
 

  



 



 

 



 

 



 Phytophagous Miteالمرتبط بالنبات  الحمم

ىناك العديد من أنواع الحمم تكون نباتية التغذية أضافة الى وجود بعض أنواع الحمم المفترسة 
الدراسات المختمفة عمى ىذه االنواع من الحمم البد من وجود  لمحمم الضار أو الحشرات والجراء

 طرق لحصر و عزل و تعداد ىذه األنواع و من ىذه الطرق ىي:

 Direct Collecting طريقة الجمع المباشر لمحمم-1

تتم ىذه الطريقة من خالل جمع االكاروسات مباشرة من النبات بواسطة أستخدام فرشاة صغيرة أو 
من ىذه الطريقة ىو تشخيص و تحديد االنواع الموجودة عمى النبات  الغرض وشافطة صغيرة 

 ىذه الطريقة لتقدير الكثافة العددية . وال تستخدم

 Beating plant partطريقة الضرب عمى النبات أو أحد أجزائو -2

تتم ىذه الطريقة بواسطة ضرب النبات أو جزء منو بواسطة عصا مع وضع وعاء او )صينية( 
فييا طبقة من الزيت الخفيف حيث يتساقط االكاروس نتيجة الضرب ليستقر في طبقة الزيت 

 وىي طريقة بسيطة وسيمة عندما يقتضي االمر أخذ عينات كثيرة.

ت من االجزاء النباتي الى المختبر لغرض في بعض االحيان يتطمب االمر أخذ بعض العينا
 يمكن في ىذه الحالة حساب اعداد الحمم في المختبر بواسطة ما يميحيث حساب أعداد الحمم 

 Hendersonأستخدام جياز -1

انج و مركبتين  4انج و طوليا  3/4وىو جياز يتكون من فرشاتين ناعمتين قطر كل منيما 
بشكل أفقي وقريبتين جدًا من بعضيما البعض و يتحركان حركة دورانية بواسطة محرك كيربائي 

سم يتحرك بشكل  00حيث تدور كل منيما بعكس االخرى كما يوجد اسفميما قرص معدني قطره 
،ويحيط  دوراني ايضا و مثبت عميو قرص زجاجي ذو قطر اكبر يتم دىنو بمادة الصقة

باالقراص و الفرشاتين وعاء أسطواني يمنع تناثر االكاروس ،أذ توضع العينات النباتية المراد 
حساب االكاروس فييا بين الفرشاتين ويتم تشغيل الجياز الزالة االكاروس من االجزاء النباتية 

الجزء  التي تتساقط عمى القرص الزجاجي و تمتصق عميو ويمكن اعادة ىذه العممية عمى نفس
  لمتأكد من خموه من الحمم.



 Trace Printing Methodطريقة طبع األثر -2

تتم ىذه العممية باستخدام جياز بسيط يتكون من قطعة معدنية مسطحة مثبت عمييا عجمتين من 
المطاط يتم ادخال ورقة النبات بين ورقتي ترشيح حيث يتم سحب العينة المحاطة بورقتي الترشيح 

المتان تضغطان عمى الورقة النباتية فتظير عيناك عدة بقع عمى ورق الترشيح و بين العجمتين 
أنيا ال تميز  وب ىذه الطريقةعيعدد ىذه البقع يمثل عدد االكاروس عمى عينة النموذج و من 

بين االكاروسات النباتية التغذية و بين االكاروسات المفترسة و كذلك ال تميز بين االكاروسات و 
 كالمن و الثربس و غيرىا.صغيرة الموجودة عمى النبات الحشرات ال

  Washing Methodطريقة الغسيل -3

تتم ىذه الطريقة باستعمال بعض المحاليل الكيميائية مثل الصابون المخفف بالماء او المحمول 
المرتبطة بيا و  الكحولي المخفف وفي ىذه الطريقة يتم غسل االجزاء النباتية الزالة االكاروسات

 ل في اناء الجمع حيث يتم حسابو و عدىا من خالل :التي تتساقط مع محمول الغس

وحدة المساحة :أذ يتم جمع سائل الغسل و ما يحويو من أطوار الحمم المختمفة و وضعيا في -أ
قرص من الورق المقوى مقسم الى مربعات متساوية بعدىا يتم حساب اعداد الحمم في كل عدد 

المربعات يتم أختيارىا عشوائيًا و يستخرج المتوسط العداد الحمم و يضرب متوسط عدد الحمم من 
 في عدد المربعات لمحصول عمى العدد التقريبي.

وحدة المساحة:أذ يتم في ىذه الطريقة حساب اعداد الحمم من خالل قياس حجم محمول -ب
اب عدد االكاروسات في عدد ثم يتم حس 3سم 1_0.5الغسل و وضعو في أنابيب صغيرة سعة 

من االنابيب عشوائيا الستخراج متوسط اعداد الحمم ثم يضرب متوسط اعداد الحمم في عدد 
 االنابيب لمحصول عمى العدد التقريبي.

 


