د .ايمان محمد و د .عواطف عبد الفتاح

أول وقاية /الحشرات عامة ()1
علم الحشرات :Entomology

هو ووو الالو ووت ال و ووسة يتحو وواول د اري و ووة الحش و ورات مو وون حاحي و ووة الم و وور ال و ووار

Morphology

والتش ووريل الو وودا ل  Anatomyوعل ووت و و ووا ف األعض ووا  Physiologyوتصو ووحيف الحش و ورات

.Taxonomy

الحشورات اا حووات حيووة تاووود ةلووص شوابة مفصوولية األر وول

 Arthropodaوالووص قووو صووف

يدايية األر ول  Hexapodaوصوف الحشورات . Insecta
بم ات الماليين من اليحين علص األرض.

ورت الحشورات قبول ااحيوان

صفات الحشرات:

- 1ال يوت مططوص بموادم شوماية تمحو قمود المووا وتحواق علوص التراايول الدا ليوة مون الم و رات
ال ار ية.

- 2ال يووت ممي ووت ةل ووص ال ووة مح وواط هو و ال ورأن والص وودر وال ووبطن ومتح ووا رم احبي ووا وص ووطيرم
الح ت ةس يماح ا الايش ق محاط صطي مر وتتطسى علص اميات قليلة من المواد.

- 3تحمل زوج _ زو ين من األ ححة وباض ا عديمة األ ححة أو قد تفمد أ ححت ا أحياحا.

- 4تتاوا ر بوالتزاوج ال حيو وباضو ا بالتاوا ر الاووسرة(البارة)  Parthenogenesisوه و
سات صوبة عالية ةس تض األح ص الواحدم م ات البيض.

- 5دورم حيات ا تتضمن المرور بأدوار ويطية عدم ابتدأ من قمن البيضة وحتص تصبل حش مر
بالطة وتيمص دورم الحيام .Metamorphosis

ح اح الحشرات والاوامل الم دية لسلك:
- 1ال يا وول ال ووار

ل ي ووت الحشو ورم ياطو و هو ووياال ص وولبا يحمو و األ و و از الدا لي ووة م وون تو ووأ ير

الاوامول ال ار يووة ويحواق علووص ال يوت موون ال فواف ( يمح و قمودان المووا ) ياوون دعامووة لووربط

الاضالت اما ترتبط به أعضا الحن والشت والسو واللمن.

- 2صطر ح ت الحشرات ق

تحتاج ةلص اميات قلية من الطسا وماان صطير ت تبئ قيه.

 - 3المد مر علص الطيران واالحتمال ةلص محاط بايدم بو ود األ ححوة مموا يواعدها علوص ال ورل
واالبتااد عن األعدا أو ال روف غير المال مة أو للتزاوج ووض البيض.

- 4المدرم علص التاييف لل روف المحيطة ب ا بوايطة التحوي ارت الت تحدث ق ال يت م ل
تحور أ از الفت أو األر ل أو قمدان األ ححة وحيل مايشة الحشرم.
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 - 5مي و الحشو ورات تم وور بم ارح وول وي ووطية ووالل حيات ووا تح وودث تطيو ورات ت تل ووف قو و الش ووال
والح ت وتيمص هسه المراحل دورم الحيام وت تلف بطر التاا ر قمح ا ما ي تت بالتاا ر ال حي

ومح وا بالتاوا ر الال حي و أو بالتاوا ر الاوسرة أو يووتت بوالوالدم وهوسا مووا أعطوص الحشورات قرصووا

واياة لزيادم أعدادها واحتشارها

 - 6قودرت ا الااليووة لوضو أعووداد ابي و مر مون البوويض و وود مرحلووة اليووبات أو اليواون وهووسا مووا
ياعدها علص مماومة روف غير مال موة ةضواقة ةلوص أن دو مر حيات وا قصوي مر ممارحوة باألحيوا
األ رى وزيادم عدد األ يال الل اليحة.

 - 7الم وواب مر واالح وواح لحص ووول ا عل ووص الط ووسا أو الص ووطياد الفريي ووة أو للبح ووث ع وون الما ووان
المحايل.

محاق الحشرات:

يمان تل يص م حاق الحشرات بما يأت :

- 1باض ا تيت دت ق المااقحة الحياتية ( امفتريات أو طفيليات) علص الحشرات الضارم.
- 2باض ا حاقاة اقتصاديا احتا ج الايل والشم من ححل الايل
- 3ل ا دور ق تلميل الحبات أ حا احتمال ا بين الحباتات.
- 4ةحتاج الحرير من الطدد اللاابية لدودم الحرير.

- 5الحشرات التص يايش ق الما تاد غسا م ت لأليماك أو اطات للصيد.

- 6تحيون وواص التربووة الفيزيا يووة والايميا ي وة حتي وة حفرهووا لألحفووا وزيووادم الت ويووة او زيووادم
المواد الاضوية حتي ة تحلل أ يام ا.

- 7تتطسى علص الحباتات الضا مر ومح ا األدغال وب سا تملل من ضررها.
- 8تتطسى علص األ يات الميتة وب سا تياعد علص تح يف البي ة.
- 9تيت دت ق دراية الت ارل ق الالوت األ رى االت الو ار ة.

أضرار الحشرات:

أوال :تيبل الضرر ل مي المحاصيل الحملية والحباتات الم مة لإلحيان م ل:

- 1ةصابة األو ار والبراعت والييمان والملف وال مار عن طري الحفر دا ول هوسه األ و از م ول
حفارات الييمان واألو ار وال مار.

- 2امتص وواص الاص ووا مر الحباتي ووة ع وون طريو و
والمشرية والسبال األبيض.

م وول بشو و مر الحب ووات م وول حشو ورات الم وون وال ووربن

- 3حفر أحفا ق الملف والييمان واألو ار م ل حفاريا المشمش وحفار يا التفاح.

- 4تصوويل ال ووسور موون قبوول الحش ورات الت و تاوويش تحووت التربووة م وول الحفووار وباووض يرقووات
ال حاقن.
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- 5باض الحشرات تت س الحباتات مواق لوض البيض م ل اليياادا مما ييبل تشم الملف
وموت األ از وم ا مة الحبات بالميببات المرضية.

- 6تحمل األمراض للحبات أما بصو مر مباشرم عن طري حمل ار يت الميبل علص أ يام ا أو
غير مباشر عن طري ةحداث ال روح عحد التطسية أو وض البيض

احيا :تيبل ضرر لإلحيان :حيث تتيبل ق ةزعاج ااحيان بطر مح ا:

- 1ةصدار الطحين من قبل الحشرات الت تو د ق البيوت أ حا وقت الراحة.

- 2تفو وورز الحش و ورات ار حو ووة اري و ووة حتي و ووة لو و ووود قضو ووال ت و ووا م و وول حش و ورات حصو ووفية األ ححو ووة
والصراصر أ حا ييرها علص المواد الطسا ية.

- 3باوض الحش ورات تاوويش علووص يووت ااحيووان وتض و بيض و ا امووا ق و المموول أو توود ل الفووت
وااسن ألاين وباض ا تد ل المحام ال ضمية اما ق يرقات السبال والب .

- 4تيبل الحشرات آالما وسلك عحد عض ال لد أو مبه أو اللي للتطسية وامتصاص الودت أو
عحد وض البيض وب سا تحمل ميببات أمراض وعدوى لإلحيان.

ال ا :تيبل ضرر للمواد الطسا ية والحبول الم زوحة:

- 1ةصوابة وتلوف الحبووول الم زوحوة بوايوطة حوواقن الحبوول م ول حوواقن الطحوين والبمووول
وع ة الطحين.

- 2تلف األ شال والمالبن واألدوية بيبل حش مر األرضة.
- 3تلف الي اد والفرو بوايطة ال حاقن وعث المالبن.

- 4تلف الا تل والصور وأو ار ال دران بوايطة اليمك الفض .

- 5ةتالف األيايات الشماية ل اليا الححل بوايطة دودم الشم ودودم الحرير والححل.

الم ر ال ار ص للحشرم

د\ر يت الحشرمBody wall:

يططو

يووت الحش و مر غطوا

لوودة صوولل بمووا قيوه الزوا وود وتتصوول بوه الاضووالت موون الوودا ل

وب ووسا يحوودد حمووو الحشو و مر ول ووسا تحوودث عمليووة االحي ووال  Moultingوبووالت يت وودد ب ووا وودار
ال يووت لييوومل بحم ووو الحشرم.وتتمفصوول ا وول حلمووة م وون حلمووات ال ي ووت بوايووطة ا وودود او دروز

 sutureاو محاط غشا ية تي ل عملية الحراة.
-1
-2

و يفة دار ال يت:

يحم االعضا الدا لية من الاوامل ال ار ية.

يمح ت ب ر الما من ال يت.

ترتبط به اعضا الحن والسو واليت والحراة وبسلك تيتلت الحش مر الم رات ال ار ية.
-3
يساعد الحشره على الحركه وااللتواء حيث ان االرجل واالجنحه تتصل بعضالت الهيكل
-4
الخارجى.
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تركيب جدار الجسم:

يترال دار ال يت من ال ة طبمات ر يييه ابتدا من ال ارج :

- 1طبمة الايوتال او ال ليد (ال ار يه) Cutice
وهص اول ز من اليطل ال ار ص.

- 2الطبمه المولده او طبمة البش مر الدا ليه Hypodermis

وقد تيمص  epidermisوهص عباره عن طبمه لويه م لفه من صف واحد من ال اليا تارف بال اليا
ال ايبوديرميه Hypodermal cells
ارج ال يت .

وتموت باقراز مادم ال ليد,وتو د ب ا اليا مولده للشاره التص تبرز

 - 3الطشا الماعدى Basment membrane

وهوغشا رقي ممتد قص محاسام اليطوح الدا ليه من ال دران اليفليه لل اليا ال ليبوديرميه لاص يحمي ا من

االحشا الدا ليه.

االنسالخ ):Moulting (Ecdysis

يح وودث االحي ووال قو و الحشو ورات قو و األدوار غي وور الاامل ووة اس ال يي وومل ال ل وود الم ووديت بحمو ووو

الحش و مر وتموودد ال يووت لووسلك البوود أن تحيوولا وتحووز

لوودها المووديت ووت تاتيوول لوود آ وور دي وود .

ت تلوف عوودد االحيوال ات ق و اليرقووات والحوريوات حيوول حوو الحش ورم وتيوومص الفتو مر بووين اوول

احيال ين بالامر حيث تحتمل الحورية أو اليرقة ةلص مرحلة احية تيمص بالامر ال اح أو الامر
ال الث أو الامر الراب ومن عدد هسه األعمار ياون الطور م ال الطور اليرق األول أو الطور

اليرقو و ال و وواح أو الطو ووور ألح ووورة األول أو الطو ووور ألحو ووورة ال اح .ويي وومص الامو وور بو ووين قمو وون

البيضوة واالحيوال األول بوالامر األول  first instarوبوين االحيوال األول وال واح بوالامر

ال اح  second instarوهاسا.

يطل علص ال ليد المديت السة ايتبدلته الحش مر بايت لد االحيال  Exuviaeويشمل ليد

االعضوا الدا ليووة أيضوا م وول
طوات

واز ال ضووت والمصووبات التحفيوية.و تووتت عمليوة االحيووال باوودم

نتوءات جدار الجسم الخارجي:

 :أوال  -حتو ات ليدية ال لوية:
احيا – حتو ات لوية:

أ – حتو ات عديدم ال اليا ه  – 1:الشواات spines
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 – 2الم اميز Spurs

ل – حتو ات وحيدم ال لية

األلوان ق الحشرات:

ما ت األلوان تم من ال دار ال ار

أوال :ألوان ايميا ية:

لل يت وتميت ةلص:

وتميت ةلص:

أ – ألوان ليدية ( ايوتيالية ) Cuticles colors
ل – ألوان هايبوديرمية Hypodermal colors

ت – ألوان تحت اليا البش مر sub-hypodermal colors

احيا:ألوان ترايبية أو قيزيا يةPhysical or structural colors :

ال ا :ألوان م تلطة أو قيزو ايميا يةPhysico-chemical colors :

يترال يت الحش مر من  22- 22حلمة متتالية ومت ماة م باض ا ومميمة الص ال ة أقيات

ه :

 - 1الورأن  Headويتاوون مون اتحواد  6حلمووات حيحيوة ويحمول زوج مون قورون االيتشوواار
وزوج من الايون المرابة و 3عيون بييطة وأ از الفت.

 - 2الصدر  Thoraxيتاون من  3حلمات وتحمل  3أزواج من األر ل المفصلية وزو ين
أو زوج واحد من األ ححة.

 - 3البطن  Abdomenتترال من  11- 9حلمة وال تو د زوا ود علوص حلموات الوبطن عودا
الحلمووات األ يو و مر التو و تاووون قي ووا اللواحو و محووو مر ةل ووص أش وواال م تلفووة مح ووا وأعض ووا

التاا ر وزوج من المرون الشر ية.
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أوال و الرأن Headويحمل الرأن أعضا حيية ه زوج من قرون االيتشواار Antenna

وزوج مو وون الاي و ووون المرابو ووة eyes

 Compoundو 3عيو ووون بي و وويطة  ( Ocelliمف و وورد

 )ocellusوأ از الفت .Mouth parts

يو ود قو الممدموة زوج مون قورون االيتشواار يرتاوز عول صوفيحة دا ريوة هو صووفيحة

قرن االيتشاار بدا ل ا حمو مر تيومص حمو مر قورن االيتشواار وزوج مون الايوون المرابوة الويوة
الشووال المميوومة ةل ووص عوودد ابي وور موون ميوواحات يداي ووية أو دا ريووة  ,و ال ووة عيووون بي وويطة
مرتبوة بشوال م لووث مملوول تم و بوين الايووون المرابوة وأ يو ار أ و از الفوت الت و تشوطل ال ووز
األيفل من الرأن.

يو ود دروز واضوحة م ول الودرز ال م مو

 Epicranial sutureأعلوص اليوطل األمووام

لالبووة الو ورأن ب ووين الاي ووون المرابووة ويا ووون بش ووال ح وورف  Yمملووول ويي وومص ال وودرز الال وووة
بالودرز التوا

أو  Coronal or sutureيتفور لفورعين اول قور ييومص بالودرز ال ب و

 .Frontal sutureالدرز ال م م عبارم عن طوط ضايفة يحش مون ال ودار األموام

لالبة الرأن لتحدق محه الحش مر ار وة مون الايوتاول الموديت أ حوا عمليوة االحيوال ويالحو

واض ووحا ق و و األط و ووار غي وور التامو ووة الحمو ووو ( يرق ووة أو حوريو ووة) وياو ووون غي وور واضو وول وأحياحو ووا

متالشيا ق البالطات ( لادت و ود احيال ).
ام ووا تش وواهد أعل ووص ال م مو ووة أو ال ام ووة

 Vertexوهو و المحطمو ووة الواقا ووة ب ووين الو وودرزين

ال ب يين بين الايون المرابة اسلك ال ب ة  , Frontأما علص احب الرأن وتحوت اول

عوين مرابوة ةلوص ال لوف علوص واحب ال ب وة حالحو صوفيحة ال ود  . Genaومون ال ووة
ال لفية للرأن يو د مول وايو ييومص ال مول ألمو رة  Occipital foramenالوسة تحفوس

محه الحبل الاصب والمحام اللاابية والمصبات ال وا يوة واليوا ل الودموة مون الورأن للصودر.
ومن ال احل يو د عضو يتاون من أ از هو الفك اليوفلص  Maxillaاموا الشوفة اليوفلص

 Labiumقتو وود ب ووين الفاي ووين الي ووفليين ولو ووود ه ووسه األعض ووا يأ ووس الو ورأن ش ووال ح وودوه
الحصان.

الايون :Eyes

تو د زوج واحد من الايون المرابة و 3عيون بييطة وي توزل عودد الايوون البيويطة أو

ح تفو قو باوض األحووا

قو اليرقوات يو وود عيوون بيويطة قموط تمو علوص واحب ال ورأن.

وتترال الايون المرابة من عدد من مياحات صطي مر يدايية تم ل ال مح ا عدية لوحودم

بصورية  Ommatidiumواول وحودم تتوألف مون عديوة يمو تحت وا م وروط بلوورة علووص
احبيه ليتان تفرزان المرحية أيفل الم روط تو د اليا حياية للضو ه شباية الاين
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الت تتصل بالاصل البصرة المادت من الما يحيط بالم روط وشباة الاين اليا صبطية

و يفت ووا محو و االحااايووا ت الض ووو ية المادمووة م وون ال ووارج ب ووالمرور عبوور وح وودم بصوورية ةل ووص
أ ورى بيحموا تيومل بمرورهوا موون وحودم أل ورى قو الحش ورات الليليوة و يفوة الاوين المرابووة

ر ية األ يات وتمييز أشاال ا وحرات ا واأللوان.

أما الايون البيويطة قتتراول مون عديوة واحودم شوفاقة تمو تحت وا اليوا البشو مر التو تفورز

الاديووة ووت شووباية الا ووين الماوحووة موون الي ووا حيايووة للضووو وهو و الت و تتصوول بالاص وول

البصرة و يفة الايون البييطة ه ااحيان بالضو وال الت.

قرون االيتشاار :Antennae

يو ود زوج واحوود ق و الحش ورم و يفت ووا تاموول اأعضووا حوون (لموون شووت ) وسلووك لو ووود

شايرات وحمر حي ية حيث تيوتطي الحشو مر أن تتحيون طريم وا وتأ وس غوسا ا أو لل وحن
اآل ر للتزاوج وقد تو د أعضا اليم علص قرن االيتشاار أحياحا.

يتاون قرن االيتشاار من عدد من المط ت تلف ق عددها وشال ا با تالف الحشرات.
 - 1األصل  scapeوه قطاة واحدم وتتصل المرون بوياطت ا بالرأن.

 - 2الحامل ( الاس )  pedicelوتاون من قطاة واحدم وصطي مر الح وت وتحمول قو أغلول

الحش ورات أعضووا الح وون .ويو وود ب وودا ل ا عضووو وحيووتون Johnston's organ

و يفته يامل ااضو اتزان.

 - 3اليووط  flagellumوياووون طووويال ويتاووون موون عودم قط و ت تلووف ق و الشووال والح ووت
حيل الحشرات.

أنواع أجزاء الفم في لحشراتMouth parts in insects :

ت تلوف أ و از الفوت ق و الحش ورات حيول حووو الطوسا وطريمووة التطسيووة وحوو الضوورر الووسة

تيببه وتتاون أ از الفت الحموس

من:

 - 1الشوفة الاليوا  Labrumوتتصول بوالرأن وتاوون صوفيحة ميوتطيلة الشوال سات شو
ويط ق ممدمت ا أو بدون ش وقد تاون م تزلة.

 - 2الفاين الالويين  Mandibleيماان لف الشفة الاليا وتاون سات أيحان صلبة ق
الممدمة تياعد الحش مر ق قط األ از الحباتية أ حا التطسية.

 - 3زوج من الفاوك اليفلص. Maxillaeيتاون الفك اليفل من:

7

أ  -قطاة األصل Cardo

ل  -اليا  stipesويحمل ق طرقه :أ  -ال اليا ( الملحيوم)  Galeaوتاون لل ارج .ل -

الشرش مر أو الالييحيا  Laciniaوه

ز سات أيحان من

ة واحدم وتاون للدا ل.

ت  -الملمن الفا  Maxillary palpويتاون عادم من  5- 1قط حيل الحشرات.

 - 4الشفة اليفلص  Labiumقتتاون من األ از :
أ  -ال ووسقن  Mentumوتح ووت ال ووسقن

 Submentumوتاوح ووان ال ووز الماع وودة للشو ووفة

اليفلص وال ز األمام هو ممدت السقن  Pretmentumالسة يحمل ق ممدمته زو وين مون

الفصوص ق الويط تيمص الليين  Glossaوزوج يم لل ارج تدعص ار الليين Para
 ( glossaوقو باوض الحش ورات تحودمس الليوين و وار الليوين لياوحوا ترايول واحود يوودعص

الال يوال )Ligulaوتحمل ق ممدمت ا الشفية .

ل  -زوج مون المالمون الشوفوية  Labial palpتتاوون مون قطو ت تلوف حيول الحشورات

من  3- 1قطاة .

 – 5الليوان  Hypopharynxهوو عضوو عضول يو وود بوين الفاووك الميواعدم ( الفاوووك
اليفلص) والشفة اليفلص وتفتل قيه قحام الطدم اللاابية.

الاح و أو الورقوب وةNeck Or Cervicum :

وه محطمة غشا ية تم بين الرأن والصدر (أول حلمة صدرية) وياتمد ان محشأها من

حلمة الشفة اليفلص من الرأن

احيا و محطمة الصدر :Thorax

وه المحطمة ال احية من يت الحش مر تم بين الرأن والوبطن وهو مراوز الحراوة التصواله

باألر ول واأل ححووة تتاووون محطمووة الصودر ق و الحش ورات موون ال وة حلمووات تيوومص اوول واحوودم

مح ا بايت م ل الحلمة الصدرية األولص أو الصدر األمام

 Prothoraxوالحلمة الصدرية

ال احيووة أو الص وودر ال وواح ( الوي ووط )  Mesothoraxوالحلم ووة الص وودرية ال ال ووة أو الص وودر

ال ال و ووث (ال لفو و و ) .Metathoraxويتش و ووابه تراي و وول حلم و ووات الص و وودر قو و و الحشو و ورات عديمو و ووة
األ ححوة  Subclass Apterygotaولاحووه ي تلوف قو الحش ورات الم ححوة

Subclass

 Pterygotaبيبل ارتباطه باأل ححة ولو ود الاضالت الت تحرك األ ححة والت تيوبل

تح ووو ار الحلمتو ووين الصو وودريتين .ع ووادم تحمو وول الحش و ورم زو و ووين م وون األ ححو ووة أو زوج واحو وود مو وون
األ ححووة ةس ي تف و الووزوج األول أو يتحووور ةلووص دبووون ت ووازن امووا ق و رتبووة حا يووة األ حح ووة
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 .Order Dipteraاسلك يو د زو ين من الفتحات التحفيية زوج واحد علوص واحب الحلموة

الصدرية ال احية وال ال ة.

تتاون ال حلمة صدرية من ال وة صوفا ل تيومص الصوفيحة األولوص بالصوفيحة ال ريوة

أو التر ووة  Tergumويتص وول ب ووا األ حح ووة ق و الحلمت ووين ال احيووة وال ال ووة والصووفيحة ال احي ووة

وتا و ووون لألي و ووفل بالصو و ووفيحة البطحي و ووة أو االي و ووترحة  Sternumويتصو و وول ب و ووا أزواج األر و و وول
الص وودرية قو و

مي و و حلم ووات الصو وودر والص ووفيحة ال ال و ووة هو و الصو ووفيحة ال احبي ووة أو البللو ووو ار

 Pleuronوهو غشوا رقيو تو ود عليوه ال طوور والفتحوات التحفيوية .يتصول باول حلموة زوج
مون األر ول المفصولية قتيومص باألر ول األماميوة واألر ول ال احيوة أو الويوطية واألر ول ال ال وة
أو ال لفي ووة .و يتص وول بالحلم ووة الص وودرية ال احي ووة ال ووزوج األول م وون األ حح ووة ويي وومص ال ح وواح
األمام ويتصل بالحلمة الصدرية ال ال ة الزوج ال اح من األ ححة وييمص ال حاح ال اح أو

ال حو وواح ال لف و و  .وتحو وودث ما و ووت التحو وووي ارت علو ووص األ ححو ووة قو و و ال حو وواح األمو ووام

با و ووض

الحش ورات تملووك زوج واحوود موون األ ححووة هووو ال ووزوج األمووام بيحمووا يتحووور الووزوج ال وواح ةل ووص

دبوون تووازن اموا قو حشورات الوسبال وباوض الحشورات تاوون عديموة األ ححوة اموا قو رتبوة
اليمك الفض ). (Subclass: Apterygota

لوواح الصودر:

أوال :األر ل Legs

تتاون ر ل الحشرم الحموس ية ( تاون مادم للمش )من األ از اآلتية:

 – 1الحرقفة  :Coxaوه ال ز السة يتصل بالصدر

 – 2المدور  :Trochanterوه قطاة صطي مر وتتاون من ز واحد وأحياحا من ز يين.
 – 3الف س  :Femurوياون قطاة ابيرم

 – 4اليا  :Tibiaوهو اح قطاة ابي مر تل الف س.

 – 5الريغ  :Tarsusوعادم يتاون من عدم قط ت تلف حيل الحشرات  5- 1قط  .وتحمل
المطاة األ ي مر من الريغ زوج – زو ين من الم الل claws

هحواك عودم أح ووا مون األر ول ماوودم لتحايول مايشووة الحشورم مح وا  :أر وول المشو

الحفوور و

المف ووز والي ووباحة والم ووحص و م و و ح ب ووول اللم وواح والتالو و والتح يو ووف والي ووير عل ووص اليو ووطوح

المليا والتزاوج و ( يتتت درايت ا ق الدرن الامل ).

ترايل األ ححة ق الحشرات:
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األ ححة ه امتداد ال دار ال يت ال ار

تتاون من غشا علوة وآ ر يوفل بيح موا

عرو تدعص عورو ال حواح  Veinsتتصول قاعودم ال حواح ب يوت الحشو مر بمحطموة غشوا ية
قي ووا عوودد موون الصووفا ل الصوولبة تيوومص الصووفا ل األبطيووة

 Axillary scleritesوه ووسه

تتصول باضوالت تربط ووا مون ال وارج بووباض عورو ال حواح .وموون ال وة الدا ليوة تتصوول

بحاقوة الصووفيحة الصودرية .تيوواعد هوسه الاضووالت والصوفا ل االبطيووة قو عمليووة الطي وران.

ال حواح م لوث الش وال تمريبوا لووه والث ح وواف الحاقوة األماميووة وتاوون عحوود ال وة األماميووة
لل حوواح وحاق ووة المم ووة ( قمووة ال ح وواح) وتم وول ال ووة ال ار يووة لل ح وواح والحاق ووة الدا لي ووة أو
ال لفية وه اآلقة المريبة لل ط الويط للحش مر عحد احطبا األ ححة أ حوا ارحوة الحشورم.

و يفة األ ححة بالحيبة للحشرات ه الطيران وباض الحشرات تصدر أصووات بوايوطت ا

م ل ساور الحفار (الاارول) وال راد وصراصر الحمل وا يور مون الحشورات تتحورك بيورعة

قا مة حتص يصدر عح ا أزيز أو طحين.

تاوين ال حاح:

يتاووون ال حوواح موون طبمتووين م وول تاوووين وودار ال يووت وهو و طبمووة الايوتاوول وطبمووة مول وودم

والطش ووا الماع وودة وتو وود ب ووين الطبمت ووين المصو ووبات واألعص ووال وال وودت  .يحم ووو ال ح وواح ق و و

م موعة ار ية األ ححة ق مرحلوة مباو مر لودور الحوريوة  Nymphبشوال وار

ل ودار

ال يت ي ر ال حواح بشوال بورعت ميوطل علوص واحب الحلمتوين الصودري تين ال احيوة وال ال وة

وياب وور ب ووالح ت ووالل األط و ووار الم تلف ووة للحوري ووة ويح وودث التطييو وور الابي وور ح ووين وصو ووول
الحورية دور البلوغ بحيث يأ س ال حاح شاله الح ا .

أموا ق و الحشورات دا لووة األ ححوة قووان ال حوواح يحموو ق و دور اليرقوة  Larvaبشووال بوورعت

يحشأ من البش مر الدا لية ( الطبمة المولدم) ل ار ال يت
عروق األجنحة:

ت تلووف الاوورو ق و الا وودد والترتيوول حيوول أح ووا الحشو ورات وتيووتامل هووسه الصووفة قو و

تصووحيف الحشو ورات ويتب و ع ووادم ح ووات اومي ووتوك –حيوودهات لتمي ووز وتيوومية الا وورو

وتو وود

حوووعين موون الاوورو ه و الاوورو الطوليووة والت و تمتوود علووص طووول ال حوواح موون قاعدتووه ةلووص

طرقوه والاورو الارضوية أو الميتارضووة والتو تمتود اقميوا وتووربط الاورو الطوليوة بباض و ا

وتيمص الارو الارو الاابرم.أيما الارو الطولية:

و الار الضلا

)  Coasta ( Cوياون محاسيا للحاقة األمامية
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و و الاوور تحووت الض وولا ) SubCosta (SCيحمي ووت عحوود ح ايتووه ةل ووص قيوومين ق و با ووض
الحشرات.

و الار الاابرة )  Radius ( Rوهو الاور ال الوث الور ين ويحميوت الوص قورعين هموا R1
وييمص األول و  R2وييمص ال س الاابرة السة يتفر بدو هر ةلص أرباة قرو .

و الار الويط )  Median (Mويم ق ويط ال حاح يحميت ةلص قيمين وال قر يحميت
بدوره ةلص قرعين.

و الاور الزحودة )  Cubitus (CUأيضوا يتفور ةلوص قورعين األول مح موا يتفور ةلوص قورعين
أيضا.

و الاورو الزاويوة ( الشور ية) )  Anal (Aوتاوون  3- 1عورو ت تلوف حيول الحش ورات
وتم ق المحطمة الزاوية أو الشر ية من ال حاح وتتحد هسه الارو عحد الماعدم

ريت توضيح لل حاح قيه الارو الطولية والارو الميتارضة
آلووة شبك ال ححة:

وهو و ترااي وول مو ووودم قو و أ حح ووة با ووض الحشو ورات ت تل ووف تبا ووا لألحو ووا الم تلف ووة م وون

الحشرات و يفت ا شبك األ ححة األمامية م ال لفية أ حا الطيران وزيادم قابليوة األ ححوة

علص الطيران .وتاون علص أحوا ه :

 – 1الحموسج الل ام Jugate Type

 – 2الحموسج الشوا Frenate Type

 – 3الحموسج ال طاق Hamulate Type
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هح وواك ع وودم أح و ووا م وون األ حح ووة ق و و الحشو ورات ما وودم لتحايو وول مايش ووت ا مح ووا :ال حو وواح

ال لدة والحصف والطمدة والحرشف وال دب والطشا

وييتت درايت ا ق الدرن الامل .

وال ووا  -محطمة البطن : Abdomen

وهو المحطموة ال ال وة مون محواط ال يووت وتتاوون مون  11- 9حلموة قو الحشورات البالطووة

وتاوون بشووال أحبوووب وقوود ت تووزل الحلمووة البطحيوة األولووص ق و باووض الحش ورات وتصووبل بشووال
قطاوة صوطي مر تيومص  Somiteتتاوون مون الصوفيحة ال ريوة (التر وة)  Tergumوالصوفيحة
البطحية (االيترحة)  Sternumوصفيحة احبية غشا ية وتو د علص ال حلمة  8- 1زوج من
الفتحات التحفيية .ال تحتوة البطن علص أر ل ق دور البلوغ.

ال تحمل البطن لواح عدا أعضوا التاوا ر التو تتصول بالحلموات الح ا يوة وهو آلوة وضو

البويض وآلوة اليووفاد ةضواقة ةلوص و ووود المورن الشور ية  Cerciوباوض الحش ورات تحمول زوا وود

سحبيه.

تتصل بالبطن حوعين من الزوا د ه :

أوال  -زوا ود ال تاا ريوة  : A Reproductive Appendagesوهو أ و از ال عالقوة ل وا
باملية التاا ر وقد ت تلف هسه الزوا د ق الساور عن ااحاث ومح ا:

 – 1المرون الشر ية  ( Cerciمفردها )Cercus

 – 2األقالت  Styleوتو د ق ح اية البطن وعادم ق الساور وه أ از غير مميمة اموا
ق ساور الصراصر.

 – 3األحابي وول البطحي ووة

 Conicalوهو و أ و و از تو وود عل ووص الحلم ووات البطحي ووة ال امي ووة

والياديو ووة وت تلو ووف ق و و الشو ووال والح و ووت و يفت و ووا تش يصو ووية امو ووا ق و و المو وون حيو ووث تفو وورز
بوايطت ا الحدوم الايلية.

 - 4تراايل قص االطوار غير البالطة
 - 5از دم قص ويط المرون الشر ية
احيا و زوا ود تاا ريوة

 : Reproductive Appendagesوهو أ و از ل وا عالقوة بامليوة

التاووا ر وتشوومل آلووة وض و البوويض ق و ااحوواث وآلووة اليووفاد ق و الووساور وتتصوول بووالحلمتين

البطحية  8و  9ق ااحاث البالطة وق الساور تتصل بالحلمة البطحية .9
***آلة وض البيض ق ااحاث :Ovipositor

تحشوأ مون الحلمتوين ال امحوة والتايوواة وتتاوون مون ال وة أزواج مون الصوومامات Valves

ييمص األول مح وا بوالزوج األموام  Anterior ( ventral) valveأو يوفل وال واح بوالزوج
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الدا ل أو لف

بالزوج ال احب أو

 Posterior ( inner) valveوتحشأ من الحلمة البطحية التاياة وال الث
رة  Lateral ( Dorsal) valveويحشأ من الحلمة البطحية ال امحة

و ق شطاالت ححل الايل والزحابير تتحور ةلص آلة اللي

 Stingوه عبارم عن تحور

آلوة وضو البوويض ةلوص ترايول ييوواعد الحشو مر ق و الودقا عون الميووتامرم.

وقو حش ورات

أ رى م ل رتبة حرشفية األ ححة وغمديه األ ححة ال تو د آلة وض البيض حميمية ولان
الحلمووات البطحي ووة متدا لووة مو و باص و ا ال ووباض قتش ووال أحبوبووة قابل ووة للتموودد تحم وول الفتح ووة
التحايلية علص قمت ا البايدم.

آلة اليفاد ق الساور :Male Genital

تحشو ووأ م و وون لحلمو ووة البطحي و ووة التايو وواة تتا و ووون مو وون زوج م و وون الممو ووابض ال احبي و ووة تي و وومص

 Parameresعلص احب ايوترحه الحلموة البطحيوة التايواة والمضويل  Penisيمو قصوين
احبين م عدد من الصفا ل ال احبية.

التكاثـر والنمو فـي الحشرات:

التا ووا ر ه ووو ةحت وواج أقو وراد دي وودم ةم ووا الحم ووو ق ووو زي ووادم الح ووت واض وواقة أحيو و ة دي وودم بصو ووو مر

متااقبة حتي ة عمليات االيوض وتتودرج الحشو مر مون اوا ن صوطير ةلوص اابور ةلوص أن تصول لودور
الحشو مر البالطوة  Adultأو  .Mature insectاول الحشورات تضو البويض ومحوه تحوتس األقوراد
ال ديدم وهحاك طر للتاا ر مح ا:

 – 1التاا ر بوض البيض :Oviparity
 - 2التاا ر بالوالدم : Viviparity
أوال :الحشرات البيوضة  -الولودم
احيا :الحشرات الولودم:

 – 3التاا ر الاسرة( البارة) :Parthenogenesis
 – 4تادد األ حة :Polyembryony
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 – 5تاا ر الصطار :Paedogenesis
البيضة :Egg

يحوتس البوويض مون ال اليووا ال ر وميوة وتاووون محاطوة بمش و مر مليوا مضوولاة أو سات حموووش أو

بأشاال م تلفة أو تلص علص اليطل المريل مح ا أو تحمل علص حامل تتاون البيضة من:

 - 1تيمص قش مر البيضة أو غالق ا :Chorion
 – 2الحمير .:Micropyle
 – 3غشا المل:

 – 4اليايتوبالزت:
 – 5الحوام:
 – 6المل

وت تلف شال البيض وح موه ولوحوه وعودده قو الحشورات حيول أحووا الحشورات .ويماون

مارقة الحشرات من شال البيض السة تضاه وعوادم الحشورات الابيو مر تضو بويض ابيور عحود
توقر ال روف المال مة والطسا قوان الحشورات تضو بيضوا بأعوداد ابيو مر وبوالاان والبويض قود

يلص و علووص الحبووات أو يط وورز ق و حيوويس الحبووات أو يوضو و ق و حف و مر صووطي مر أو عل ووص األرض

وتحت األو ار المتياقطة أو دا ل اليا وال مار.
النمو الجنيني:

يمر ال حين ب الث مراحل متااقبة ه :

 – 1الحالة سات األقدات األولية : Protopod Phase

تاون حلمات البطن غير واضوحة ولواحو ال يوت قو بدايوة تاويح وا وبشوال حودل علوص يوت

ال حين.

 – 2سات األقدات الاديدم :Polypod Phase

تصبل حلمات البطن واضحة علص ال حلمة وي ر زوج من اللواح علص ال حلمة ويرتبط

ب ا زوج من الفتحات التحفيية.

 – 3قليلة األقدات  :Oligpod Phaseتحمو لواح الحلمة ال احية ةلص الالمن ولواح الحلمات
الراباووة وال امي ووة والياديووة ةل ووص أ و از الف ووت وال و الث أزواج م وون اللواح و التالي ووة تاووون األر وول
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الصدرية وتتالشص لواح البطن قيما عدا األعضا التحايلية ال ار ية والمرون الشر ية .تتحد

ال الث حلمات الرأن األولص م الحلمات الت تحمل أ از الفت لتاون رأن الحش مر باد سلك.

التوحول :Metamorphosis

باد قمن البيض تمر الحش مر بادم م ارحول متتاباوة مون التطييورات الم ريوة حتوص تصول ةلوص

دور الحش مر البالطة يصاحل هسه التطييرات عملية احيال لل لد المديت.

أحووا التحول ق الحشرات:

أ – حشرات عديمة التحول :Ametabola

م ل حش مر اليمك الفض

ل و حشرات سات التحول :Metaola

وه الحشرات الت تمر بتحول الل دو مر حيات ا وتشمل:

أوال :حشرات سات تحول متباين Heterometabola
احيا :حشرات سات تحول تات Holometabola

أوال :الحشرات سوات التحول المتباينHeterometabola

:

تشومل حشورات تحمووو قي وا األ ححوة ار يووا ول وسا يووميت الحشورات ار يوة األ ححووة

 Exopterygotaوتميت ةلص :

- 1حش و ورات سات تحو ووول تو وودري

 :Paurametabolaامو ووا ق و و ال و وراد والص ارصو ووير واب و ورم

الا وز واألرضة والممل والب والمن والسبال األبيض وال ربن.

 – 2حشرات سات تحول حاقص  :Hemimetabolaاما ق حشرات الرعاش وسبال مايو
احيا و الحشرات سوات التحول التات :Holometabola

اما ق حشرات ال حاقن والفراشات وأيد المن وأيد الحمل والححل والزحابير والسبال.

أشاال اليرقات :Type of Larvae

 - 1يرقات أولية األر ل  :Protopod Typeم ل أحوا الزحابير الطفيلية.

 – 2يرقات عديدم األر ل  :Polypod Typeم ل أحوا اليرقات االيوطواحية Eruciform

 Larvaeتمتاز بو ود أر ل عديدم  5- 4أزواج عول الحلموات البطحيوة الراباوة أو ال اميوة –

التاي وواة بااض وواقة ةل ووص األر وول الص وودرية ام ووا قو و يرق ووات حرش ووفية األ حح ووة وبا ووض يرقو ووات
غشا ية األ ححة تيمص هسه األر ل باألر ل الااسبة . Prolegs

 – 3يرقوات محودودم األر ول  :Oligopod Typeتمتواز بحموو األر ول الصودرية وباودت و وود
أر ل بطحية وه يرقات حشطة الحراة وتشمل:

15

أ  -اليرقووات المحبي ووطة

Larvae

 :Campodeiformام ووا قو و يرق ووات عا ل ووة الدعاي ووي

(ال حاقن المحمطة) وأيد المن وأيد الحمل وال حاقن األرضية.

ل – اليرقووات ال االيووة (الممويووة)

ال ال.

 :Scarabaeiform Larvaeامووا يرقووات حوواقن أبووو

 – 4يرقات عديمة األر ل  :Apodous Typeم ل يرقات الوسبال والبراغيوث وححول الايول
واليون.

أحووا الاسارى:

الاوس ار

 : Pupaهو الوودور اليواان الوسة ييوب دور البالطووة قو الحشورات سات التحوول التووات

حيث تاتمل حمو مي األ مز ق هسا الدور .وتاون علص أشاال ه :

 – 1الاوس ار الحو مر  :Exarate Pupaم ول أحووا الححول والزحوابير ورتبوة غمديوة األ ححوة م ول
أحوا ال حاقن.

 – 2الاوس ار المابلوة  :Obtect Pupaاموا قو عووسارى حشورات رتبوة حرشوفية األ ححوة وقوود
تاون الاس ار دا ل شرحمة أو عارية أة بدون شرحمة.

 – 3الاس ار الميتت مر  :Coarctate Pupaاما ق عسارى حشرات رتبوة حا يوة األ ححوة م ول
السبال والباوض.

الحش و مر التامووة الحم ووو( البالطووة)

 :Adultهووو ال وودور الح ووا

االحتشار والتاا ر وال تحيلا الحش مر ق هسا الدور.

قو و الحمووو ال ووسة يت صووص قو و

مجتمعات الحشرات:

الحشرات االحفرادية وت ماات الحشرات:

 – 1حشرات سات حيام ت مايه دا مية:
 – 2حشرات سات ت م م قت.:

 – 3حشورات سات حيوام ا تماعيوة :الحيوام اال تماعيوة أرقوص أحووا الت ماوات تطوو ار قالحش ورات
تايش يويا ق م موعة تيمص الميتام مر .

تصنيف الحشرات

ت ودف عمليوة تميويت الحشورات ةلوص ترتيول الاودد الابيور مون م موعوة الحشورات قو ح وات

متاامل حتص يي ل علص الباح ين مارقة ماان ال مح وا بالحيوبة لألحووا األ ورى وهوسا يتطلول
االحتموال للم ارتول األعلوص قووو الحوو وياتمود علووت التميويت علوص عودد موون الصوفات ال ابتوة للحووو
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م ول أح ووا قوورون االيتشوواار وأحووا أ و از الفووت وتحووورات األر ول واأل ححووة وأعضووا التاووا ر.
تاوود الحشورات لشوابة مفصولية االر ول والوص قوو صوف  Superclass Hexapodaحيوث

قيمت حيل التشريل الدا ل وترايل الرأن ويضت صحفين:
صوحف

 : Entognathaوقي ووا تاووون أ و از الفووت ملتحمووة دا وول الورأن ويضووت رتبووة حا يووة
 Proturaورتبو ووة سات الو ووسحل الم و وواقز

 Dipluraو رتبو ووة سات الو ووسحل الا و ووزة
الا و ووز
Collembola
صحف الحشرات  :Class Insectaويضت باق رتل الحشرات.
يميت صف الحشرات ةلص تحت صفين هما :

تحت صف الحشرات عديمة األ ححة  Subclass : Apterygotaوتمتاز بأح ا

 - 1عديمة األ ححة أصال
 - 2أ از الفت قارضة
 - 3عديمة التحول

 - 4البطن تحمل زوا د سحبيه

م ل رتبة سات السحل الشارة ( اليمك الفض )

تحت صف الحشرات الم ححة  Subclass: Pterygotaوتمتاز بأح ا

 - 1سات زوج – زو ين من األ ححة

 - 2أ از الفت متبايحة ( ماصة أو اقبة ماصة أو قارضة العمة).
 - 3البطن ال تحمل زوا د سحبيه ق طرق ا.
 - 4التحول متباين أو تات.

قيمت ةلص م موعتين هما:

أ  -الحشرات ار ية األ ححة  Exopterygotaوتمتاز:

 – 1األ ححة تحمو ار يا
 – 2أ از الفت قارضة
 – 3التحول تدري

والحورية أما مشاب ة لألت وتيمص  Nymphأو ما ية وتيمص Naiad

تضت رت ل قديمة األ ححة ه  :أ – رتبة سبال مايو Order Ephemeroptera
ل – رتبة الرعاشات Order Odonata
الرتل الحدي ة األ ححة ومح ا :

- 1رتبة ميتميمة األ ححة  Or. Orthopteraم ل :ال راد بأحواعه وصرصر الحمل والحفار.
-2

لدية األ ححة  Or. Dermapteraم ل :ةبرم الا وز.

 - 3الصراصر  Or. Blattodeaم ل:صرصر المحزل والصرصر المصرة والشرق .
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 - 4قرن الحب

 Or. Manttodeaم ل :قرن الحب .

 - 5الاصويات  Or. Phasmatodeaم ل :الحشرات الاصوية.
 - 6متياوية األ ححة  Or. Isopteraم ل :الحمل األبيض.

 - 7الممل  Or.Phthriapteraم ل :الممل الماص والممل المارض

 - 8حصوفية األ ححوة  Or. Hemipteraم ول :البو الحميمو المون الوسبال األبويض وقفواز
األو ار .

 - 9هدبية األ ححة  Or. Thysanopteraم ل :ال ربن بأحواعه.
ل – الحشرات دا لية األ ححة  :Endopterygotaوتمتاز:

 – 1التحول تات

 - 2األ ححة تحمو دا ليا
 - 3أ از الفت متبايحة

وتضت رتل الحشرات:

 – 1رتبة شباية األ ححة  Or. Neuropteraم ل :أيد المن وأيد الحمل.

 - 2حرشفية األ ححة  Or. Lepidopteraم ل :أبو دقي والاث (الفراشات).
 - 3حا ية األ ححة  Or. Dipteraم ل :السبال والباوض والحرمن.

 - 4غشا ية األ ححة  Or. Hymenopteraم ل :الححل والحمل والزحابير.
– 5غمدية األ ححة  Or. Coleopteraم ل :ال حاقن واليون.
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