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األمراض الفطرية   األمراض الفطرية   
Fungous diseasesFungous diseases  
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التجمع  التجمع  
 الرياح   الرياح  ––المياه    المياه    

المفترسات والطفيليات الحشرية         المفترسات والطفيليات الحشرية         
      اإلفتراس الذاتى بين أفراد النوع الواحد        اإلفتراس الذاتى بين أفراد النوع الواحد        
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Clover leaf weevils infected withClover leaf weevils infected with
ZoophthoraZoophthora spsp. . 
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Fungal Pathogens (Fungal Pathogens (NomuraeaNomuraea))
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Grasshopper infected with Fungi
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Aphid killed by fungusAphid killed by fungus



عادل حسن عبدالسالمعادل حسن عبدالسالم/ / دد..أأ ٩٩



عادل حسن عبدالسالمعادل حسن عبدالسالم/ / دد..أأ ١٠١٠

EntomophthoraEntomophthoraمن أمثلتها فطر  من أمثلتها فطر  
muscamusca الذى يصيب الذباب   الذى يصيب الذباب  

BeauveriaBeauveria  فطــر     فطــر    bassianabassiana   الذى الذى
يصيب يرقات أبى دقيق الكرنب  يصيب يرقات أبى دقيق الكرنب  
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Fly infected by Fly infected by EntomophthoraEntomophthora
muscaemuscae fungusfungus    
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BeauveriaBeauveria conidia produced on the conidia produced on the 
cuticle of an infected ant. cuticle of an infected ant. 
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EntomophagaEntomophaga grylligrylli
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األمراض البكتيرية       األمراض البكتيرية       
    Bacterial diseasesBacterial diseases  

تحدث الضرر عن طريق  •
تغذية الحشرة على غذاء ملوث 

بجراثيم المرض 
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 Milky المرض اللبنى فى الخنافس   •
disease of beetles   التى يصيب اليرقات

  Japanese beetlesالخنفساء اليابانية 
 هذه الحشرة تعيش فى التربة  •
أعراض اإلصابة هى ليونه اليرقات وإآتسابها      •

  milkyاللون البنى ومن ذلك أشتق اإلسم   
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Bt IngestionBt Ingestion
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Bt IngestionBt Ingestion
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Bacillus Bacillus popilliaepopilliae  
Milky DiseaseMilky Disease
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األمراض الفيروسيةاألمراض الفيروسية
      Virus Virus 

diseasesdiseases  
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A)A) BaculovirusBaculovirus particles, or particles, or polyhedrapolyhedra; ; 
B)B) CrossCross--section of a polyhedron; section of a polyhedron; 

C)C) Diagram of polyhedron crossDiagram of polyhedron cross--section.section.
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 @@ñ‹yFree or Non occluded
ñŠì—«@Inclusion Body
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NPVNPV
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• Cabbage looper infected with 
nuclear polyhedrosis virus
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• Imported cabbageworm infected 
with granulosis virus 
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CpvCpv virusvirus
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الحماية من األعداء    الحماية من األعداء    
Protection Against Protection Against 

EnemiesEnemies  
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òîöbÓë@kî×a‹m@õbäiòîöbÓë@kî×a‹m@õbäi
Building Protective StructureBuilding Protective Structure

بعض اليرقات تقوم ببناء بيوت أو علب لحفظ ساآنيها خاصة                                   •
آثير من هذه البيوت يشابه البيئة التى يوجد بها إلى درجة                      •

 آبيرة  
يرقات الخنافس التى تتغذى على أوراق النباتات تبنى عليه                                    •

شكل وعاء يصبح من الصعب تمييزها عن الوسط المحيط                            
Tineaبها مثل يرقة        pelloniella 
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  السموم والقرض واللسعالسموم والقرض واللسع
Poisons, Bites and StingPoisons, Bites and Sting

بعض الحشرات تقى نفسها عن طريق إحداثها آالم لمن يهاجمها •
العديد من يرقات رتبة حرشفية األجنحة مثل عائلة    •

Lasiocompidae   لها شعيرات حادة تحتوى على سائل سام آاوى 
تسبب قرحًا وآالمًا شديدة وبعضها يتقصف مفرزًا ما بداخله من هذه   

 .السوائل السامة
آما هو ) عض(بعض الحشرات األخرى تحمى نفسها عن طريق قرض •

 .الحال فى النمل
. بينما بعض الحشرات يلسع من يهاجمها آما هو فى النحل  •
 الزنابير المفترسة فمعظمها يستخدم آلة اللسع فى وظيفتين األولى وهى  •

 . الوقاية والثانية هى تخدير الفريسة 
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  اإلفرازات الضارةاإلفرازات الضارة
Noxious SecretionsNoxious Secretions

للعديد من الحشرات تراآيب خاصة الفراز بعض المواد                 •
الكريهة الرائحة مثل بق الفراش الذى يفرز بعض هذه المواد               

من غدد توجد على السطح الظهرى للبطن                
بعض يرقات أبى دقيقات تنتج رائحة ذات أثر طارد لبعض                       •

  الحيوانات       
لكثير من أنواع الخنافس والصراصير وغيرها غدد تفرز مواد                   •

 طاردة
لبعض الحشرات طعم غير مرغوب فيه خصوصًا للطيور فال                            •

تستسيغها آغذاء لها         
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    المحاآاة الوقائية المحاآاة الوقائية 
Protective MimicryProtective Mimicry

ة            • ضها وصغارها حماي لبعض الحشرات قدرة على احتضان بي
. لها

ا            • ا متين ا درع الجسم الصلب لحشرات السوس والخنافس هيئا له
. لحمايتها من األعداء

داء   • اب األع ى غي ة ف ة الحرآ ضمن حري ة ت شرات الليلي الح
. النهارية

ى     • ئ ف د الناش ويض الفق ة بتع لية العالي اءة التناس سمح الكف ت
داء         طة األع ا بواس ن  افرازه د م تهالك العدي ر اس دادها اث تع

. الطبيعية
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ز      • ى تتمي شرات الت ن الح ا م رًا غيره ذ مظه ا يأخ بعض منه ال
بالقدرة على الدفاع عن نفسها ضد أعدائها 

 . أنواع من بق النباتات التى ال تسبب ضررًا تشبه النمل•
. أنواع من الذباب الغير ضار يشبه النحل أو الزنابير •
ى    • ات الت يقان أوراق النب ون وس تأخذ بعض الحشرات شكل ول

صوية     شرات الع ل بعض الح ا مث صعب تمييزه ه في د علي توج
Phasmidae والديدان القياسية  Geometridae . 
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CompetitionCompetitionالتنافس        التنافس        

الحالة التى تنشأ عن وجود تماثل فى إحتياجات مجموعة                       
من الكائنات الحية تعيش معًا       

 فى منطقة ما فيضار أحدهما ويستفيد اآلخر             

 Vital competitionتنافس حيوى •
 critical competitionالتنافس الحرج •
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تنافس داخل النوع   تنافس داخل النوع   
  competitioncompetitionspecificspecificIntraIntra

(Cannibalism(Cannibalism))

التنافس بين األنواع   •
• competitionspecificInter
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•Intraguild Predation
سلكه • راس ي افس واإلفت ن التن ل م ابين آ يط م خل

ذائى    صدر غ ستغل م ى ت واع الت ن األن ة م مجموع
ى بعضها         ذا فهى تتغذى عل شائع بنفس الطريقة ول

البعض
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TrastichusTrastichus, , OpiusOpius

يتطفالن داخليًا على يرقات ذبابة الفاآهة •
ل    Opiusتنمو يرقة واحدة من جنس         • ة من جنس        ٣٠-١٠ مقاب   يرق

Tetrasticus داخل يرقة واحدة من العائل .
ة               • إن اليرق ل ف لو وضع بيض آل من الجنسين السابقين داخل يرقة العائ

نس   ة لج نس     Opiusالتابع ة لج ات التابع ب اليرق ل أغل  تقت
Tetrastichus  

غ  • ى تبل سرعة حت ل ب ن القت لمت م ى س ر الت ات الجنس األخي و يرق تنم
ة                      سد حاجة يرق ذاء ال ت ة من الغ ل آمي ة العائ وتترك ورائها داخل يرق

Opius                 سبب فى د يت ا ق   الكبيرة الحجم والتى لم يكتمل نموها بعد مم
موتها 

ت غالبًا ما يتميز التنافس على الغذاء بالنشاط والعدائية فى نفس الوق•
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    على يرقات ذبابة الفاآهة هى        على يرقات ذبابة الفاآهة هى      OpiusOpiusثالثة أنواع من جنس ثالثة أنواع من جنس 
humilishumilis  و    و  tryonitryoni  و   و fullawayifullawayi

تضع إناث هذه الطفيليات بيضها داخل يرقة واحدة من العائل •
ات     • ين اليرق دث ب ديدة تح ة ش ة معرآ ك نتيج ط وذل د فق وع واح ى ن يتبق

حديثة الفقس لألنواع الثالثة 
ا        • وك العلي ن الفك ل زوج م لب ويحم سبيًا وص را ن ه آبي ة في رأس اليرق

رة  رعة آبي وة وس ًا بق ًا وانغالق رك انفتاح ا أن تتح ى يمكنه ادة الت الح
ن   ا أو م ن نفس نوعه ات األخرى م ك باليرق ى الفت ة ف ستعملها اليرق وت

النوعين اآلخرين 
وع              • ع ن   tryoniتنتهي هذه المعرآة فى النهاية عن بقاء يرقة واحدة تتب

بانتصارها على يرقات النوعين اآلخرين 
ذلك ألنها أخف حرآة وأآثر آفاءة له فى استعمال فكيها العلويين •



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٤٦٤٦

CannibalismCannibalismاإلفتراس الذاتى  اإلفتراس الذاتى  

ن نفس    • رى م راد أخ ى أف شرات عل ن الح راد م ة أف راس أو تغذي إفت
نوعها مثلما يحدث فى المفترسات الحشرية نتيجة للتزاحم غالبًا 

دقيق   • ساء ال ذى خنف Triboliomتتغ confusum ى   عل
 منتجات الحبوب

تعيش وتختلط األطوار الكاملة باألطوار غير الكاملة •
ى البيض أو             • قد يحدث أن تتغذى األطوار الكاملة واليرقات الكبيرة عل

رًا                     دًا آبي ذل جه ك ال تب وع وهى فى ذل اليرقات الصغيرة من نفس الن
فى اصطيادها 
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سبة      • ك بالن افس وذل ذه الخن ابة به ل اإلص دما تق عن
راد   اء األف ة التق صبح فرص ذاء ت ى للغ م الكل للحج

.األآبر باألفراد األصغر أقل 
ان   • ذاء ف م الغ ن حج دة م ل وح ابة لك ادة اإلص بزي

اًال          ر احتم راد تصبح أآث ذه األف الفرصة تتالقى فى ه
 وبالتالى تزداد ظاهرة االفتراس النوعى تبعًا لذلك
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د              • وع حيث يكون الفق بهذه الطريقة نصل إلى نقطة أعداد الن
اتج  راد الن د األف ساويًا لتزاي وعى م راس للن اتج عن االفت الن

عن تكاثر الحشرات الكاملة 
شديد  • زاحم ال ع الت الى يمتن   تحت Overcrowdingبالت

.هذه النقطة المذآورة 
يقظ    • ساس مت ديها إح يس ل شرات ل ضا  أن الح د أي نج

Conscious sense ستجيب ا ت افس وانم دفعها للتن  ب
ًا       سة فطري راد          (األفراد المتناف ذه األف سبب ه ا حيث تت غريزي

دد      ادة ع ن زي د م ى الح زاحم ف ن الت ة م روف معين ت ظ تح
 األفراد
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اإلنتحاءات    اإلنتحاءات    
TropismsTropisms
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 Insectيلعب السلوك الغريزى دورًا هاما فى انتشار أعداد الحشرات •
population 

ة بسبب رد الفعل لكل فرد تجاه المؤثرات فى بقاء الفرد فى بيئة متوافق            •
مع احتياجاته 

ى                • ساعد عل ؤثرات سي اه الم  إذا ما انتقل الفرد من بيئة فان رد الفعل تج
 إيجاد بيئة جديدة تتميز بموافقتها ألقصى احتياجاته

زى  • سلوك الغري ل ال ؤثرات     أص اه م ة تج تجابات تلقائي ن اس ارة ع  عب
محددة 

  Tropismآل استجابة بهذا الشكل يطلق عليها اسم انتحاء •
ر  • دد  آبي اءات ع دى واسع من االنتح ر م وع من الحشرات يظه ل ن آ

ل  ق  بالعوام دد آخر يتعل زاوج  وع سى والت سلوك الجن ق بال ا يتعل منه
 البيئية



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٢٥٢

  PhototropismPhototropismاالنتحاء الضوئى          االنتحاء الضوئى          

اه الضوء   • ذى يتواجد   Reaction to lightرد فعل الحشرة تج   وال
فى معظم الحشرات بالتحرك تجاه مصدره أو باالبتعاد عنه 

سالب • ضوئى ال اء ال صراصير ذات االنتح  Negativelyال
phototropic 

ب     • ضوئى الموج اء ال ابير ذات االنتح ل والزن  Positivelyالنح
phototropic 

 يتغير االنتحاء الضوئى تبعًا ألطوار الحشرة الواحدة•
دًا              • ا تختفى بعي ه  يرقات الذبابة المنزلية سالبة االنتحاء الضوئى ألنه عن

ثًال  دى م سماد البل وام ال ة . تحت سطح أآ ة موجب ا الحشرة الكامل بينم
 االنتحاء الضوئى لتحرآها تجاه الضوء ونشاطها أثناء النهار



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٣٥٣

اه طول الموجات  • ددة من بعض الحشرات تج د استجابة مح د توج ق
الضوئية المتباينة 

ى وضع                   • ساعد عل ذاء أو ت تساعد هذه اإلستجابة فى الكشف عن الغ
 . هذا البيض فى المكان الصحيح من المجموع الخضرى للنبات

درتها               • لذلك نجد أن أبى دقيقات فى بحثها عن الغذاء تكون موجهة بق
ون األصفر واألحمر واألزرق من            على إدراك اللون والتفريق بين الل

 جهة وبين اللون األخضر من جهة أخرى
ى                   • ة أب رتبط بتغذي ك ي ى وذل ون األول ار ذات األل فهى تقترب من األزه

ار         ذه األزه ى رحيق ه ا       . دقيقات عل د وضع البيض فنجد أنه ا عن أم
ى                    ات الت ذاء لليرق ألوراق آى تصلح آغ ون األخضر ل تنجذب نحو الل

. تفقس من هذا البيض



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٤٥٤

  GeotropismGeotropismاالنتحاء نحو جاذبية الثقل       االنتحاء نحو جاذبية الثقل       

سوف    • ة الوضع ف ة عمودي ى أنبوب و وضعت ف شرات ل ن الح ر م الكثي
 تتحرك مباشرة أما فى اتجاه قمة األنبوبة أو فى اتجاه قاعها

 تتجه نطاطات األوراق دائمًا إلى أعلى فإذا عكسنا وضع األنبوبة بحيث           •
 . تصبح قاعها إلى أعلى نجد أن الحشرات تتوجه مباشرة إلى القاع

ل    • ة الثق اه جاذبي الب تج اء س ات األوراق ذات انتح ى أن نطاط ك يعن ذل
Negative geotropism  

ل      • ة الثق  Positiveالحشرات األخرى ذات انتحاء موجب نحو جاذبي
geotropism حيث تتجه دائمًا إلى أسفل أى فى اتجاه األرض  

ة مباشرة • ى الترب ر ف ة حيث تحف سكن الترب ى ت ات الت ر من اليرق الكثي
ة أو     ذه الترب ى سطح ه ذى يوضع عل يض ال ن الب ا م رد خروجه بمج

 بالقرب منها



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٥٥٥

  Stereo or Stereo or thigmotropismthigmotropismاالنتحاء بالمالصقة         االنتحاء بالمالصقة         

ف         • ت قل سكن تح ى ت وز الت رة العج شرة إب ل ح شرات  مث ن الح ر م الكثي
ل للم               دة رد فع ة المجع المسة  األشجار أو فى التربة أو داخل األوراق النباتي

tactile reactionيجعلها تظل مالصقة لبعض األشياء   
  Positive thigmotropismيسمى باالنتحاء الموجب بالمالمسة •
ن     • ًا ع ا مؤقت ود ويوقفه شرة للخم ع الح ى رف ل عل اللمس يعم ساس ب اإلح

 .الحرآة 
داء      • شف لألع اللمس آمكت ساس ب ل اإلح شطة يعم شرات الن ع الح ى جمي ف

حيث توجد مناطق أو تراآيب عند نهاية البطن 
يوجد القرون الشرجية عليها شعيرات شديدة الحساسية للمس التى تساعد          •

ة      ى حال دائها ف ن أع شرة م روب الح ة به ل المرتبط داث ردود الفع ى إح ف
 مالمسة األخيرة لهذه الشعيرات



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٦٥٦

  ChemotropismChemotropismاإلنتحاء الكيميائى  اإلنتحاء الكيميائى  
 Reaction to odersاستجابة الحشرة للمواد الطيارة •
ك          • ذاء  تختلف االستجابة باختالف الترآيب الكيمائى لهذه المواد ويرتبط ذل بالغ

ا                 ذى يحدد مك رد ال ن وذلك تحت الظروف الطبيعية وهو ما يحدث فى حالة الف
 غذاء يريده فورًا أو مستقبًال

دى يمثل الحالة األخيرة األنثى التى تبحث عن مكان مناسب لوضع البيض وم            •
 مالئمة هذا المكان من الناحية الغذائية لألفراد الناتجة بعد الفقس

ا              • ذاء الخ ص لكل حشرة استجابة خاصة تجاه نوع من الروائح المبعثة من الغ
ة لج                     ات التابع ى دقيق اث أب ا تجده فى أن نس بهذا النوع من الحشرات وهذا م

Macroglossa      ات ة نب ه رائح طح في ى س ضها إال عل ضع بي ى ال ت   الت
ح أخرى              Galiumعشبى من جنس     ا أى روائ ه أم   الذى تتغذى عليه يرقات

 . فتوقف استجابة األناث لوضع البيض



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٧٥٧

الروائح موجهة            • ة ب تتبع معظم الحشرات تيارات الهواء المحمل
 أما اتجاه تيار الهواء أو بزيادة أو نقصان ترآيز الروائح

ى      • ة الت ر الرائح ى أث حاياها عل ع ض ى تتب شرات الت بعض الح
ل     ل الطفي ضحايا مث ذه ال ا ه ابع Microbraconتخلفه   الت

دقيق       ة ال ات فراش ى يرق دى إل ذى يهت ة ال شائية األجنح لغ
Ephestia ى ا والت ى تخلفه ات الت ذه اليرق ة ه أثر رائح   ب

ى     ًا ف ل طريق ستخدم النم ا ي ل آم شعار الطفي ى است تالمس قرن
امض          ن ح ط م طة نق ددا بواس ه مح ش أو من ى الع ه إل حرآت

الفورميك تفرزها شغاالته أثناء سيرها



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٥٨٥٨

االنتحاء الحرارى والرطوبى             االنتحاء الحرارى والرطوبى             
  ThermotropismThermotropism and and HygrotropismHygrotropism  

تستجيب الحشرات لدرجات مختلفة من الحرارة والرطوبة بحيث تنتحى          •
ناحية أقرب حالة ترتبط بنشاطها األمثل 

ى عامل                 • د عل دم الحار تعتم ات ذام ال الحشرات التى تتغذى على الحيوان
 الحرارة آمرشد يقودها إلى عائلها

رب من درجة              • ُ   ٣٧إناث البعوض التى تظهر انتحاءا حراريًا موجبًا يقت
شرات        ذه الح ل ه ل عوائ ى تمث دييات الت ة الث ى درج اءا . م وه وإنتح
 رطوبيًا عندما تتجه نحو المسطحات المائية لكى تضع بيضها



عادل حسن عبدالسالم/ د.أ ٥٩

 Coordinatedإنتحاءات التوجيه المشترك            
tropisms 

اثنين               • رتبط ب ى مجموعة استجابات ت شاط الحشرات عل يعتمد ن
أو أآثر من االنتحاءات السابقة التى تحدث فى وقت واحد 

ات من جنس                  • ى دقيق اث أب االستجابة تجاه وضع البيض فى ان
Macroglossa    دهما اءات أح ن االنتح وعين م رتبط بن   ت

ر        ات واآلخ ضر ألوراق النب ون األخ ل الل ب لعام وئى موج ض
آيميائى تولده رائحة النبات الذى يوضع عليه البيض وهو من            

نس  ى    Galiumج شرات عل ى الح شاط ف ف بعض الن   ويتوق
عديد من االنتحاءات التى تحدث متسلسلة فى صورة استجابات         

 . تتلو إحداهما األخرى



عادل حسن عبدالسالمعادل حسن عبدالسالم/ / دد..أأ ٦٠٦٠

@@@pýjİ⁄a@òibiˆ@@@pýjİ⁄a@òibiˆStomoxysStomoxys@@@@@@@@bèÜöbÇ@¶g@Ý—m@óØÛ@@@@@@@@@@bèÜöbÇ@¶g@Ý—m@óØÛ@@
ÝöbÈÛa@òzöa‹i@‹qdnm@æc@‡iü@óãaìî¨aÝöbÈÛa@òzöa‹i@‹qdnm@æc@‡iü@óãaìî¨a@@

@@@@@@@@@@@éßým@æc@¶g@ÝöbÈÛa@åß@ñ‹“¨a@laÓhi@qdnÛa@a‰ç@†a†í@@@@@@@@@@@éßým@æc@¶g@ÝöbÈÛa@åß@ñ‹“¨a@laÓhi@qdnÛa@a‰ç@†a†í
@@@@@@@@@@@@óÏ@Âb“äÛa@a‰ç@Ýràníë@òîöbàî×@òby@åÇ@éi@‹qdnnÛ@a‚c@@@@@@@@@@@@óÏ@Âb“äÛa@a‰ç@Ýràníë@òîöbàî×@òby@åÇ@éi@‹qdnnÛ@a‚c
@@@@@@@@@@@@@@@Ájm‹í@bàèîÜ×ë@Öë‰nÛa@áq@á“Ûa@bàç@òjÓbÈnß@µnÜy‹ß@@@@@@@@@@@@@@@Ájm‹í@bàèîÜ×ë@Öë‰nÛa@áq@á“Ûa@bàç@òjÓbÈnß@µnÜy‹ß

@kuì¾a@óöbîàîØÛa@õbznãübi@kuì¾a@óöbîàîØÛa@õbznãübi@N@N
@@@@@@@@@@@@åß@ñ‹“¨a@‡×dnm@sîy@óiì Š@‹‚eë@ôŠa‹y@õbznãa@ÙÛˆ@óÜí@@@@@@@@@@@@åß@ñ‹“¨a@‡×dnm@sîy@óiì Š@‹‚eë@ôŠa‹y@õbznãa@ÙÛˆ@óÜí
@@@@@@@@@@a‚c@ô†ûí@b¿@ê‡u@òiì Šë@émŠa‹y@òuŠ†@Õí‹ @åÇ@bèÜöbÇ@@@@@@@@@@a‚c@ô†ûí@b¿@ê‡u@òiì Šë@émŠa‹y@òuŠ†@Õí‹ @åÇ@bèÜöbÇ

bèöa‰Ë@Þëbämë@ÝöbÈÛa@‡Ü§@ê‰‚ëë@bèßì ‹‚@Ái@¶gbèöa‰Ë@Þëbämë@ÝöbÈÛa@‡Ü§@ê‰‚ëë@bèßì ‹‚@Ái@¶g@@



عادل حسن عبدالسالم/ د.أ ٦١

†a‡Çþa@òîØîßbäí†
Population Dynamic

@@@@@@@@@@@@@pa‹“¨a@åß@Êìã@ôc@†a‡Èm@‡íamë@Šb“nãa@nÈí
@@@@@@@@@@@@@@@qdm@o¥@ÊìäÛa@a‰ç@†a‹Ïc@b−@ô‡¾@bbîÔß
@@@@@@@@æbØß@óÏ@ñ‡öbÛa@òî÷îjÛa@Òë‹ÄÜÛ@òîöbèäÛa@òÜ—a

bß
@@@@@@@@@@@@@Òë‹ÄÛa@ê‰ç@åß@†‡Ç@æìØí@òí†bÈÛa@paìäÛa@óÏ

ñ‹“¨a@ê‰ç@†a‡Çc@‡íamë@Šb“nãü@bàöýß@
@@@@@@@@@@@@@@@åß@‹‚e@†‡Ç@oÓìÛa@Ðã@óÏ@Úbäç@æìØm@bàäîi
@@@@@@@@@@@åß@òÛby@éäÇ@wnäí@b¿@ÙÛ‰Û@òàöýß@ÌÛa@Òë‹ÄÛa

ô‹‚þ@òä@åß@ñ‹“¨a@†a‡Çc@óÏ@âbÈÛa@æŒaìnÛa@



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٦٢٦٢



عادل حسن عبدالسالم/ د.أ ٦٣

@òä@åß@ÑÜn²@ñ‹“¨a@†a‡Çc@‡íam@ÙÛˆ@åÇ@wnäí
òÛ‡nÈß@†ë‡y@óÏ@æìØí@éäØÛë@ô‹‚þ@

@@@@@@@@@@@@¶g@ô†ûí@b¿@òàöý¾a@Òë‹ÄÛa@kÜÌnm@bß@bãbîyc
@@@@@@@@óàí@bß@óçë@òÈí‹@òÔí‹İi@ñ‹“¨a@†a‡Çc@ñ†bíŒ
@@@@óöbvÐÛa@‡íanÛbi@ëc@óöbiìÛa@‹qbØnÛbi

Outbreak@
@@@@@@@@@@@@@@ÝÈÏ@åß@òàöý¾a@Òë‹ÄÛa@‡îm@æìØí@bß@ar×
@@@@@@@@@@@åß@ò÷îjÛa@óÏ@bèq‡¥@ónÛa@paÌnÛaë@æbã⁄a

bçËë@ÝÔãë@òÇaŠŒN@@



عادل حسن عبدالسالم عادل حسن عبدالسالم / / دد..أأ ٦٤٦٤

•@óÏ@ b–ì—‚@t‡±@‡Ó@ ñ‹“¨a@†a‡Çc@óÏ@óöbvÐÛa@ †bí†Œüa
@ñ‹ubè¾a@pa‹“¨a

•@@@ ôëa‹z—Ûa@ †a‹§a@ ñ‹“ySchistocerca
gregaria@óÏ@òÈb’@Õ bäß@Ç@bîìß@‹ubèm@ónÛa@

bîe@l‹Ë@lìäuë@bîÔí‹Ïg@@N@
•@@ìç@bà×@‹ubèm@ónÛa@pa‹“¨a@óÏ@óöbvÐÛa@†bí†Œüa@t‡±

@@òib–⁄a@ñ‡’@ÑÜn¦@ónÛaë@ýrß@åİÔÛa@ÖŠë@ñë†ë†@óÏ@Þb¨a
ô‹‚þ@òä@åß@bèi ، 



عادل حسن عبدالسالم/ د.أ ٦٥

@@óÏ@ pa‹“¨a@ Èi@ óÜÇ@ lŠbvnÛa@ åß@ rØÛa@ oí‹uc@
@@@µië@ ñ‹“¨a@ †a‡Çc@ †bí†Œa@ µi@ ÂbjmŠa@ †b°⁄@ òÛëb«
@òîöb—y⁄a@ Ö‹İÛa@ âa‡ƒnhi@ òÐÜnƒ¾a@ òî÷îjÛa@ ÝßaìÈÛa

@ñ‡ÔÈ¾a

@@@óÜÇ@ ‡Çbm@ ònibq@ pü†bÈß@ ¶g@ Ý–ìnÛa@ Ò‡èi
@ ûjänÛaòz–Predicting (Forecasting)@

@óÜÇ@ ëc@ Š‹›Ûa@kä¤@¶bnÛbië@éÇìÓë@ÝjÓ@‡íanÛa@ a‰èi
åØ¿@‡y@ó—Óc@¶g@éäß@ÑîÐƒnÛa@ÝÓþa@



عادل حسن عبدالسالمعادل حسن عبدالسالم/ / دد..أأ ٦٦٦٦

ï÷îjÛa@Éàna@‡îÔÈmï÷îjÛa@Éàna@‡îÔÈm
Complexity of Ecological CommunityComplexity of Ecological Community

@Éàna@‡îÔÈm@Éß@bîØÇ@kbänm@øubÐ¾a@‡íanÛa@óÏ@ñ‹“¨a@ò–‹Ï@Éàna@‡îÔÈm@Éß@bîØÇ@kbänm@øubÐ¾a@‡íanÛa@óÏ@ñ‹“¨a@ò–‹Ï
@ ó÷îjÛa@ ó÷îjÛaEcological community Ecological community @óànäm@ ô‰Ûa@@óànäm@ ô‰Ûa@

@ñ‹“¨a@ê‰ç@éîÛg@ñ‹“¨a@ê‰ç@éîÛg

@ bß@ Êìã@ †a‡Çc@ †bí†Œg@ bß@ Êìã@ †a‡Çc@ †bí†Œg@@òî‚bä¾a@ ÝßaìÈÛa@ Ý×@ µi@ æŒaìm@ òvînã@ ìç@@òî‚bä¾a@ ÝßaìÈÛa@ Ý×@ µi@ æŒaìm@ òvînã@ ìç
ó÷îjÛa@Éàna@a‰ç@óÏ@‡uìm@ónÛa@òîuìÛìîjÛaëó÷îjÛa@Éàna@a‰ç@óÏ@‡uìm@ónÛa@òîuìÛìîjÛaë@@

@Ýrß@‡ÔÈ¾a@ó÷îjÛa@Éàna@óÏ@Ýrß@‡ÔÈ¾a@ó÷îjÛa@Éàna@óÏòİÜn¬@òibËòİÜn¬@òibË@@ÝßaìÈÛa@åß@‡í‡ÈÛa@‡uìí@@@ÝßaìÈÛa@åß@‡í‡ÈÛa@‡uìí@
IIáöýß@Ë@‹‚Łaë@áöýß@bè›Èiáöýß@Ë@‹‚Łaë@áöýß@bè›Èi@H@H@@‡uìí@Êìã@ôc@†a‡Çc@óÏ@áØznm@ónÛa@@‡uìí@Êìã@ôc@†a‡Çc@óÏ@áØznm@ónÛa

@a‰ç@†a‡Çc@†bí†Œa@óÏ@Áîi@qdm@éÛ@æb×@b¾@‡yaë@ÝßbÇ@Ìm@ìÛë@éîÏ@a‰ç@†a‡Çc@†bí†Œa@óÏ@Áîi@qdm@éÛ@æb×@b¾@‡yaë@ÝßbÇ@Ìm@ìÛë@éîÏ@@
@òÛby@óÏ@ÙÛˆ@åß@ØÈÛa@óÜÇ@ÊìäÛa@òÛby@óÏ@ÙÛˆ@åß@ØÈÛa@óÜÇ@ÊìäÛaÁîjÛa@ó÷îjÛa@ÉànaÁîjÛa@ó÷îjÛa@Éàna@@



عادل حسن عبدالسالمعادل حسن عبدالسالم/ / دد..أأ ٦٧٦٧

åİÔÛa@ÞìÔy@óÏåİÔÛa@ÞìÔy@óÏ@@ÝîÜÓ@ †‡ÈÏ@ÙÛ‰Ûë@Êaìãþa@åß@ÝîÜÓ@†‡Ç@‡uìí@ @@@ÝîÜÓ@ †‡ÈÏ@ÙÛ‰Ûë@Êaìãþa@åß@ÝîÜÓ@†‡Ç@‡uìí@ @
@@@pa‹“¨a@ Êaìãc@ åß@ Êìã@ ôc@ †a‡Çc@ æŒaìm@ óÏ@ ‹qûí@ ÝßaìÈÛa@ åß@@@pa‹“¨a@ Êaìãc@ åß@ Êìã@ ôc@ †a‡Çc@ æŒaìm@ óÏ@ ‹qûí@ ÝßaìÈÛa@ åß
@@ì®@ ‡yaë@ ÝßbÇ@ îÌm@ Éîİní@ òÛb¨a@ ê‰ç@ óÏ@ éi@ ñ†ìuì¾a@@ì®@ ‡yaë@ ÝßbÇ@ îÌm@ Éîİní@ òÛb¨a@ ê‰ç@ óÏ@ éi@ ñ†ìuì¾a
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مستوى تعداد الحشرة فى فترة من الزمن فى    
 غياب التغير البيئى المستمر 
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الكثافة العددية لآلفة والتى عندها يجب إستخدام       
طرق المكافحة لمنع زيادة تعدادها ووصولها    

 .إلى مستوى الضرر اإلقتصادى   
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أقل تعداد من اآلفة يمكنه أن يسبب خسارة          
 إقتصادية تفوق تكاليف المكافحة             
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