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                    Entomology  عمم الحشرات 

 هو العمم الذي يختص بدراسة الحشرات من كافة الجوانب الحياتية. 

  Phylum Arthropodaتنتمي الحشرات الى شعبة المفصميات  

Arthropoda  مصطمح التيني يتألؼ مف مقطعيف : Arthro   كتعنيJoint  ام مفصؿ كPoda   مفردىا

podus    تعنيLeg . أك قدـ 

اذف ىي الكائنات التي تتألؼ أرجميا مف أكثر مف قطعة كاحدة ، كفي الكتب الحديثة تعرؼ المفصميات عمى 

 ر مف قطعة كاحدة .انيا الكائنات الحية التي تككف مناطؽ جسميا كميا تتألؼ مف أكث

 تنتمي الحشرات الى شعبة المفصميات عمى أساس الصفات المشتركة مع جميع المفصميات االخرل كىي :

 تناظر الجسـ الجانبي كالتمفصؿ الخارجي . -1

 االرجؿ مفصمية . -2

 ىيكؿ الجسـ خارجي صمب القكاـ يتالؼ مف طبقة كيكتكؿ سميكة . -3

 كمركبة غالبان كلكامس . يتميز الرأس بامتالؾ عيكف بسيطة احيانان  -4

 القناة اليضمية تتالؼ مف ثالث مناطؽ أمامية ككسطية كخمفية . -5

 الدماغ يتألؼ مف ازكاج مف العقد العصبية . -6

 جياز الدكراف مف النكع المفتكح . -7

مف مجمكع الحيكانات، كلدراسة  %80التكاثر جنسي )اال بعض الشكاذ( تضـ شعبة المفصميات حكالي  -8

 سمت الى عدة اصناؼ )أحد االراء في تصنيفيا( منيا : ىذه االحياء ق

   Class : Crustacea     -1 صنؼ القشريات             

2- Class : Chilopoda   صنؼ محيطية األرجؿ 

3- Class :  Dipopoda    صنؼ مزدكجة االرجؿ 
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4- Class : Arachnida    صنؼ العنكبكتيات 

5- Class: Insecta or Hexapoda     صنؼ الحشرات 

تشترؾ جميع حيكانات األصناؼ الخمسة بصفات المفصميات كتختمؼ عف بعضيا البعض ببعض الصفات 

 الخاصة كفيما يمي نبذة بسيطة عف كؿ صنؼ .

مفصميات مائية كارضية ليا زكجيف مف المكامس يمتحـ  :Class : Crustacea صنف القشريات -1

صدرية كتمتمؾ أربع أزكاج مف ارجؿ المشي كالبطف مزكدة الراس مع الصدر مككف منطقة راسية 

 بمكاحؽ كتنتيي بمركحة ذنبية مثاليا الركبياف .

جسميا تتككف مف منطقتيف راس مفصميات  :  Class: Chilopodaصنف محيطية االرجل -2

غطة مف االعمى ، كالجذع يتككف مف عدة حمقات منضالراس يمتمؾ زكج لكامس طكيمة ،كجذع

، نياية الجذع مزكدة بزكج مف ع الجسـ تحمؿ زكج كاحد مف االرجؿكؿ قطعة مف قط، ك كاالسفؿ

 )أـ اربعة كاربعيف( . Centipedeالمكاحؽ تسمى القركف الشرجية مثاليا 

مفصميات جسميا يتككف ايضان مف راس كجذع ،  : Class: Diplopodaصنف مزدوجة األرجل   -3

ـ يتألؼ مف قطع عديدة ال تنتيي بزكج مف القركف الراس مزكد بزكج مف المكامس القصيرة كالجس

 Millipedeالشرجية ، الجسـ اسطكاني ككؿ حمقة مف حمقاتو تمتمؾ زكجيف مف األرجؿ مثاليا 

 )خاتـ سميماف( .

مفصميات تتمثؿ بالعناكب كالعقارب كالقراد كالحمـ ، : Class: Arachnidaصنف العنكبوتيات  -4

ة صدرية تحمؿ اربعة أزكاج مف االرجؿ كالبطف تنتيي احيانان الجسـ فييا يتألؼ مف منطقة راسي

 بالذيف الذم يحمؿ ابرة لسع )العقارب( االرجؿ طكيمة كرفيعة أطكؿ بكثير مف الجسـ .

كىي   Class : Insecta or Hexapoda  : Poda Legs , Hexa sixصنف الحشرات -5

 -ىذا الصنؼ بما يمي : المفصميات التي تمتمؾ ثالث ازكاج مف االرجؿ كيتميز افراد

 الجسـ يتألؼ مف راس كصدر كبطف . -1
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 كجكد )أك عدـ كجكد( زكج اك زكجيف مف االجنحة . -2

 الراس يحمؿ دائمان زكج مف المكامس . -3

 الصدر يتألؼ مف ثالث حمقات تحمؿ كؿ حمقة مف الجية البطنية زكج مف االرجؿ. -4

 التنفس يككف عف طريؽ القصيبات اليكائية غالبان . -5

 اج يتـ بكاسطة زكج أك أكثر مف أنابيب مالبيجي كالتي تصب في مقدمة االمعاء الخمفية .االخر  -6

 األجناس منفصمة كالتكاثر جنسي . -7

 تؤلؼ الحشرات أكبر مجمكعة حيكانية كتمثؿ اعمى اصناؼ شعبة المفصميات تطكران .

% مف انكاع الكائنات الحية 5.08تعد الحشرات أكثر الكائنات الحية تنكعان عمى كجو األرض حيث تشكؿ نحك 

% مف جميع الحيكانات )حكالي ثالث ارباع المممكة الحيكانية( كقد 72)أكثر مف نصؼ األحياء( ، كحكالي 

نجحت بدرجة كبيرة في التكيؼ عمى العيش في كؿ البيئات كتحتؿ بقكة كؿ سطح مف اليابسة ، حيث تتكاجد في 

لحيكانات كالنباتات ، ككجدت حتى في الكيكؼ العميقة كعيكف المياه الماء كاليكاء كالتربة كفي جسـ كعمى ا

الحارة كالبحيرات المالحة كبرؾ النفط ، كاصبحت الحشرات تزاحـ كتتمؼ مزركعات كغذاء كصحة االنساف 

 كحيكاناتو ، كلك أمعنا النظر في اسباب انتشارىا كنجاحيا في غزك كؿ البيئات لكجدناىا كاآلتي :

تتنكع الحشرات في حجكميا مف المجيرم الذم تصعب رؤيتو بالعيف المجردة الى صغر الحجـ :  -1

سـ كقد يساعد صغر حجميا في اختبائيا في محالت كثيرة حيث  65الكبير الذم يصؿ طكلو الى 

يمكف ألعداد كبيرة منيا أف تتكاجد كتتكاثر في أماكف صغيرة )تحت الصخكر كتحت قمؼ االشجار 

كعمى اجساميا( كما يساعد حجميا الصغير في اليرب مف اعدائيا كاستيالكيا  كفي فضالت الحيكانات

 كمية قميمة مف الغذاء .

: اف ارتباط مناطؽ الجسـ مع بعضيا )الراس كالصدر كالبطف(  Body Articulationتمفصؿ الجسـ  -2

ج األرجؿ بصكرة تمفصمية تسيؿ الحركة كثيران كخاصة بالنسبة لمنطقة الصدر حيث تتمفصؿ معو ازكا

 كاألجنحة كالذم يمثؿ مركز الجسـ كيساعد ىذا التمفصؿ ايضان في االختباء ضمف حيز صغير .
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: يعتبر التكيؼ مف أىـ الخكاص التي مكنت الحشرات مف االنتشار كالبقاء في  Adaptationالتكيؼ  -3

الحشرات تستطيع بيئات مختمفة فمثالن غياب غذاء حشرة ما احيانان تجعميا تبحث عف بديؿ ، كما كاف 

 اف تعيش ضمف مدل كاسع مف درجات الحرارة كبنسبة رطكبة .

الحشرات ثنائية الجنس كتكاثرىا جنسي  : Reproductionكالتكاثر الكبير   Fecundityالخصكبة   -4

كالمعركؼ عف الحشرات تكاثرىا السريع ضمف المكسـ الكاحد، كقد تضع االناث )في بعض االنكاع( 

كض كبشكؿ متكرر مما يؤدم الى زيادة أعدادىا، كقد يمكت عدد منيا كلكف يتبقى عدة االؼ مف البي

عدد كبير كبذلؾ يككف ليا القدرة عمى مكاصمة النمك كالحياة ، كقد تتكاثر الحشرات بطرؽ اخرل 

)عذرم( كما تتميز الحشرات بقصر فترة حياتيا كقد تستغرؽ احيانان اسبكع الى شير في بعض األنكاع 

 مدة كاف طالت اكثر تبقى اقصر مما في باقي الحيكانات .كىذه ال

: كمف المعركؼ اف انكاع كثيرة مف الحشرات تككف مجنحة )زكج اك زكجيف( ، كاف  Wingsاالجنحة   -5

عدـ كجكد االجنحة مرتبط بطبيعة حياة الحشرة )تفقد الحشرات اجنحتيا في بعض حاالت التطفؿ( اف 

النتقاؿ الى اماكف بعيدة جدان عف مكاطف تكاثرىا كبذلؾ يمكف ليا اف كجكد االجنحة مكف الحشرات مف ا

تغزك بيئات جديدة ، كما اف االجنحة مكنت الحشرة مف االنتقاؿ كالبحث عف الغذاء كالتخمص مف 

 الظركؼ الغير مالئمة كاليركب مف اعدائيا كبذلؾ أعطت ليا االجنحة فرص كبيرة لمبقاء كاالنتشار .

: تمتمؾ الحشرات ىيكؿ خارجي صمب يتككف أساسان مف ترسب مادة  Exoskeleton الييكؿ الخارجي  -6

التي يككف بشكؿ طبقة تحيط جميع جيات الجسـ )عدا منطقة التمفصؿ( كيكسب  Chitinالكايتيف 

الجسـ متانة كصالبة اكبر مما يعطيو الييكؿ الداخمي كيساعد في حماية جسـ الحشرة مف المؤثرات 

كيككف مقاـك لممكاد المذيبة كغير نفاذ لمماء كبذلؾ يمكنيا البقاء في البيئات الغير الخارجية ، كما 

 مالئمة .
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 الى مكبكء مكاف مف كاالشخاص البضائع انتقاؿ اف : Commercial Exchange التجارم التبادؿ -7

 كقد اخرل الى منطقة مف الحشرات انتقاؿ في كبير كبشكؿ ساىـ المكاصالت طرؽ كتنكع آخر مكاف

 . متعمد غير بشكؿ يككف

 , ككذلؾ حياتيا دكرة ضمف الحشرة كبيئة الغذاء يتنكع كفيو كالتحكؿ السبات منيا عديدة اخرل اسباب كىناؾ كما

 الذم تتميز بو يعض الحشرات مثؿ الذباب كالنمؿ . . كالصبر االصرار

 : الحشرات وفوائد أضرار

ف نباتات كحيكانات حيث تحمؿ الجراثيـ المسببة تصيب الحشرات كافة الكائنات الحية في الطبيعة م -1

لألمراض كيمكف ايضان أف تصيب ما يخزنو االنساف مف غذاء كما يحفظ مف مالبس كيمكف أف يؤدم 

ذلؾ الى قمة المحصكؿ اك قمة القيمة التسكيقية ككذلؾ أمراض حيكانات الحقؿ نتيجة مسببات نقؿ 

 امراض خطيرة ليا .

ك المجتمعات البشرية ادل الى زيادة اعداءه مف الطفيميات الحشرية الضارة مثؿ اف زيادة اعداد البشر ا -2

القمؿ كالبراغيث كالبعكض كالذباب نتيجة لزيادة عكائميا ككاف ىذا سبب في انتشار األكبئة كخاصة التي 

 تنقؿ مسبباتيا بكاسطة الحشرات مثؿ التيفكس كالطاعكف كالككليرا كالمالريا .

لكبيرة اصبحت الحشرات عكامؿ مضرة بالنسبة لألغذية ، حيث ادل تخزيف الغذاء عند تككف المدف ا -3

مثؿ الحبكب الى اصابتيا بحشرات لـ تكف خطرة سابقان كبذلؾ اصبحت ىذه الحشرات تتمؼ مالييف 

االطناف سنكيان مف االغذية ، كما كاصبحت الحشرات تصيب حيكانات االنساف الميمة في غذائو كانكاع 

 اب الخيؿ كاالسطبؿ كانكاع النغؼ .القمؿ كذب

يساعد التكسع في االنتاج الزراعي الى زيادة اعداد الحشرات التي تصيب النباتات في المزارع كالحقكؿ ،  -4

كما أدل تطكر الزراعة كتحسيف المحاصيؿ كايجاد اصناؼ جديدة مف النباتات الى انتشار الحشرات 

اف ىذه الحشرات كثيران ما تنقؿ امراض خطيرة كأمراض كأصبحت اكثر جذبان لمحشرات البرية ، كما ك 

 الفيركسات كالبكتيريا كالفطريات .
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اف التقدـ الكبير في كسائؿ النقؿ ساىـ في انتشار الحشرات الى بيئات جديدة حتى كلك كانت ىناؾ  -5

 حكاجز طبيعية تفصؿ بينيا كبيف بيئاتيا القديمة كالجباؿ كالبحار .

 فوائد الحشرات

  :، اال  اف ىناؾ حشرات نافعة كمف اشيرىانساف كالحيكاف كالنباتالرغـ مف اف معظـ الحشرات مضرة لالعمى   

سنة كيمكف اف تنتج الشرنقة  ...2دكدة الحرير حيث عرؼ الصينيكف دكدة الحرير منذ اكثر مف  .1

ميمة كيعتبر أنتاج الحرير صناعة ىامة كرئيسية في دكؿ  ـ،..9-..6الكاحدة خيط حرير طكلو 

كالياباف كالصيف ، تعد النحمة مف أىـ كاشير الحشرات النافعة لألنساف حيث تنتج العسؿ كمكاد ميمة 

 اخرل مثؿ الشمع الذم يدخؿ في كثير مف الصناعات .

حيث تفرزىا فكؽ جسميا لحمايتيا كتعيش  Shellacمادة اخرل ميمة تنتجيا الحشرات ىي الشيالؾ  .2

ات في بكرما كتدخؿ ىذه المادة في صناعة االصباغ كالكرنيش كالشمع ىذه الحشرات عمى اشجار الغاب

 األحمر .

يمكف اف تستخدـ بعض انكاع الحشرات بعد تجفيفيا كطحنيا في صناعة مكاد التجميؿ اىميا حشرات  .3

البؽ الدقيقي االحمر كالتي تكثر في المكسيؾ كجزر الكنارم , تدخؿ قشكر ىذه الحشرة ايضان في 

 ات كمكاد تمكيف االدكية كالمشركبات .صناعة الحمكي

يمكف اف تستخدـ بعض انكاع الحشرات لألغراض الطبية كيرقات بعض انكاع الذباب كالزنابير كالنحؿ  .4

 كبعض انكاع الخنافس التي تنتج مادة الكنثرديف .

لى زىرة تمعب الحشرات دكر ميـ جدان كاساسي في تمقيح االزىار حيث تقكـ بنقؿ حبكب المقاح مف زىرة ا .5

 .Polinationاخرل كالعممية تسمى 

يمكف اف تككف الحشرات في بعض المناطؽ غذاء ميـ ذا قيمة غذائية عالية حيث في افريقيا يمكف اف  .6

تشكؿ يرقات النمؿ االبيض كيرقات بعض انكاع الخنافس غذاء ميـ ، كفي الجزائر كالجزيرة العربية 
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د ، كتؤكؿ الحشرات السابقة مجففة اك مقمية اك مشكية اك يؤكؿ الجراد كفي اليند يؤكؿ النمؿ كالجرا

 طازجة .

يمكف اف تفيد الحشرات ايضان في تحميؿ جثث الحيكانات كالنباتات الميتة حيث تتغذل يرقات الحشرات  .7

 عمى ىذه الجثث كبذلؾ تخمص البيئة مف بقاياىا كترجع مككناتيا الى البيئة .

ة كقضاء الكقت حيث تشجع الفراشات ذات االلكاف الزاىية في عممية كاخيران تعتبر الحشرات كسيمة لممتع .8

 تربيتيا كعمؿ مجمكعات حشرية جميمة .
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 المحاضرة الثانية 

  External Morphology دراسة المظهر الخارجي 

الجسـ كما كتشمؿ كتشمؿ دراسة تراكيب الجسـ الخارجية لمحشرة كتحكراتيا كجميع المكاحؽ التي تتصؿ بمناطؽ 

 دراسة جدار الجسـ اك الغالؼ الخارجي .

يطمؽ عميو ايضان الييكؿ الخارجي : : Body Wall or Integumentجدار الجسم   .1

Exoskeleton ند مقارنة اجساـ الحشرات بالفقريات يالحظ اف ىيكميا الصمب يككف بشكؿ طبقة فع

ا عكس ما نجده في الفقريات حيث يككف صمبة كاقية خارجية تتصؿ بيا العضالت مف الداخؿ كىذ

الييكؿ داخمي كالعضالت تتصؿ بو مف الخارج , كلكجكد ىذا الييكؿ الصمب دكر كبير في تحديد نمك 

كحركة ىذه الكائنات الى حد بعيد كىذا ىك السبب الرئيس لحصكؿ عممية االنسالخ دكريان في الحشرات 

ة جنسيان ، كفي ىذه العممية يتجدد جدار الجسـ الخارجي أثناء عممية النمك كقبؿ أف تصبح الحشرة بالغ

ليسع النمك المستمر في الحشرة ، أما مف حيث الحركة فأنو يالحظ اف جسـ الحشرة مقسـ الى مناطؽ 

متمفصمة كمقسمة كأف جدار مناطؽ الجسـ أك حمقاتو مقسمة الى صفائح خارجية صمبة تتمفصؿ مع 

مناطؽ غشائية لتسييؿ عممية الحركة كيمكف تمخيص فكائد  أك Suturesبعضيا البعض عبر دركز 

 جدار الجسـ الصمب لمحشرة كاآلتي :

يحافظ عمى الجسـ كيقيو مف العكامؿ الخارجية كيحافظ عمى التراكيب الداخمية الرخكة مف عكامؿ البيئة  -1

 كالحرارة كالرطكبة كالرياح كالمفترسات كالممرضات .

ف جسـ الحشرة كىذه مشكمة خطيرة بالنسبة لمحشرات كما كتحمييا مف يمنع جدار الجسـ تبخر الماء م -2

 اختراؽ المكاد الكيماكية مثؿ المبيدات.

يساىـ في عممية التنفس, حيث انو في بعض الحشرات تككف مناطؽ التمفصؿ رقيقو تسمح بتبادؿ  -3

 الغازات كما في الحشرات المائية كالحشرات التي تعيش تحت سطح التربة.
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ألعضاء حس خارجية مثؿ الشعيرات كبعض الغدد التي تساىـ في نقؿ االيعازات العصبية امتالكو  -4

 الخارجية الى الجياز العصبي المركزم.

 تركيب جهاز الجسم:

 يتككف جدار الجسـ مف ثالث مناطؽ رئيسية مف الخارج الى الداخؿ:

يقدر كزنو بنصؼ الكزف الكمي مف يمثؿ الطبقة السطحية مف جدار الجسـ ك  Cuticle( الجميد أك الكيكتكؿ 1

الذم يفرز مف خاليا البشرة كيتألؼ بصكرة رئيسية مف   chitinجسـ الحشرة كيتككف اساسان مف طبقة الكايتيف 

 الطبقات االتية :

مايكركف كال تحتكم عمى  4عبارة عف طبقة رقيقة خارجية ال يزيد سمكيا عف  epicuticleالكيكتكؿ الفكقي  -1

 كيعزل ليا منع تبخر الماء لككنيا غير نفاذهّ   Cuticulineف كيتككف اساسا مف مادة اؿ مادة الكايتي

 كيتألؼ مف طبقتيف: procuticleلكيكتكؿ االكلي ا -2

(A   الكيكتكؿ الخارجيexocuticle  كتككف اسمؾ مف الطبقة االكلى كاصمب كتتضمف بعض الصبغات مثؿ

 الكاركتيف كالميالنيف كتتككف مف الكايتيف كالبركتيف .

   (B الكيكتكؿ الداخميendocutic   كتككف اسمؾ مف الطبقتيف اعالة ,كتتككف مف نسبة عالية مف الكايتيف

كالبركتيف , كتككف بشكؿ صفائح متراصة فكؽ بعضيا البعض تشبو االكراؽ تتخمميا قنكات عمكدية يطمؽ عمييا 

Procanals . 

كاحد مف كىي عبارة عف صنؼ  Epidermisكتسمى ايضان البشرة الداخمية  Hypodermis( البشرة السفمى 2

 خاليا طالئية متراصو كبيرة النكل ذات شكؿ مكعب أك عامكدم كليذه الطبقة كظيفتيف اساسيتيف ىما:

 افراز طبقة الكيكتكؿ - أ

الذم يسيؿ عمؿ االنسالخ )تخميص الحشرة مف جمدىا   Ecdysial fluidافراز سائؿ االنسالخ  - ب

 القديـ(.
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طريؽ غدد خاصة ضمف طبقة خاليا البشرة كالتي تككف  كفي كمتا  الكظيفتيف يتـ افراز المكاد السابقة عف

, كما كتتضمف البشرة مجاميع اخرل مف خاليا حسب  glandular cellsمتخصصة ليذا الغرض تسمى 

تأخذ ىذه الخاليا اشكاؿ بيضكية  sensory cellsالكظيفة التي تؤدييا كمنيا الخاليا الحسية الى العصبية 

الياؼ عصبية تتجمع اسفؿ الخمية كتمتد ىذه االياؼ مخترقة طبقة الكيكتكؿ كتبرز كباحجاـ كبيرة كتككف مزكدة ب

التي تعمؿ عمى استالـ المؤثرات الخارجية  sensory hairلمخارج بييئة خيط دقيؽ يسمى الشعرة الحسية 

 كارساليا الى الجياز العصبي لغرض الرد عمييا سمبان اك ايجابان.

عبارة عف غشاء رقيؽ غير خمكم تستقر عميو خالؿ البشرة  Basement memberan( الغشاء القاعدم 3

كبقية طبقات جدار الجسـ كيتككف مف نسيج ضاـ يغمؼ كذلؾ جميع  االعضاء الداخمية كاالسطح الداخمية 

  لجدار الجسـ.
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 المحاضرة الثالثة

 Body Regionsمناطق جسم الحشرة 

 يقسـ جسـ الحشرات الى ثالث مناطؽ رئيسة:

 Headالرأس  -1

 Thoraxالصدر  -2

 Abdomenالبطف  -3

الحشرة .يككف شكؿ الرأس متنكع في الحشرات اذ  يمثؿ الرأس المنطقة االمامية في جسـ: Headالرأس  -1

قد يككف مثمث اك متطكؿ كلكف يغمب عميو المشكؿ الكركم, تتغاير رؤكس الحشرات في الحجـ إذ احيانا 

( ترتبط مع Scleritesيككف صغير اك كبير, كيتالؼ الرأس مف التحاـ عدد مف الصفائح المقترنة)

يتككف الرأس  Head capsule ظ عمى ما بداخمِو يسمى بعضيا بقكة مؤلفة صندكؽ صمب قكم يحاف

 جنينيان مف ست حمقات كىي:

1-Preantennary Segment      الحمقة قبؿ الالمسية 

2-Antennary S.            الحمقة الالمسية 

3-Intercalary S.            الحمقة البينية 

4-Mandibular S.            الحمقة الفكية السفمى 

5-Maxillary S.            الحمقة الفكية العميا 

6-Labial S.                  الحمقة الشفكية 

 

    يحمؿ الرأس المكاحؽ التالية:

 antennaالمكاحؽ  -1

 كاحيانان البسيطة compoundالعيكف المركبة   -2
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 mouth partsاعضاء الفـ  -3

 facial view (face)الرأس من الجهة الوجهية 

لرأس مف الجية االمامية أك الكجييو يالحظ انو يتألؼ مف مجمكعة مف الصفائح التي تتمفصؿ مع عند دراسة ا 

 كىذه الصفائح مف االعمى الى االسفؿ )مثاؿ في الصرصر(  suturesبعضيا البعض بكاسطة دركز

1) Vertex متد )اليامو( اك قمة الرأس  كىي اعمى صفيحة في الرأس كيقع عمى جانبيا العيكف المركبة كت

 لالسفؿ كتتصؿ بالصفحة التي تحتيا كالتي تسمى 

2) Frons .الجبيو( حيث تمتد لالسفؿ منيا صفيحة متطاكلة اك مستعرضة( 

3) Clypeus .الدرقة تتصؿ بيذه الصفحة تركيب مستعرض يمثؿ الشفة العميا 

4) Labrum  )رض تسييؿ )كذلؾ لغ الشفو العميا يككف االتصاؿ بيف الدرقة كالشفة العميا متمفصؿ )تعميؿ

 .حركة الشفة العميا اثناء قطع الطعاـ( عمى الجانبيف كعمى طكؿ الدرقة كالشفة العميا يكحد الخديف

5)  Gena الخد الذم تقع اسفؿ العيكف المركبة 

يكجد زكج مف المكامس غالبا في قمة الرأس، كالتي تمثؿ اعضاء الحس االساسية في جسـ الحشرة ، يتككف كؿ 

 . Flagellumكالسكط  Pedicleكالحامؿ   Scapeالمس مف ثالث قطع االصؿ 

مع الرأس, كيتحرؾ لالمس في حفرة اك نقرة في  scapeتتحرؾ قركف االستشعار بكاسطة عضالت تربط االصؿ 

  Antennary pitرأس تسمى نقرة الالمس ال

 قد  تتحكر اجزاء الالمس السابقة كقد تحمؿ زكائد معينة تبعان لنكع الحشرة.

كظيفة قرف االستشعار االساسية ىي: ككنو احد اىـ اعضاء الحس حيث تكجد  المراكز الحسية بالدرجة االساس 

)احد انكاع اعضاء  scapeكنسكف عمى اك , كقد يكجد في بعض انكاع الحشرت عضك جflagellumعمى اؿ 

 الحس(
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كتككف ىذه االعضاء الحسية بشكؿ شعيرات خاصة بالممس اك مستقبالت خاصة بالشـ ) مستقبالت كيمائية( اك 

مستقبالت لمحرارة كالرطكبة . كاحانا يككف ليا كظائؼ اخرل كما في الحشرات المائية حيث تفيد في التنفس اذ 

 ي الخنافس الغكاصة(.فىكائيو ) كما  يمكف اف تخزف فقاعات

كيمكف اف تساعد المكامس ايضان في تغذية الحشرات المفترسة لكجكد بعض االشكاؾ, كما كتستخدـ الذككر في 

البراغيث لكامسيا في مسؾ االناث عند التزاكج, كيمكف اف تفيد المكامس في التمييز بيف جنسي الحشرات كما في 

  البعكض.

 

 th partsMouاجزاء الفم 

تمثؿ مجمكعة االعضاء المتخصصة بتناكؿ الطعاـ كتساىـ ايضان في التحسس كالتقاط كسحؽ كتقطيع الطعاـ, 

كيمثؿ ىذا التجكيؼ الفتحة  Preoral Cavityتحيط ىذه االعضاء بحيز اك تجكيؼ يسمى التجكيؼ قبؿ الفمي 

 التي تؤدم الى القناة اليضمية.

الحشرات كتنكع غذائيا فقد تنكعت اعضاء الفـ فيالحظ اف اعضاء الفـ في  كنظرا لتغاير طبائع التغذية في

الحشرات السائمة التغذية تختمؼ تماما عف الحشرات الصمبة التغذية كلكف عمى العمكـ تعتبر اعضاء الفـ 
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ىي الشكؿ االساسي اك النمكذجي الجزاء الفـ اك الغير متحكرة  Biting Chewingالقاطعة الماضغة 

Typical mouth part. 

 كيعتبر ىذا النكع مف اجزاء الفـ البدائية لككنو:

 يكجد في اسالؼ الحشرات ) الحشرت البدائية( - أ

تككف معظـ االجزاء ) اجزاء الفـ( مكجكدة كبشكؿ غير متحكر كبييئتيا االكلية كتتمثؿ االجزاء   - ب

 االساسية مف ىذا النكع ب:

 labrumالشفة العميا  -1

 Mandiblesزكج في الفككؾ  العمكية  -2

  Maxillaeزكج في الفككؾ السفمية  -4

 Labiumشفو سفمى   -5

  Hypopharynxتحت البمعـك الذم يشبو المساف   -6

تحيط اجزاء الفـ السابقة بالتجكيؼ ما قبؿ فتحة الفـ كالذم يكجد بداخمة فحتة الفـ كالغدد المعابية كفيما يمي 

 كصؼ الجزاء الفـ النمكذجية:

صفيحة  مركحية الشكؿ تقع في الجزء االمامي كتغمؼ التجكيؼ الفمي,  Labrumالشفو العميا  -1

كتككف  Labra Clypeal Sutureتتمفصؿ مع الرأس بكاسطة درز يسمى الدرز الشفكم الدرقي 

كتتحرؾ الشفة العميا بكاسطة  Epipharynaxالشفة العميا مزكدة احيانان بفص كسطي يسمى 

دتيا كترتبط ايضان مف الداخؿ بعمبة الرأس كتتزكد العضالت باعصاب تتصؿ عضالت تتصؿ بقاع

 بالمخ.
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 ، تتحكر حكافيا الداخمية لتالئـ القطعكىي زكج مف فككؾ قكية التغمظ Mandiblesالفكوك العموية  .2

حيث تتزكد قمتيا باسناف قكية كتككف قاعدتيا بشكؿ سطح طاحف  تتحرؾ الفككؾ العمكية حركة جانبية 

كالعضالت المقربة  Aductor muscleبكاسطة نكعيف مف العضالت ىما العضالت المبعدة 

Abductor muscle  اف تقمص كانبساط ىذه العضالت يؤدم الى تداخؿ اسنانيا كبذلؾ تقكـ بتقطيع

تنشأ ىذه الفككؾ مف الحمقة  Molar jawsيـ الغذاء المكجكد بينيا لذلؾ تسمى بالفككؾ الطاحنة كتحط

 ( (.Mandibular Segmentالرأسية 

، كتككف اقؿ تغمظان بكثير مف الفككؾ العمكية ج الثاني مف الفككؾالزك  :Maxillaeالفكوك السفمية  .3

فتحة الفـ كالتحسس لمطعاـ لكثرة كجكد الخاليا كظيفتيا االساسية ىي كنس الطعاـ المقطع الى داخؿ 

 الحسية .

 Galeaالتي تحمؿ الخكذة  Stipesكالساؽ  Cardoيتككف كؿ فؾ مف عدد مف القطع ىي : القاعدة 

التي تككف مزكدة باسناف لممساىمة بتفتيت الطعاـ لذلؾ تسمى ايضان بالفككؾ  Laciniaكالشرشرة 
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يختمؼ في عدد قطعو حسب نكع الحشرة  Maxillary Palpفكي المساعدة ، كيتصؿ بيذا الفؾ مممس 

حمقات( كيككف مزكد ايضان بعدد كبير مف الشعيرات الحسية التي  5)في الصرصر األمريكي يتألؼ مف 

 Maxillaryتنشا الفككؾ السفمية جنينيان مف الحمقة الراسية المسماة . ـ ألجؿ الممس كالتذكؽتستخد

Segment سفؿ بجميع االتجاىات .، يتحرؾ الفؾ اال 

تمثؿ الجزء الخمفي لتجكيؼ الفـ كتمثؿ اعقد كاكبر جزء مف اجزاء الفـ كتنشأ  Labiumالشفة السفمى  .4

، ىي في االصؿ عبارة عف زكج ممتحـ مف الفككؾ السفمية مف  Labial Segmentمف الحمقة الشفكية 

مثؿ المكاف الذم يكضع عميو الطعاـ اثناء جيتيا الداخمية لتككف جزء كاحد كظيفتيا االساسية ىي انيا ت

 -تقطيعو بكاسطة الفككؾ كتتككف مف عدد مف القطع ىي :

الذم يحمؿ مممس  Prementumكمقدـ الذقف Mentumكالذقف   Submenlumاسفؿ الذقف 

Labial palp كالمسيف ،glossa كجار المسيفPara glossa . 

ؿ زائدة كسطية كبيرة تقع بيف فتحة الفـ كالشفة كىك بشك Hypopharynaxالمسان أو تحت البمعوم  .5

العميا، عند قاعدتو  تكجد فتحة لمقناة المعابية ، كظيفتو االساسية ىي تحريؾ كتدكير الطعاـ داخؿ 

تختمؼ . يا الحسية المكجكدة عميو لمتذكؽالتجكيؼ قبؿ فمي  حيث يتـ خمطو بالمعاب كما كتستخدـ الخال

كالكظيفة تبعان لطبيعة غذاء الحشرة كتعتبر انكاع اجزاء الفـ مف الصفات  اجزاء فـ الحشرات في البناء

الميمة في تصنيؼ الحشرات ، كما كتدؿ عمى طبيعة العالقات الغذائية لمحشرة في مجتمعيا البيئي 

كالتي تعتبر ميمة جدان لسالمة االنساف كمحاصيمو ، كتتحكر اجزاء الفـ االساسية )السابقة الكصؼ( تبعان 

كع غذاء الحشرة فمثالن تككف الفككؾ العمكية كبيرة كمالئمة لمقبض عمى االشياء اك الفرائس اك مضغ لن

الطعاـ الصمب كتككف مزكدة باسناف حادة لالمساؾ بالفرائس في حالة الحشرات المفترسة ، اما اكالت 

كما كتستخدـ النبات فتككف الفككؾ العمكية ذات اسناف قاطعة الى جانبيا مناطؽ طحف عريضة ، 

اما في حالة الحشرات ذات التغذية السائمة فإنو . الدفاع كالمغازلة كبناء االعشاشالفككؾ العميا في 

يحدث اكثر مف تحكر في اجزاء عديدة مف اعضاء الفـ حيث تصبح بشكؿ عضك انبكبي المتصاص 
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بعان لمدكر الذم تمر بو كقد تختمؼ اجزاء الفـ في الحشرات ت. ئؿ )سكاء كاف دـ أك عصير نباتي(السكا

 كذلؾ بسبب اختالؼ غذائيا اثناء دكرة حياتيا كما في حالة الذباب كالبعكض .

 مالحظة]مطموب من الجزء العممي كافة تحورات اجزاء الفم[

 -يتضمف الراس ايضان العيكف بنكعييا :

A : Compound eyes 

B: Simple eyes 

A- :تمتمؾ معظـ الحشرات زكج مف العيكف المركبة المكجكدة في قمة الراس )ىناؾ حالة  العيون المركبة

شاذة كاحدة ىي كجكد زكجيف مف العيكف المركبة( كتتفاكت اشكاؿ كألكاف عيكف الحشرات كلكنيا عمى 

  Ocular Secleriteالعمكـ تككف بشكؿ نصؼ كركم محاطة بصفيحة تسمى الصفيحة العينية 

كتتألؼ كؿ عيف مركبة  Ocular Sutureصفائح عمبة الراس بكاسطة الدرز العيني  مفصكلة عف باقي

، قد يصؿ عددىا في بعض Ommatidiumمف عدد كبير جدان مف كحدات بصرية صغيرة تسمى 

ألؼ في الذباب، كقد تبمغ عدة  14الؼ في الفراشات ك  12الؼ كما في الرعاشات ك .2الحشرات الى 

حؿ العسؿ ))كسكؼ تدرس العيكف المركبة بشيء مف التفصيؿ مع محاضرة عشرات كما في شغاالت ن

 اعضاء الحس((.

B- كتسمى  العيون البسيطةOcelli  مفردىاOccllus  تكجد في بعض الحشرات في مقدمة الراس بيف

كيتفاكت شكميا بيف النصؼ كركم الى البيضكم ، كما كتتغاير  3-1العيكف المركبة كيتراكح عددىا مف 

 نيا كيستفاد مف الشكؿ كالمكف كالحجـ في تمييز كتصنيؼ مجاميع الحشرات .في الكا
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 المحاضرة  الرابعة

يمثؿ المنطقة الغشائية التي تربط الرأس بالصدر كالتي تعطي حرية : Cervix or Neckالعنق او الرقبة 

غير قابؿ لمحركة ، يتمفصؿ الراس مع لحركة الراس كقد يككف الراس في بعض الحشرات محدكد الحركة أك 

تكجد  Cervical Scleritesالصدر عبر ىذه المنطقة كالتي تضـ قطع كايتينية )متفرقة( تسمى صفائح الرقبة 

 كظيفة صفائح الرقبة ىك تسييؿ حركة الراس .  Cervical membraneضمف غشاء الرقبة 

 : Thoraxالصدر 

 Servixجسـ الحشرة الذم يتصؿ مع الراس عف طريؽ غشاء الرقبة  يمثؿ الصدر المنطقة الثانية مف مناطؽ

يتالؼ الصدر مف ثالث حمقات جسمية )في كافة انكاع الحشرات(، تتشابو ىذه القطع مع بعضيا في الحشرات 

 الغير مجنحة كتككف غير متشابية في حالة الحشرات المجنحة .

كالثالثة  Mesothoraxكالثانية اك الكسطية تدعى الصدر الكسطي  Prothoraxالقطعة الصدرية االكلى تدعى 

 . Metathoraxتسمى الصدر الخمفي 

مف الصفائح  Apterygota and Pterygoraتتألؼ كؿ حمقة صدرية في كال الحشرات المجنحة كغير المجنحة

 التالية :

 Pronotumلذلؾ تسمى الصفيحة الظيرية لمصدر االمامي  Notumاك   Tergumالصفيحة الظيرية  -1

 في الصدر الخمفي . Metanotumككذلؾ  Mesonotumكظير الصدر االكسط 

تاخذ ىذه الصفيحة اشكاؿ مختمفة في حالة الحشرات المجنحة مثالن قد تشبو السرج كما في الجراد، اك 

اسطكاني متطاكؿ كما في اك تككف بشكؿ تككف مثمثة الشكؿ تشبو الدرع كما في الصرصر االمريكي، 

أما في الحشرات الغير مجنحة : كفي حالة الصدر الكسطي كالخمفي فاف الصفيحة الظيرية  .فرس النبي

كالدريع  Scutumكالدرع   Prescutumتتألؼ مف عدد مف القطع الكايتينية ىي مقدـ الدرع 

Scutellum. 
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كالكسطية  Presternumالصفيحة القصبية االمامية  كتسمى Sternumالصفيحة القصبية اك البطنية  -2

Mesosternum  كالخمفيةMetasternum  لحمقات الصدر تككف الصفيحة القصبية عبارة عف عدد مف

قاعدة القص  Basisternumمقدـ القص كالػ Presternumالقطع الكايتينية المتمفصمة مع بعضيا كىي 

 القصيص . Sternellumكالػػ

تمثؿ الصفيحة الجانبية كالتي تقع عمى جانبي كؿ حمقة صدرية كتتالؼ مف قطعتيف   Pleuronالجنب  -3

 فكؽ الحرقفة . Epimeronفكؽ القص كالػػ Episternumىما 

 

 Thoracic Appendagesلواحق الصدر 

، تمتمؾ كافة الحشرات البالغة Wingsاالجنحة ك  Legsتتمثؿ لكاحؽ الصدر باعضاء الحركة كىي االرجؿ 

ثالث ازكاج مف االرجؿ تتمفصؿ مع الجية البطنية لمحمقات الصدرية الثالث ، ككذلؾ زكج اك زكجيف مف 

االجنحة تتمفصؿ مع الحمقات الصدرية الثانية كالثالثة . اف تركيب الحمقة الصدرية لو عالقة طريدة بيف درجة 

اف ، إذ في الحشرات ضعيفة الطيراف، يككف الصدر بسيط التركيب كعمى تعقد الحمقة كقدرة الحشرة عمى الطير 

العكس يزداد تعقيد الصدر في حالة الحشرات الفائقة القدرة عمى الطيراف درجة التعقيد ىذه تتمثؿ بتركيب 
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 الصفائح الصدرية كأشكاليا كعددىا ، كذلؾ فأف تحكر الصدر يعتمد عمى نكع أجنحة الحشرة في الحشرات التي

تطير بزكج مف االجنحة يالحظ تضخـ الصدر األكسط ، إذ يختزؿ كما في حالة الذباب كالبعكض حجـ الصدر 

الخمفي كعمى العكس يتضخـ الصدر الخمفي في  حالة الحشرات التي تعتمد في طيرانيا عمى اجنحتيا الخمفية ، 

 كما في الصراصر كالجراد كالخنافس .

 لواحق الصدر

عضاء المشي اك الجرم ، تمتمؾ جميع الحشرات عمى االطالؽ ثالث ازكاج مف كىي أ: Legsاالرجل  -1

 Foreكىي سداسية االرجؿ يسمى الزكج األكؿ  Hexapodaاألرجؿ لذلؾ اطمؽ عمى صنؼ الحشرات 

legs  كتتمفصؿ مع الصدر االمامي كالزكج الثانيMid legs  كتتمفصؿ مع الصدر الكسطي كالزكج

كبصكرة عامة أرجؿ الحشرات مخصصة لممشي . بالصدر الخمفيتتصؿ ك  Hind legsالخمفي 

Walking : كتمثؿ الرجؿ النمكذجية لألسباب التالية 

 مكجكدة في اسالؼ الحشرات . -1

 مخصصة لغرض المشي . -2

تتضمف االجزاء الرئيسية )االساسية( التي تتككف منيا أرجؿ الحشرات دكف تغيير أك تحكر  -3

 -جية فإنيا :كلمتعرؼ عمى أجزاء الرجؿ النمكذ

a-  الحرقفةCoxa  كىي اكؿ جزء مرتبط بو الرجؿ مع الصدر كترتبط عف طريؽ حفرة تسمى :

كأحيانان تمتحـ مع الصدر كتفيد احيانان في تصنيؼ  Coxal cavityتجكيؼ الحرقفة 

 الحشرات كفي التمييز بيف جنسي الحشرة )الذكر كاالنثى( .

b-  المدكرTrochanter  ىي عبارة عف قطعة صغيرة كاحدة تمثؿ : ثاني جزء مف الرجؿ ك

 الجزء الذم يعتمد عميو تحريؾ بقية اجزاء الرجؿ .

c-  الفخذFemur  تمثؿ اقكل كأطكؿ اجزاء الرجؿ كقد تحمؿ اجزاء اضافية مف االشكاؾ :

 )كما في فرس النبي( كيعكؿ عميو كثيران في تصنيؼ مجاميع الحشرات .
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d-  الساؽTibia  قطعة مف الرجؿ تماثؿ الفخذ مف حيث القكة كالطكؿ كعادة تحكم عمى :

صفكؼ طكلية الى عرضية مف االشكاؾ كالتي تفيد في تصنيؼ الحشرات أك اداء بعض 

 الكظائؼ. 

e-  الرسغTarsus  آخر جزء مف الرجؿ كعادة تتالؼ مف خمس قطع كقد تختمؼ ىذه القطع

مف حيث الشكؿ كالحجـ كيستفاد مف عدد القطع ضمف أرجؿ الحشرة في التصنيؼ كال 

 يشترط اف تتساكل عدد قطع الرسغ في ارجؿ الحشرة جميعيا مثالن : 

أما إذا كاف عدد قطع  Heterotarsomere( يطمؽ عمى الحشرة في ىذه الحالة 3-4-4( اك )4 -4 – 5)

 . Homotarsomere( فتسمى في ىذه الحالة 3-3-3الرسغ تتساكل في جميع ارجؿ رجؿ الحشرة )

يضاؼ الى ذلؾ ىناؾ تراكيب تتصؿ بآخر قطعة مف قطع الرسغ كتستخدـ الغراض ثانكية محددة كىذه التراكيب 

 األجزاء التالية : كتتألؼ مف Pretarsusتسمى الرسغ االقصى اك الرسغ األمامي 

: عبارة عف تراكيب ذات اصؿ كايتيني تككف معقكفة اك مقكسة كفي العادة ىناؾ زكج  Clawالمخمب  -1

كاحد مف المخالب يتصؿ بآخر قطعة مف الرسغ كفي بعض االحياف يكجد مخمب كاحد قد يستفاد منو 

 في التمييز بيف الذككر كاإلناث خاصة في ما يتعمؽ بمكف كشكؿ المخمب .

: عبارة عف تركيب غشائي اك كرقي الشكؿ ذا طبيعة غدية تفرز مادة  Pulvillusالكسادة الجانبية  -2

 الصقة تساعد الحشرة عمى االلتصاؽ بالسطكح الممساء المقمكبة كالمائمة .

كسادة لحمية ذات شكؿ دكرقي تكجد عادة عند منتصؼ آخر حمقة مف  Aroliumالكسادة الكسطية  -3

 ب كتفيد في االلتصاؽ بالسطكح المائمة كالممساء .الرسغ كبيف المخال

: كىي عبارة عف شككة طكيمة تقع عادة بيف  Empodiumالشككة المقكسة اك الشككة الرسغية  -4

 المخالب في كثير مف الحشرات .
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 Modifications  Legsتحورات االرجل 

ير المشي كقد يشمؿ ىذا التحكر تتحكر ارجؿ الحشرات في كثير مف األحياف لغرض اجراء كظائؼ اخرل غ

اختزاؿ في بعض االجزاء، اك تغيير في الشكؿ اك اضافة تراكيب اخرل غير التراكيب االعتيادية، كفي كؿ 

الحاالت عندما يختمؼ شكؿ الرجؿ عف الشكؿ النمكذجي يسمى ذلؾ تحكران، كعند ذلؾ تتكيؼ الرجؿ إلجراء 

في ذلؾ في التمييز بيف المجاميع الحشرية كحتى بيف الذككر  كظيفة اخرل غير الكظيفة الرئيسية، كيستفاد

 كاالناث لنفس النكع .

 -كتشمؿ التحكرات في أرجؿ الحشرات :

   Jumpingالقفز  .1

 Burrowingالحفر  .2

  Matingالتزاكج  .3

 Cleaningالتنظيؼ  .4

  collectingالجمع  .5

 clinigingالتعمؽ  .6
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 Swimmingالسباحة   .7

 Huntingالقنص  .8

 Walking upside downالمشي عمى السطكح الممساء كالمقمكبة  .9

قد يتضمف التحكر اختزاؿ في عدد قطع الرسغ كما في حالة ارجؿ التعمؽ في القمؿ ، اك تغيير في الحمقة االكلى 

مف قطع الرسغ الى شكؿ متضخـ يحتكم عمى صفكؼ مف الشعيرات كما في ارجؿ الجمع في شغاالت نحؿ 

اضافة تراكيب اخرل غير التراكيب النمكذجية ، كما في أرجؿ التزاكج في بعض انكاع الخنافس ، العسؿ ، اك 

حيث تحكم ارجميا عمى غدد تساعدىا في المسؾ اثناء التزاكج ، أك قد يحدث تغيير اك تضخـ في بعض 

 االجزاء كما في تضخـ الفخذ في أرجؿ الجراد الخمفية .

نحة في الحشرات مف اىـ الصفات التي جعمت الحشرات تسكد يعتبر كجكد االج: Wingsاالجنحة  -2

 foreيكجد لمعظـ الحشرات زكجاف مف األجنحة، الزكج االكؿ أك االمامي  عمى غيرىا مف األحياء.

wing  يتمفصؿ مع الصدر الكسطي، كالزكج الثانيHind wing  يتمفصؿ مع الصدلر الخمفي. كلكف

جنحة ىك الزكج االمامي كيتحكر الزكج الخمفي الى دبكس في بعض الحشرات يكجد زكج كاحد مف اال

تكازف كما في الذباب كالبعكض. كفي حشرات اخرل تختفي االجنحة تماما كتصبح الحشرات عديمة 

 االجنحة )كصفة أصيمة أك مكتسبة( كما في السمؾ الفضي كالقمؿ. 

شرات، حيث كضعت الحشرات يعتبر شكؿ الجناح مف أىـ الصفات التي يعتمد عمييا عمـ تصنيؼ الح

استنادا الى عدد كطبيعة أك تحكر الجناح. فالحشرات التي تمتمؾ زكج كاحد  Ordersفي رتب مختمفة 

)ثنائية االجنحة( كالحشرات ذات االجنحة المغطاة بالحراشؼ  Dipteraمف االجنحة كضعت في رتبة 

اجنحتيا غشائية سميت غشائية ، كالحشرات التي تككف Lepidopteraسميت رتبة حرشفية االجنحة 

 االجنحة كىكذا. 
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 شكل الجناح 

  -الجناح عبارة عف طية خارجية في جمد الحشرات مثمث الشكؿ تقريبا لو ثالث حكاؼ ىي:

  Costal marginحافة أمامية  -1

  Apical marginحافة خارجية أك قمية  -2

  Posterior marginحافة خمفية   -3

  -كلمجناح ثالث زكايا ىي:

  Humeral angleية أمامية: تقع عند قاعدة الحافة االمامية زاك  -1

 Apical angleزاكية خارجية كىي الزاكية المحصكرة بيف االمامية بيف الحافة االمامية كالخارجية  -2

(Outer angle)  

 Posterior margin (Analزاكية خمفية: كىي الزاكية المحصكرة بيف الحافة الخارجية كالخمفية  -3

angle)  

غالبا مايككف لمزكج الخمفي مف االجنحة الدكر الميـ في عممية الطيراف كيقكـ الزكج االمامي بحماية ماتحتو مف 

أجزاء جسـ الحشرة اكثر مف المساعدة في الطيراف، كتتحكر االجنحة الى أشكاؿ عديدة سيتـ التعرؼ عمييا في 

 المختبر. 

، Veinsقكييما شبكة مف االنابيب المجكفة تسمى العركؽ يتركب جناح الحشرة مف طبقتيف غشائتيف رقيقتيف ت

تككف مممكءة بالدـ عند خركج الحشرة الكاممة مف غالؼ العذارل أك الحكريات، كيعتبر دراسة العركؽ كنظاميا 

(Venation)  مف مف االمكر الميمة جدا في تقسيـ الحشرات حيث اف لكؿ رتبة بؿ لكؿ عائمة كنكع نظاـ تعرؽ

 مف غيره. خاص بميزة 



26 
 

 
 Venationتعرق الجناح 

العركؽ مف قاعدة الجناح ، إذ تمتد ميا االعصاب كالدـ لتغذية الجناحىك نظاـ يبيف امتداد انابيب مجكفة تتخم

، اك تمتد عمى طكؿ )امتداد( الحافة القمية Longitudinal veins ، كعند ذلؾ تسمى العركؽ الطكلية الى قمتو

كفيما يمي بعض  Cross Veinsبيف الحافة االمامية كالخمفية فتسمى بالعركؽ العرضية اك المستعرضة  

 المالحظات عف كؿ مف نكعي العركؽ .

:كىي العركؽ التي تمتد مف قاعدة الجناح كقد تصؿ اك ال  Longitudinal Veinsالعروق الطولية . 1

، كبما اف سطح الجناح غير مستكم تمامان حيث تكجد ند ذلؾ تتفرع اك تككف غير متفرعةتصؿ الى القمة كع

( كلغرض دراسة طبيعة التعرؽ كالتي تختمؼ -مناطؽ مرتفعة يرمز ليا )+( كاخرل منخفضة يرمز ليا )

عرؼ عمى رمكز كاسماء العركؽ سكؼ ندرس النظاـ االفتراضي لمتعرؽ كالذم كضع مف باختالؼ الحشرات كلمت

 :   Comstock and Needham Hypothetical Typeقبؿ عالميف مف عمماء الحشرات يسمى ىذا النظاـ

كيتضمف ىذا النظاـ كجكد عركؽ طكلية رئيسية ذات اسمكب معيف في التفرع ُيعتمد عمييا في تصفيؼ الحشرات 

لى فصائؿ اك اجناس كالتي تككف ليا مكاقع ثابتة في الجناح كاعطيت العركؽ الطكلية اسماء خاصة حسب ا
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مكاقعيا كيرمز ليا برمكز كيفترض اف تكجد ىذه العركؽ في جميع الحشرات بغض النظر عف درجة تعقيد كنكع 

 امية نزكالن باتجاه الحافة الخمفية .التعرؽ كلمتعرؼ عمى ىذا النظاـ ، ُيدرس حسب تسمسؿ العركؽ مف الحافة األم

 كلكؿ عرؽ اسـ حسب مكقعو كاحيانان رقـ حسب ترتيبو العددم نتيجة لتفرعو كىذه العركؽ ىي :

اكؿ العركؽ الطكلية ، يككف مكازم لمحافة االمامية كمالصقان ليا لذلؾ تسمى :  Costaالعرق الضمعي  -1

 .Cضي يرمز ليذا العرؽ بحرؼ كبير كحسب النظاـ االفترا margin Costalىذه الحافة 

كاذا امتد في  Sc: يمتد اسفؿ كمكازم لمعرؽ الضمعي كيرمز لو  Sub Costaالعرق التحت ضمعي  -2

 .  Sc1 -   Sc2، يتفرع قرب حافة الجناح الى فرعيف يسمى كؿ منيما  -Scمنطقة منخفضة 

 R1الى فرعيف يسمى األكؿ : كيككف عرؽ سميؾ ، يتفرع بعد بدايتو  Radiusالعرق الشعاعي او  -3

"،  R2( كيتفرع الى اربع فركع  Radial Sector) Rsكيصؿ الى حافة الجناح اما الثاني فيطمؽ عميو 

R3  ،R4  ، R5 . 

كىك أطكؿ كاقكل كأسمؾ العركؽ كيمتد في كسط الجناح )لذلؾ  M: كيرمز لو  Medianالعرق الوسطي  -4

 سمي الكسطي( كعادة يتفرع الى فرعيف كؿ فرع يتفرع بدكره الى فرعيف آخريف .

: كيمثؿ آخر العركؽ الطكلية ، يكجد في اسفؿ الجناح يتفرع  Cuويرمز له  Cubitusالعرق الزندي   -5

العركؽ اعاله تشكؿ نظاـ . Cubك   Cuaالكؿ الى فرعيف كيتفرع ا Cu2 كالثاني  Cu1الى فرعيف االكؿ 

التعرؽ االفتراضي كالتي تككف مكجكدة في جميع اجنحة الحشرات كقد تالحظ اختالفات نتيجة لعدـ اكتماؿ 

 نمك بعض العركؽ اك اختزاؿ بعضيا أك تبايف في عدد فركع ىذه العركؽ .

-1الحشرات لكنيا غير رئيسية يتراكح عددىا مف  قد تتكاجد مجمكعة مف العركؽ الطكلية في بعض انكاع -6

 Anal Veins، تككف مكجكدة في المنطقة الخمفية اك الشرجية لمجناح كيطمؽ عمييا بالعركؽ الخمفية  3

 .A1   ،A2  ،A3  ،A4كيرمز ليا 
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 عركؽ تمتد بيف الحافة االمامية كالخمفية كتسمى بنفس تسمية: Cross Veins . العروق المستعرضة2

العركؽ الطكلية كلكف بحركؼ صغيرة ، كقد يككف بيف عرقيف طكلييف رئيسييف اك بيف فرعيف لعرقيف طكلييف ، 

 ككاآلتي :

اذا كاف العرؽ المستعرض بيف عرقيف طكلييف مختمفيف تسمى بالحرؼ الصغير لمعرؽ االكؿ كالحرؼ  .1

 ( .m - rالصغير لمعرؽ الثاني مثؿ )

فرعيف لنفس العرؽ الطكلي فتسمى بحرؼ صغير لنفس العرؽ الطكلي اذا امتد العرؽ المستعرض بيف  .2

 ( .rمثؿ )

 

 :  Modification of wingsتحورات االجنحة  

تتحكر االجنحة في الحشرات المختمفة حسب كظيفة الجناح كتككف األجنحة في االساس )عادة( غشائية شفافة 

Membranous  كلكف تحدث تغيرات اك تحكرات فييا الداء كظائؼ اخرل ففي الجراد كالصراصر يككف الجناح

 . Tegminaلؾ يسمى األمامي سميؾ اك جمدم لذ

 كما في الخنافس . Elytraكقد يككف الجناح األمامي صمب كمتغمض فيسمى بالغمد 
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كفي رتبة نصفية االجنحة يككف الجناح متغمض عند الجية القاعدية فقط كغشائي عند الجية القمية لذلؾ يسمى 

 .Hemielytraبالنصؼ عمدم 

 كما في الذباب . Halterكقد تختزؿ االجنحة الخمفية الى جزء صغير جدان يسمى دبكس التكازف 

 Scaly wingاك قد تتغطى االجنحة االمامية كالخمفية بطبقة سميكة مف الحراشؼ الممكنة فيسمى الجناح عندىا 

 كما في الفراشات .

لعركؽ كحافاتيا تككف محاطة بشعر لذلؾ تسمى كفي ىدبية االجنحة تككف االجنحة متطاكلة كنحيفة كقميمة ا

 . Hairy wingاالجنحة بالشعرية 

 Laceاما في رتبة شبكية االجنحة فإف االجنحة تككف غزيرة العركؽ الطكلية كالعرضية لذلؾ تسمى اجنحتيا 

wing . حيث تظير بشكؿ شبكة 

 : Wing Coupling Apparatusأجهزة شبك االجنحة 

مؾ زكجيف مف االجنحة قد يتحرؾ الزكج االكؿ بمعزؿ عف حركة الزكج الثاني اثناء عممية في الحشرات التي تمت

كلكف في حشرات اخرل  O: Isopteraكمتساكية االجنحة  Odonate Orderالطيراف كما في رتبة الرعاشات 

 يتشابؾ كيرتبط الجناحاف اثناء الطيراف كيعمالف ككحدة كاحدة كذلؾ لغرض :

 ز  .التكازف كاالرتكا -1

 تيكية الجسـ )بسبب كفاءة الطيراف العالية( . -2

 جذب الجنس اآلخر . -3

يحدث الشبؾ كما تترافؽ اك تتكحد حركة الجناح األمامي مع الخمفي ، كذلؾ بسبب كجكد تراكيب ذات اصؿ 

 كايتيني يختمؼ عددىا كشكميا كمكقعيا باختالؼ الحشرات .

خمفية لمجناح االمامي كالحافة االمامية لمجناح الخمفي كقد تقع كبشكؿ عاـ تقع ىذه التراكيب عمى طكؿ الحافة ال

 قرب قمة الجناح اك قرب العرؽ الكسطي .
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كقبؿ الشركع بالطيراف يتحرؾ الجناح االمامي قميالن لمخمؼ كالجناح الخمفي لالماـ لغرض تقريب الحافتيف 

ناحاف كيتحركاف سكية كبنفس التردد كبقكة دفع االمامية كالخمفية كبفضؿ كجكد ىذه التراكيب الكايتينية يشتبؾ الج

 اكبر .

كتختمؼ بعض تمؾ التراكيب مف ناحية العدد كالمكقع كيستفاد منيا في تشخيص جنس الحشرات )كما في العث( 

. 

 

 

 مطمكب مف الجزء العممي أنكاع اجيزة شبؾ االجنحة في الحشرات . مالحظة 
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 : Development of the Wingتكوين او نمو الجناح  

 -تقسـ الحشرات المجنحة استنادان الى  طريقة نمك االجنحة الى قسميف ىما :

I-  قسم الحشرات خارجية نمو االجنحةExopterygota Division:  تي تعتبر الحشرات التمثؿ رتب

، ينمك فييا الجناح بشكؿ برعـ خارجي يبرز مف جدار الجسـ عمى ظير الصدريف بدائية مف ناحية التطكر

، يتكامؿ نمك تكبر ىذه البراعـ بعد كؿ انسالخ الثاني كالثالث في االدكار الغير بالغة كالتي تسمى الحكرية ،

 .نسالخ األخير الى الحشرة البالغةاال الجناح كيظير خارج الجسـ بصكرتو النيائية بعد

التشكؿ اك التحكؿ في ىذه الحشرات يسمى تحكؿ نصفي اك ناقص كتتألؼ دكرة الحياة مف ثالث ادكار ىي 

 البيضة كالحكرية كالحشرة البالغة :

حكرية   → Egg بيضة  Nymph →  Adult  كاممة 

كنصفية  Orthoptera كجمدية االجنحة  Dictyopteraرتبة الصراصر  -كما في رتب الحشرات التالية :

  Hemipteraاالجنحة 

II-  قسم الحشرات داخمية نمو االجنحةDivision: Endopterygota  تضـ رتب الحشرات التي تعتبر

اكثر رقي كتطكر كتمثؿ الحشرات ذات التحكؿ التاـ كتتمثؿ دكرة حياتيا باربعة ادكار ىي بيضة كيرقة كعذراء 

تككف طريقة نمك االجنحة غير ظاىر لمعياف تحت الكيكتكؿ في االدكار الغير بالغة منذ  كالحشرة البالغة كفييا

فقس البيضة ، إذ تككف االجنحة داخؿ جيكب تسمى البراعـ الجناحية كتككف بشكؿ انبعاجات في جدار 

 الجسـ الى الداخؿ عند خطي الصدريف الكسطي كالخمفي .

 Lepidoptera , Diptera كتشمؿ رتب الحشرات  

: Coleoptera 
 كتتمثؿ دكرة حياة ىذه الرتب بالمعادلة :

Egg بيضة → Larvae يرقة → pupa عذراء → Adult كاممة  

 كفي كال مجمكعتي الحشرات الخارجية كالداخمية نمك االجنحة تككف طريقة نمك االجنحة كاآلتي :
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ي جدار الجسـ لو نفس التركيب في األدكار المبكرة لمجنيف )الحكرية كاليرقة( يتككف نتكء صغير ف -1

، يككف ىذا النتكء لمخارج في حالة كعند ظيرم الصدر الكسطي كالخمفي الطبقي لجدار جسـ الحشرة

 الحكرية كداخمي في حالة اليرقة .

بتقدـ عمر الجنيف يزداد نمك ىذا النتكء بالحجـ تدريجيان كيمكف مالحظة الفرؽ في حجـ ىذا النتكء  -2

 غير البالغ .باختالؼ عمر الدكر 

يبدأ تككيف أنابيب جكفاء يجرم داخميا الدـ كاالعصاب كىذه األنابيب تخترؽ الجناح لغرض تغذيتو  -3

 كنمكه .

 :مكف تقسيـ األنابيب الى مجمكعتيفيتطكر ىذا النتكء تدريجيان بتقدـ عمر الجنيف كي -4

تتطكر فيما بعد الى المجمكعة التي تخترؽ النصؼ العمكم اك االمامي مف نتكء الجناح كالتي  - أ

 العركؽ الضمعي كما يميو لذلؾ تسمى المجمكعة الضمعية الكعبرية .

المجمكعة التي تحتؿ النصؼ السفمي مف نتكء الجناح كتتطكر الى العركؽ الزندم كما تحتو لذلؾ  - ب

 تسمى ىذه المجمكعة الزندية الشرجية .

كقبؿ تحكلو الى الحشرة الكاممة يزداد كىكذا يتطكر الجناح حتى يصؿ الجنيف الى ىخر مرحمة عمرية  -5

 تدفؽ الدـ كالذم يؤدم بالنتيجة الى تمزيؽ جدار الجسـ ، كمف ثـ يبرز الجناح لمخارج 
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 المحاضرة الخامسة

 Abdomenالبطن  

 المنطقة االخيرة )الثالثة( مف جسـ الحشرة تتألؼ جنينيان مف احد عشر حمقة كقد يختزؿ ىذا العدد كيالحظ ىناؾ

تفاكت كبير في اشكاؿ كاحجاـ كعدد حمقات البطف في انكاع الحشرات المختمفة بشكؿ عاـ تككف البطف 

، تتمفصؿ حمقات البطف مع بعضيا بدرجة متفاكتة طحة متطاكلة أك ذات شكؿ نصؼ كركماسطكانية أك مس

عممية التزاكج ، كقد تككف حسب نكع الحشرة كما يساعد في انتفاخ البطف أثناء عممية التغذية كتككيف البيكض ك 

 حمقات البطف ممتحمة مع بعضيا .

كيالحظ اف حمقات بطف الحشرات تتداخؿ مع بعضيا كتداخؿ االنابيب كتسمى ىذه الظاىرة الظاىرة التمسككبية 

الداخمية خاصة الجياز كما في الصرصر االمريكي كيفيد ىذا التداخؿ في تقكية البطف كحماية األجيزة 

 .التناسمي

  :سم حمقات البطن الى ثالث مجموعاتتق

 الحمقات الحشكية اك الحمقات القبؿ تناسمية  .1

Visceral Segments or Pregenital Segments                   

، تضـ )تحتكم( اجيزة كثيرة مف اجيزة جسـ الحشرة مثؿ الجياز كتتألؼ مف السبع حمقات االكلى

جساـ الدىنية ، كقد تتحكر الحمقة االكلى في البطف الى ما يشبو اليضمي كالتناسمي كانابيب مالبيجي كاال

 الخصر كما في غشائية األجنحة .

. كتشمؿ الحمقات الثامنة كالتاسعة في اإلناث كالحمقة التاسعة Genital Segmentsالحمقات التناسمية  .2

 Genitalحمقات لذلؾ تسمى ىذه ال Genitaliaفقط في الذككر كتضـ االعضاء التناسمية الخارجية 

Segments . قد تتحكر األعضاء التناسمية األنثكية الى ابرة لسع ، 

كيشمؿ الحمقات العاشرة كالحادية عشر ، كقد تشمؿ  Post genital Segmentsالحمقات البعد تناسمية  .3

 . Cerciبعض الزكائد الجانبية التي تسمى الزكائد الشرجية 
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كجزء  Sternumكقصي )بطني(  Tergumلصدر( مف جزء ظيرم كؿ حمقة بطنية تتألؼ )كما في حمقات ا

 تحتكم كؿ حمقة بطنية )الثمانية األكلى( زكج مف الفتحات التنفسية . Pleuronجانبي 

  Abdominal Appendagesلواحق البطن  

ىذه المكاحؽ حسب  تتصؿ بالبطف بعض المكاحؽ كالتي تساعد في أداء بعض الكظائؼ حسب نكع الحشرة كتككف

 :عمر الحشرة الى

لكاحؽ البطف في األدكار الغير بالغة كىي عادة الخياشـ كالتي قد تككف باشكاؿ كمكاقع مختمفة كقد تتصؿ أواًل : 

، كما في حكرية الرعاش الصغير ، كقد  Caudal gillsبآخر حمقة بطنية عند ذاؾ تسمى بالخياشـ الذنبية  

اك قد تتضمف البطف بعض  Lateral gillsطف عند ذاؾ تسمى بالخياشـ الجانبية تكجد عمى جانبي حمقات الب

كالتي تختفي بتقدـ عمر  Prolegsالزكائد التي تككف ما يشبو االرجؿ أك االقداـ كالتي تسمى االقداـ االكلية 

 الحشرة .

ف عادة متصمة بالحمقة االخيرة تكك  Anal cerciلكاحؽ البطف في االدكار البالغة كتتمثؿ بالقركف الشرجية : ثانياً 

مف البطف كىي عبارة عف زكج مف التراكيب المتغايرة في الشكؿ كالطكؿ كيستفاد منيا في تحديد المجاميع 

 الحشرية اك تحديد جنس الحشرة ، تككف معدكمة في بعض الحشرات مثؿ الذباب كالقمؿ .

السمؾ الفضي اك قصيرة كمقسمة كما في كقد تككف باشكاؿ متنكعة إذ تككف طكيمة كغير مقسمة كما في 

الصراصر اك قصيرة كغير مقسمة كما في الجراد ، كاحيانان تككف قكية كتشبو الممقط كما في حشرات جمدية 

 االجنحة .
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 المحاضرة السادسة

 Internal Anatomyالتشريح الداخمي 

  Digestive Systemلهضمي الجهاز ا

كممحقاتيا التي اما اف تتصؿ  Alimentary canalيتككف الجياز اليضمي في الحشرات مف القناة الغذائية 

اك اتصاالن  Malpighian tubulesكانابيب مالبيجي  Gastric caecaeاتصاالن مباشران مثؿ االنابيب االعكرية 

 .  Salivary glandغير مباشر مثؿ الغدد المعابية 

، تمد االجيزة الداخمية االخرل بالطعاـ كفيو تتكلى تفكيكو ببساطة ىي انبكبة تمر داخؿ الجسـالقناة اليضمية 

 .كتجعمو بمتناكؿ خاليا االمتصاص كيميائيان 

فية كتفتح في نيايتيا بفتحة خم Preoral Cavityتفتح القناة اليضمية لالماـ عند قاعدة التجكيؼ القبؿ فمي 

يختمؼ طكؿ القناة اليضمية باختالؼ انكاع الحشرات كنكع غذائيا كقد تككف اطكؿ  Anusىي فتحة المخرج 

 مف الجسـ بكثير )بحيث تمتؼ كتمتكم عمى بعضيا داخؿ الجسـ( كما في الحشرات ذات التغذية السائمة .

كتسمى ايضان  Stomodaeumية القناة اليضمية  تتالؼ مف ثالث مناطؽ رئيسية ىي القناة اليضمية األمام

Fore gut  كالتي تنشا جنينيان مف طبقة األدمة الخارجيةEctoderm  كالقناة اليضمية الكسطيةMesentron 

(Mid gut كالتي تنشا مف طبقة الػ )Endoderum  كاخيران القناة اليضمية الخمفيةProctodaeum (Hind 

gut كالتي تنشا مف )Ectoderm مجياز اليضمي في الحشرات مف الناحية التشريحية .كفيما يمي كصؼ ل 

I.  القناة اليضمية االماميةStomodaeum  تفتح بدايتيا بالتجكيؼ القبؿ فميPreoral cavity.  ىذا

التجكيؼ يمي اجزاء الفـ التي تقع في مقدمة كجو الحشرة كيمكف اف نقسـ ىذا التجكيؼ الى قسميف االكؿ 

كالتي  Salivariumكالقسـ الثاني الحجرة الخمفية اك المعابية  Cibariumيسمى حجرة استقباؿ الطعاـ 

تصب فييا القناة المشتركة لمغدد المعابية كقد تتحكر ىذه الحجرة الى ما يسمى بالمحقنة المعابية 

Salivary Syringe  في الحشرات الماصة لمدـ حيث تعمؿ عمى حقف المعاب في نسيج السائؿ كتتككف

 -ية األمامية في أجزاء عديدة ىي :القناة اليضم
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: ىك الجزء االنبكبي الذم يمي تجكيؼ الفـ, كيساعد في شفط الغذاء السائؿ Pharynxالبمعـك  -1

كدفعو الى الخمؼ سمسمة مف العضالت المكسعة التي تنطمر في جداره كتككف ىذه العضالت 

 .السيفكنيكف أجزاء فميا مف النكع متطكرة جدان في حرشفية  االجنحة حيث تك

: جزء انبكبي غير متميز يمي البمعكـ يعمؿ عمى تكصؿ الغذاء الى Esophagusالمرلء  -2

 الحكصمة .

: كىي جزء متضخـ مف القناة اليضمية, تقـك بخزف الغذاء كيمكف اف يتـ فييا Cropالحكصمة  -3

 بعض اليضـ الجزئي لمغذاء عف طريؽ انزيمات العاب كفي الحشرات السائمة التغذية تككف

 الحكصمة بشكؿ انبكبة طكيمة جانبية مسدكدة مف احد نيايتيا .

صر, كقد : تمثؿ نياية القناة االمامية, تككف متميزة ككاضحة كما في الصراGizzardالقانصة   -4

كىي عبارة عف جزء عضمي سميؾ الجدراف مبطف مف الداخؿ  ،تنعدـ في الحشرات الماصة

فـ القاضـ تساعد ىذه الطبقة في تفتيت الطعاـ ، أما بطبقة كيكتكمية في حالة الحشرات ذكات ال

في حالة الحشرات الماصة فأنيا تعمؿ كصماـ  يقكـ بتنظيـ مركر الغذاء الى القناة اليضمية 

 الكسطية .

 -كيتـ ىضـ الطعاـ في القانصة بطريقتيف ىما :

A- ية كمف بعض عممية ىضـ انزيمي : كذلؾ بفعؿ االنزيمات الياضمة المفرزة مف الغدد المعاب

 الغدد المكجكدة في بطانتيا .

B-  عممية ىضـ ميكانيكي : كذلؾ نتيجة لحركة القانصة تقكـ التثخنات الكيكتكمية المكجكدة في

 بطانتيا باألحتكاؾ بالطعاـ كتفتيتو الى دقائؽ أصغر .

II.  القناة اليضمية الكسطيةMesentron كىي الجزء الكسطي مف الجياز اليضمي كتسمى ايضان :

ال تبطف ىذه القناة  بالمعدة النيا تقكـ بعممية ىضـ الغذاء في الحشرات التي تنعدـ فييا القانصة .

( في معظـ الحشرات ينفصؿ الغذاء عف Endodermطبقة كيكتكؿ )الف منشا ىذا الجزء ىك الػػ 
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 Peritrophicبطانة القناة الكسطى بكاسطة غشاء رقيؽ عديـ المكف يعرؼ بالغشاء حكؿ الغذاء 

membrane   كىك عبارة عف غشاء كايتيني رقيؽ يعمؿ عمى المحافظة عمى بطانة القناة مف التآكؿ

الناجـ عف احتكاؾ الغذاء بيا ، كيسمح ىذا الغشاء بمركر االنزيمات الياضمة التي تفرزىا بطانة القناة 

جكد ىذا الغشاء في كذلؾ يسمح بمركر الغذاء الميضكـ الى خاليا المعدة بخاصية االنتشار ينعدـ ك 

تمثؿ المعدة اك القناة الكسطية الجزء االكبر الذم يحدث فيو ىضـ . تغذيةحالة الحشرات السائمة ال

 :نزيمات مف خاليا المعدة بطريقتيفكامتصاص الغذاء كيتـ افراز اال

كيتـ بيذه الطريقة قذؼ اك رشح االنزيمات مف  Merocrine Secretionاالفراز الجزئيي  .1

الطالئية المخططة الخاصة المكجكدة في بطانة القناة الكسطى دكف اف يطرا ام تغيير  الخاليا

 في ترتيب ىذه الخاليا .

يحدث في ىذه الطريقة أنفجار اك تحطـ لمخاليا  Secretioh Holocrineاالفراز الكمي  .2

 كخركج منتجاتيا )االنزيمات( الى الخارج حيث تمتزج مع الغذاء .

ض الخاليا مف جديد. ترتبط القناة اليضمية الكسطية مع القناة اليضمية كيحصؿ اليضـ ثـ تعك 

كظيفتو منع رجكع الغذاء الى االماـ في  Esophagal Valveاالمامية عبر صماـ يسمى الصماـ المريئي 

بعض الحشرات تكجد تراكيب انبكبية ترتبط عند مقدمة القناة اليضمية الكسطية كذلؾ لزيادة السطح الداخمي 

تركيب جدار ىذه الزكائد يشابو تمامان تركيب  Gastric caecaeمعدة تسمى ىذه التراكيب بالزكائد األعكرية لم

 .اع البكتريا التي تساىـ في اليضـجدار المعدة كقد تحكم ىذه الزكائد بعض انك 

)نكع الغذاء ىذه الزكائد تككف بشكؿ انابيب اصبعية مسدكدة النياية يختمؼ عددىا كطكليا حسب نكع الحشرة 

 كطريقة تغذيتيا( .

III.  القناة اليضمية الخمفيةProctodaeum  كىي الجزء الخمفي مف القناة اليضمية كيككف مف المفائفي

، قطره اكسع كيككف غير ممتؼ Colonكيككف بشكؿ انبكب صغير رقيؽ الجدراف يمي المفائفي القكلكف 

كيككف بشكؿ كيس متضخـ ذا  Rectumستقيـ ، يميو المفي كيسمى ايضان باالمعاء الغميظةمف المفائ
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كىي عبارة عف  Rectal Padsجدار رقيؽ اال في بعض المناطؽ كىي ما تسمى بكسائد المستقيـ 

مجاميع مف خاليا خاصة تفيد في امتصاص الماء كايكنات األمالح كبعض المكاد المفيدة مف الفضالت 

 . Anusفتحة المخرج قبؿ طرحيا لمخارج ، يفتح المستقيـ لمخارج عف طريؽ 

مستقيمة تستخدـ في عممية  غالصـ Rectal Gillsفي بعض الحشرات يحكم المستقيـ عمى غالصـ تسمى 

كما تكجد في بعض الحشرات مف غمدية االجنحة بجكار فتحة المخرج غدد خاصة تسمى غدة الشرج  .التنفس

Anal Gland . كظيفتيا دفاعية حيث تقكـ بافراز مكاد كريية الرائحة 
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 المحاضرة الثامنة 

 جهاز الدوران 

تمتمؾ الحشرات جياز دكراف مفتكح يتـ فيو دكراف الدـ عف طريؽ نشاط الكعاء الدمكم الظيرم، كالذم يتككف مف 

القمب الخمفي كاالبير. الجيز الدمكم يسمى مفتكح لككف الدـ يشغؿ تجكيؼ الججسـ كمو لذلؾ يسمى تجكيؼ 

كيفصمو  Dorsal pericardial . يقع الكعاء الدمكم الظيرم في تجكيؼ القمب الظيرمHemocoelالجسـ 

. كيكجد ىناؾ Dorsal diaphragmكالحجاب الحاجز الظيرم  Perivisceral sinusعف التجكيؼ الحشكم 

الذم يقع في الجياز العصبي )الحبؿ العصبي البطني( كالذم  Ventral diaphragmالحجاب الحاجز البطني 

 . Ventral perineural sinusيمتد في في التجكيؼ العصبي البطني 

  Dorsal Blood Vesselالوعاء الدموي الظهري 

  -يعرؼ جياز الدكراف بالكعاء الدمكم الظيرم كالذم يتككف أساسا مف منطقتيف ىي:

كىك عبارة عف انبكبة بسيطة غير حاكية عمى فتحات جانبية كيككف مفتكحا مف االماـ، غير  :Aortaاألبهر 

كلى ثـ ينتيي بالرأس خمؼ أك تحت المخ مباشرة. يتصؿ مع القمب زكج مف نابض، يمتد في الحمقة الصدرية األ

بفتح االبير بالرأس بفتحة قمعية الشكؿ تتفرع الى فرعيف أك أكثر يطمؽ  Aortic valveالصمامات التي تسمى 

 . Cephalic arteriesعمييا الشراييف الرأسية 

ة الصدرية كالبطنية لمحشرة كتمتد عمى طكؿ الخط كىك انبكبة عضمية نابضة تمتد في المنطق :Heartالقمب 

كيختمؼ عددىا باختالؼ  Chambersالكسطي الظيرم. يقسـ القمب الى عدد مف الغرؼ أك المخادع 

  الحشرات. كؿ غرفة تحتكم عمى زكج مف الفتحات.

  Phagocytic cellsأوال: مجموعة الخاليا الدموية الممتهمة 

البكتيرية كالميتة التي قد تدخؿ جسـ الحشرة، لذا تعتبر أحد خطكط الجسـ الدفاعية تتميز بككنيا تمتيـ الخاليا 

 -ضد الطفيميات التي تدخؿ الجسـ مع الغذاء أك اليكاء. تقسـ ىذه حسب طبيعة السايتكبالـز الى:
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تككف صغيرة الحجـ ذات : Prohemocytes or Proleukocytesالخاليا الدمكية األكلية البيضاء  -1

 يرة كسايتكبالـز غير محبب قابؿ لالصطباغ بالصبغات القاعدية. نكاة كب

السايتكبالـز فييا محبب كشكميا غير : Granulocytes leukocytesخاليا الدـ البيضاء المحببة  -2

 ثابت أميبي. 

  Non phagocytic cellsمجموعة الخاليا الدموية غير الممتهمة  -ثانيا:

كتككف كبيرة الحجـ، نكاتيا ذات  Oenocytesات الغريبة( تسمى أيضا خاليا غير ممتيمة )التياجـ الكائن

سايتةبالـز غير محبب تصطبغ بالصبغات الحامضية. كيعتقد باف ىذه الخاليا تفرز انزيمات تساعد في أكسدة 

الغذاء المخزكف في االجساـ الدىنية، كذلؾ تقكـ بامتصاص بعض المكاد المفيدة مف البشرة الداخمية مثؿ 

ركتينات الدىنية كيالحظ اف ىذه الخاليا تتضخـ قبؿ عممية االنسالخ اذ تمتمئ فجكاتيا بالمكاد الممتصة كفي الب

 بعض الحشرات يعتقد اف ىذه الخاليا تفرز انزيمات جنسية. 

كىي الخاليا البكلية كتككف كظيفتيا  Nephronesكمف الخاليا الدمكية األخرل التي تكجد في دـ الحشرات ىي 

زية حيث تقكـ باستخالص الفضالت مف الدـ مثؿ امالح اليكريا كبعض النكاتج االيضية التي تطرح في الدـ. ابرا

 . Pericardial cellsتتجمع ىذه الخاليا بشكؿ كتؿ حكؿ القمب كتسمى عندئذ 
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 رة الدموية الدو 

يدخؿ الدـ في تجاكيؼ الجسـ الثالثة )التجكيؼ الحشكم كالعصبي كالتجكيؼ حكؿ القمبي( الى القمب مف     

المكجكدة في مخادع كيساعد ذلؾ العضالت الجناحية كالحاجز الظيرم كالبطني  Ostiaالفتحات الجانب 

ير الذم يفرغ الدـ في فراغ الرأس، ينزؿ الدـ كاالعضاء النابضة المساعدة. يندفع الدـ الى االماـ كيصؿ االب

عندىا الى التجكيؼ العصبي )السفمي( كنتيحة لحركة الحاجز السفمي التمكجية يتجو الدـ الى التجكيؼ الحشكم 

كمنو الى التجكيؼ الحكؿ القمبي كيدخؿ القمب مف جديد. كما يساىـ انقباض العضالت الجناحية أثناء استرخاء 

 دـ الى االماـ. القمب في دفع ال

تزكد لكاحؽ الجسـ )االرجؿ كاالجنحة كالمكامس( بالدـ المكجكد في التجكيؼ الحشكم، اذا يندفع الدـ الى ىذه 

 المكاحؽ عند كجكده في ىذا التجكيؼ كيندفع الدـ في ىذه المكاحؽ بمساعدة القمكب المساعدة. 

 وظائف الدم 

   -يقـك الدـ بعدد مف الكظائؼ منيا:
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حيث يمتص الدـ الغذاء الميضكـ مف القناة اليضمية كيقكـ بنقمو الى  -:Transportationالنقؿ  -1

انسجة الجسـ المختمفة لتغذيتيا كما يقكـ بنقؿ فضالت العمميات االيضية الى اعضاء االخراج في جسـ 

 الحشرة، كما يقـك الدـ بنقؿ افرازات بعض الغدد مف اليرمكنات الى االنسجة. 

ككظيفة ثانكية في االنسجة البعيدة عف  CO2ك  O2يقكـ الدـ بايصاؿ  -:Respirationالتنفس  -2

 تفرعات القصبات اليكائية خاصة في الحشرات التي يحتكم دميا عمى ىيمكغمكبيف.

حيث تكفر الخاليا الممتيمة كسيمة دفاعية ضد الكائنات الممرضة التي تدخؿ  -:Protectionالحماية  -3

 ى التئاـ الجركح. جسـ الحشرة. كما كتعمؿ عم

كيككف نتيجة لحركة القمب كتجاكيؼ الجسـ يتككف مايسمى  -:Pressure Productionانتاج الضغط  -4

 -بالضغط الدمكم كالذم يساعد في العمميات االتية:

a-  فقس البيضHatching .حيث يساعد في تمزيؽ الغالؼ الخارجي أك القشرة : 

b-  شؽ أك تمزيؽ جدار الجسـ عند منطقة الرأس كالصدر اضناء عممية االنسالخ لمتخمص مف الجمد

 القديـ. 

c-  .نشر أك فرد االجنحة بعد خركج البالغة مف غالؼ أك جمد العذراء 

d-  التخزيفStorage .حيث يقـك الدـ بتخزيف كميات مف الماء الميـ لمعمميات االيضية 
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 المحاضرة التاسعة 

  Tracheal Systemأو الجهاز القصبي  Respiratory Systemالجهاز التنفسي 

الناتج مف عمميات  CO2التنفس يعني حصكؿ الكائنات الحية عمى االككسجيف الالـز لحياتيا كالتخمص مف 

التمثيؿ الغذائي داخؿ اجساميا كيتـ ذلؾ بكاسطة جياز خاص ىك الجياز التنفسي كالذم يسمى في الحشرات 

 بالجياز القصبي. 

(، انبكبية الشكؿ متشعبة كمتشابكة ىي القصبات  ينشأ ىذا الجياز عف طريؽ انبعاجات )مف طبقة االكتكديـر

اليكائية. تفتح ىذه القصبات الى الخارج بكاسطة ثقكب حمقية ىي الثغكر، كالتي عادة ماتككف ليا الية لالغالؽ 

 حدكده الدنيا.  تجعؿ فقداف الماء عف طريؽ الجياز القصبي في

 توزيع الجهاز القصبي 

مف كؿ ثغر تنفسي كفي  Tracheae. تمتد قصبة ىكائية Spiraclesيبدأ الجياز القصبي خارجيا مف الثغكر 

أغمب الحشرات تشكؿ القصبات اليكائية جذكعا طكيمة تسير عمى طكؿ الجسـ كعادة يكجد جذع عمى طكؿ 

ط القصبات الجانبية ببعضيا بكاسطة كصالت عرضية، بينما . ترتبTracheal Trunkجانبي الحسـ يسمى 

 Thiracheolsتمتد الفركع االصغر لتصؿ الى االنسجة المختمفة ثـ تتفرع الى فريعات أصغر فأصغر لتككف 

 كالتي يمكف اف تصؿ الى داخؿ الخاليا.

 Intimaتينية تدعى جدار القصيبات كالقصيبات ىك نفس طبقات جدار الجسـ كتتبطف مف الداخؿ بمادة كاي

. اف كظيفة ىذه التثخنات ىك جعؿ القصبات Taenidiaكىذه المادة تاخذ شكؿ تثخنات حمزكنية ممتفة تسمى 

 في النيايات الدقيقة لمقصيبات.      Taenidiaاليكائية دائما كفتكحة تسمح بمركر اليكاء بحرية. ينعدـ كجكد الػ 
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كيكجد منيا زكجاف في الصدر كثمانية  Spiraclesكر التنفسية يفتح الجياز القصبي لمخارج عف طريؽ الثغ

. كقد كجد اف ىذه الثغكر التكجد في جميع الحشرات كفي (Pleuron)أزكاج في البطف عمى جانبي كؿ حمقة 

حالة كجكدىا اليشترط أف تؤدم جميعيا كظيفة التنفس حيث قد يككف بعضيا مغمقا كعمى أساس كجكد أك انعداـ 

  -كككنيا تؤدم كظيفة التنفس تقسـ الحشرات الى المجاميع التالية: ىذه الثغكر

. في ىذه الحشرات يتـ التنفس عف Apneusticحشرات ذات جياز قصبي عديـ الفتحات التنفسية  -1

طريؽ الغالصـ كما في بعض الحشرات المائية أك عف طريؽ جدار الجسـ كما في يرقات بعض 

 الحشرات الطفيمية. 

. كىي الحشرات التي تمتمؾ عدد Holopneusticحشرات ذات جياز قصبي ذك ثغكر تنفسية كاممة  -2

كامؿ مف الفتحات التنفسية )عشرة أزكاج(، زكجيف في الصدر كثمانية أزكاج في البطف. يكجد مثؿ ىذا 

 الجياز في الكثير مف حكريات كبالغات )معظـ( الحشرات. 

. في مثؿ ىذه الحشرات اليككف العدد Hemipneusticفسية حشرات ذات جياز ناقص الثغكر التن -3

الكمي لمثغكر التنفسية كامؿ حيث قد يكجد زكج كاحد أك أكثر مغمؽ اليؤدم كظيفة التنفس، كيمكف اف 

  -تقسـ الى المجاميع التالية:

. في مثؿ ىذه الحشرات تكجد تسعة أزكاج كاممة، Peripneusticحشرات ذات ثغكر تنفسية محيطية  - أ

زكج كاحد في الصدر كثمانية أزكاج في البطف، كما في يرقات عثة الحرير ككثير مف يرقات غشائية 

 األجنحة.

. تككف فتحات التنفس في مقدمة جسـ الحشرة Propneusticحشرات ذات ثغكر تنفسية أمامية المكقع  - ب

كدة في المنطقة كما في عذراء البعكض، حيث تكجد الفتحات التنفسية في االبكاؽ التنفسية المكج

 الصدرية الرأسية. 

. تككف الفتحات التنفسية العاممة في نياية Metapneusticحشرات ذات ثغكر تنفسية خمفية المكقع   - ج

 جسـ الحشرة كما في يرقات البعكض. 
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. في ىذه الحشرات يكجد زكجيف مف Amphipneusticحشرات ذات ثغكر تنفسية طرفية المكقع  -4

ة، الزكج االكؿ عمى الصدر االمامي كالزكج الثاني في اخر حمقة بطنية كما في الثغكر التنفسية العامم

 يرقة الذبابة المنزلية. 

اف الثغكر المغمقة في الحشرات التدؿ عمى عدـ كجكد جياز تنفسي كلكنو يشير الى اف القصبات اليكائية التفتح 

 خ الحشرة كتسمح بانسالخ البطانة. خارج الجسـ، كاف الثغكر المغمقة )غير العاممة( تفتح كقت انسال

 تركيب ووظيفة الثغر التنفسي 

كمنو  Atriumاف الثغر التنفسي ببساطة ىك فتحة خارجية لقصبة ىكائية تقكد ىذه الفتحة الى تجكيؼ الدىميز 

تمتد القصبة اليكائية. كعادة يتبطف جدار القصبة بػشعيرات تساعد في ترشيح اليكاء، كفي بعض الحشرات 

ى الثغر بكاسطة صفيحة مثقبية تفيد في منع دخكؿ االتربة، كفي الحشرات المائية تمنع دخكؿ الماء، تسمى يغط

 . Peritermeىذه الصفيحة بصفيحة الثغر التنفسي 

كالثغكر في معظـ الحشرات االرضية ليا الية اغالؽ خاصة تفيد في التقميؿ مف فقد الماء مف الجسـ، كىذه 

ـ أك اثنيف مزكدة بعضالت فاتحة كاخرل غالقة. يكجد داخؿ الفتحة التنفسية غدة ثغرية االلية مككنة مف صما

 تمنع افراز ىذه الغدة جفاؼ القصبات التي حكليا.  Peristigmatic glandتسمى 

تفتح الثغكر طبيعيا لفترة كجيزة تكفي لمقياـ بالتنفس لكي يككف فقد ماء الجسـ بحدكده الدنيا كيتـ اقفاؿ الثغر 

نتيجة النقباض العضمة الغالقة، بينما يفتح الثغر عادة لمركنة الجميد المحيط بالثغر عند استرخاء العضمة 

 الغالقة.   

 أنواع اافتحات التنفسية 

 كما في الخنافس.  .Simple Sالبسيطة  -

 في يرقات الخنافس الجعالية.  Sieveالمنخمية  -

 نفسية االمامية.في يرقة الذباب الفتحة الت Digitateاالصبعية  -

 الفتحة الخمفية في يرقة الذباب Sinousالجيبية  -
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 في الجراد. Lippedالشفكية  -

 

 

 ميكيانيكية التنفس في الحشرات

يدخؿ االككسجيف مف خالؿ الفتحات أك الثغكر التنفسية الى القصبات اليكائية بسبب الفرؽ زفي الضغط  

ية كبنفس الطريقة يطرع ثاني أككسيد الكاربكف لمخارج. كيككف الجزيئي بيف اليكاء الجكم كىكاء القصبات اليكائ

كقد يطرد جزء منو عبر جدراف القصبات أك القصيبات الى داخؿ تجكيؼ  O2أسرع مف دخكؿ  CO2طرد 

الجسـ الذم يككف أكبر منو عف طريؽ الثغكر. عند الراحة تككف الفتحات التنفسية مغمقة كالقصبات اليكائية 

نشاط مممكءة باليكاء، كعند قياـ الحشرة بمجيكد كالطيراف أك زيادة التمثيؿ الغذائي كالذم ينتج عف زيادة ال

الفسمجيكبالتالي تككيف حامض الالكتيؾ داخؿ الجسـ كىذا يؤدم الى دفع السائؿ القصبي الي يممئ القصيبات 

القصيرة المفركزة داخؿ الجسـ فيندفع اليكاء المكجكد في القصبات اليكائية الى داخؿ االنسجة كبذلؾ يصؿ 

ات كعمدكا يقؿ نشاط الحشرة ترتخي العضالت اليكاء المحمؿ باالككسجيف الى انسجة الجسـ كيتـ تبادؿ الغاز 

كيقؿ تككيف حامض الالكتيؾ كينخفض الضغط االكزمكزم فيرجع السائؿ القصبي مرة ثانية الى نياية القصبات 

 اليكائية كيدفع ىكاء القصبات لمخارج عبر الثغكر. 

 التنفس في الحشرات المائية

  -المذاب في الماء بطرؽ عديدة منيا: تتنفس الحشرات المائية اليكاء الحر أك االككسجيف

تتنفس بعض الحشرات عف طريؽ جدار :  Cutaneous Respirationالتنفس عف طريؽ جدار الجسـ  -1

(. كفي ىذه الحشرات Apneusticالجسـ اذ ينعدـ كجكد الثغكر التنفسية )جيازىا االنفسي مف نكع 

يككف جدار الجسـ رقيؽ بدرجة يسمح بانتشار الغازات الذائبة في الماء كما في يرقات اليامكش كاليرقات 

 ية االجنحة. \الطفيمية لبعض ثنا
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تكجد ىذه التراكيب عادة في بعض االدكار : Tracheal gillsالتنفس بكاسطة الخياسيـ أك الغالصـ  -2

معيشة كيتفاكت عددىا كحجميا كشكميا حسب نكع الحشرة. تككف الغالصـ عادة غير البالغة كالمائية ال

كيرقات كعذارل البعكض، أك  (Caudal gills)متصمة باخر حمقة بطنية كما في حكريات الرعاشات 

كما في حكريات ذبابة مايك، كقد  (Lateral gills)تككف بشكؿ أزكاج عمى جانبي الحمقات البطنية 

. كعمى Rectal gillsخؿ تجكيؼ المستقيـ كما في حكريات الرعاشات فتسمى عندئذ تكجد الغالصـ دا

 العمكـ يككف تركيب الغالصـ مشابو لتركيب القصبات اليكائية. 

كما في حالة يرقات كعذارل البعكض حيث : Air Tubesالتنفس بكاسطة أنابيب أك الممصات اليكائية  -3

كزكج مف االنابيب التي تشبو األبكاؽ عمى المنطقة الرأسية  تمتمؾ اليرقة سيفكف عمى اخر حمقة بطنية،

 .(CO2)كيطرح  (O2)الصدرية في العذارل. تنتيي ىذه االعضاء بفتحة تنفسية يدخؿ عبرىا 

 :F: Dytiscidae & Fكما في بعض الخنافس المائية: Air Sacالتنفس بكاسطة أكياس اليكاء  -4

Hydrophilidaeى شكؿ فقاعة بيف أجنحتيا )المتقرنة( عندما تككف . حيث تأخذ اليكاء الجكم عم

عمى سطح الماء، كتستغؿ االككسجيف المكجكد مف ىذه الفقاعة )أك كيس اليكاء( عندما تككف داخؿ 

 الماء أثناء تغذيتيا. 

في بعض الحشرات المائية تكجد فتحة تنفسية في نياية جسميا يمكف أف : التنفس بكاسطة ثقب النبات -5

لنباتات المائية لمحصكؿ عمى االككسجيف المكجكد في الفراغات الداخمية لالنسجة النباتية تثقب سيقاف ا

كما في بعض الخنافس )اليرقة(، أك يمكف اف تثقب النسيج انباتي بكاسطة السيفكف المكجكد في نياية 

 البطف كما في بعض يرقات البعكض.    
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 المحاضرة  العاشرة 

 Reproductive Systemالجهاز التناسمي 

الحشرات  لحفظ النكع.جياز ميـ في جسـ الحشرة كظيفتو انتاج افراد جديدة )التكاثر( كىك جياز اساسي 

ام ىناؾ ذكر كانثى )مع بعض االستثناءات(,كالتكاثر بذلؾ يككف   Bisexualعمى العمكـ احادية الجنس 

Biparental ،.ام اف بيكض االنثى تخصب بحيكانات منكية  مف الذكر منتجا افراد جديدة 

 يتضمف الجياز التناسمي عمى :        

  External Reproductive Organs  اعضاء تناسمية خارجية   -اوال

كىي كسيمة االتصاؿ بيف الجنسيف كتمثؿ ادكات االرتباط بالفتحات, التناسمية تتمثؿ بالة كضع البيض في االناث 

كيمكف عف طريؽ ىذه  Male genitalia، كالسؤة الذكرية  Femal genitaliaالتي تعرؼ بالسؤة االنثكية 

 Primary sexualان ، كتعتبر مف الصفات الجنسية االبتدائية  االعضاء تمييز جنسي الحشرة احيان

characters   كىناؾ صفات جنسية اخرل يمكف اف نميز بيا جنسي الحشرة تعرؼ الصفات الجنسية الثانكية

Secondary sexual characters : كىي صفات مظيرية منيا- 

 في الصراصر .: عمى العمكـ االناث تككف اكبر حجمان مف الذككر كما الحجـ .1

: يمكف احيانان تمييز الذكر عف االنثى عف طريؽ بقع غامقة المكف عمى االجنحة كما في حالة المكف .2

 .بقعة كاحدة ,كبقعتيف في االنثى( في الذكر ىناؾ) فراشة الميانة

 .النثى كما في حالة الذباب االسكد: في الذككر تككف العيكف اكبر حجمان كتقاربان مف عيكف  االعيكف .3

: تككف االجنحة مختزلة في االناث كمكجكدة في الذككر كما في بعض الحشرات القشرية االجنحة .4

 كالصرصر المصرم .

: يختمؼ احيانان المس الذكر عف المس االنثى كما في البعكض إذ يككف زغبي في االناث المكامس .5

 كريشي في الذككر .
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تساعد في مسؾ االنثى اثناء التزاكج كما في تتضخـ قطع الرسغ في الذككر كتتزكد بتراكيب غدية  .6

 بعض  الخنافس المائية .

القركف الشرجية يختمؼ شكؿ القركف الشرجية احيانان في الجنسيف كما في ابرة العجكز حيث تككف  .7

 ممقطية مقكسة في الذككر كمستقيمة في االناث .

 ريكي  .تكجد في الذككر فقط كما في الصرصر االم Styleاالقالـ المخرجية   .8

 : Internal Reproductive Organsأعضاء تناسمية داخمية  -ثانيا 

 كتتركب بصكرة اساسية مف :

كتككف مسؤكلة  Mesodermكالتي تنشا مف طبقة   Gonadsزكج مف المناسؿ )الغدد الجنسية(  - أ

 عف انتاج البكيضات في االنثى كالحيامف في الذكر .

كالبعض  Mesodermبعضيا ينشأ مف طبقة  Efferent ductمجمكعة مف القنكات المخرجية  - ب

 كظيفتيا نقؿ منتجات الغدد التناسمية .  Ectodermاالخر مف طبقة 

( التي )الكيس المنكم Spermatheca، كالػػ  Colleterial glandبعض الغدد الممحقة مثؿ الغدد  - ج

مية أما الجياز التناسمي تقـك باستقباؿ كتخزيف الحيكانات المنكية كتؤلؼ االعضاء التناسمية الداخ

 االنثكم أك الجياز التناسمي الذكرم .

  الجهاز التناسمي االنثويFemal Reproductive System  

 يتككف الجياز التناسمي االنثكم مف :

 : يتضمف الجياز زكج مف المبايض كظيفتيا افراز البيض كقذفو داخؿ قناتا البيض . ovaryالمبيض  .1

تتسع قناة البيض الجانبية  Mesoderm: انبكبتاف جانبيتاف تنشآف مف طبقة  Oviductsقناتا البيض  .2

 لخزف البيض النازؿ . Calyxعند اتصاليا بالمبيض مككنة ما يسمى الكأس 



52 
 

تتحد قناتا البيض لتككنا قناة البيض المشتركة التي تنتيي  Common oviductقناة البيض المشتركة  .3

 genital اك الردىة التناسمية  Vaginaتفتح بالميبؿ  Gonoporeية بفتحة كاحدة تدعى الفتحة التناسم

chamber 

يمثؿ المخزف الذم تخزف بو الحيكانات المنكية بعد عممية التزاكج تتصؿ  Spermathecaالكيس المنكم  .4

بو غدة تفرز سائؿ يحفظ الحيكانات المنكية اثناء خزنيا ، كالفتحة التناسمية ىي ليست فتحة التزاكج بؿ 

 ىي فتحة الميبؿ ، اف الفتحة  التناسمية الخارجية ىي فتحة التزاكج .

 

 الغدد الممحقة بالجهاز التناسمي االنثوي 

مكاد صمضية تمصؽ البيض عمى جسـ معيف اك تغطيو بغالؼ كاقي كما في غدة   كىي غدد تفرز

Colleterial gland   كالػػSpermathecal gland . 
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: يتككف المبيض في معظـ الحشرات مف مجمكعة مف كحدات اسطكانية مستدقة ىي فركع تركيب المبيض

لبيض الجانبية كاالطراؼ االمامية التي تصب في كؿ جية مف كؿ مبيض في قناة ا Ovariolesالمبيض 

يتحد اطرافيا بكاسطة رابط يختمؼ عدد فركع  Terminal Filamentsتستدؽ بشكؿ خيكط طرفية تسمى 

كلكف يزداد العدد في غشائية االجنحة كثنائية االجنحة إذ  8-4المبيض في الحشرات المختمفة إذ يتراكح بيف 

 في  حشرة األرضة . ..24عمى التكالي كيصؿ الى  ..4-..2يصؿ الى 

 Ovarioleفرع المبيض 

 يتركب فرع المبيض مف ثالثة اجزاء ىي:

 Terminal Filamentالخيط الطرفي   -1

 Egg Tubeانبكب البيض  -2

  Pedicelالعنؽ )الحامؿ(  -3

 كالجزء االساسي ىك انبكب البيض الذم يتميز نسجيان الى منطقتيف ىي :

التي ينتج عنيا  Germ cellsالتي تحتكم عمى الخاليا الجرثكمية  Germariumالمنطقة الجرثكمية  - أ

 البيض .

كىي التي تحتكم عمى البيض بأدكار نمكه المتسمسمة الصغيرة في   Vitellariumمنطقة نمك البيض  - ب

المقدمة ، كاالكثر نضجان في المؤخرة كالناضجة في آخر االنبكب قرب العنؽ يتخصر انبكب البيض في 

 . Egg chamberبحسب حجـ البيض الذم يحتكيو مككنان غرفة البيض  ىذه المنطقة

 

  الجهاز التناسمي الذكريMale Reproductive System  

كظيفة ىذا الجياز في الذكر ىك انتاج كخزف الحيكانات المنكية كنقميا الى االنثى كفي بعض الحشرات قد ينتج 

عمميات االستقباؿ كاالخصاب ، كىناؾ كظيفة اخرل قد تحصؿ  مكادان تنتقؿ الى االنثى اثناء التزاكج تساعد في

 صدفة كىي تزكيد االنثى بمكاد غذائية يمكف اف تستغميا البكيضات النامية مما يزيد مف عدد البيض المنتج .
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 (testis)مفردىا  Testesيتككف ىذا الجياز مف زكج مف الخصى 

زء منو كالبعيد عف الخصى مككنان حكيصمة منكية يتسع في ج  Deferens vasيتصؿ كؿ منيا بكعاء ناقؿ 

Vesical Seminal  يمتقي الكعاءاف الناقالف في مؤخرة الجسـ مككنيف قناة كسطية عضمية تسمى القناة القاذفة

Ejaculatory duct  ِ التي تتصؿ في مؤخرتيا بالقضيبAedeagus  كالذم تفتح الى الخارج بفتحة تناسمية

 Accessoryلبطنية  التاسعة مف الجية القصية كيمتحؽ بالجياز زكج مف الغدد الممحقة التي تقع خمؼ الحمقة ا

glands  التي تتصؿ ببداية القناة القاذفة  تفرز ىذه الغدد في بعض الحشرات إفراز مكاد  تحيط بالحيكانات

جمكعة مف تتككف الخصية مف م Spermatophoreالمنكية مف الخارج عمى ىيئة كيس يسمى حامؿ الحيامف 

كالتي تحتكم عمى الخاليا الجرثكمية الذكرية في مراحؿ متعاقبة مف النمك  Spermtubeانابيب الحيامف 

كمجمكعة اخرل مف الخاليا المشاركة التي ليا كظائؼ مختمفة اف ىذه االنابيب تناظر فركع البيض في مبيض 

 االنثى .
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 واالخصاب :  Oogenesisعممية انتاج البيض 

كالتي يختمؼ عددىا حسب نكع الحشرة ينقسـ كؿ  Ovariolesيتككف المبيض مف مجمكعة مف أنابيب تسمى 

لعمكم كالذم يتضمف خاليا كىي الجزء ا  Germariumفرع مف ىذه األنابيب الى منطقتيف االكلى جرثكمية

تضمف خاليا مغذية كالتي ت Vitellariumكالمنطقة الثانية تسمى منطقة نمك البيضة  Oogania جرثكمية

 لخاليا انتاج البيكض .

تتجو   Primary Oocyteلغرض تككيف البيكض تنقسـ أحدل الخاليا الجرثكمية لتككف خمية البيض االكلية 

بتجاه اسفؿ المبكب البيض , تنقسـ كؿ منيا  انقسامان خيطيان مككنة خميتيف تسمى كؿ منيما خمية البيض الثانكية 

Secondary Oocyte  س(2لمتاف تككناف ثنائية المجمكعة الكرمكسكمية )كا Diploid ثـ تعاني كالن منيما

تحكم جميعيا نصؼ العدد مف   Polar bodiesانقسامان اختزاليان ينتج عنيا خمية بيضة كثالث اجساـ  قطبية 

سمى كالذم يحتكم عمى ثقب ي chorionعند نضج البيضة تنزؿ محاطة بقشرة Haploid الكركمكسكمات )س( 

Micropyle . اك النقير الذم يمثؿ مكاف دخكؿ الحيكاف المنكم كبذلؾ يحدث االخصاب 

اما في الحشرات ذات التكاثر العذرم كالزنبكر المنشارم فال يحدث اخصاب كلكي تستعيد الخاليا العدد الكامؿ 

 مف الكركمكسكمات تتحد خمية البيضة مع أحد االجساـ القطبية.

 :ato genesis Spermانتاج الحيامن 

تتككف الحيامف في حكيصالت الخصيو، يكجد في الجزء االمامي منيا الخاليا الجرثكمية االكلية 

Spermatogonia  تنقسـ ىذه الخاليا خيطيانMitosis  انقسامات متتالية مككنة اكياسانCysts  تتحرؾ الى

امات عديدة فيتزايد ة في الحكيصمة بانقسالجزء الخمفي مف الحكيصمة بتاثير زيادة حجميا، كعندئذ تمر كؿ خمي

التي ينتج عنيا خاليا ذات  Meiosis، تمي مرحمة االنقساـ ىذه مرحمة االنقساـ االختزالي عددىا كثيران 

يمي ذلؾ تغيير في شكؿ الخاليا الناتجة مف الشكؿ  Haploidكركمكسكمات مختزلة العدد )الى النصؼ( 

 vasالدائرم الى حيامف متطاكلة رفيعة سكطية الشكؿ تنتقؿ ىذه الحيامف مف قنكات حكيصالت الخصى 
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efferens  الى االكعية الناقمةvasdeferns  فالحكيصالت المنكيةSeminal vesicles  حيث تخزف الى اف

 التزاكج . تنتقؿ الى االنثى اثناء عممية

 Matingالتزاوج 

عندما يمتقي الذكر كاالنثى مف أجؿ التزاكج تنتقؿ اعداد كبيرة مف الحيامف المنكية مف الذكر الى االنثى فتخزنيا 

 .spermatothecaاالنثى في الكيس المنكم الخاص 

  -اف لقاء الجنسيف ليس مجرد صدفة بؿ ينجذب احد الجنسيف الى اآلخر تبعا الى:

 .لمكفتاثير ا .1

 مكاد كيميائية ذات ركائح جاذبة . .2

 تاثير اصكات يطمقيا الذكر عادة.  .3

 االنثى اما اف تمقح مرة كاحدة اثناء حياتيا اك عدة مرات . .4

 انواع التكاثر في الحشرات:

  :التكاثر في الحشرات يككف بانكاع عديدة تتضمف

 غمب االنكاع. كىي الطريقة الشائعة في ا Oviparityمعظـ الحشرات كاضعات بيكض  -1

: في ىذا النكع يبقى البيض المخصب في القناة التناسمية لالنثى حتى  ovoviviparityالكالدة البيضية  -2

يكتمؿ النمك الجنيني كعندئذ تضع االناث يرقات حديثة الفقس اك يفقس البيض اثناء كضعو كيتغذل 

شرات السمؾ الفضي كبعض الجنيف عمى محتكيات المح المكجكد في البيضة كما في بعض انكاع ح

 عمدية االجنحة .

: في بعض غشائية االجنحة يمكف اف تنتج البيضة المخصبة الكاحدة  Polyembryonyتعدد االجنة  -3

فرديف اك اكثر تنمك الى عدة حشرات مف بيضة كاحدة كما يحصؿ ىذا النكع في الحشرات الطفيمية مف 

 غشائية االجنحة. 
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: في ىذه الحالة تضع االناث افراد جديدة دكف اخصاب البيض كقد  Parthenogensisالتكاثر العذرم  -4

تككف االفراد الناتجة ذككران فقط أك اناثان فقط كأحيانان مختمطة ، كما في بعض انكاع الرعاشات كحشرة 

 المف .

: يحدث التكاثر في ىذه الحالة في اليرقات حيث تصبح  Paedogenesisتكاثر االطكار الغير بالغة  -5

المبايض فييا ناضجة كينمك البيض فييا كتككف دكرة الحيامف في مثؿ ىذه الحالة معقدة جدان كما في 

 بعض انكاع عمدية االجنحة .

 تتككف البيضة في الحشرات مف : :البيضة

 ( القشرة اك غالؼ البيضةegg Shell )Chorion  كىك جدار قكم غير كايتيني يحمي اجزاء

 البيضة الداخمية كتفرزه خاليا بطانة خرج البيض حيث يتككف قبؿ اخصاب البيضة .

  النقيرMicropyle كىك فتحة صغيرة كقد تكجد اكثر مف فتحة كاحدة في البيضة في احد نيايتي :

 البيضة تخترؽ قشرة البيض .

  غشاء المحVitelline membrane دار يبطف قشرة البيضة مف الداخؿ كيحكم عمى اجزاء كىك ج

 البيضة الداخمية .

 كىك المادة الحية في البيضة .السايتكبالـز : 

 كىي الجزء الفعاؿ في الخمية كتحتكم عمى الكركمكسكمات .النكاة : 

 كىي المادة المغذية لمجنيف كتككف منتشرة في السايتكبالـز .المح : 

عصكم  Headذكرية تككف في الحشرات بشكؿ خاليا رفيعة طكيمة تتككف مف الراس ىك خمية حيكانية  :الحيمن

. Middle pieceالشكؿ يحتكم عمى نكاة الخمية التي تضـ الكركمكسكمات. كيمي الراس القطعة الكسطى 

ك جزء كى Tailكيعتقد اف ليا اىمية في انقساـ البيضة كنمكىا بعد التمقيح ، يمي المنطقة الكسطى منطقة الذنب 

 خيطي في مؤخرة الحيكاف المنكم كالذم يساعده عمى الحركة .
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 المحاضرة الحاديةعشر 

 Metamorphosisالتحول 

بعد اف يتـ التزاكج بيف الذككر كاالناث تبدا االناث بكضع البيض كحاؿ كضعو )كعندما تككف الظركؼ مالئمة( 

حيث تتعرض البيضة المخصبة الى   Embryonic developmentتبدا مرحمة النمك الجنيني )داخؿ البيضة( 

 Postلتبدا بعدىا مرحمة النمك بعد الجنيني  Hatchingعدة انقسامات معقدة تنتيي عند فقس البيضة 

embryonic development  اف الحشرة خالؿ مرحمة النمك بعد الجنيني تمر بتغيرات متعاقبة في الشكؿ ،

 كخالؿ ىذه العممية نالحظ ما يمي : Metamorphosisالتشكؿ(  كالحجـ ىذه التغيرات تعرؼ بالتحكؿ )أك

 ترتبط التغيرات الشكمية لمحشرة بسمككيا . .1

 قد تككف ىذه التغيرات بسيطة اك متكسطة اك معقدة حسب نكع التحكؿ . .2

 اف نمك الحشرة يصحبو زيادة في الحجـ كبيذا ينسمخ الجمد القديـ . .3

 نتيجة الضغط الييدركليكي الذم يسببو الدـ .يككف الجمد الحديث مرف قابؿ لمتمدد  .4

  االنسالخEcdysis  عممية تحدث خالؿ االطكار الغير بالغة )عدا ذبابة مايس( فييا تتخمص :

 الحشرة مف جمدىا القديـ .

  تختمؼ الحشرات بعدد انسالخاتيا ، كتسمى الحشرة بيف انسالخيف متعاقبيف بالطكرInstar  كالطكر

1يضة كاالنسالخ االكؿ يسمى الكاقع بيف فقس الب
ST

 Instar  2كبيف انسالخيف متعاقبيف
nd

 Instar 

، كيطمؽ عمى الجمد  stageكىكذا ، أما عممية االنتقاؿ مف كائف غير بالغ الى بالغ فتسمى بالدكر 

 . Exuviumالقديـ الذم تخمصت منو الحشرة بالجمد القديـ المنزكع 

فقط كانما يشمؿ االجيزة الداخمية كالتي تتككف اصالن مف جدار الجسـ اف االنسالخ ال يحدث عمى جمد الحشرة 

 مثؿ القناة اليضمية )االمامية كالخمفية( كالقصبات اليكائية .

اف عممية النمك كالتحكؿ تقع تحت سيطرة بعض اليرمكنات التي تفرز مف قبؿ غدد صماء. تكجد في جسـ 

 .Juvinil hormoneكىرمكف الحداثة  Ecdysonالحشرة مف ىذه اليرمكنات ىرمكف االنسالخ 
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 ممخص عممية االنسالخ :

تسكف الحشرة )يرقة اك حكرية( كتمتنع عف الغذاء كالحركة ، تنشط خاليا البشرة الداخمية كتأخذ باالنقساـ  .1

كتتككف خاليا جديدة تأخذ شكالن بحيث تككف الطبقة متعرجة تحت الكيكتكؿ مما يؤدم الى دفع كانفصاؿ 

Apolysis  أكMoulting fluid  الكيكتكؿ كبالتالي تمزقو كبذلؾ يتككف فراغ بيف الكيكتكؿ كالبشرة

 الداخمية .

 Chitinaseكالذم يحكم انزيمي  Ecdysial fluidتفرز خاليا البشرة الداخمية : سائؿ االنسالخ  .2

Protease . 

 chitinaseلبركتيف كانزيـ الػ الذم يحمؿ ا Proteaseتبدا عممية تحمؿ الكيكتكؿ القديـ بفعؿ انزيـ الػػ .3

الذم ييضـ مادة الكايتيف كفي نفس الكقت تبدا خاليا البشرة بافراز كيكتكؿ جديد الطبقة السطحية 

epicuticle  اكالن تمييا الػػProcuticle   كالذم يتمايز بشكؿ طبقتيفEndocuticle, Exocuticle .

لذم تـ بفعؿ االنزيميف( لتستعمميا في انتاج الكيكتكؿ تمتص خاليا البشرة نكاتج تحمؿ الكيكتكؿ القديـ )ا

 . Exuviumالجديد كالجزء االكبر مف الكيكتكؿ القديـ يطرح الى الخارج بشكؿ 

عندما يكتمؿ تككيف الكيكتكؿ الجديد تفرز بعض غدد البشرة التي تفتح الى سطح الجسـ طبقة شمعية  .4

 . Epicuticleفكؽ الكيكتكؿ السطحي 

بالتخمص مف الكيكتكؿ القديـ أك ما تبقى منو )كتككف الحشرة في ىذه الحالة بحالة سككف(  كتبدا الحشرة .5

حيث يبدا شؽ في الجية الظيرية لمصدر كعمى طكؿ الخط الكسطي حيث يككف الكيكتكؿ ضعيؼ كتبدا 

مف الحشرة باخراج صدرىا اكالن مف الشؽ المذككر ثـ تسحب نفسيا الى الخمؼ قميالن حتى تخرج الرأس 

الشؽ ثـ بعد ذلؾ يستمر خركج الراس كالصدر كتسحب اطرافيا ثـ تخرج البطف بعد ذلؾ كعندئذ يتـ 

خركج اليرقة اك الحكرية اك الحشرة الكاممة تاركة كرائيا جدار الجسـ القديـ الذم ياخذ شكؿ الطكر الذم 

 ثـ يغمؽ لكنو بمجرد تعرضو نزع منو تمامان كيككف لكف جدار الجسـ الجديد ابيضان كلينان كالمعان قميالن 

 لمضكء كاليكاء كيتصمب تدريجيان )بفعؿ ىرمكف البكرسيككف( حتى يأخذ المكف كالقكاـ الطبيعييف الدائمييف.
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  اذف جميع عمميات النمك بعد الجنيني كتغير شكؿ الكائف مف طكر الى طكر آخر حتى كصكلو دكر

بير في الحشرات كبسبب االختالؼ الكبير في الحشرة الكاممة تسمى بالتحكؿ كنظران لمتبايف الك

مراحؿ نمك االدكار الغير كاممة كالتي تكضح المخطط البسيط اآلتي تككف عمميات التحكؿ بانكاع 

 مختمفة .

  يمكف تقسيـ الحشرات حسب نكع التحكؿ كما يمي :

 
   Ametabolaأواًل : الحشرات عديمة التحول 

حشرات البدائية حيث تفقس البيضة عف حشرة صغيرة الحجـ تسمى يالحظ ىذا النكع مف التحكؿ في ال 

Young  تشبو األبكيف تمامان مف حيث الشكؿ، تنسمخ عدة انسالخات يتبع ذلؾ كبر في الحجـ كفي ىذا النكع

مف الحشرات تككف االطكار الغير بالغة كالبالغة في نفس البيئة كال تمتمؾ مثؿ ىذه الحشرات ام اجنحة كليا 

يقة التغذية كالتنفس كتتمثؿ ىذه الطريقة مف التحكؿ في الحشرات االكلية عديمة االجنحة التي تشمؿ نفس طر 

 الرتب التالية:

 Order : Protura رتبة اكلية الذنب 

 Order : Dipleura رتبة مزدكجة الذنب 

 Order : Collembola  رتبة ذات الذنب القافز 

 Order : Thysanura رتبة شعرية الذنب 

           Egg → young  → young →  Adult :                  لة التحكؿ ىنا ىيمعاد
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 Metabolaثانيًا : الحشرات ذات التحول 

 كتشمؿ ىذه المجمكعة مف الحشرات جميع رتب الحشرات مف داخمية كخارجية نمك االجنحة .

 الكاممة.اشكاؿ الصغار بعد فقس البيضة مف حيث المظير مختمفة عف الحشرة 

 -كتقسـ حشرات ىذه المجمكعة مف حيث التحكؿ الى مجمكعتيف :

  Hemimetabolaحشرات ذات تحول نصفي  - أ

كىذه المجمكعة  Exopterygotaكتشمؿ ىذه المجدمكعة الحشرات ناقصة التحكؿ مف خارجية نمك الجناح 

 -تككف عمى نكعيف :

  Gradual metamorphosisحشرات ذات تحول تدريجي  -1

Egg →  Nymph1 →   Nymph2  →  Adult 

 صفاتو:

كتككف الحشرة الكاممة  Terrestrial Nymphبعد فقس البيضة الدكر الناتج : يسمى الحكرية البرية  -1

 كالحكرية متشابيتيف في السمكؾ كالعادات كطريقة المعيشة .

 يعيشاف معان في بيئة كاحدة كيتغذياف عمى نفس الغذاء . -2

 -لية :كما في رتب الحشرات التا -3

Order : Dictyoptera  رتبة الصراصر  

Order : Orthoptera   رتبة مستقيمة االجنحة  

Order : Hemiptera    رتبة نصفية االجنحة 

  Incomplete Metamorphosisحشرات ذات تحول ناقص   -2

كالبالغ يعيش عمى حيث تعيش في الماء : )الحكرية المائية(  Naiadالحكريات ىنا تككف مائية المعيشة كتسمى 

، الحكرية المائية تحتكم عمى تراكيب معينة ما في نكع الغذاء كطريقة التغذيةاالرض مما يؤدم الى اختالفي
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تختفي في   Tracheal gillsتتناسب كحياتيا في الماء حيث تتنفس الحكرية المائية بكاسطة خياشـ قصبية 

 -البالغ كما في رتب الحشرات التالية :

Order : Odonata  رتبة الرعاشات 

Order : Ephmeroptera رتبة ذبابة مايك      

Order : Plecoplera رتبة مطبقة االجنحة       

 :ات ىيكمعادلة تحكؿ ىذه الحشر 

Egg → Naiad → Adult  
  Holometabolaحشرات ذات تحول كامل    - ب

 كتشمؿ ىذه الحشرات جميع رتب الحشرات داخمية نمك الجناح 

Endopterygota 1 : معادلة تحكليا كاآلتي 

Egg → larva → Pupa → Adult 
 كما في رتب الحشرات التالية :

Order : Lepidoptera      رتبة حرشفية االجنحة  

Order : Coleoptera         رتبة غمدية االجنحة 

Order : Diptera               رتبة ثنائية االجنحة 

Order : Hymenoptera      رتبة غشائية االجنحة 

في بعض حشرات داخمية نمك الجناح يتككف فييا اثناف أك اكثر مف االعمار اليرقية مختمفة بشدة عف بعضيا 

 Meloidaeكما في حشرات عائمة  Hypermetabolaبالشكؿ لذا يطمؽ عمى تحكليا باسـ فرط التحكؿ المفرط 

 . O: Coleopteraمف رتبة غمدية االجنحة 

Egg → Larva  اشكاؿ مختمفة → Pupa → Adult  

 األطكار غير الكاممة :
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 -يكجد في الحشرات االطكار غير الكاممة التالية :

  youngالصغير            

 Nymphالحكرية البرية    

  Naiadالحكرية المائية    

 Larvaاليرقة              

  Pupaالعذراء            

 اليرقة :

 في حشرات داخمية نمك الجناح كمف صفاتو :يكجد ىذا الدكر 

 يختمؼ عف البالغ في الشكؿ كطريقة المعيشة كالتغذية اختالفان كبيران . -1

ال يحتكم عمى عيكف مركبة كيكجد بدال عنيا عيكف بسيطة جانبية كيككف فاقدان لمعيكف البسيطة  -2

 الظيرية.

 ال تمتمؾ زكائد تناسمية خارجية . -3

 اح الخارجية كلكنيا تكجد تحت الكيكتكؿ في االعمار اليرقية المتقدمة النمك .ال تحتكم عمى براعـ لمجن -4

 يعتبر الدكر اليرقي ىك دكر النمك كاالغتذاء . -5

 انواع اليرقات :

 -يمكف تقسيـ اليرقات في الحشرات الى انكاع مختمفة نسبة الى الشكؿ ككما يمي:

 Protopoda Larvaeيرقات اكلية االقداـ   -1

تمتاز ىذه اليرقات باف لكاحؽ الراس  O: Hymenopteraلطفيمية مف رتبة غشائية االجنحة في الحشرات ا

)المكامس كأجزاء الفـ( كالثغكر التنفسية كالجياز العصبي كقطع الجسـ فييا اثرية كتككف عمى حالة مبكرة مف 

 النمك كذلؾ النيا حشرة متطفمة ال تحتاج الى لكاحؽ في الراس كال الى جياز عصبي.
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كما انيا ال تحتاج الى جياز تنفسي النيا تتنفس عف طريؽ التنافذ حيث تكجد ضمف سكائؿ جسـ المضيؼ كما 

 انيا ال تحتاج الى حركة ليذا فقدت اعضاء الحركة مثؿ االرجؿ ككذلؾ تقسيـ الجسـ .

 : Oligopoda Larvaeيرقات قميمة االرجؿ  -2

 -ا النكع يتميز الى ثالثة اشكاؿ مف اليرقات ككما يمي :تككف االرجؿ مقتصرة عمى المنطقة الصدرية فقط كىذ

  Family: Elateridaeكما في خنافس عائمة                       Elateriformاليرقة السمكية   - أ

جسميا يككف اسطكاني مستقيـ الشكؿ ليا ثالثة ازكاج مف االرجؿ الحقيقية الصدرية ذات لكف 

 .برتقالي كتككف شرسة سريعة الحركة 

، كتككف ىذه اليرقة  E:Dytiscidae: كما في خنافس عائمة  Campodae Formيرقة مسطحة   - ب

مفترسة كنشطة سريعة الحركة ، منبسطة الجسـ مف االعمى كاالسفؿ ، طكيمة ، اعضاء الفـ فييا 

 .Cerciقكية ، بارزة اماـ الراس ، جدار الجسـ صمب نياية البطف تحتكم عمى قركف شرجية 

 F: Scarbaidae: كما في خنافس العائمة الجعالية                Scarabaeiformيرقة جعالية  - ج

 Cجدار الجسـ فييا غشائي رقيؽ بحيث يمكف رؤية االحشاء الداخمية ، اليرقة تاخذ شكؿ حرؼ  

ة تككف خاممة بطيئة الحركة ، نياية البطف دائرية عريضة ، ال تكجد ليا قركف شرجية تككف نباتي

 التغذية .
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 دكر تككف فيو الحشرة ساكنة كتمتنع عف التغذية. دور العذراء: 

 انواع العذارى 

كفييا تككف المكامس كاالرجؿ كاالجنحة غير ممتصقة بجسـ الحشرة كما : Exarate pupaالعذراء الحرة  -1

 في عذراء النحؿ.
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كفييا تككف المكامس كاجزاء الفـ كاالرجؿ كاالجنحة ممتصقة تماماؿ : Obtect pupaالعذراء المكبمة  -2

 ؿ عمى مكاف كجكدىا كما في الفراشات.بجسـ الحشرة كاليظير منيا اال تخطيط خارجي يد

كفييا تككف العذراء مغمفة بالجمد اليرقي االخير بعد االنسالخ  :Coarctate pupaالعذراء المستكرة  -3

كيككف عبارة عف غطاء خارجي منفصؿ عف جسـ العذراء التي بداخمو، كيككف  Pupariumكيعرؼ 

 ا الغطاء برميؿ اسطكاني كما في عذراء الذباب.1ق

كفييا تككف العذراء متحركة كنشيطة كتسبح في الماء كما في عذارل : Active pupaعذراء النشطة ال -4

 البعكض. 

 
 انواع العذارى في الحشرات
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 المحاضرة الثانية عشر

 الفرمونات والتفاهم 

يستعمؿ عدد كبير مف الكائنات الحية المكاد الكيميائية ككسيمة لالتصاؿ كالتفاىـ مع بعضيا كمع الكائنات الحية 

كىذه تستعمؿ لالتصاؿ بيف افراد تنمي الى  Kairomonesاالخرل. كتقسـ ىذه المكاد الى نكعيف: الكرمكنات 

ميائية تفرزىا الحشرات كتستعمميا افراد النكع كىي مكاد كي Phermonesانكاع مختمفة مف االحياء كالفرمكنات 

نفسو تثير فييا ردكد افعاؿ معينة، تتناسب كالمادة المستقبمة، كعمى ىذا فاف الفرمكنات ىي كسيمة انتقاؿ 

 المعمكمات بيف افراد النكع الكاحد.

بالفككؾ كما في رتبة تفرز الفرمكنات مف غدد اكتكديرمية مكجكدة في المنطقة البطنية أك بكاسطة غدد مرتبطة 

غشائية االجنحة ,أك ترتبط باالجنحة كما في ذككر حرشفية األجنحة. كقد تمكف العمماء مف فصؿ مجمكعة مف 

ىذه المركبات كاستطاعكا معرفة تركيبيا الكيميائي, كتبيُف اف اغمبيا بسيط التركيب، فمنيا مايتركب مف سمسمة 

ممكة النحؿ الجتذاب الذككر اثناء طيراف التزاكج، أك مثؿ المادة مبسطة مثؿ الحامض الكيتكني كالذم تفرزه 

 المعركفة بأسـ البكمبيككؿ التي تفرزىا دكدة الحرير. 

  -اف أنكاع الفرمكنات يمكف تحديدىا بػ:

فرمكنات جنسية: كىي فرمكنات يستعمميا افراد النكع الكاحد بغرض التزاكج، قد تفرز مف قبؿ احد  -1

 افراد الجنس االخر، كيمكف اف تستشعر ىذه الفرمكنات  مف مسافة عدة كيمكمترات.الجنسيف كيستقبميا 

ـ، اذ اشار العالـ الفرنسي 1919ترجع االشارة االكلى الى كجكد الفرمكنات عند الحشرات الى عاـ 

Faber  الى اف  انثى عثة الميؿ المكضكعة تحت ناقكس زجاجي التستطيع جذب الذككر في حيف انيـ

ف الييا اذا كضعت في قفص شبكي، مما دعا لالستنتاج باف االنثى تطمؽ مادة كيميائية تتنتشر يتدافعك 

باليكاء قد تمتقطيا الذككر بمستقبالت خاصة مكجكدة عمى المكامس بدليؿ اف ازالة االكامس يؤدم الى 

 عجز الذككر مف الكصكؿ  الى االنثى. 
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 الجنسيف الى مكاف معيف خالؿ مدة زمنية معينة الفرمكنات التجمعية: تستعمميا الحشرات لجذب كال -2

 لغرض التزاكج أك مياجمة عائؿ جديد. 

فرمكنات االنذار: تطمقيا بعض االفراد لتحذير افراد النكع ذاتو في حالة  كجكد خطر ما. تكجد ىذه  -3

االفراد  الفرمكنات لدل الحشرات االجتماعية خاصة كالنحؿ كالنمؿ، فاذا داىـ خطر ما المستعمرة، تفرز

 التي تقكـ بالحراسة فرمكنا محددا ينبو االفراد لمخطر فتيرع لمدفاع عف المستعمرة .

فرمكنات تعقب االثر: تفرز مف قبؿ الحشرات االجتماعية ايضا كالنحؿ كالنمؿ كتستعمؿ خاصة لتعميـ  -4

 الطرؽ المؤدية الى مصادر الماء كالغذاء.

انكاع الحشرات، خاصة التابعة لرتبة غمدية االجنحة لكقؼ الفرمكنات المانعة لمتجمع كتستعمميا بعض  -5

تجمع الذككر كاالناث في مكاف معيف بعد كصكؿ االعداد المتجمعة الى حد حرج يمكف اف يشكؿ خطرا 

 عمى افراد المجمكعة كميا.

الفرمكات المانعة لكضع البيض: تفرز ىذه الفرمكنات مف قبؿ بعض االنكاع التابعة لرتبة حرشفية  -6

نائية االجنحة اثناء كضع بيكضيا عمى عائؿ ما لمنع افراد اخرل مف  كضع بيكضيا عمى العائؿ كث

ا عمى النكع.  نفسو منعا لالزدحاـ كحفاضن

 

 دور الفرمونات في مكافحة الحشرات

تعتبر الفرمكنات التجمعية كالجنسية مف اكثر الفرمكنات دراسة كمعرفة في كقتنا الحاضر مف حيث تركيبيا 

ميائي كآلية عمميا ، كامكانية استعماليا في مكافحة الحشرات. تمتاز ىذه الفرمكنات بانيا متخصصة بالنكع الكي

نفسو كفعالة بيكلكجيا بتراكيز منخفضة جدا. كما انيا عديمة السمية لالنساف كاالحياء االخرل، مما يعطييا 

ت االىمية االقتصادية عف طريؽ ميزات خاصة تجعؿ منيا كسيمة ىامة في مكافحة اآلفات احشرية  ذا

استعماليا لجذب الحشرات الى المصائد الخاصة تسمى المصائد الفرمكنية، اذ تؤدم دكرا ىاما في مكافحة 

  -اآلفات الحشرية عف طريؽ :
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 تحديد مكعد ظيكر الحشرات كالتغيرات التي تطرأ عمى اعدادىا خالؿ فترة نشاطيا. -1

فة النسبية لكؿ جيؿ كانتشاره عمى مدار العاـ كالخطر الذم يككنو تحديد اعداد اجياؿ الحشرات كالكثا -2

 عمى المحصكؿ.

 تقدير الحاجة الى اجراء عمميات المكافحة كتكقيتيا بدقة.  -3

  -اف استعماليا كأحد كسائؿ المكافحة عف طريؽ: -4

 جذب الحشرات كصيدىا عمى شريط الصؽ. - أ

 جذب الحشرات الى طعـ ساـ كقتميا.  - ب

 الذككر كمنعيا مف التعرؼ عمى مكاف كجكد االناث مما يعكؽ اخصابياالتشكيش عمى  - ج

 نقؿ العكامؿ الممرضة الى مجتمع الحشرات  - ت

 استعمال المصائد الفرمونية لممراقبة واالنذار الزراعي

تمكننا المصائد الفرمكنية مف الكشؼ عف كجكد افة ما، كتقدير اعدادىا النسبية بدقة ككفاءة عاليتيف، كما انيا ال 

تتطمب اشخاصا مدربيف لمتعرؼ عمى االنكاع المختمفة مف الحشرات العالقة بيا، ذلؾ انيا متخصصة بنكع كاحد 

ممصائد الضكئية(. تستعمؿ ىذه المصائد في االنذار فقط. كنادرا ما ينجذب الييا افراد انكاع اخرل )خالفا ل

 الزراعي لمعرفة مستكل الضرر الذم يمكف أف تسببو مجاميع حشرة ما كمف ثـ الحاجة الى مكافحتيا. 

يساعد استعماؿ المصائد الفرمكنية عمى خفض عدد مرات المكافحة الكيميائية، عف طريؼ جمع معمكمات دقيقة 

يعة، كمف ثـ مدل الخطر الذم تككنو كتحديد مكعد ظيكرىا مبكرا كلك كجدت بإعداد عف مجتمع الحشرة في الطب

 منخفضة جدا بسبب حساسيتيا الشديدة. 

تستعمؿ المصائد الفرمكنية بكثرة في الكقت الحاضر في مراقبة مجتمعات الحشرات ذات االىمية االقتصادية 

لحاجة الى اجراء عمميات المكافحة كتكقيتيا بدقة، لممحاصيؿ الزراعية كاالشجار المثمرة لغرض تقدير مدل ا

 نكع.  .25كيزيد عدد  انكاع اآلفات الحشرية التي يتكفر ليا مصائد فرمكنية في الكقت الحاضر عمى 

    


