاتھا اليرقات أول وتغذي .عنھما
 الجھد بھذا لوحدھا فيھا تعمل التي للملكة بالنسبة الوحيدة
  .بالمستعمرة الحياة تبدأ وھكذا والتفاني

 تتطور حيث توابعھا عن حجمھا ويزيد ا#بيض النمل ملكة تكبر•
 حياتھا فترة طيلة وتقضي البيض لوضع ضخمة الة مثل لتصبح
 عام;ت وتقوم العش في امانا ا#ماكن اكثر في فجوة في

.لھا الغذاء بتقديم ا#بيض النمل
 من عددا تضع فترات على زوجھا يلقحھا التي الناضجة الملكة•

 عن يزيد بمعدل اليوم في بيضة 3000-1000 يبلغ قد البيض
 إلى تستمر قد التي حياتھا فترة طوال الدقيقة في بيضة

أكثر أو سنوات عشر إلى تصل طويلة سنوات

 عاتق على اoبيض النمل عند العش عن الدفاع مسؤولية تقع•
 أما نسبياً، صغيرة جنود وھي عمياء اwناث ھذه تكون اwناث،
 با#عتناء فيقومون ـ حجماً  أكبر يكونون وعادةً  ـ الملكيون الحراس
 الخلية دخول من دخيل أي ويمنعون الملكي، والزوج باليرقات
 جمع في العمال الصغار الجنود يساعد حين في . الملكية
. العش وترتيب الطعام

 تشبه ساً ورؤ أفراده يمتلك إذ للقتال، الملكي الحرس ُخلق•
 سائل يوجد . للدفاع مجھزة كالشفرة حادة وفكوكاً◌ً  التروس،

 السائل ھذا ويتكون وزنه، من %10 يحتل الحارس جسم في
 في السائل ھذا يخزن مفتوحة كربوھيدراتية سلسلة من

 الحرس يقوم جسمه، مقدمة في الحارس يحملھا أكياس
 سببوھا التي اoعداء جروح داخل السائل ھذا بحقن الملكي

. فكوكھم باستخدام لھم

 تقوم المستعمرة على اoعداء قبل من مفاجئ ھجوم حدث إذا•
 ويبدأ .الصغار حياة على للحفاظ بوسعھن ما ببذل العام;ت
 العدو منھا ھجم التي الجھة صوب بالتحرك المقاتل النمل

  .فورا ومجابھته
 اليرقات فيھا توجد التي الغرف نحو فتسرع العام;ت أما•

 المستعمرة خارج معين مكان إلى فكوكھا بواسطة لتحملھا
.المعركة انتھاء لحين

 الموقف ھذا مثل في صغيرة كحشرة النمل من والمتوقع•
 الذي ولكن اoعداء، أنظار عن فيه ويختفي ھاربا يفر أن العصيب
 أجل من والتفاني التضحية في غاية المستعمرة في يجري
 و# البوابة حراس و# المقاتل النّمل ف; ,المستعمرة س;مة
 في يفكّر فالكلّ  فقط، أنفسھم في يفكرون العام;ت

.السنين م;يين منذ النّمل عمر ھذالو بأكملھا، المستعمرة
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Worker and
Supplementary Reproductive  قدور حية لخزن العسلكالشغا#ت نوع اغربھا  20لھا

زبيب المكسيك
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أشكال رؤوس طوائف مستعمرة اkرضة
يوضح شكل الرأس وشكل الفكوك العليا في نوعين من النمل
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رسالة؟ لھا ام ؟ فقط الھدم ھى ھل ؟ الدويبة ھذه خلق حكمة ما
 دورة في ھاّمًا دوًرا تلعب واwحيائية البيئية الناحيتين من فھي•

 أخرى وكائنات اoرضة تتضافر أن هللا رحمة فمن العضوية المادة
 على تشتمل التي تلك خاصة والمخلفاتالنفايات من لتتخلص

 تحلل حيث )والكرتونواoخشاب النخيل سعف( سليلوزية مواد
 أخرىمرة التربة إلى اoساسية عناصرھا وتعيد التالفة المواد
.الھامة والعناصر بالمعادن وإثرائھا التربة تقوية في يساعد مما

 وجذور أخشاب( التربةب السليلوزية للمواد تھامھاجم أثناء في•
في تساعد ثم ومن وممرات أنفاًقا تحدث )اoشجار وجذوع نباتية
.التربة تھوية

  وتيسر للتربةالميكانيكية وتركيبتھا التربة خواص من تحسن•
.داخلھا الماء تخلل

 والبكترياوالفطريات اwسطولنية الديدان لدخول المجال تفسح•
.التربة داخل إلى

.للتربة الكيميائيةالخواص تحسين في تساھم ونفاياتھا إفرازاتھا•

  )واwنذار التواصل( كيماوية ... النمل لغة

 )فرمون( كيميائية مادة تفرز كةلالم أن وجد ا#نواع بعض فى•
 الفرمون ھذا فرز يتم حيث ذاتية حركة فيالمستعمرة لتجعل
 قناتھا عبر وينتشرويتحرك الصدر أو بالرأس خاصة غدد من

 متخصصة مجموعة تقوم حيث اoست فتحة مع ويخرج الھضمية
 إلى فمھا عبر وتوزعه اoست ةفتح من بامتصاصه الشغا#ت من
 على مھيمنة زالت ما الملكة بأن لتخبرھم المستعمرة أفراد فم

.البيض وضع على العالية القدرة ولھا المستعمرة،
 من آخر نوع إنتاج على القدرة فلھم بخطر شعورھم عند الجنود•

 لھذا ويستجيب "المبكر اwنذار فرمون" ويسمى الفرمونية،المواد
 عن للدفاع وذلك بالمستعمرة؛ الجنود أفراد الفرمونات منالنوع

 ,المستعمرة ھذه يصيب خطر أي حدوث حالة في المستعمرة
.الرأسمقدمة في موجودة غدة من الفرمون ھذا ويفرز

يسمى الفرمون من نوع إنتاج على القدرة فلھا الشغا#ت أما•
 الخامسة أو الرابعة العقلة فى( غدة من ويفرز ”التتابع فرمون"

 المصدر إلى الوصول بھدف )للجسم البطني السطح على
.المستعمرةإلى ونقله الغذائي،

 )للحمل مانعة مواد تتناول #نھا( البيض #تضع الشغالة النملة•
 النمل بقية يلعقه خاص حامض بافراز ملكوال لملكةا قومت حيث
 وعندما التناسلية، ا#جھزة وعمل نمو ثبطفي مستعمرةال في

 الجوع، من وتموت الطعام عنھا يمنع( عقيمة الملكة تصبح
 انثى عن للحمل المانع السائل يمنع )تابعوھا جسمھا ويلتھم
 وتصبح ا#نجاب على القدرة لديھا وتتطور مناسب عمر في

 بذكر مماثلة بطريقة استبداله يتم عقيما الملك اصبح واذا ملكة،
.السن صغير

: المستعمرة داخل الكيميائية اللغة استخدام
  ماليزيا( ا#ستوائية المطرية الغابات في يعيش الذي النمل•

  النمل من النوع ھذا فجسم )أمريكا وجنوب إفريقيا جنوبو
 من تمتد سمية غدة بوجود يتميز "اoرض على تسير قنابل"

 النملة حوصرت أن حدث وان .جسمه مؤخرة حتى النمل رأس
 لتفجير تكفي بشدة بطنھا عض;ت بتقليص تقوم جھة كل من
 تبليل إلى يؤدي مما أعدائھا بوجه السم من فيھا بما الغدة ھذه
 ولكن عاجزاً  عدوھا يجعلف سام سميك أصفر بسائل العدو

 إلى يؤدي مما الداخلية oجھزتھا بالغة بأضرار تتسبب النتيجة
 تدخلت حامية، المعركة كانت وإذا .وجيزة بفترة ذلك بعد موتھا

.الجنود لمساعدة شغا#تال
 وزنه، من %10 يحتل الملكي الحارس جسم في سائل يوجد•

 )الدم لتجلط مانع( مفتوحة كربوھيدراتية سلسلة من ويتكون
 ھذا الحرس يحقن جسم،ال مقدمة فى أكياس في يخزن

. فكوكھم باستخدام لھم سببوھا التي اoعداء جروحب السائل
 النم;ت، بھا تستغيث عنھا تصدر رائحة فإن نملة سحقت فلو•

  المجزرة، من ا#قتراب من وتحذرھا
 وھي السر، كلمة بيّنت إذا إ# مسكنھا دخول نملة تستطيع #•

آخر إلى حين من تبّدل

: اoھمية ا#قتصادية للنمل اoبيض
 حياة اoحـجام مختلفة مستعمرات في اoبيض النمل يعيش

 لÀفراد النضج عدم فترة من يطيل مما التطور بالغة اجتماعية
 العالي لتخصصھا التدمير أحداث في فعاليتھا زيادة إلى ويؤدي

 في الحشرات بين المتميز بمستواه اoبيض النمل فيظھر والدقيق
 الخشبية والمشغو#ت الطبيعية لÀخشاب الھائل التدمير أحداث
 اoكثر المناطق وكذلك ا#ستوائية بالمناطق السليولوزية والمواد
. اعتدا#ً 
 الو#يات تكلف اkفة ھذه أن م1968 سنة التقديرات بعض وتشير
 ومن سنوياً  دو#ر مليون خمسمائة حوالي اoمريكية المتحدة
 بضع إلى العالـم مستوى على المكافحة تكلفة تصل أن الطبيعي
0 سنوياً  الدو#رات من مليارات
 للمباني بالغة وخسائر جسيمة أضراراً  اoبيض النمل ويسبب
 والورق والخيش واoقمشة المنازل وأثاثات واoخشاب الريفية
 عن فض;ً  المخزونة والمواد والحبوب الورقية والصناديق والكتب
اoبيض النمل من معينة بأنواع لÃصابة الحية النباتات تعرض
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: اoبيض بالنمل اwصابة وحساسية الخشب أنواع
 الشجرة نوع حسب رئيسيين نوعين إلى عموماً  اoخشاب تنقسم
 : يلي كما الخشب ھذا مصدر الحية

 ذوات من البذور مغطاة اoشجار من وتنتج : الصلده اoخشاب - أ
 متساقطة تكون ما وغالباً  اoوراق عريضة وھي الفلقتين
. اoوراق

 مستديمة البذور معراة اoشجار من وتنتج : الرخوة اoخشاب -ب
 ما وإذا .اoبيض بالنمل لÃصابة حساسية أكثر وأنواعه الخضرة

 خشبية كتلة على للحصول اoنواع ھذه أشجار إحدى قطع تم
 حلقات إلى مقسم الخشب نجد سوف فأننا أفقيين بمقطعين
: طبقتين إلى لونيا تمييزھا يمكن ولكن متتابعة

Heart الـ وتسمى الداخلية الطبقة )أ(      Wood .
Sap وتسمى الخارجية الطبقة )ب(      Wood أكثر وھي 

  اoبيض بالنمل لÃصابة حساسية

مظاھر اwصابة 

النمل اoبيضأنواع ب

: الجاف الخشب نمل
 وتجمعات مصنعة والغير المصنعة الخشبية الكتل داخل يعيش      

 كالم;بس بداخلھا للحشرة أنفاق بعمل تسمح التي السليلوز
 وما التواليت أوراق لفائف أو الكتب أو المرصوصة القطنية
 طبقة فتترك للضوء تتعرض # بحيث تعيش وھي … يشبھھا
 اwصابة وتتضح الداخل في وتتغذى باستمرار معتمة رقيقة
: يلي كما

 عن عبارة وھي أكثر، باستدارة الرمل حبيبات يشبه ما وجود1)
 من الثقوب بعض من تنساب التي الحشرات فض;ت
.المصابة المواد/الخشب

.اwصابة بداية في شفافة متكسرة أجنحة وجود2)
 الذي الخشب على النقر طريق عن البحث متابعة ويمكن3)

 أماكن في الناتج الصوت يتميز حيث به إصابة وجود نتوقع
.السليمة اoماكن عن اwصابة

 طول بأن وتتميز الھجرة مواسم في المجنحة اoفراد ظھور4)
.الحشرات بطن طول ضعف من أكبر اoجنحة

 المصاب الجزء تماماً  ينھار فقد اwصابة استفحال حالة في أما•
  بالداخل والحشرات اoنفاق وتظھر

: أرضي تحت النمل
 بصفة بالتربة اتصالھا وضرورة الحشرة ھذه حياة لظروف نظراً 
 المستعمرة مركز في اoرض سطح تحت الملكة واستقرار دائمة
 المستعمرة ھذه داخل اoنشطة كافة على المھيمنة وھي

 السليلوزي الغذاء عن بالبحث الحوريات أو الشغا#ت قيام وضرورة
 المتواجدة المباني اقتحام إلى أفرادھا يضطر مما …وجد أينما

 تشققات أو فتحات أو صغيرة ثقوب أي طريق عن بالمنطقة
 سراديب عمل إلى المكشوفة المناطق في يلجأ بينما باoساس
. المختلفة والثقوب الفتحات بين ما فيھا يصل الطين من خارجية
 غالباً  oعلى أسفل من اتجاه في غذائھا مصادر الحشرات تھاجم

 فيتم اwصابة استفحال أو بالصدفة إ# تتضح # سرية وبطريقة
 المناطق من والشبابيك كاoبواب الخشبية المشغو#ت مھاجمة
 كما فيه المتواجدة الدور أرض أو المبنى بأرض المتصلة السفلية
 اoرجل نھاية عند ا#تصال مناطق من الخشبي اoثاث تھاجم
 من نسبة على يحتوي الذي والموكيت السجاد أما … وھكذا
. السفلي سطحه من فيھاجم الطبيعية لوزيالسل أنسجة

: يلي كما اwصابة على التعرف ويمكن
 أول من( الھجرة مواسم في المجنحة الكاملة الحشرات ظھور )1

 فترات بعد وخصوصاً  )سنوياً◌َ  سبتمبر نھاية وحتى مارس
. اoمطار ھطول

. المتكسرة اoجنحة تراكم )2
 الغذاء تمثيل بقايا ووضوح اwصابة عن الناتجة التلفيات ظھور )3

. الخشب بنشارة مخلوطة
. واoبواب الحوائط على الخارجية الطينية السراديب وجود )4
 اwصابة محتملة المناطق في اoخشاب على بخفة الضرب )5

 المصابة المناطق بين فيما الصوت صدى تميز يمكن حيث
  .والسليمة
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 من مفرغة وتكون الجدران تتھدم النيىء بالطوب المبنية المنازل فى•
  .الداخل

 وعند اoرض على المفروشة والحصر اoبسطة إلتصاق يشاھد•
 مكان التربة من أجزاء ووجود النمل أكل آثار وتظھر تتمزق نزعھا
  . التآكل

 والنوافذ  وغيرھا، الدواليب مثل للحائط الم;صقة اoخشاب تأكل•
  . اoشجار ذوعج من المصنوعة سقفواo واoبواب

  . النيران إشتعال طقطقة مثل صوت لي;ً  يسمع•
 يشاھد نزعھا وعند )الباركيه( الخشب من المصنوعة اoرضيات تآكل•

  . اoكل مكان تربة
 وتمتد اoرض من تبدأ والنوافذ الحوائط على طينية أنابيب وجود•

  .اwصابة لمصدر
 والزكائب اoجولة التصاق يشاھد الغ;ل ومخازن الشون حالة فى•

 .الحشرات أكل نتيجة وتمزقھا باoرضية
 جذعلل السفلى المنطقة على طينية وكتل أنفاق تجد اoشجار على•

  . أسود لون وظھور الفروع أطراف واحتراق جفاف مع
 رغم الذبول ومظھر المحاصيل جفاف يشاھد المحاصيل حالة فى•

 لتشمل تدريجياً  تمتد النباتات من خالية بؤر ووجود بالتربة الماء توافر
  . النباتات وموت كله الحقل

 # الدار صاحب أن والمبكيةالمضحكة المفارقات ومن
بسبب وذلك استفحل؛ قد ضررھا يكون أن بعد إ# يراھا

.الماكر المتخفي سلوكھا
 م;يين اoحيان بعض فى مكافحتھا تكلفة وتصل

 التقديرات أن اwصابات بعض في ثبتوقد الدو#رات،
التكلفة تفوق إنھا بل تصدق، # لمكافحتھا المادية

.المبنى لتشييد اoساسية
 النمل ھجمات من لایر مليار من اكثر تكبدت السعودية
.فقط سنوات خمس خ;ل اoبيض
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Subterranean Termite Damage to Pine

Subterranean Termite Damage to Hardboard Siding 
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اعراض ا#صابة 

فى بساتين الفاكھة 

والحقول الزراعية

اعراض ا#صابة 

فى بساتين الفاكھة 

والحقول الزراعية
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من أعمالھم صلط عليھممن أعمالھم صلط عليھم

ANTEATERS

 Armadillos
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:طرق حفظ اoخشاب 
: الـدھـان أو الـرش )1

 وتستھلك -  البوصة من 1/16 المعالجة الطبقة عمق ويكون
 المسموح غير الخشب من مسطح قدم ألف لكل جالون 10 حوالي
 سنوات 3- 1 من حماية وتعطى المسموح الخشب فى وأقل

. لÀرض الم;صقة لÀخشاب
: الغمـس )2

 ثوان عدة من لمدد )الساخن الفحم قار( كريوزوت في ذلك ويتم
 عمق ويصل م94o عن الكريوزوت حرارة تقل و# دقيقة 15 إلى

. سنوات 4 – 2 من حماية وتعطى بوصة 1/8 إلى الع;ج
: النقــع )3

 حماية وتعطى اسبوع 2-1 من ولمدة الكيماوية المحاليل في ويتم
.الزنك كلوريد مع سنوات 8- 7 من كبيرة

: والبارد الساخن الحمام )4
 لحمام مباشرة بعدھا ينقل ساخن زيت في الخشب يعامل حيث
 ساحباً  ينكمش ثم أو#ً  الھواء يطرد حيث ساعات لعدة بارد زيت
.الزيت من أكبر كمية معه
: ا#نتشـار طرق )5

: الطرق ھذه وأھم الماء في للذوبان قابلة مواد لذلك تستعمل

: مـوزساo طريقة -1
 للمادة مستحلب أو بعجينة اoخضر الخشب سطح يغطى حيث

 المادة فتنتشر يوم 30 لمدة للماء منفذ غير بورق ويغطى الحافظة
. الخشب عصارة في
: الحافظة اللفافة طريقة -2

 حول بإحكام تلف الحافظة بالمادة مشبعة القماش من لفافة
. اoرض سطح فوق العلوي الجزء في المجفف غير الخشب

: الثقوب طريقـة -3
 الحافظة بالمادة وملئھا اoرض سطح عن بعيداً  اoخشاب ثقب
. الثقب وسد

  : الحوض طريقـة -4
 محلول به حوض في oسفل بقاعدته اoخضر الخشب وضع

. الخشب فيمتصه الزنك كلوريد مثل الكيمائي
: المزدوج ا#نتشار طريقـة -5

 قابلة الغير الحافظة المادة من أم;ح ترسيب في الطريقة تنحصر
 ينقع حيث مادتين بين بتفاعل الخشب داخل الماء في للذوبان
  إلى بعدھا ينقل كافية لمدة نحاس كبريتات في اoخضر الخشب
 السامة النحاس كرومات الخشب داخل فيتكون صوديوم كرومات
. الماء في للذوبان قابلة غير وھي أيضاً  الفطريات oنواع

: اoخشـاب حفظ في المستخدمـة الكيمـاويـات 

: مميزاتال أھم

. باoخشاب الضارة الحية للكائنات سميتھا - 1

. بسھولة تتحلل # ثابتة - 2

. الخشب تخلل على قادرة - 3

. الخشب تضر و# بأمان التداول سھلة - 4

: ا#نواع

. )الفحم قار كريوزوت( زيتية محاليل - 1

 حيث والمباني اoثاث oخشاب تصلح[ مائية محاليل - 2

 أم;ح على عادةً  وتحتوي الخشب شكل على تؤثر #

 النفثالين -بنتاكلوروفينول( والنحاس والكروم الزنك

 .)]المكلور

 قبلالتربة تعقيم يلزم الحشرة، بھذه الموبوءة اoراضي وفي
 )زيتي مستحلب %42( الدروسبان بمادة أيام 5- 3 بفترة الزراعة
.للفدان ماء لتر 50 لكل 3سم 100 بنسبة

 وتقلب المصابة واoفرع السيقان عن الطينية اoنفاق إزالة ويتم
- 50 وبعمق م 1.5- 1 قطرھا نصف دائرة في الجذع حولالتربة
 أحد بمستحلب التربةترش ثم الحشرة أنفاق wت;ف سم 70

 النمليصيب وعادة اoشجار، إلى الحشرة وصول لمنع المبيدات
والعنب الموالح وأشجار النخيل اoبيض

كيروسين / مائية مستحلبات : المستخدمة المبيدات اھم

%0.6  -  %2 بمعدل سى تى 4 دروسبان •

%0.6  -  %2 بمعدل ام %48 بيربان •

%0.6  - %2 بمعدل %50  ل - سيديال •

: الع;جية المكافحة طرق

 بمعاملة المصابة المبانى لع;ج المبيدات محاليل عمل يتم •
 المبنى فى اoخشاب بمحلول المبنى فى اoخشاب جميع

  . الكيروسين فى مذاباً  المبيد بمحلول

 30 × 30 بعرض للحائط وم;صق المبنى حول خندق عمل يتم •
 متر لكل محلول لتر 6 بمعدل المبيد بمحلول ويرش عمق سم

  التربة تردم ثم طولى

 باركيه أو تربة أو ب;ط سواء اoرضيات فى ثقوب عمل يتم •
  بمعدل الرش محلول بدفع تعامل ثم مربع متر لكل ثقب بمعدل

  .ثقب لكل لتر 4

 على الشجرة حول خندق عمل يتم المصابة اoشجار حالة فى •
 والكتل اoنفاق تكسير مع )30 ×30( الجذع من سم 50 بعد

 وتردم وتروى الخندق فى الع;جية المصائد وضع ويتم الطينية
  . التربة
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مصيدة التنبوء واكتشاف وجود النمل ا#بيض 
التحت ارضى



21-Mar-10

30

 عشرات ويھدم مصر بصعيد قرية يھاجم اoبيض النمل•
المنازل

 في الزبوة قرية ا#بيض النمل من كبيرة اعداد ھاجمت•
 عشرات اسقف وھدمت المصرية، البحرية الواحات
 الصحراوية، القرية سكان ممتلكات واتلفت المنازل
 بمحافظة الواقعة الواحة سكان افزعت بصورة وتزايدت
 من الصيف موسم اقتراب مع )القاھرة جنوب( الجيزة
  .سخونة اoكثر مرحلته

الصعيد محافظات غالبية•
الساحلية المدن غالبية•
•..........................

اخبار مصر
  )مصيدةال( باwصابة التنبؤ وسائل ومن
 المضلع الكرتون من المكون المصيدة جسم من أساساً  المصيدة تتكون
 بالبولى المصيدة جسم ويغطى )سم 7 – 5( وقطرھا )سم 15( طولھا
 ماقبل إلى يمتد اkخر والطرف طرفيه إحدى من قمغل )نايلون كيس( إيثيلين
  . ربط بأستيك ومثبت )سم2( بحوالى المصيدة نھاية
 سليلوزية كمادة أساساً  المضلع الكرتون من المصنوع المصيدة جسم ويعمل
 وجود على تعمل عليھا الموجودة التعاريج أن على ع;وة للحشرة جاذبة
 أن جانب إلى مدة oطول داخلياً  بالتواجد الحشرة تغرى صناعية أنفاق

 إحتفاظ على النايلون الكيس ويعمل نفسھا المصيدة على تتغذى الحشرة
 يتوفر وبذلك الحشرة لجذب ممكنة زمنية فترة oطول بالرطوبة المصيدة
 ( والظ;م ) المصيدة تبليل( والرطوبة )السليلوز( الغذاء من كل للحشرة
 المصيدة من الماء ويتبخر الحرارة ترتفع النھار وعند ) اoرض تحت الدفن
. شھر من oكثر صالحة تظل وبذلك
  : الحشرة اكتشاف طرق

  . الكرتون تآكل                  
  . الكرتون تجاعيد فى الحشرات وجود                  
 . التآكل مكان بالمصيدة ملتصقة تربة وجود                  

 : اwستعمال طريقة
 سطح مستوى على تدفن ثم البلل درجة حتى الماء فى المصيدة وضع يتم

 المصائد جمع ويتم .اoرض سطح على النايلون الكيس ويكون اoرض
  . شھرياً  وتغييرھا وفحصھا

  : المصيدة من المنتظرة الفوائد
  الحشرة وجود على التعرف وسائل أھم من•
  .فاعليتھا ومدة المكافحة فى المستعملة المبيدات فاعلية تقدير•
 . اwقتصادية اoماكن لحماية الضرر حدوث قبل الحشرة من بالھجوم التنبؤ•
  . الحشرة على البيئية الدراسات إجراء•
  . بيولوجياً  أو كيماوياً  سواء للحشرة سامة كطعوم•

 المصيدة وضع أماكن
  . ومدتھا المعاملة تقييم يتم حيث بالمبيدات معاملتھا تم التى oماكنا•
  ) إلخ . .  ,اoخشاب ,الذخيرة ,الورق مصانع( إقتصادياً  الھامة اoماكن حول•
  عدمه من بوجودھا للتنبؤ الجديدة المدن إقامة ماكنا•
   .الجديدة اoراضى فى اwستص;ح أماكن•
 كمية لتقليل وعددھا المستعمرات أماكن لمعرفة المكافحة تطبيق عند•

.المكافحة وتكاليف المستخدمة المبيدات

امثلة

حشرات اخرى تعبث 

با�شجار وا�خشاب

الدلوعة الشخلوعةالدلوعة الشخلوعة
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ايه الحكاية

النمل عمل عملته صدفة 

ام صعب عليه البشر

أثار الذھب تتضح فى التل ا#حمر والعامل يحمل المثقاب الماسى للعمل بهأثار الذھب تتضح فى التل ا#حمر والعامل يحمل المثقاب الماسى للعمل به

احد سكان مناطق ت;ل 

النمل ا#بيض ينحت 

الت;ل بحثاً عن الذھب

ما رأيك فى العمل مع النمل ا#بيض مقابل جرام ذھب يومياً ما رأيك فى العمل مع النمل ا#بيض مقابل جرام ذھب يومياً 

حبيبات 
ذھب تم 
جمعھا من 

كجم  10
من اتربة 
تل النمل 
ا#بيض
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بسم هللا الرحمن الرحيم
أفغير دين هللا يبغون وله أسلم من في السموات “

”وا'رض طوعا وكرھا وإليه يرجعون
صدق هللا العظيم

)83اآلية (سورة آل عمران  


