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 طائفة الحشرات

%ئمللل ئئئتادلللفتفئت انوالللرئامللل ت ئئت ممو لللرئ71تمثلللائفة الللرئت  حللليت ئئ للل ت  ئئ

ت  ا تمار.ئ قفئمحؤ ئت  حيت ئدول ئتاي ئمملزئنمل ئف الائابلفيئنماالا ئت  لما ئ

 ه ئ جف ئدو ئتاي ئقنائتإلم ة ئ.ئ مجفئأ ئت  حيت ئامتحليئ ج فهلةئ ل ئ لائ

 ئت  ئت تينرئ ممهةئمةئاناشئ  ئت ملة ئ قلفئنبنرئم ئنبة ئت نة مئ  قئ فحئتاي ئأ

 جف ئت  حيت ئأاضلة ئ ل ئت بفللئت جمل ن ئ البئاللنلئت  الةلئهملةجئ نلفمئ جل فئ

منةتة .ئ  ائمةئاؤمائأ ئا ببل ئتإلم لة ئ ل ئمجلةائمبة ملرئت  حليت ئ تمتحلةيهةئهل ئ

أ ئا لفئملل ئز للجئتإلمتحللةيئنة بللفيئت للزسئتللنحئ لل ئم للت بئلالليئضللةيئنلل ئأ ئنة نا للرئ

ئفرئن .ت م ا

يتنللرئئ33 ت  حلليت ئهلل ئ  للفبئف ت للفئحللننرئمالللواة ئتايجللائ تضللمئ لل ت  ئ

%ئئت ت ئم تجههةئ  ئ اةتمةئتتنعئيتنرئت  حليت ئلمفالرئ75 منظمئت  حيت ئ  ت  ئ

تاجم رئ)ئت خمة سئ(ئت ت ئتنتنيئأ نيئيتلئت  حيت ئتواهةئيتنلرئ يحلاارئتاجم لرئ)ئ

 لللائ ت مملللائ ت نملللةنايئ(ئ.ئئ تحلللتيجئت ايتحلللة ئ(ئثلللمئيتنلللرئلحلللة ارئتاجم لللرئ)ئت م

ت  حلليت ئمللعئنباللرئف ت للفئحللننرئمالللواة ئتئايجللائ لل ئت لللاة ئت نةمللرئئ  جلل فئ

ت ها للائت  اتاملل ئت خللةيج ئ تب للامئت ج للمئ  لل ئ وبللة رئ تام للا ئرئ  لليت ئت ج للمئ

ئت فم سرئ  ج فئن ت فئمالوارئ   ئلايئز جئرئ ائأمهةئتتمانئنلاة ئخةلرئه :

ئم ئقي  ئتا تحنةي. ج فئن جئ ت فئ .1

 ت ج مئمب مئ   ئثابئممةفقئه ئت يأسئ ت لفيئ ت نف . .2

 ت لفيئم   ئم ئثابئدبائ) وبة (ه ئلفيئأمةم ئ   ف ئ خوا . .3

 ائدبولرئمل ئدبلائت للفيئت ملائفت ملةئن جئمل ئتايجلائت ماللوارئ)ئأسئأمل ئا جلفئ .4
 ثاثرئأن تجئم ئتايجائت مالوارئ(ئ

جم رئ.ئ ا جفئنن ئت  حيت ئ هةئن جئ ت فئم ئت لفيئا مائدةفلئن جا ئم ئتا .5
 تاجم رئ أخيبئ اسئ هةئأجم رئ.

  ج فئت بلنة ئت ه ت ارئ وتماسئ .6

 دبورئ11ت نف ئات   ئم ئ .7

 

ئ

ئ

ئ
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ئت ممانت ئت نةمرئ و حيت 

ت تو ئت  حيت ئت مي نئت ممتةنئت زسئ لو ئ  ا ئئئنا ئأ يتفئت ممو رئت  ا تمارئدل ئ

ئ-رئئ أهمهة:فياقئتمتنهةئننفلئممانت ئهةم

قفيلئت  حيت ئدول ئتامتحلةيئ نة لزت ئت فاليت ئت لزسئم مهلةئمل ئتامتحلةيئ  ل ئئئ-ئ1

ئجماعئت نا ة ئ ت ممةفقئ هزتئقوائت تنت مئ ت تمة سئ

قفيلئت  حيت ئدو ئت تؤقومئ هل ئتنلاشئ ل ئجمالعئت نا لة ئمل ئت بفللئ  ل ئخلفئئ–ئ2

 ل ئمنلة ئمنلا ئ ملةئئتا ت ت ئ ه ئتناشئ  ئدو ئجماعئت منةتة ئ ننضهةئمتخلص

أ ئننضهةئمتفاائئدو ئ ة مة ئأخيبئئ ننضهةئاناشئ  ئت امةناعئت  لةخمرئ ت لنن ئ

ئت  ئت لاي.ئ ز جئتناشئ  ئت  ه فئ53  ئت ممةفقئت نةيفلئنفيجرئ

موللمئ للز جئت تللةجئت لل ئفنللةمئقواللائئ13ئ–ئ6 جللمئت  حلليت ئللللايئلة نللة ئملل ئئ–ئ3

ئ م ة ئللايئئ

ئمافلئت بقئمؤينهةدمةفئت  حيت ئ ة  حيت ئدئ–ئ4

تي الئج مئت  حيلئ ه ئها ائخةيج ئلولئمتمالائام مهةئم ئت  ي لرئ ل ئئ–ئ5

ئأسئتتجةهئ ابة مئت  يتيلئ  بفت ئت مة ئئ ت منافت .ئ

ئت بفيلئدو ئ مةارئما هةئنة تخا ئ نمة ئحيمب ئئ-ئ6

ئ يدرئت ت ةثيئ ة  حيت ئتت ةثيئن يدرئ نفيقئمختوارئ تفوقئمااا ئت نا ئ–ئ7

ئ

ئح ائت ظةهيسئ و حيت ت 

ئBody wall or integumentئجفتيئت ج مئأ ئت جواف:

الفلل ئج للمئت  حلليلئها للائ اتاملل ئ ظااتلل ئ مةاللرئتادضللة ئ تام للجرئت فتخواللرئملل ئ

ت جاللةفئ تاضلليتيئتاخلليبئ مللةئاتلللائنلل ئت نضللا ئ تيت للنئدوالل ئ مللةئأملل ئا للففئ

ئةيجئ   ئت فتخا:ح ائت  حيل.ئ احتمائت جوافئدو ئت فنبة ئت تة ارئم ئت خ

ئ  قئجوافئ)جوافئ ف  (ئ-أ

ئجوافئ نتفت  ئت زسئامب مئنف يهئ   ئجوافئخةيج ئ جوافئفتخو -ل

ئت نحيلئت فتخوارئ)ت  ئت نحيل(-جـ
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ئت لحة ئت بةدفسئئ ه ئلحة ئيقاقئلايئخو سئتيت نئدوا ئخااةئت نحيلئ–فئ

ئ

رئ ت ل  ئميملرئ ل ئنلف ئ ت جوافئدم مة ئفنبرئلايئخو ارئتاينهةئخااةئت نحيلئت فتخوا

ت  امهةئثلمئتتللولئتلفياجاة ئ ابلتمئ  مهلةئ ت ل  ئللاة حئللون ئتاللائنامهملةئمملةفقئ

لحة ارئ)ألحارئمالوار(ئم ئجوافئ لا ئ اجملعئهلزتئت تي اللئنلا ئت تمة لجئ ت مي ملرئ

 اتي لئت جوافئم ئمةفلئ اتامارئتت   ئم ئ ل ياة ئدفالفلئمت لفلئملعئمل تفئدضل ارئ

ة ئ  نيال ئ  امل ارئ مل ئت مهلمئأ ئمحلايئهملةئ  ل ئأ ئملةفلئ لايئدضل ارئ ني تامل

ئت  اتا ئات جفئ تي الئ يئ  ئت فنانر.

ئت جوافئت  ف  ئ)  قئجواف(:-أ

 ه ئفنبرئيقابرئجفت ئتحتمائ  ئت  بابرئدو ئدفلئفنبة ئمتيت نرئننضهةئ  قئنن ئ

ئ ه ئم ئت خةيجئ   ئت فتخائ مةئاو :

ئ تت   ئم ئمةفلئني تامارئفهمارئ  ئت لة لئCement layerت فنبرئتا ممتارئ-1

ئ ه ئت  لئت جوافئدفمئماةزات ئ ومة .ئWax layerت فنبرئت حمنارئ-2

ئثمئئPolyphenolفنبرئت ن  ااام ائ-3

 هل ئم  ملرئمل ئملةفلئني تامالرئفهمالرئ هل ئلاليئئCuticulinفنبرئت  ا تا ا  ا ئ-4

ئار.ممازلئ ومة ئ ائتتؤثيئنةا مة ئأ ئت بو اة ئت مخا

ئ-ت جوافئتانتفت  :ئامب مئئ ز جئ   ئ:-ل

ت جوافئت خةيج : ه ئألولئفنبرئم ئفنبة ئت جوالفئ هل ئفنبلرئ اتامالرئئمختوفلرئ-1

ئن ةم ئت تةماجئ ت فبئن ئدموارئت تلول.

ت جوافئت فتخو :ئ هل ئأ لمجئت فنبلة ئ هل ئميمل ئت تل سئدول ئت  اتلا ئ ت نلي تا ئ-2

مئ تنافئم ئلانرئت جوالفئ اختيقهلةئدفالفئمل ئ تتي لئنهةئنن ئأماحئم ئت  ة  ا 

ئت بم ت ئت ثبنارئتمتفئم ئخااةئت نحيل.

ئت نحيلئت فتخوارئأ ئت  ئت نحيل:-جـ

 تت   ئفنبرئت نحليلئت فتخوالرئمل ئللفئ ت لفئمل ئت خاالةئتمتحليئنامهلةئخاالةئلفالرئ

ئ م ئأهمئ ظة اهة:

ئ ة ائتإلم ا ئ  يتن-2  يتنئفنبرئت جوافئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-1
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ئتمتصئم تتجئهضمئت جوافئت بفام-4ت ةدفئدو ئ  ت ةمئت جي حئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-3

ئ تيت نئخااةئت نحيلئدو ئلحة ئيقاقئلايئخو سئانيفئنة لحة ئت بةدفسئ

 م ئت مهمئأ ئمحايئهملةئ  ل ئأ ئ لائتادضلة ئ ت تيت اللئت تل ئت جلفئ ل ئأسئ حليلئ

جوالفئمةدلفتئممفبلرئت منل ئت مت  لفئ البئت لفبئت   ئملفةلئأ ئمنفمرئنفنبلرئمل ئت 

ئدموارئتإلمتلةصئ.ئ  وجوافئدفلئ ظة فئم ئأهمهة:

ئتفدامئتاجم ر-2انمائ فدةمرئ و ا ت ئ  ائئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-1

ئت ت  يئ ونمائ ؤدضة ئ و س-4ت تبواائم ئدموارئ بفئت مة ئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-3

 ة ئ اظائمةدمئيقاقئ ل ئمملةفقئأخليبئتنليفئا   ئت جوافئلولئ  ئنن ئت م ة

ئنممةفقئتالحارئت مالوارئ ز جئ ت هاائ ي رئت ن ت فئ ت ج م.

ئ

ئMoulting or Ecdysisتإلم ـــا ئئ

انتنيئتإلم ا ئدموارئأ ة ارئ ومم ئ  ئحلننرئماللواة ئتايجلائ ز لجئ وتلوللئدول ئ

 ئ اخليجئممل ئلانرئت ها لائت خلةيج ئ وج لم.ئ  ل ئت  حليت ئخةللرئاابلسئت نلا

  ياللرئأ ئايقللرئت تلل ئتتلللزبئ تمملل ئتللفياجاة .ئ  اللبئأ ئجللفتيئت ج للمئ اتللا ئلللولئ

 لايئقةنائ ومم ئأ ئ وتمففئ ز جئمجفئأ ئت  حيلئتتخوصئم ئجوفهةئت بفامئ ا ائم و ئ

جفتيئآخيئا   ئأ ثيئمي م ئ ا لمحئنممل ئت  حليلئقولاا ئثلمئتنلة فئت  حليلئتإلم لا ئ

 لل ئأ ئتلللائ  لل ئت فلل يئت اللة ع.ئ قنللائت حللي  ئ لل ئدمواللرئدلفلئملليت ئأثمللة ئمم هللةئ 

تام للا ئت لل  ئت ايقللرئأ ئت   ياللرئ تلليلئملل ئت للنم ئت للم ئ تلليلئتام للا ئتمتمللعئ

 ت  حيلئد ئت لزت ئ تنفأئدموارئتام ا ئ

ئ تتمئدموارئتإلم ا ئدو ئدفلئميت ائه :

ا تا ا(ئت م جل فلئت تفاائخااةئت نحيلئ تمالائد ئفنبرئئت جوالفئت لفتخو ئ)تإلملف   .1

  قهةئئ تاينئ ة ائتإلم ا ئت زسئتالينهئللففئتام لا ئم جل فلئنلا ئخاالةئت نحليلئئ

 هلل ئئدنللةيلئدلل ئ منامللة ئت تلل سئدولل ئتمناملل ئت  اتاماللنئت للزسئاللإثيئدولل ئت  اتللا ئ

  لز جئت ني تامالنئت لزسئالإثيئدول ئت نلي تا ئ.ئابل مئ لة ائتام لا ئنبزتنلرئت فنبللة ئ

ت بللفامئ)ت جواللفئت للفتخو (ئ.ئ اتلليت مئ للة ائتإلم للا ئ لل ئت الليت ئت للزسئت فتخواللرئ وجواللفئ

ا للفبئمتاجللرئ للز نة ئت فنبللة ئت فتخواللرئ متاجللرئ هللزتئت للز نة ئت للفبئدمواللرئتواللا ئأ ئ

تمنللامئ وجواللفئت بللفامئ ز للجئنةم لل ةلئأمللاحئت  ة  للا مئت مختنمللرئنلل ئثللمئابلل مئت  الل ت ئ

ئنتخنامهةئ  ا ئتإل تاةجئ  اهة.
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تئنة جوالفئت  لف  ئت لزسئابل مئتنفأئخااةئ .2 ت نحيلئ  ئ  يتنئ ت  ا ئت جوالفئت جفالفئئنلف  
أاضة ئن مةارئت جوافئت جفافئ   ئهزهئت  ة لرئا ل  ئت جوالفئت جفالفئت ل ئت بلفامئمنةحليلئ
   ئماسئت  قل ئاماللائ لة ائتام لا ئ  ل ئجلن ا ئأ لفهمةئت نول سئ نلةائ ت خليئ

 ت  او ئلايئ نةا.

فئت لفيئ ت ليأسئخلاائخلفئ  لف ئئ ا ل  ئضلنااة ئمظليت ئا فبئ محبةقئدو ئ متفت .3
 نفمئ ج فئفنبرئت جوافئت خةيج ئ ا ئن ابئامحقئمتاجرئأسئضللفئخاالفئمل ئفتخلائ
ج مئت  حيلئ  ز جئئاتمئتفمايئ نن ئتالحارئت مالوارئ ت ئت هائدموارئ م ل ةلئ

 ج مئت  حيلئم ئت جوافئت بفامئ.ئ انينئت لفيئأ ا ئثمئت يأسئثمئت نف .

   ئنفتارئ ج فئت جوالفئت جفالفئت لفبئدموالرئت ممل ئ البئا ل  ئائالنتائ املة ئ  ل ئأ ئ .4
 ت فبئدموارئتلولئت جوافئت جفافئثمئتمانهئ   ئت فنبة ئت مني  رئ وجواف.

 ملةئئStadium افوقئدول ئت ملفلئت تل ئتبضلاهةئت  حليلئنلا ئ لائ م لاخا ئ  تليل ئ

.ئئأ ئنمنم ئآخيئت ح ائت لزسئinstarافوقئدو ئف يئت  حيلئنا ئ م اخا ئ دمي ئ

 دملفمةئتللائت  حليلئ  ل ئلل يتهةئئ Instarتؤخزهئت  حيلئأثمة ئ ائ تيلئنلة مظهيئ

 adult or imagoت  ةمورئتنيفئ ام زئنة ف يئت اة عئ

 ت فبئدموارئتإلم ا ئت  ئت  مئم دا ئم ئت هيم مة ئأ فهمةئا ةدفئدول ئ تملةمئ

ت للزسئتاللينهئلللفلئت لللفيئئEcdysone ئئدمواللرئتإلم للا ئئ هلل ئهيملل  ئتإلم للا

تامةمارئ ز جئنتمظامئ نت جا ئمل ئهيمل  ئآخليئازالينم ئخاالةئدللنارئخةللرئ ل ئ

ت ملللوئئ ت هيمللل  ئت خللليئامملللعئ ا قلللفئدموالللرئتإلم لللا ئئ هللل ئهيمللل  ئت حلللنةلئ

Juvenileئ تت قفئدموارئتإلم ا ئدو ئت تل تن ئنامهملةئئ  لز جئت تلاليت ئت نا الرئئ.

لايئممة نرئ ملثا ئتل  يئت للزت ئ ت ضل  ئ ت  ليتيلئت ممة لنرئت لةدفئدول ئت ممة نرئ ت 

ئدموارئتإلم ا ئأمةئت ني فلئ حفلئت ض  ئ قورئت لزت ئ ه ئتممعئدموارئتإلم ا .ئ

ممةئ نقئمجفئأ ئ جل فئهلزتئت جوالفئت للولئت مال ئ ت لاليئقةنلائ جمتلفتفئجنلائت ممل ئ

رئ ت  حليت ئخةللرئتم لووئمل ئ قل ئ  لز جئ لب ئت ماللواة ئدةملئم لت اا ئتفياجاة ئ

ئ.ئمتبفنة ئ خيئ ا   ئت مم ئ اهةئ

 دول ئئStadium افوقئدو ئت مفلئت ت ئتبضاهةئت  حيلئنا ئ لائ م لاخا ئ  تليل ئ

ف يئت  حيلئنا ئتم اخا ئئأ ئنمنم ئآخيئت ح ائت زسئتؤخزهئت  حيلئأثمة ئ ائ تيلئ

 يتهةئت  ةمورئتنليفئ ام لزئ دمفمةئتلائت  حيلئ   ئلئ Instarنة مظهيئأ ئت نميئ

 افوللقئدولل ئت مللفلئنللا ئ بللسئت نللا ئ  ضللعئئadult or imagoنللة ف يئت اللة عئ

ئئ Generationت  حيلئت نة لرئ ونا ئت مئت جاائ

ئ
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ئColourationئت تو ا ئ  ئت  حيت :

 ام  ئتب امئ   ئت  حيت ئ   :

نلا ئ هلةئت بلفيلئ ه ئمتاجرئ  جل فئمل تفئزت ئتي اللئ امالة  ئمئتا  ت ئت  اماة ار:-أ

دو ئ متلةصئنن ئم جة ئت ض  ئ د سئت نن ئت خيئ تمحؤئهلزهئت مل تفئلة نلة ئ

م ئدموالة ئت ت ل ائت للزت  ئأ ئت ل ا ئمل تفئ خيتجالرئ تحلمائت ول  ئتا ل فئ ت نمل ئ

ئ تالايئ ت نيتبة  .

 هلل ئت للفبئمتاجللرئ  للف بئ من ة للة ئضلل  ارئدولل ئننلل ئتا لل ت ئت ااناة اللر:ئ-ل

ئمثةائز جئت و  ئتانا .أجنت ئت  حيلئ 

 هلل ئت للفبئمتاجللرئ للنن ئت ت لل يت ئت تي اناللرئئتا لل ت ئت  اماة اللرئ ت ااناة اللر:-جللـ

ئمضة ة ئ  اهةئفنبرئم ئت لنلر.ئمثةائز جئت و  ئتاخضيئت نميفسئ ت زهن .

ئBody regions of the insectممةفقئج مئت  حيلئ

بلة ئتتجملعئ ت ل  ئثلابئات   ئج مئت  حيلئم ئ وبلة ئدلففهةئدحلي  ئ هلزهئت  و

ئممةفقئي ا ارئه ئ:

ئ ات   ئم ئ ترئ وبة ئممفمجرئ.ئHeadت يأسئ .1

  ات   ئم ئثابئ وبة .ئThoraxت لفيئ .2

  ات   ئم ئ  فبئدحيئ وبر.ئ Abdomenت نف ئ .3

 اتلائن ائ وبرئم ئ وبة ئت ج مئن جئم ئت ن ت فئا   ئ تض ة ئ  ئت جما ئ   ل ئ

 ننفئخي جئت  حيلئم ئت ناضر.ئتختا ئأ ئتختنائنن ئهزهئت ن ت ف

ئ: Head and its appendagesت يأسئ ن ت فهئ

اتي لئيأسئت  حيلئم ئدففئم ئت للاة حئت لةفئتولت مئننضلهةئنلنن ئتمةملة ئ ات ل  ئ

لا ة ئمتمة  ة ئلونة ئانيفئنلـئدونلرئت ليأسئت مل ئتاجلنت ئت تل ئ ل ئفتخوهلةئ أهمهلةئ

 وبلة ئت ليأسئت  لترئامهلةئ ملفمج ئئت مو.ئ همةجئلن نرئ نايلئجلفت ئ ل ئتماالنئدلفف

ملعئننضللهةئ   لل ئام لل ئتمانهللةئ لل ئتافل تيئت جماماللر.ئ االللائت لليأسئدلل ئت لللفيئ

جن ئلحة  ئيقاقئه ئت نمقئ احتمائدو ئئئئئئئئئئمنف جلرئتنملائ مبفلرئ تللةائأ ئ

 يت ةنئنا ئت يأسئ ت لفيئتامةم .ئ ا مائت يأسئأدضلة ئت  لسئ هل ئن جلة ئمل ئ

ن جلة ئمل ئت نال  ئت مي نلرئ قلفئت جلفئدال  ئن لافررئ ملةئا ملائقي  ئتإل تحلنةيئ 

ئأجنت ئت ام.
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 :Head capsuleعلبة الرأس 

ئتتي لئدونرئت يأسئم ئت لاة حئت تار:

ئم ئت  فحئت نو سئأ ئتامةم :-أ

 هلل ئدنللةيلئدلل ئت ممفبللرئت ظهياللرئملل ئت لليأسئ تلفلل ئئ:Epicraniumت جمجمللر-1

–ممفبلرئت ثبللئت ملإخيسرئ اب لمئت جمجملرئت يأسئم ئأدو ئ تمتفئ   ئت خوفئ ت ئ

  ئت   فئت فينئت جمجم ئت زسئاتاي ئ   ئ يدا ئاتجهة ئ  ل ئئ-  ئألولئت  حيت 

تامةمئأ ئ   ئأ اائ)  لئتتجةهئت يأس(ئاني لة ئنلـئت لفينا ئت جنهالا ئ ت جنهلرئهل ئ

ئت جن ئت م ل يئنا ئهزا ئت ايدا ئم ئتامةمئ ا مائت نا ئت ن افرئت   فار.

 هل ئدنلةيلئدل ئت جلن ئت نول سئمل ئت جمجملرئ ل قئت جنهلرئئ:Vertexمرئت يأسئق-2

 منةحيلئنا ئت ناما ئت مي نتا .

 ه ئت جن ئت ضاقئت زسئابعئأ اائت جنهرئمنةحليلئ ت ملائ ل ئئ:usClypeت فيقرئ-3

ئأ اوهةئت حارئت نواة.

هلةئ هل ئت جلن ئت لزسئاول ئت فيقلرئمنةحليلئمل ئأ لاائ لمئأمئ:Labrumت حارئت نواةئ-4

 تلف ئت ا ا ئت نو اا ئم ئتامةم.

 تحمائ ائت م ة رئت جةمنارئأ اائ خوفئت ناما ئدول ئ لائئ:aGenئفئ(ت  جمر)ت خ-5

 جةملئرئ اتلائنهةئ ائم ئت ا ا ئت نو اا ئ)ت و ااة (

  ه ئت جن ئت زسئالائنا ئقمرئت يأسئ ت يقنرئم ئت خوف.ئ:Occiptت باةئ-6

ئم ئت  فحئت  او ئأ ئت خوا :ئ-ل

ئت جمجمر:ئتمتفئم  ئت خوفئ ت ئت ثبلئت مإخيس.-1

 هلل ئت ات للرئت تلل ئاملليئممهللةئت مللي ئئ:Occiptal foramenت ثبلللئت مللإخيسئ-2

  ت  نائت نلن ئ تتلائ  ت هةئنة نمقئت لحة  ئت زسئاينفئت يأسئنة لفي.

 ت جلفئ ل ئ  لفئمبفملرئت ليأسئمل ئأ لاائرئ هل ئت ملائLabium :ت حارئت  لاو -3

 .ت مامسئت حا ار

 همللةئدنللةيلئدلل ئت جللن ا ئت م جلل فا ئدولل ئجللةمن ئئ:Maxillaeت ا للة ئت  للاواة ئ-4

 ت حارئت  او ئ ا مائ ائممهمةئموم ة ئ  اة .
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ئأ ضة ئت يأسئ

 ت ليأسئ ل ئت  حليت ئام ل ئتب لامهةئ  ل ئدلفلئأمل ت ئتننلة ئإلتجلةهئم  يهلةئت فل   ئ

ئ م ضعئأجنت ئت امئ اهةئ   ئ:

ا ل  ئت م ل يئت فل   ئ وليأسئدول ئئ:Prognathousيأسئز ئأجنت ئ مئأمةمارئئ-1

رئئت  ل س متفتفئت م  يئت فل   ئ وج لمئ ت ل  ئأجلنت ئت المئأمةمالرئت  ضلعئ ملةئ ل ئ

 ت ممائتانا .

ت م للل يئئا للل  Hypognathous:يأسئزت ئأجلللنت ئ لللمئ لللاوارئئ)ئدم فالللرئ(ئئ-2

جهلرئت ف   ئ ويأسئدم فاة ئدو ئت م ل يئت فل   ئ وج لمئ ت ل  ئأجلنت ئت المئدول ئت 

 ت نفمارئ) اوار(ئ مةئ  ئت جيتفئ ت زنةنرئت ممن ار.

تم ملل ئئ:Opithognathousيأسئزت ئأجلنت ئ لمئ لاوارئنفمالرئ)ئ لاوارئمة ولرئ(ئئ-3

ت لليأسئ  لل ئت خوللفئدولل ئت  للفحئت نفملل ئ و حلليلئ ت جللفئأجللنت ئت اللمئنللا ئت للن جئ

 تامةم ئ أليجائ  ئ ضعئمة ائ مةئ  ئقة نت ئتا يتقئ ت نبرئت خضيت .

ئ

ئAntennaeقي  ئتإل تحنةيئ

ملل ئأهللمئمماللنت ئت  حلليت ئهلل ئ جلل فئن جئملل ئقللي  ئتإل تحللنةيئتتلللائنللة جن ئ

ئتامةم ئم ئت يأسئنا ئت ناما ئت مي نتا .

اخيجئ لائقلي ئمل ئتج الفئانليفئنمبليلئقلي ئتإل تحلنةيئ هل ئات ل يئ  ل ئأحل ةائ

ئمختوارئ قفئاختنائ  ئنن ئت  حيت ئ ت ئا ةفئائاتجة نئمفنرئللايل.

 تنتنيئقي  ئتإل تحنةيئأدضة ئ  ار.ئ ه ئ ومسئ مةئ ل ئت جليتفئأ ئ وحلمئ ملةئ ل ئ

نن ئأم ت ئت زنةلئرئأ ئ و معئ مةئ  ئت نن  .ئ ملةفيت ئملةئمجلفئأمهلةئتت ل يئ تلإفسئ

 ظة فئأخيبئمثلائت تلماسئ ل ئننل ئت خملة سئت مة الرئأ ئ وبلن ئدول ئتامثل ئأثملة ئ

م ي    جارئ  ئقي  ئتإل تحلنةيئتاليقئت تنت ج.ئ   ئنن ئت  حيت ئت جفئ ي قة ئ

ئنا ئت ز يئ تامث .

ئ اتي لئقي ئتإل تحنةيئم ئثاثرئأجنت ئي ا ارئه :

ئ ه ئت نبورئتا   ئأ ئت بةدفارئ بي ئتإل تحنةيئ ه ئأف ائت نبا. Scape : تالائ .1

  ه ئت نبورئت تة ارئ أللائ ه ئألليئقواا ئم ئتالا.ئ:Pedicelت نمقئ .2
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ئ ات   ئئFlagellum: ت   ف)ت حميت ( .3 ئتإل تحنةي ئقي  ئم  ئت نةق  ئت جن   ه 

ئتت  يئ ت   ئتاح ةائت مختوارئ بي  ئتإل تحنةيئ دةفلئم ئدففئم ئت نبائت ت ئقف
  قفئا   ئدبورئ ت فلئ  ئنن ئتا اة .

 ا جللفئ لل ئت لليأسئدضللا ئقللي ئتإل تحللنةيئت تلل ئتتلللائنبةدللفلئتالللارئ هللزهئ

 للفهرئثللمئدضللا ئأخلليبئمةحلل رئملل ئتالللائت نضللا ئتم لل ئتالللائأ ئات لليجئ 

تلائ   ئقةدفلئت نمقئ  ز جئام  ئ ونمقئأ ئات يجئ  فهئأاضة .ئ ممةئت   فئ اسئ ل ئ

 دضا ئخةلرئن ئ ا تمفئ ي ت ئتننة ئ  ي رئت نمق.

ئأح ةائقي  ئتإل تحنةي:ئأمظيئت نمو .

ئ

ئMouth partsأجنت ئت امئ

 

ئار:تتي لئأجنت ئت امئأ ة ة ئم ئتاجنت ئت تة 

ئLabrumحارئدواةئئ-أ

 )ت وّ  (ئMandiblesن جئم ئت ا  جئت نو ارئئ-ل

ئMaxilldeن جئم ئت ا  جئت  اوارئ)ئت م ةدفلئ(ئئ-جـ

 Labiumحارئ او ئئ-ف

 Hypopharynx اخيجئم ئأيضارئت امئجن ئآخيئافوقئدوا ئت و ة ئ

ئ قللفئت للفبئننلل ئت ت لل يت ئ لل ئحلل ائ تي الللئهللزهئتاجللنت ئرئأ ئأ اةمللة ئت لل  

 مختن رئتننة ئ فنانرئتلزارئت  حيلئ م  ئت لزت .

 

ئأم ت ئئ ت  يت ئئأجنت ئت ام

ت نوالةرئنحلت ئت   لة ائ لتا مئأم تدلة ئئت يتللئمعئتف يئدلةفت ئتالتلزت ئت مختوالرئنلا 

أخيبئم ئت لزت ئ دةفت ئتالتزت .ئ دو ئز جئ بفئمحؤ ئدفلئت  يت ئ مصئت للزت ئ

امجرئأ ئاختللليتقئأم لللجرئت منلللة ئأ ئت  اللل ت ئت  لللة ائأ ئ نبللل ئأ ئتمتلةلللل ئ ةا للل

ئامتلةصئدلةيتهمة.



13 
 

 ( أجزاء الفم القارضة :1)

 ا جفئ  ئت ليل يئتاميا  ئ ه ئت تي اللئتا ة ل ئ)ت مثلة  (ئاجلنت ئت المئ ل ئ

 ت  حيت ئ.ئ ات   ئم ئ:

حا ئدواة:ئدنةيلئدل ئللاا رئيقابلرئا جلفئنهلةئحلقئ ل ئممتللفئت  ة لرئتامةمالرئئ-أ

ئفيقرئم ئت جهرئت  اوار. تتلائنة 

ت ا ة ئت نو اة :ئ لائممهملةئدنلةيلئدل ئ تولرئمل ئت  اتلا ئت للولئ ت ملائ ة تهلةئئ-ل

ت فتخوارئأ مةمة ئق ارئ  ئفي هةئتامةم ئ  ف ة ئفة مة ئ  ئفي هةئت خوا ئ ات  مئ ل ئ

ئ ي رئ ائ جئدضا ئق ارئمبينرئ مننفلئ.ئ ات يجئ ي رئجةمنار

ئدفت :ئ ائ جئم ةدفئات   ئم ئت لاة حئت  اتامارئت تار:ت ا ة ئت  اواة ئت م ةئ-جـ

ئت بةدفلئ:ئ ه ئت جن ئت بةدفسئت زسئالائت اجئنة يأس.ئ-1

ت  للةق:ئجللن ئف اللائم دللة ئمللةئ هلل ئاتلللائمالللواة ئمللعئت بةدللفلئئ ا مللائنباللرئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئ-2

ئلئرئت حيا ررئمومةسئ   (.أجنت ئت اجئت م ةدفئ)ئت خ ز

ئت خ زلئ:ئ ه ئت لاا رئت خةيجارئ.ئئ-3

ئت حيا ر:ئت لاا رئت فتخوارئ ه ئم ممر.ئئ-4

ت مومةسئت ا  :ئا جفئدملفئ تللةائت خل زلئنة  لةقئئئ هل ئم ل  ئمل ئخملسئدبلائئ-5

ئ ا مائحن يت ئ ثايل.

ئ ت اجئت  او ئات يجئ  ئجماعئتإلتجةهة 

ملفمةجئن جئمل ئت ن ت لفئت ممةثولرئ ل ئتي انهلةئ وا ل جئت حا ئت  او :ئ تت   ئم ئ ئ-ف

ئت م ةدفلئ ه ئتتي لئم ئتاجنت ئت تار:

ئت  ئت زق ئ:ئ ه ئت جن ئت بةدفسئت زسئالائت حا ئت  او ئنة يأس. .1

 ت زق :ئ ه ئت جن ئت زسئانو ئت  ئت زق . .2

   قئت زق :ئ ه ئت جن ئت زسئاو ئت زق . .3

 لاة حئت فتخوارئت للايلئت  جم.ت و ة ئ)جو  ة(ئ:ئدنةيلئد ئن جئم ئت  .4

 جةيئت و ة ئ)نةيتجو  ة(ئ:ئدنةيلئد ئن جئم ئت لاة حئت خةيجار. .5

مومة ة ئحا اة :ئدمفئقةدفلئ  قئت زق ئا جفئ ةمائت مومسئت حا سئدو ئ ائ .6
 ت جةمنا ئ ا مائ ائممهمةئموم ة ئحا اة ئم  مة ئم ئثابئدبا.
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 ئت المئ ل ئت   لفئ دوال ئتالتحئت بملةلئت و ة :ئ ه ئدنةيلئدل ئمتل  ئملةتجئمل ئ ليتئ-هـ

ت محتي رئت تالرئمل ئت للففئت ونةنالرئ ت و لة ئابل مئنت يالجئت فنلةمئفتخلائت المئ  لز جئ

 ت جفئدوا ئأدضة ئ  ارئ تز قئت فنةم.

ئ 

 مللةئهلل ئممثوللرئ لل ئأنلل ئت للفقاقئ ت الليتش.ئتنللا ئأ ئئأجزززاء الفززم ال:ا ززة: -( 2) 

للزت ئت  لة ائ بلف.ئ تلتلزبئت  حليت ئأجنت ئت المئهلزهئ مملةئتللوحئ ملصئأ ئ ل لئت 

ت ت ئ هةئأجنت ئ مئمثائهلزهئنلة ي اقئت لزسئت للائدوال ئمل ئتانهلةيرئ مل ئثلمئهل ئ

ات تللةجئ ائ  لل ئخيفلل مئمللةصئف اللائ تجمنلل ئنلل ئرئ  للز جئ للب ئخلل زت ئت ا للا ئقللفئ

ت تفة تةئت تفة رئدظامرئرئ تجتمنلة ئمنلة ئ تضلمهمةئخفلةفافئمحلن نرئ  ل ئت  ملةئ

ّ ئدول ئز جئت خيف مئت  ميل لئ ا ئ.ئ ا جفئ  ئ ائم ئت خل زتا ئمالنتلئامتلفئف  الة

 ف هةئت فتخو ئرئ ا   ئت مانتنة ئت بمةلئت لزت الرئت تل ئازملتصئت ي القئ اهلة.ئ اوتلفئ

هزتئت خيف مئأ اائت يأسئ ق ئت يت لررئثلمئاماليفئنضللفئت لمئدملفئتا لتنمةا.ئتنلا ئ

ئ :أ ئم  مة ئأجنت ئت امئتاخيبئمختن رئتبيانة ئ ه

 ت حارئت نواةرئمختن رئ   ئلاا رئم تنيضرئضابرئدمفئت  ة رئت  اوارئ ويأس. -

 ت و اة ئ ت  ئت نون مرئلة نرئ وار. -

ت ا ة ئرئمت  يت ئت  يت ئدظامة رئ همةئممثا ئنة خ زتا ئت ممف فتا ئتمتفتفت ئدظاملة ئ -
  ت  مةئت خيف مئ مومة ا ئ  اا ئمختن ا ئتختنا ئ نايت .

 هلل ئمختن لرئ  لل ئمجلليفئلللاا رئنفمالرئللللايلرئ ت مللائمومة للا ئئت حلارئت  للاو ئر -

 حف ة ئ3حا اا ئ  م ئت ت  ا ئ   ائممهمةئ

 

 مةئه ئممثورئ  ئحلة رئم ائت ن ا.ئئ:ئأجزاء الفم القارضة الالعقة -(  3) 

 بفئت   ئ  ئهزهئت  حيلئخيف مئمةصئ تلتزبئن ئني اقئتانهةيئرئلايئأمهةئقفئ
ة و اا ئت ب اا ئم ئت فيتنئت بةي ئامهةئت تخفمئأجنت ئت تاظ ئ  ئماسئت  ق ئن

أ ئتتنا ئ زت ئأ ئت و اا ئرئ همةئ ت امئأاضة ئ  ئتح اائت حمعئ نمة ئمحفئت ن ا.ئ دواج
   مةئت ت  ا ئ   مهمةئ بفتئتا مة 

تاخايلئممهمةئخ زلئ ت ا ا ئرئ ات   ئ ائممهمةئم ئقةدفلئت اجئ  ةقئت اجئرئ ت ما
ت حارئت  او ئرئ  هةئحف تة ئئ حيا رئأثيارئ مومة ة ئ  اة ئمختنا .ف اورئ ة ملائ

قةدفاتة ئرئت زق ئ   قئت زق ئرئتفدمهمةئلاا رئم تنيضرئه ئت  نتمئ)ئتيت نئ
دو ئقةدفت ئت ا ا ئدو ئت جةمنا (.ئ ت مومة ة ئت حا اة ئف اا ئ ات   ئ ائممهمةئ

 ئرئناممةئت تفةائت و ةمة ئحف ة رئ جةيتئت و ة ئمختنا ئ   ئ لا ئللايا4م ئ

ت تفة رئدظامرئم  ما ئ  ةمة ئف اا ئ  ئحاارئدمفئفي  ئتحن ئت مونبرئ.ئ ت و ة ئ
مف بئتجةهئت مة ارئت نفمارئ ا   ئأمن نرئأ ئقمةلئلزت ارئازمتصئ اهةئت ي اق. دمفمةئ
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تمفنقئت خ زتة ئ ت مومة ة ئت حا اة ئ ت و ة ئمنة ئ ائدو ئتاخيبئ ينمةئت   ئ
 ةمة ئأمن نّاة ئق اة ئام  ئأ ئا  جئ  ئتانهةيئننمق.نما

 

 مةئه ئممثورئ  ئت زنةنرئت ممن ار.ئتونقئئأجزاء الفم ال:ا ة كاإلسفنج: -(4) 

ت لزت ئت  ة ائدمفئ فحئمةئرئ هزتئت لزت ئ مةئأ ئا   ئألا ئدو ئح ائئهزهئت  حيل
تيجنهةئم ئأمنة هة.ئ ة ائأ ئأ ئت    ئت  حيلئ   ئ ة ائنانائ نةنهةئأ ئن  ت ائ

تنا ئأ ئأجنت ئت امئت   ئخيف مة ئممف فت ئاتف  ئيأ ّاة ئرئ  هةئحااتة ئتمتهة اتة ئ
 تحنهة ئتإل امجئرئ ام  ئتماانئثابئممةفقئ  ئهزتئت خيف م:

ت ن نرئ امتم ئم ئت مة ارئت مي    جارئ ويأسئرئ ه ئمخي ف ئت ح ائ تلفا ئئ-ئ
ئلاا ئ( ئت ظهيار ئ)ت جهر ئ ت ا ة ئممثا ئهمةئم ئتامةم ئ ت فتدمر. ئت فيقر  تة ئهمة

ن ةق ئت ا ا رئ همةئا جفت ئدو ئجةمن ئت ن نئ ت حارئت نواةئ  قئت نون ماررئ  ز جئ
 نمومة ا ئ  اا ئات   ئ ائممهمةئم ئحف رئ ت فل.

ئأمةم ئئ- ئمانتل ئ نهة ئ نايل ئ)نةفمار( ئخواار ئ او  ئحار ئم  ئات    ئ ه  ت ِمَمصر
ئ)ت و ة (ئت زسئابعئدماقئتنا ئ ا ئت حا ئ  قئت نون مارئ  ز جئت  ئت نون م رئت نواة

ئت خوا ئ ئ  قئت نون مارئمجيبئدماقئدو ئ ف هة خوفئت حارئت نواة.ئ نة حارئت نواة
ناممةئا جفئمانتلئدو ئت  فحئتامةم ئ و ة رئ ا   ئت مجيبئ ت مانتلئمنة ئت بمةلئ

ئ  ئت مة ارئت بيانرئمعئت ئت نون م ئ ات ف ئت لزت ارئت لزت ار. ئت بمةل  مي ئ اوتب ئمعئهزه
دمفئز جئت م ة ئرئئUدمفئفي  ئت نناف. ت جفئلاا رئقنائنون مارئللايئدو ئح ائ

  ظااتهةئأ ئت اظئج فئت نون مئمات  ة .

ئت فتخو ئ ت  او ئقم ت ئئ- ئ تبفعئ ف اهمة ئدظامة ر ئ نايتة ئ نيت  ئ همة ت حااتة ر
ت ت ئتظائمات  رئنمجم درئم ئت  وبة ئم تنيضرئمتنففلئه ئت بلانة ئت  ةزنرئرئ

ئنهةئ ئت اف ئت ت  ئت امار ئت ات ر ئمة ار ئجمانة  ئت بم ت  ئ تتج  ئت  ةمور. ئلاي ت حاتامار
 لوانرئننافلئتحن ئ ف لئت  لة .ئ

 

هزهئأ فئت فينئت حة نرئاجنت ئت امئرئ تت   ئن ج ئئأجنت ئت امئت ثةقنرئت مةلر:

ا مئثبلئأم جرئت منة ئ ت  ا ت ئ مصئخةصئ  ئت  حيت ئت فااوارئرئ ه ئفيتنئا
دلايهةئأ ئفمهة.ئ ات  يئت و اة ئ ت ا ة ئ  ئهزهئت  ة رئ   ئقزوامة ئ نيارئت ح ائ
ئدفلئ ئ   ئممثور ئهزه ئت ام ئأجنت  ئ مثا ئت يخ ل. ئت نة ا ئأم جر ئ   ئتزف ع ئأ  ام  
 حيت ئفااوارئ ا ئأمث ئت نن  ئ)جمسئ ا   س(ئاتنا ئأ ئمنظمئأجنت ئت امئ اهةئ

ت  يئ   ئقوامة ئتحن ئتإلنيرئ ت حارئت  او ئت   ئم دة ئم ئت خيف مئت م تفاائم
ت حارئت نواةئ ت زسئا جفئدو ئجةمن ئت ظهيسئمانتلئانمائ لمفئ  ترئقوامة ئه ئ:ئ

  قئت نون مارئ ت  ئت نون مئ ت و اا ئ خ زت ئت ا ا ئ.ئ تت   ئت بمةلئت لزت ارئنا ئ
 ت ئتمف بئ   ئأ اائ م ئت  ئت نون مئت  تقعئت تهةرئت حارئت نواةئ  قئت نون مارئرئت

ناممةئامتفئت مجيبئت ونةن ئفتخائت  ئت نون مئ.ئ ت مومة ة ئت ا اة ئ  مةئت ت  ا ئرئ
  ت مائت حارئت  او ئحااتا ئ  اتا ئتمتهة اتا .ئ

ئ
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ئ
 Thorax and its appendages   ال در وزوائده:

ئه :ئات   ئت لفيئ  ئت  حيت ئم ئثاتبئ وبة 

ئPro thoraxت لفيئتامةم ئ -1

 Meso thoraxت لفيئتا  فئ -2

 Meta thoraxت لفيئت خوا ئ -3

 اتي للللئت ها لللائت خلللةيج ئ  لللائممهلللةئمللل ئظهللليئدوللل سئ قلللصئنفمللل ئ
 لاا تا ئنول ياتا ئأ جمنتلا .ئ اتللائت للفيئنلة يأسئننملقئقللايئقةنلائ وتثمل ئرئ

 تلفا ئلونارئدمبارئ ت فلئأ ئأ ثيئدو ئ ائجةمل.

ئلفيئأدضة ئت  ي رئ ه ئتحمائتايجائ تاجم ر. ا مائت 

 للائدبوللرئلللفيارئت مللائن جللة ئملل ئأيجللائت محلل ئ  للز جئاتلللائن للائملل ئت  وبتللا ئ

)ت نبوتللا (ئت لللفياتا ئت   للف ئ ت خوااللرئن جللة ئملل ئتاجم للر.ئ قللفئاختالل ئت للن جئ

ت خوا ئم ئتاجم رئ  ئنن ئت  حيت ئ ا ائم و ئفن  لةئ تلنت ئ ملةئ ل ئيتنلرئزت ئ

 ا ئأ ئقللفئامنللفمئ جلل فئتاجم للرئنللة ميلئ مللةئامهللةئتنتنلليئلللارئألللوارئ مللةئ لل ئت جمللة

ت  حيت ئدفاملرئتاجم لرئمثلائز ت ئت لزملئت حلنيسئأ ئت  لمجئت اضل ئرئأ ئلالةلئ

تاجم للرئ   مهللةئلللارئم ت للنرئمتاجللرئ وظللي فئت نا اللر)ت تفاا(ئمثللةائت بمللائ ت نللقئ

ئ ت نيتلاب.

 وبللة ئت لللفيئت للثابئتبيانللة ئأمللةئ لل ئئ لل ئت  حلليت ئدفامللرئتاجم للرئات للة بئ جللم

ت  حيت ئت مجم رئ ب ئت  وبة ئت للفيارئت  ةمولرئ ألجم لرئت ل  ئ ناليلئ ل ئت  جلم.ئ

   ئت  حيت ئت ت ئا   ئ اهةئن جا ئمل ئتاجم لرئت مت لة ارئمجلفئأ ئ وبلرئت للفيئ

تا  فئت ة سئ وبرئت لفيئت خوا ئ  ئت  جلمئأملةئ ل ئت  حليت ئت تل ئت ملائن جلة ئ

م ئتاجم رئ ب ئت  وبرئت لفيارئت   ف ئت   ئأ نيئ جمة ئم ئت  وبرئت خواالرئئ ت فت ئ

.ئ ملل ئت مهللمئأ ئمحللايئهمللةئ  لل ئأ ئت لللفيئتامللةم ئائا مللائأجم للرئدولل ئتإلفللاقئ

 اختوفئ جم ئنبختافئت  حيت .ئ ا جفئنة لفيئدضا ئق ارئتلت  مئ ل ئ ي لرئ

 تايجائ تاجم ر.

 

 

 

ئ
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            gsLe    :األرجل

تتمانئت  حيت ئت  ةمورئ منظلمئت ايقلة ئن جل فئثاثلرئأن تجئمل ئتايجلائت للفيارئ

ت للتنموهةئت  حلليت ئألللا ئ لل ئت  ي للرئدولل ئتاي ئ   مهللةئ ثالليت ئمللةتت  يئافت ئ

 ظة فئأخيبئ  لئمناحرئت  حليلئ ا لفبئت ت ل يئدلةفلئ ل ئتايجلائتامةمالرئأ ئ

 ت  يل.ت خواارئأمةئتايجائت   ف ئ ه ئلة نة ئلايئم

 أنواع األرجل:

حف ة ئ:ئت  يقالرئ ت ملف يئ ت اخلزئ ت بللنرئ)ئئ5تتي لئيجائت  حيلئمم زجّاة ئم ئئ

ت  ةقئ(ئئ ي غئت بفمئ.ئ   ئت لة لئامب مئي غئت بفمئ امتهل ئنمخونلا ئ ننمالة ئ ت لفئ

أ ئأ ثيئأ اوهمةئاحن ئت   ةفلئ.ئ  ظاارئتايجائ  ئتالائه ئت محل ئ ت نلف ئلاليئ

  يئ تإفسئ ظة فئأخيبئحت .ئت  صئأيجائت  حيت ئت تة ارئ تنلا ئ  ل ئأمهةئقفئتت

ئأسئمفبئه ئمت  يلئ تا مئحت ئت  ظة فئت تة ار:

ئ
 ت مح ئأ ئت ي  ئرئ مةئ  ئت ليتلايئ.ئحف ةتهةئف اورئ أ ف تمار.-

 
ت مبل)أ ئت  اي(ئرئ مةئ  ئت يجوا ئتامةماتا ئ و اةي.ئت حف ة ئق ارئ م تفاورئ-

 ضرئ م و رئنؤ مة ئق ار. ت بلنرئديا
 
ت بن ئدو ئت ايا ررئ مةئ  ئت يجوا ئتامةماتا ئ ايسئت من ئت ماتي ر.ئت اخزئئ  ئ-

مانتنة ئف  ّاة ئت تبنائ ا ئت بلنررئ أ ئ وتاهمةئمن فتة ئنؤح تجئق ارئرئ م ئثمئ همةئ
 مها تة ئ وبن ئدو ئت ايا رئنامهمة.

 
ئ   ئتنا ئت بانئ)أ ئت مف(رئ مةئ  ئت يجوا ئت خواا-  ً تا ئ ومفةف.ئت اخزئ نايلئجفت 

  اهةئت نضا ئت نة فرئت ب ارئت ت ئتنا ئت  حيلئدو ئت بان.
 
أيجائجمعئلزت :ئ مجفئ اهةئت  وبرئتا   ئ وي غئ نايلئ ماوف رئ تلف ئنحن يئئ-

قلايلئق ارئميتنرئ  ئلا فئتنوقئنهةئ ن لئت وبةحئت ت ئتخن ئ  ئت جن ئ
.ئ)تايجائ ورئ ن لئت وبةحرئت ي غئتا   ئ افوقئدواهةئت م ل يئنا ئت  ةقئ  وب
ئت خواارئ حلة رئم ائت ن ا(.

 
أيجائتنوق:ئات   ئت ي غئم ئ وبرئ ت فلئتمته ئنمخولئ ت فئق سئام م ئ   ئئ-

أ اائ ابةنو ئمهمةنئق سئا م ئمهمةنئت  ةقئ ت تخفمئت  حيلئت مخولئ ت مهمةنئ
ئم(. وتنوقئنحنيئت نة ائ)قمائت يأسئ ت ج 

ئ
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أيجائت ن م:ئت   ئت يجائماوف رئ ة مجفتفئ ا جفئدواهةئحن يئ ثاارئ ف اورئئ-
 ت ةدفئت  حيلئدو ئت ن م.)ئتايجائت خواارئ وخما ة ئت مة ار(.

 

ئ:ئ ا جفئممهةئم دة :أرجل اليرقات

أيجائلفيار) بابار(:ئ تت   ئم ئخمسئ وبة ئ مةئنة يجائت نةفارئ ه ئقلايلئ -ئأ

ئ ت فئ ه ئت جفئدو ئت  وبة ئت لفيارئ وايقر.) مظيئت ي م( امته ئت ي غئنمخولئ

أيجائنفمارئ) ةزنر(ئ:ئ ا جفئممهةئدةفلئخمسئأن تجئدو ئ وبة ئت نف ئئ - ب

.ئ تت   ئت يجائم ئني نئم ئت نف ئمخي ف ئت ح ائتمته ئننففئئ13ر6ر5ر4ر3

 نايئم ئت خفةفافئت ةدفئت ايقرئدو ئت ت يجئ تختا ئهزهئتايجائ  ئت ف يئ
 ة ع.ت ا

 Wingsئاألجنحة:

انتنليئ جل فئتاجم لرئ ل ئت  حليت ئمل ئأهلمئت للاة ئت تل ئجنول ئت  حليت ئت لل فئ

دولل ئلايهللة.ئ ا جللفئ منظللمئت  حلليت ئن جللة ئملل ئتاجم للرئدولل ئت لللفيئتا  للفئ

 ت لللفيئت خوالل .ئ  لل ئننلل ئت  حلليت ئائا جللفئ ائن جئ ت للفئملل ئتاجم للرئهلل ئ

جئت خوالل ئملل ئتاجم للرئقللفئت لل يئ  لل ئت للن جئتامللةم ئمثللةائت للزنةلرئ اللبئأ ئت للن 

فن  ةئ تنت .ئ   ئنن ئت  حيت ئتختال ئتاجم لرئتمةملة ئ تللنحئت  حليت ئدفاملرئ

 تاجم ر)لارئألاورئأ ئم ت نر(ئمثائت  مجئت اض ئ ت بما.ئ

 انتنلليئحلل ائت جمللةحئملل ئأهللمئت لللاة ئت تلل ئنملل ئدواهللةئتلللمافئت  حلليت ئرئ نولل ئ

 مللثا ئorders يت ئ لل ئيتلللئمختواللرئ  لللئدللففئتاجم للرئ حلل وهةئ ضللن ئت  حلل

رئDermapteraت  حيت ئت ت ئ هةئأجم رئجوفارئ ضلن ئ ل ئيتنلرئجوفالرئتاجم لرئ

 ت  حللليت ئزت ئتاجم لللرئت للللونرئت لمفالللرئرئ ضلللن ئ للل ئيتنلللرئلمفالللرئتاجم لللرئ

Coleoptera رئ ت  حيت ئت ت ئأجم تهةئملفلةلئن يتحلافئتنليفئنلـيتنرئ يحلاارئ

 حيت ئت تل ئ هلةئن جئ ت لفئمل ئتاجم لرئ ضلن ئ ل ئ ت ئLepidopteraتاجم رئ

ئ.Dipteraيتنرئزت ئت جمة ا ئ

ئ

ئ

 

ئ
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  شكل الجناح:

ئت جمةحئمثوبئت ح ائتبيانة ئ   ئثاثرئ  تفئه :

ئ.Ant.m ة رئأمةمارئأ ئضونارئ -1

 .Apical m  ة رئخةيجارئأ ئقمار -2

 post. Anal.m  ة رئخواارئأ ئحيجار -3

   وجمةحئثابئن تاةئه :

ئار:ئ ه ئدمفئقةدفلئت  ة رئتامةمار.نت ارئأمةم -ئأ

 نت ارئخةيجار:ئ ه ئت نت ارئت م ل يلئنا ئت  ة رئتامةمارئ ت خةيجار. - ب

 نت ارئخواار:ئ ه ئت نت ارئت م ل يلئنا ئت  ة رئت خةيجارئ ت خواار.-ج

 لة نة ئا   ئت ن جئت خوال ئمل ئتاجم لرئ ل ئت لف يئت مهلمئ ل ئدموالرئت فاليت ئ ابل مئ

ن مةاللرئمةت تلل ئملل ئأجللنت ئت  حلليلئأ ثلليئملل ئت م للةدفلئ لل ئدمواللرئئت جمللةحئتامللةم 

ت فايت .ئ تت  يئتاجم رئ   ئأح ةائدفافلئممهةئمة نقئز يهئ ممهةئمة  فئالفيسئ

ئنة جن ئت نمو .

أثمة ئت فايت ئ  ئمنظمئت  حيت ئاتحةنجئت جمةحئتامةم ئنة جمةحئت خوا ئ ات ي لة ئ

 ناليت ئ و حليلئ انالفئمل ئ الة لئت فاليت ئرئئمنة ئ   فلئ ت لفلئرئ هلزتئال  يئمجهل فت ئ

     ئهمةجئ حيت ئمثائت ممائتانا ئات يجئ ائجمةحئمتبا ئد ئت خي.

ئجهةنئحنجئتاجم رئ)ئت ف قئ(:

ئا  فئثاثرئأم ت ئ حنجئتاجم ر

ئHamulatت م  ئت خفة  ئئ–ئ1

تامةمالرئا جفئ  ئت  حيت ئلحة ارئتاجم رئ)ئت م ائ ت نمةنايئ(ئ اخيجئم ئت  ة لرئ

 وجمللةحئت خوالل ئلللفئملل ئت خفللةفافئت فقابللرئت مم ماللرئتحللتنجئمللعئجللن ئ للماجئملل ئ

ئت  ة رئت خواارئ وجمةحئتامةم .

ئFrenulateت م  ئت ح   ئئ–ئ2

ا جفئ  ئ ثايئم ئأم ت ئت ايتحة ئ هل ئاختولفئم دلة ئ ال ئتإلملةبئت حل ا ة ئت ب الرئ

ةحئتامللةم ئ تنلليفئتحللتنجئمللعئ لللورئملل ئت حللنيئتخلليجئملل ئت  للفحئت  للاو ئ وجملل
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نة محللنجئرئأمللةئ لل ئت للز  يئ توللت مئحلل ا ة ئت جمللةحئت خوالل ئ لل ئحلل  رئ ت للفلئق اللرئ

 تحتنجئمعئمت  ئمم م ئم ئت  فحئت  او ئ وجمةحئتامةم .

ئJugate:ئت م  ئت متيت لئ–ئ3

ا جفئأاضة ئ  ئنن ئأم ت ئت ايتحة رئ  ا ئتخيجئمل ئقةدلفلئت  ة لرئت خواالرئ وجملةحئ

 للفلئتحللن ئتإللللنعئتمتللفئت لل ئت جمللةحئت خوالل ئناممللةئا لل  ئنللةق ئت جمللةحئتامللةم ئنت

ئتامةم ئممتفت ئ  قئت جمةحئت خوا ئ نز جئاتمئت تمة جئنا ئت جمة ا .

ئ

 Mechanism of flight   :يكانيكية الطيران:

 تتؤثيئ ي رئت جمةحئأثمة ئت فايت ئنم دا ئم ئت نضا ئت لفيار:

ئIndirect musclesدضا ئلايئمنةحيل: -1

 ه ئأ نيئت نضا ئ  ئج مئت  حليلئ تتللائنة للفيئ بلفئف  ئأ ئتليتنفئنب تدلفئ
 تاجم رئ تحمائمجم دتا ئهمة:

دضللا ئظهياللرئنفماللر:ئ هلل ئتلللائمللةنا ئت ظهلليئ ت بللصئ)ت تيجللةئ تإل للتيمة(ئ - أ
 نةمبنة ئهزهئت مجم درئم ئت نضا ئاإفسئ   ئتمخاة ئظهيئت  حليلئ  ل ئأ لاائ

 دو ئمظيت ئاتلة هةئت مالو ئنة لفي. تيتاة ئتاجم رئ   ئأ

دضللا ئف  اللر:ئ هلل ئتمتللفئنفلل ائت  حلليلئ)ت  وبللة ئت لللفيار(ئميتنفللرئن لل تفئ - ب
ظه يهللةئ)تيجةتهللة(ئت متنمللفلئ  مبنللة ئهللزهئت مجم دللرئملل ئت نضللا ئاللإفسئ  لل ئ

 تب سئظهيئت  حيلئ   ئأدو ئ  مخاة ئتاجم رئنة تة  ئ   ئأ اا.

 ئم ئت نضا ئ)أرل(ئئت لايئمنةحيلئنة تنةفائ ات ت  ئ مبنة ئهةتا ئت مجم دتا
ئ ن يدرئتت يجئتاجم رئ ي رئ يانرئادو ئ ا اا.

 
 Direct musclesئدضا ئمنةحيل: -2

 هلل ئمجم دللرئملل ئت نضللا ئتمحللؤئملل ئت نولل يتئ)جمللل(ئ تتلللائ تلللةا ئمنةحلليت ئ
نة لاة حئت م جل فلئدملفئق تدلفئتاجم لر.ئ نبمبنلة ئ  من لةفئهلزهئت نضلا ئالإفسئ

  ئ ي رئتاجم لرئ ي لرئخااالرئ ألملةمئ  وخولفئ ملةئأ ئننضلهةئانملائدول ئف يت ئ 
 ت جمةحئ  ائم  يه.

ئ

ئ
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 Wing venationئئئئئتعريق األجنحة

اتي لللئجمللةحئت  حلليلئملل ئفنبتللا ئلحللة اتا ئيقابتللا ئتب اهمللةئحللن رئملل ئتامةنالللئ
ت نلزتيبئئت مج  رئت م ئنة ني قئت   ئممو  لئنة فمئدمفئخي جئت  حيلئت  ةمورئمل 

أ ئت   ياة ئ.ئ تنتنيئفيت رئهزهئت نلي قئزت ئأهمالرئقلل بئ ل ئتب لامئت  حليت ئ
 ابئأ ئ  ائيتنرئنائ  ائدة ورئأ ئ  ائم  ئم ئت  حيت ئمظةمئتنيالقئمنلا ئامالنهئ

 د ئلايه.

 قلفئ ضلعئمظللةمئخلةصئ تنياللقئتاجم لرئ دتنلليئت مظلةمئتا ة لل ئأ ئتا  ل ئ فيت للرئ
ئوخال ئ امةئاو :ت ني قئ  ئتاجم رئ ام  ئت

 (ئ:ئ ه ئاب سئت  ة رئتامةمارئ وجمةحئ ه ئدةفلئلايئمتاي .Cأ ئئ costaت ضون ئ) -1

(:ئ ه ئابعئخوفئت نيقئت  ةنقئ اتاي ئقنائScأ ئ.ئsub costaت  ئضون ئ) -2
 .Sc1رئئ Sc2 ل   ئ   ئ ة رئت جمةحئ   ئ يدا ئهمةئ

ت اي ئتا ائت نضفسئ(ئ:ئ ه ئاتاي ئأ ا ئ   ئ يدا ئرئRأ ئئ Radiusت نضفسئ) -3
 هزتئنف يهئاتاي ئ   ئ يدا ئئ(Rs)(رئ ت اي ئت ثةم ئت نضفسئت  نايئR1)تامةم ئ

 .( R2 , R3  ,R4  ,R5)ثمئ   ئأيننرئ ي  ئ

(:ئ ه ئاتاي ئ   ئ يدا ئي ا اا رئتا ائا م ئت   ف ئMأ ئئ Media)ت   ف ئ -4
   ف ئتامةم ئ.ئ اتاي ئت(MP) ت ثةم ئا م ئت   ف ئت خوا ئئ(MA)تامةم ئ

 ننفئز جئ   ئ يدا رئ ت   ف ئت خوا ئ   ئأيننرئ ي  .

رئاتاي ئت نمفسئئCu1َ ئئCu2(:ئ ه ئاتاي ئ   ئ يدا ئCuأ ئئCubitisت نمفسئ) -5
  بم ئائاتاي .ئCu2رئأمةئت نمفسئت ثةم ئCu1a    َئئCu1b   ئ يدا ئئCu1تا ائ

ارئ وجمةحئثاثرئدي قئ(:ئت جفئ  ئت مهةارئت خواAأ ئئ Anal)ت ني قئت حيجار -6
 .A1  , A2  , A3اتتاي ئ ت م ئنة ني قئت حيجارئ

  ئت  حيت ئت م ج فلئت  ئائا جفئمظةمئت تنياقئت مم زج ئت  ةنقئ    ئامثائ

ت تنياقئنهةئناةفلئأ ئمبلة ئد ئهزتئت تنياقئتا ة  )تا   (.ئ ناةفلئدففئت ني قئ

 زئأ ئت اي  ئت ي ا ارئت   ئثةنترئئت   ئمةح رئد ئناةفلئتاي ئت ني قئت ي ا ار

 فت مة .

  زتئ ة ئدففئت ني قئمختنا ئد ئت مظةمئت ايض ئ)تا   (ئ ا   ئز جئمةحئئد ئ

ئتاح ئنن ئت ني قئت ي ا ارئأ ئأ يدهةئمتاجرئ مضمةمئدي قئي ا ارئ   ئننضهة.

ئ ز جئمجفئنة جمةحئدي قئم تنيضرئت لائمةنا ئت ني قئت ف  ارئت ي ا ارئ ت م 

نة مئت ني قئت ي ا ارئت ت ئتلائنامهمةئرئ ت ني قئت م تنيضرئتنف ئ وجمةحئ

ئفدةمرئ لانر.

ئ
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 البطن وزوائدها:

اتي لللئت للنف ئملل ئ و للورئملل ئت  وبللة ئت متتة اللرئت مت للة ارئ لل ئت  جللمئتبيانللة ئ هلل ئ

متفتخورئ  ئننضهةئت نن ئدو ئح ائتوا   ن ئازم  ئت  حيلئمل ئأ ئتمتلفئ تلم مشئ

ةئ مللثا ئتمتللفئدمللفمةئا لل  ئجهةنهللةئت هضللم ئممولل  ت ئنة لللزت ئأ ئأ ئ  لللئ  تاةجهلل

 جهةنهةئت تمة و ئممتوئئنة نا .

  ئمنظمئتا  تائمجفئأ ئ ائ وبرئنفمارئدنةيلئد ئ وبرئن افررئنمنمل ئأ ئت تيجلةئ

 تإل تيمةئدنةيلئدل ئللاا رئن لافرئلاليئمب لمرئ  ل ئأجلنت ئ  لز جئت نول يتئت ل  ئ

ئأجنت ئممالور.لحة ارئ ائتتمانئ   ئ

ملل ئفيت للرئأجمللرئت  حلليت ئمجللفئأ ئت نللففئتا  لل ئ)ت نللفت  (ئ و وبللة ئت نفماللرئهلل ئ

.ئ هلزهئت بفنلرئت مهة الرئائتنتنليئ وبلرئTelson وبرئ+ئقفنرئمهة ارئت م ئدزجلئ11

ئ بابارئ ت جفئ  ئأجمرئأم ت ئقواورئم ئت  حيت ئ تضميئأثمة ئت مم ئت جمام .

ت للنف ئمختن للرئدمللفئت فلليفئتامللةم ئ ت خوالل رئئ  لل ئننلل ئت  للةا ئت لل  ئ وبللة 

 انفتفئهزتئتإلختنتائ  ئت يتلئت نوالةئمل ئت  حليت .ئ ت  وبلرئت  ةفالرئدحليئات جلفئ

 ائ  ئتاف تيئت  ةمورئمل ئت  حليت ئت لفماةئمثلائت ليلل يئ  تل ئ ل ئهلزهئت  ة لرئ

 ت لرئأمهةئم  مرئم ئتيجةئدنةيلئد ئلاا رئيقابرئم ج فلئ ل ئت جهلرئت نو الرئ ل قئ

ت حللليجئ تإل لللتيمةئممثولللرئنللللاا تا ئ تقنتلللا ئدوللل ئجلللةمن ئ ت لللرئت حللليجئ هملللةئ

ئت لاا تا ئت فنياتا .

 الزوائد البطنية:

ئت بيمة ئت حيجاة .-أ

   ئتامث ئ)آ رئ ضعئت نا (ئ9رئئ8ن ت فئت  وبة ئت نفمارئ-ل

ئ  ئت ز يئ)آ رئت  اةف(ئ9ن ت فئت  وبرئت نفمارئئ-جـ
 

 Analcerci القرنان الشرجيان: - أ

ت جفئدةفلئ  ئ ائم ئت ز يئ تامث ئ قلفئت ل  ئف اولرئزت ئدبلائ ثاليلئمثلائت  لمجئ

ت اض رئأ ئقللايلئ مب لمرئ  ل ئدبلائ ملةئ ل ئت ليلل يئأ ئقللايلئ لاليئمنبولرئ

مثائت جيتفئأ ئتت  ي   ئح ائماقفئت تخفمهةئت  حيلئ  ئت ف ة ئ ت هجل مئ ملةئ ل ئ

 ملةئ ل ئماةف)  يالة (ئت يدلةشئت لللايئئ نيلئت نج نئأ ئتت  يئ   ئخاةحامئ وتماس

 ت زسئاناشئ  ئت مة .

ئ
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  External senitalra of أعضاء التناسل الخارجية في اإلناث: - ب

تت   ئآ رئ ضعئت نا ئت مم زجارئم ئثابئأن تجئمل ئت ن ت لفئت تمة لوارئدول ئحل ائ

ئتخيجئمل ئ يابالة ئت نبلائت نفمالرئت ثةمملرئ ت تة لنرئValvesلمةمة ئأ ئملةياعئ

 ه :

 ه ئاخيجئم ئ ياباة ئ  تيمرئت نبورئئزوج :ن ال :ا:ات البطنية أو األ:ا:ية: -1

ئت نفمارئت ثةممر.

 ه ئاخيجئم ئ ياباة ئ  تيمرئت نبورئئزوج :ن ال :ا:ات الداخلية أو الخلفية: -2
 ت نفمارئت تة نر.

 ه ئاخيجئأاضة ئم ئ ياباة ئ  تيمرئئزوج :ن ال :ا:ات العلوية أو الجانبية: -3
 رئت نفمارئت تة نر.)ظهيس(ت نبو

أ ئنمنم ئآخيئأ ئت ن جئت ثةم ئ ت ن جئت ثة بئاخيجة ئم ئأ تيمرئت نبورئت نفمارئ

 ت تة نر)ن جئ ت فئمتاي ئ   ئن جا (.

 اختوفئح ائ تي الئآ رئ ضعئت نا ئنةختافئت  حيت .ئ ه ئلايئم ج فلئ مةئ

 ئقفئتت  يئ و ايئ  ئأم ت ئت بمائ قفئت   ئللايلئ ما  رئ مةئ  ئت ليل يئأ

 مةئ  ئت جيتفئ ابئت   ئآ رئ ضعئت نا ئف اورئ ق ارئ متفتخورئمعئننضهةئ

مجفئأ ئت لمةمة ئت    ئئ Thripsن ابئت   ئمتمة  ر.ئ   ئ حيت ئت تينسئ

   ئ نيئم ممرئ)أمةنال(ئاميئم ئخا هةئت نا ئ هزهئتإلنيئتزم  ئت  حيلئم ئثبلئ

ئثمئتضعئت نا ئفتخائت منة .ئت منةتة ئن ت فهةئ)آ رئ ضعئت نا (

  لل ئ ثالليئملل ئت  حلليت ئلحللة ارئتاجم للرئمثللائحلللة رئم للائت ن للائتت لل يئ اهللةئآ للرئ

 ضعئت نا ئ   ئآ رئ  عئ) ابئأ ئحلة رئم ائت ن لائاتت لةثي(ئ تلفت عئنهلةئت  حليلئ

ئد ئما هةئ د ئت ممو رئ ه ئتتي لئم ئتاجنت ئت تار:

  ياباة ئأ ئ  تمائت لمةمة ئ  ئآ رئ ضعئ ه ئت ت ئتبةنائتئت لاة حئت حاتامار: -1

ئت نا ئ ه ئدنةيلئد :

ن جئم ئت لاة حئابةنائ ياباة ئت نبورئت نفمارئت ثةممرئ انيفئنـئت لاة حئت مثوثرئ - أ
Triangulat plates. 

خم رئلاة حئتبةنائ ياباة ئت نبورئت نفمارئت تة نرئ ه ئدنةيلئد ئن جئم ئ - ب
 Oblang جئم ئت لاة حئت م تفاورئ نئQuadrate platesت لاة حئت ميننرئ

platesلاا رئ ت فلئمت  فرئئ Medianئ. 

تاجنت ئت  ةفلئت م تنمورئ  ئدموارئت  خنئ)ت و ع(ئ ه ئتبةنائت لمةمة ئ  ئآ رئ -2
  ضعئت نا ئ ه ئدنةيلئد :
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اخيجة ئم ئت فيفئتامةم ئ ولاا تا ئت مثوثتا ئ ام ماة ئ:  Styletsالر:حان  - أ
هةئت ما ئفقاقئ همةئابةنا ئن جئت لمةمة ئت  او ئ  ئآ رئ   ئت خوفئ أفيت هةئن

  ضعئت نا .

نت فتة ئتخيجة ئم ئت فيفئتامةم ئ ولاا تا ئئ:Stylets sheathالغ:د  - ب
ت م تفاوتا ئثمئتوت مة ئ   ئت خوفئرئ ت  مة ئدمفئنفتاتهمةئ متاةخة ئانيفئنبمتاة ئ

ت  فحئت  او ئ  ائجةملئثمئتمفت ئ  قئت يم ة .ئ ا جفئدو ئئsting bulbت لمفئ

ني نئف   ئامن قئفتخائتج افئف   ئامتفئدو ئت  فحئت نو سئ  ائم ئت يم ا ئ
ن ابئات ي ة ئ   ئتامةمئ    ئت خوفئمعئت تاةظهةئن ضنهةئ ا   ئت ثاثرئ  ئ
  فهةئقمةلئاميئممهةئ  يتنئت لففئت  ةمرئ   ئج مئت ايا ر.ئ ابةنائت لمفئت ن جئ

 ت نا .ت فتخو ئ  ئآ رئ ضعئ

ن جئم ئن ت فئتخيجة ئئ:Plap-like appendageالزائدة الشبيهة بال:ل:س ئ-جـ

م ئت فيفئت خوا ئ ولاا تا ئت م تفاوتا ئ تبةنا ئت ن جئت نو سئ  ئآ رئ ضعئ

 ت نا ئ همةئلايئمب متا ئ تحنهة ئت مامس.

  ه ئت ت ئتاينئتإل يتنت ئت  ةمرئ ه :ئ:Poison glandsالغدد السا:ة  -3

 ه ئأمن نارئت ح ائتللئ  يتنتتهةئ  ئمخن ئئ:Acid glandالح:ضية  الغدة - أ
 .Poison sacانيفئن اسئت  مئ

 ه ئأمن نارئت ح ائ تللئ  ئقمةلئنلة بيلئمل ئ ت لرئ: .Alkaline gالغدة القلوية  - ب
  اسئت  م.

 Copulatory apparatusآلة السفاد)أعضاء التناسل الخارجية في الذكور( ئ-جـ

اةفئم ئثاثلرئأن تجئمل ئت للمةمة ئ وهلةئخةيجلرئمل ئ  لتيمرئت  وبلرئتت   ئآ رئت  : 

 ت نفمارئت تة نرئ ه :

ئ.Claspersت ن جئتا ائا م ئت بةن ئ -1

 .Parameresت ن جئت ثةم ئا م ئت بفعئت جةمنارئ)لافئت بضال(ئ -2

 .Penisت ن جئت ثة بئا   ئدض ئ ت فئه ئت بضالئ -3

 

ئ.aedeagusت تز ايئئ ت ن جة ئت ثةم ئ ت ثة بئا  مة ئمنة ئدض 

 ح ائآ لرئت  لاةفئاختولفئ ختا لة ئ ناليت ئ ل ئتامل ت ئت مختوالرئ و حليت ئ  ل ئننل ئ

ت  حلليت ئملل ئت مم لل ئلاللةلئت مبنضللة ئت وللزت ئا للتنما ئأ ة للة ئ لل ئت بللن ئدولل ئ

ئتامث ئأثمة ئت  اةف.

 ت تنمائآ رئت  اةفئ لارئتب امارئمهملرئانل ائدواهلةئ ل ئت تايقلرئنلا ئتاجملةسئ ل ئ

ئتام ت ئت متبةينر.
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ئ

 Development & metamorphosis    الن:و والتحول:

تنفأئمنظمئت  حيت ئ اةتهةئنة ناضرئ    ئهمةجئنن ئت  حليت ئتضلعئأ الة ئ ز لجئ

متاجللرئ  تاةظهللةئنة ناضللرئفتخللائت للي مئ  للا ئت ابللسرئ تضللعئت  حلليت ئناضللهةئ لل ئ

) تللا(ئأ ئ فللعئأ ئلل يئمختواللرئ)تمظليئت ي للم(ئ بلفئا لل  ئ ليفبئأ ئ لل ئمجم دلة ئ

أ اللةسئ اؤخللزئت نللا ئأحلل ةا ئمختواللرئ مملل ئت م للتفايئ ت ناضللة سئ ت مللفنلئ تاموللسئ

ئ ت ممب شئ ت مخففرئ تضعئت  حيت ئناضهةئ  ئأمة  ئمختوارئ ثايل:

دو ئأ فحئتا يتقئت منةتارئدو ئها رئ فعئ مةئ  ئف فلئت بف ئأ ئ يتفبئ مةئ  ئ-أ
ئت ئ ةقئت زيل.ت زنةلئتانا ئأ ئ تائ مةئ  ئ اةي

 فتخائأم جرئت منة ئ مةئ  ئت تينس.-ل

 فتخائأم جرئت ثمةيئأ ئدو ئ ف هةئمةئ  ئزنةنرئت اة هرئ أن ئفقاقئت يمة .ئ-جـ
ئدو ئقوفئ ابة ئتاحجةيئ مةئ  ئ اةيت ئ ابة ئأحجةيئت اة هر.ئ-ف
ئدو ئت  ن لئ مةئ  ئ ة رئت  ة ئت ت ئتلالئت  ن لئت مخن مرئ)ت   س(.-هـ
ئت تينرئت يفنرئ مةئ  ئت جيتفئ ت  اةي.  ئئ- 
ئدو ئأ فحئت ماةهئ مةئ  ئت نن  .ئ-ن
ئ  ئتادحةشئ مةئ  ئ ة رئت نمةناي.-ح
ئدو ئت جفيت ئ   ئت حب قئ مةئ  ئت ليتلاي.-ف
ئفتخائأ ئخةيجئت نة ائ مةئ  ئت  حيت ئت فااوار.-ج
ئ

 :Hatchingالفقس 

نلبختافئت  حليت ئرئ بلفئ ه ئدموارئخي جئللةيئت  حيت ئمل ئت نلا ئ تختولفئ
 eggت جفئأح تجئأ ئلاة حئلونرئ)تنيفئنماجليت ئت نلا (ئتلف عئلفلة ئت ناضلرئ

capلل ئت خللةيجئ نللز جئاللتم  ئت فلل يئئ–ت م جلل فئ لل ئنللا ئننلل ئت  حلليت ئئ-ئ  

ت  حيسئم ئت خي جئ مةئ  ئنقئت ايتشئ قفئت فبئت ماجيت ئثبنة ئ  ئقحيلئت ناضلرئ
ت  حيت ئفيابهةئ   ئت خلةيجئنة لتنمةائ    هلةئئ مةئ  ئت نيتلاب.ئ قفئتؤخزئللةي

ئت نو ارئ  ئقي ئقحيلئت ناضرئ مةئ  ئ يحاارئتاجم ر.

 مةئزز يئ ةنبة ئتتخوصئللةيئت  حيت ئم ئجوفهةئأثمة ئت ممل ئمليلئأ ئأ ثليئ تنليفئ
ئ exuvium ا م ئت جوفئت مملن  ئنجولفئتإلم لا ئئEcdysisهزهئت نموارئنةإلم ا ئ

 ت ح ائت زسئتؤخزهئت  حيلئأثمة ئ ائ تليلئئ stadiumاخا ئنة اتيلئ ت مفلئنا ئتإلم 
 دمفمةئتلائت  حيلئ  ل ئلل يتهةئت  ةمولرئتنليفئ ام لزئنلة ف يئئ Instarنة مظهيئ
   ل ئتللائت  حليلئ  ل ئمظهيهلةئتاخاليئاجللئأ ئتمليئئadult or imagoت الة عئ

ئت  حيلئنتلايت ئح وارئتنيفئ  ئمجم دتهةئنة ت  ا.
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 :Metamorphosisالتحول   

ه ئت تلايت ئت ت ئت فبئ  ئح ائت  حيلئم ئ ق ئ ب هةئم ئت ناضرئ  ل ئأ ئتللايئ
 حيلئاة نر.ئ   ئت  حيت ئدم مة ئاختوفئمةا لفبئنهلةئمل ئت ل ائأ ئتفل يئرئ ال ئ
ت  حيت ئدفامرئتاجم رئمجفئأ ئت  حيلئدمفمةئتابسئم ئت ناضلرئ بمهلةئتحلن ئأن اهلةئ

ئ ل ئللليئت  جلمئ دلفمئممل ئ)مضل ج(ئت جهلةنئت تمة لو ئتمةمة ئ ائتختولفئدمهملةئ ا
    ئتلائهزهئت  حليلئت لللايلئ  ل ئفل يئت  حليلئت  ةمولرئ)ت اة نلر(ئ بمهلةئتم لووئ
دفلئ م اخة ئ.ئمثائهزتئت م  ئم ئت ت  ائت فبئ ا ئتلايت ئن افرئلاليئمو  ظلرئ

 تضلحئ  ز جئت م ئنة  حيت ئدفامرئت تف ي.ئلايئأ ئمنظمئت  حيت ئتميئنت ل ائ
 ابئا فبئنهةئفيجلرئأ نليئمل ئت ت ل ائ ت لم ئ حليت ئزت ئت ل ائ)زت ئتفل ي(ئ
 ا للفبئ لل ئت  حلليت ئت مجم للررئ  اهللةئام لل ئتمااللنئأفلل تيت ئ ثالليلئمثللائت   ياللة ئ

ئ ت ايقة ئ ت نزتيب.

 :Nymphالحورية 

دنةيلئد ئ حيلئ فاثرئت   ئتختوفئد ئت ف يئت اة عئ  ئدفمئ  تمةائمم ئتاجم رئ

ت تمة وارئ تلائت   يارئ   ئت ف يئت اة عئ    ئت مم ئ  ئهزهئت  ة رئ تادضة ئ

ئلايئمل  لئنف يت نزيت .

 :Larvaاليرقة 

دنةيلئد ئف يئ حيسئاختوفئتختا ة ئ نايت ئ  ئت ح ائد ئت ف يئت اة عئ  ز جئ  ئ

تي الئأجنت ئت امئ دفمئمض جئت جهةنئت تمة و ئ تي الئتادا .ئ تمم ئت ايقرئ   ئ

ت اة عئد ئفياقئت  ائمنبفئ)دفلئ م اخة (ئا   ئمل  نة ئنف يئت نزيت ئئت ف ي

ئ تنيفئت ايقرئنة ف يئت ملتزس.

ئ:Pupaالعذراء 

دنةيلئد ئف يئ حيسئ ة  ئلايئقةفيئدو ئت تلزارئ ا م ئ)ف يئت يت ر(ئ ه ئ

ات  فئنا ئت ايقرئ ت  حيلئت  ةمورئ  ئت  حيت ئزت ئت تف يئت تةمئ)ت  ةما(ئ ت فبئ

تلاايت ئ ثايلئاتح ائ ا ئج مئت  حيلئ)ت ايقر(ئ أدضةإهةئت فتخوارئم ئجفافئن ئ

ئ   ئاا مئت تاةجة ئت ف يئت اة ع.

ئت ماةف. همةجئم  ئآخيئم ئت   ياة ئا م ئ

 :Naiadالنياد )عروس البحر أو حورية ال:اء( 

 ت ماةفئا جفئ  ئت  حيت ئت مة ارئزت ئت تف يئت مةقصئ  اهةئاابسئت نا ئد ئ

ئ.ئت ماةفياة ئللايلئتناشئ  ئت مة ئتنيفئنة مئ  
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ئ ت ماةفئاختوفئد ئت  حيلئت  ةمورئ  ئدفلئأحاة ئأهمهة:
 ت   ئت ثل يئت تما ارئمباور.-أ
 اتماسئد ئفياقئت خاةحام.-ل
ئدفمئمض جئتادضة ئت تمة وار.ئ-جـ
ئأجنت ئت امئت بةيضرئت تخفمئ  ئتإل تيتس.ئ-ف
ئور. تايجائف ادفمئمم ئتاجم رئ-هـ

ئ ا جفئت ماةفئ  ئزنةنرئمةا ئ ت يدةحة .
 

ئTypes of Metamorphosisأنواع التحول: 

  ا ئتخيجئت للةيئ: Ametabolaحشرات عدي:ة التحول )عدي:ة األجنحة(-1

م ئت ناضرئ ه ئتحن ئتان ا ئتمةمة ئأثمة ئمم هةئ  ت ت ئ  ئت ح ائت خةيج ئأ ئ  ئ

 مة وارئ مةئ  ئت  مجئت اض .ت تي الئت فتخو ئدفتئمض جئتادضة ئت ت

  ه ئامب مئ   ئم دا :ئ:Metabolaحشرات ذات تحول )ذات أجنحة( -2

 ئ:Paurometabolaتحول ناقص تدريجي  - أ

  ا ئتناشئت   ياة ئ  ئماسئت نا رئ)ت م ة (ئت ت ئتناشئ ا ئت  حيت ئت  ةمورئ

 ئت مي نرئرئ تحنههةئم ئت مة ارئت م ي     جارئ  ئتحةن ئأجنت ئت امئ  ز جئت نا 

أمةئتاجم رئ أدضة ئت تمة ائ تمم ئتفياجاة ئأثمة ئتإلم اخة ئت متتة ارئ م ئأمثوتهةئ

ئت جيتفئ ت ليل ي.

 :Heterometabolaتحول ناقص :تباين  - ب

  ئنن ئخةيجارئتاجم رئ)ت يدةحة ئ زنةنرئمةا (ئاا ظئأ ئت   يارئ)ت ماةف(ئ

تناشئت ماةفئ  ئت مة ئرئناممةئت  حيلئتناشئداحرئمخة ارئ مناحرئت  حيلئت  ةمورئ زئ

ت  ةمورئتناشئدو ئتاي ئرئ ز جئمجفئأ ئت ماةفئ  ئخاةحامئ)خةلرئنة تماسئ  ئ

ت مة (ئرئ  ز جئت حارئت  او ئت  ي ئإلم ةجئت ايا رئ  ئت مة ئرئ دمفمةئتت  ائ

هزهئت   يارئت مة ارئ)ت ماةف(ئ   ئ حيلئ ةمورئمجفئأ ئهزهئتادضة ئت خةلرئ

حرئ  ئت مة ئتختا ئف نرئ ت فل.ئ امفنقئدواهةئنةق ئت لاة ئت ت ئت جفئ  ئنة منا

ئت  حيت ئزت ئت تف يئت تفياج .

ئ

 :Holometabolaحشرات ذات تحول تام )الكا:ل( )داخلية األجنحة( -1   

  ا ئاابسئت نا ئد ئايقة ئتختوفئتمةمة ئد ئت  حيلئت اة نرئ  ت ئ  ئت ح ائ

 ؤجنت ئت امئ تايجائ ت ن ت فئو ئ  ز جئ  ئفنة نهةئت ظةهيسئأ ئت تي الئت فتخ

تاخيبئمختوارئتمةمة ئ ت جفئ هةئدا  ئن افرئ بفرئ أدضة ئت تمة ائ اهةئدو ئ ة رئ

أ  ار.ئ تميئت ايقرئنؤف تيئايقارئمختوارئتت  ائننفهةئ   ئف يئت نزتيت ئت زسئ
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ت ئتلائ   ئا فبئ ا ئمجم درئم ئت تلايت ئت محفرئت فتخوارئ)لايئمو  ظ (ئ 

خةلرئت  حيلئت  ةمور.  ائتادضة ئت جفافهئ  ئت  حيلئت  ةمورئتمحؤئد ئنيتدمئ

تظائ ةممرئف تائ اةلئت ايقرئ ائتمحفئ ائ  ئف يئت نزيت ئ ت   ئأدضة ئت  حيلئ

ت  ةمور.ئ ا جفئهزتئت م  ئم ئت ت  ائ  ئيتلئت  حيت ئفتخوارئتاجم رئمثائلمفارئ

 جمة ا )ت نن  ئ ت زنةل(ئ لحة ارئتاجم رئ  يحاارئتاجم رئ)ت خمة س(رئزت ئت

ئتاجم ر.

ئفرط التحولهزتئ ا جفئم  ئآخيئم ئت ت  ائ)ت تف ي(ئا م ئ

Hypermetamorphosisا جفئ  ئقواائم ئت  حيت ئزت ئت ت  ائت  ةمائئ 

أ ئأ ثيئم ئتاف تيئت ايقارئمختوارئنحفلئد ئننضهةئ  ئت ح ائ.ئ ا   ئ ا ئتثمة ئ

ئ ئم ئت ت  ائا جفئ  ئت  حيت ئت فااوار. هزتئت م 

ئ

  Types of larvae أنواع اليرقات:

تمب مئايقة ئت  حيت ئدو ئأ ةسئفيجرئت مم ئت جمام ئت ت ئت   ئدواهةئأثمة ئت ابسئ

ئ   ئتام ت ئت تة ارئ)تمظيئأف تيئت مم ئت جمام ئ ةنبة (:

 ايقة ئا ةفئا   ئخة اة ئ ت نا ئت زسئتابسئمم ئهزهئتئاليرقات ذات األرجل األولية: -1

م ئت محئ دو ئز جئتخيجئت ايقة ئ  ئ ة رئمن يلئم ئت مم .ئتنباائت نف ئ اهةئلايئ

 تضحئ ن ت فئت يأسئ ت لفيئأثيارئ م ئأمثوتهةئنن ئت  حيت ئلحة ارئتاجم رئ

 فتخوارئت تفاا.

يئ تابسئت ايقرئ  ئف  االسطوانية تنيفئأاضة ئنة ايقة ئاليرقات عديدة األرجل:  -2

متبفمئد ئت م  ئت  ةنقئ  اهةئتظهيئتايجائت لفيارئ)ت  بابار(ئ تايجائت نفمارئ

)ت  ةزنر(.ئ  ز جئتظهيئت ات ة ئت تما ارئ ج مهةئت ف تم ئت ح ائ  ي تهةئنفا رئ

مظيت ئ ضنفئأيجوهةئرئ جفتيئت ج مئ اهةئقواائت  اتا ئ م ئأمثوتهةئايقة ئت  حيت ئ

  يحاارئتاجم ر.

 تظائت ايقرئم ئهزتئت م  ئأف ائمفلئفتخائت نا ئ ت ئاألرجل:  اليرقات قليلة -3

  ئت مم ئ ام  ئتماانئم دا ئئتتاح ئأيجوهةئت نفمارئناممةئت تمائأيجوهةئت لفيار

 حة نا ئممهة:

تحن ئ حيلئ ةمن فاةئرئ ه ئزت ئج مئئ:Campodeiformاليرقات ال:نبسطة  - أ

 رئ مةئ  ئايقة ئنن ئماوفحئ)ممضلف(ئ ثايئت  اتا رئمحف ئرئ يانرئت  ي

 أ فئت م ئم ئئF. coccinellidacت خمة سئتايضارئ ايقة ئخمة سئأن ئت نافئ

 (.ant-lion)ئئ O. Neuropteraيتنرئحن ارئتاجم رئ

 ه ئزت ئج مئملفئت ف تم ئزت ئأيجائ: Scarabaeiformاليرقات ال:قوسة  -ئل

رئيأ هةئمحةفهةئقواارئئ”C“لفيارئقلايلئ ج مئ  م ئمب سئدو ئح ائ يفئ



26 
 

ضخمررئتناشئت  ئ فحئت تينرئ م ئأمثوتهةئايقة ئت جنةائم ئ لاورئ

F.Scarabidae رئم ئيتنرئلمفارئتاجمئ O. Coleopteraتنيفئأاضة ئئ 

 نة ايقة ئت جنوار.

 ه ئم  ئمحتقئ  ئ ثايئم ئت  ةا ئم ئت م  ئقواائ :اليرقات عدي:ة األرجل -4

أمثوتهةئايقة ئخمة سئت نب ائئتايجائ   مهةئ بف ئ ائأيجوهةئت لفيارئ م 

 ت   سئ ايقة ئت زنةلئ قفئت   ئ وبة ئت ج مئمن فلئنةاح تجئأ ئت   ة فئ

ت و مارئت ت ئت ةدفهةئدو ئت  ي رئ.ئ تختوفئد ئت ايقة ئزت ئتايجائتا  ارئ

 نتنباائت ج مئت  تضحئ ظه يئت ثل يئت تما ارئ ت   ئتاجهنلئت فتخوار.

 

 Coco on formation تكوين الشرانق:

 ثايئم ئأم ت ئت ايقة ئتم جئ  ائما هةئحيمبرئم ئت  يايئقنائأ ئتتنزيئ ز جئ

   ئت م ئما هةئم ئتؤثايئت ن تمائت ج ارئ م ئتادفتفئت فنانارئ قفئت   ئهزهئ

ت حيمبرئم ئت فا ئرئت نللرئت خحلئ ز جئتننة ئ وظي فئت ت ئتناشئ اهةئهزهئ

ئت ايقة .

ئ

 Types of pupaeأنواع العذارى: 

  اهةئت   ئقي  ئتا تحنةيئ تايجائ تاجم رئلايئموتلبرئالعذراء الحرة:  -1

 نج مئت  حيلئ مةئ  ئدزتيت ئت م ا.

  اهةئت  ئقي  ئتا تحنةيئ أجنت ئت امئ تايجائ تاجم رئئالعذراء ال:كبلة: -2

موتلبرئتمةمة ئنج مئت  حيلئ ائاظهيئ ائتخفافئخةيج ئافائدو ئم ة ئ ج فهةئ

   ئت  حيت ئ يحاارئتاجم ر. مةئ

  اهةئت   ئت نزيت ئملوارئنة جوفئت ايق ئتاخايئننفئتام ا ئئالعذراء ال:ستورة: -3

 ه ئا   ئلفة ت ئخةيجاة ئممالا ئد ئج مئت نزيت ئت ت ئئPuparium انيفئنـ

 نفتخو ئ ا   ئهزتئت لفة ئنيماواة ئأ ئت ف تماة ئ مةئ  ئدزتيبئت زنةل.ئ

 

 Emergence كا:لة :ن الشرنقة: خروج الحشرة ال

ئتختوفئفيابرئخي جئت  حيت ئم ئت حيتمقئنةختافئأم تدهةئ ة ت :

ئتبي ئت  حيت ئزت ئأجنت ئت امئت بةي ئجن ئم ئت حيمبرئ   ئتخيجئممهة.-أ

تحقئنن ئت  حيت ئفيابهةئ   ئت خةيجئن ت فرئأدضة ئخةلرئ  ئيأ هةئأ ئ-ل

   ئت ممفبرئت لفيار.

ت  حيت ئ)ت ايقة (ئ ت رئم ئت حيمبرئ   ئتخيجئممهةئأ ئدمفئئقفئتنب ئنن ئ-ج

ئفيابهةئدمفئت   هةئ   ئ حيلئ ةمورئ مةئ  ئف فلئت  يايئت خي دار.ئ
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تزخيجئت  حيلئت  ةمورئ ة ا ئم ئ مهةئتنوائن ئجن ئم ئت حيمبرئ تتم  ئم ئ ت هةئئ-ف

ئ ت خي جئممهةئ مةئ  ئف فلئت  ياي.

ئ

 Life cycleدورة الحياة: 

نيفئمي يئت  حيلئ  ئأف تيهةئت مختوارئتنتفت ت ئم ئت ناضرئ ت ئخي جئت  حيلئا

 ت مفلئت ت ئت تليقهةئت  حيلئإلتمةمئف يلئ اةتهةئئGenerationئت جاات  ةمورئنة مئ

رئ مفلئت جاائتختوفئنةختافئت  حيت ئ تننة ئ ظي فئت نا رئنمفلئت جااتنيفئ

ئتفئت لزت ار. خةلرئفيجرئت  يتيلئ ت يف نرئ ت  يئت م 

قفئا   ئ و حيلئجاائ ت فئ  ئت  مرئ مةئ  ئنن ئت خمة سئأ ئقفئا   ئ هةئأ ثيئ

م ئجاائ مثا ئف فلئ يقئت بف ئ هةئ ننرئأجاةائ  ئت  مرئ   ئت م ئمثا ئخم   ئ

جاا ئ  ئت  مرئ   ئنن ئت  حيت ئقفئا تليقئت جاائت  ت فئدةما ئأ ئثاثرئ مةئ

تاحجةيئ   ئنن ئأم ت ئت  ا ةفتفئا تليقئت جاائ  ئنن ئت يدةحة ئ مةخيت ئ

ئدةمة .ئ17ت  ت فئ

 

 The internal anatomy التشريح الداخلي

ت لي ئم ئت تحياحئت فتخو ئه ئت ت يئت منو مة ئد ئتي الئتادضة ئت فتخوارئ

 مني رئت تي الئت م اج ئت فقاقئاجنت ئت نض ئت مختوارئ ت زسئاإفسئ   ئمني رئ

ام ممةئد ئ ااارئآفت ئت  حيت ئ وظ تهيئت مختوارئم ئتلزارئ  خيتجئت  ظاارئ ز جئ

ئ تماسئ ت ةثي.

 Digestive System الجهاز الهض:ي:

 ه ئاتي لئم ئت بمةلئت هضمارئ مو بةتهةئ ه ئت لففئت ونةنارئ أمةنالئموناج ئ.ئ

 ت بمةلئت هضمارئدنةيلئد ئأمن نرئاختوفئف  هةئ  ئت  حيت ئت مختوارئ بفئت   ئ

 ة ارئ ف ائت ج مئأ ئأف ائن ثايئ تلنحئموتارئ   ئقواائم ئت  حيت ئت   ئم

ت بمةلئت هضمارئن افرئ قلايلئ  ئ ائأف تيئت  حيلئأمةئ  ئلة نارئت  حيت ئ نةفلئ

مةئتتلايئأجنت هةئأثمة ئت تف يئم ئ ابئت ح ائت خةيج .ئ نلارئدةمرئ ب ئأف ائ

بئدو ئت نلةيت ئ أقليهةئه ئت بم ت ئت هضمارئت جفئ  ئت  حيت ئت ت ئتتلز

ئت ت ئتتلزبئدو ئتام جرئت منةتارئ ت  ا تمارئت لونر.ئا جفئنن ئت ح تز
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 Alimentary canal أوالً: القناة الهض:ية 

ئممةفقئأ  ارئه :ئ3تمب مئت بمةلئت هضمارئنة م نرئ محؤتهةئت جمامارئ   ئ

 Fore-gut ت فيمئت من ئتامةم ئ)مننيئ م (ئامحؤئ بمنمةفئأمةم ئم ئفنبرئتإل -ئأ

(Stomodaeum) 

ت من ئتا  فئ)ت منفل(ئالائنا ئت من ئتامةم ئ ت خوا ئ امحؤئم ئتامف فيمئ -ئل

Mid-gut (Mesenteron) 

-Hindت من ئت خوا ئ)مننيئحيج (ئامحؤئ بملمةفئخوا ئم ئفنبرئتإل ت فيمئئ-جـ

gut (Proctodaeum) 

فئ تضحئ  ئت تي الئت م اج .ئ اإفسئهزتئتإلختافئ  ئت محؤلئت جمامارئ   ئتختا

  ابئأ ئت من ئتامةم ئ ت خوا ئامحؤئ بمنمةفئم ئجفتيئت ج مئ همةئاحنهةم ئ  ئ

ئت تي الئت م اج ئ انفمهمةئجوافئم ئت فتخا.

 Fore-gut ال:عي األ:ا:ي -1

 اتي لئجفتيئهزهئت ممفبرئم ئت فنبة ئت تة ارئم ئت فتخائ   ئت خةيجئدو ئت ت ت  :ئ

.ئئ.Peritoneal mرئلحة ئنيات م ئئ.epithelial Lفنبرئفا ارئرئئintimaنفةمرئ

ئ امب مئت من ئتامةم ئ   ئتاجنت ئت تة ار:

 

 Pharynx:البلعوم 

 ه ئت ممفبرئت م ل يلئنا ئممفبرئت تج افئقنائت ام ئ)ت تج افئت م ل يئنا ئ

مفبرئأجنت ئت امئ ت حارئت نواة(ئ ت مي ئ اتلائنة نون مئدضا ئم  نرئتمحؤئم ئم

ئت جنهرئ قمرئت يأس.

 ال:رئ: 

دنةيلئد ئأمن نرئن افرئم تبامرئتمتفئم ئت ممفبرئت خواارئ ويأسئ   ئت جن ئتامةم ئ

م ئت لفيئ تختوفئ  ئت ف ائنبختافئت  حيت ئ ه ئزت ئثماة ئف  ارئت ةدفئ

ئدو ئ ت ة ئتج ااهةئدمفئ متا هةئنة لزت .

  Crop   :الحو لة

 ئ ه ئدنةيلئد ئ ت ة ئ  ئت جن ئت خوا ئم ئت مي ئت جفئ  ئ ثايئم ئت  حيت

 تختوفئ  ئح وهةئتختا ة ئ نايت ئنبختافئت  حيت ئ جفتيهةئيقاقئ مةئأ ئ

ت نضا ئت م افرئنهةئضناارئت ت  ا .ئ ه ئزت ئتت ة ئ نايئ ت   ئت جن ئتا نيئ

م ئت من ئتامةم ئ  ئت ليل يئأ ئت   ئدو ئح ائتت ة ئجةمن ئم ئأ فئج تملئ
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ت مي ئ مةئ  ئت  اةيئأ ئت   ئزت ئتت ة ئ نايئ تتلائنة مي ئد ئفياقئأمن نرئ

ئي انرئ مةئ  ئت  حيت ئزت ئت جمة ا .

 ت  ظاارئت ي ا ارئ و  لورئه ئت نمائ مخن ئمإق ئ ولزت ئ   ئنن ئت  حيت ئ

اتمئمنجئت لزت ئنة نلةيت ئت هةضمرئأثمة ئ ج فهئ  ئت   لورئ مةئا فبئ  ئ

مرئتاجم رئ) ابئاختوفئت ونةلئت ماينئن ت فرئت لففئت ونةنارئت  حيت ئم تبا

  ز جئ  يتنئت من ئتا  فئت مةيئ   ئتامةمئنة لزت ئت م ج فئنة   لورئ نز جئاتمئ

أ نيئجن ئم ئدموارئت هضمئفتخائت   لور(.ئأمةئ  ئحلة رئم ائت ن ائاختوفئ

ت ن ائفتخائئي اقئتانهةيئمعئتمنامة ئت ونةلئ ات  ائت ي اقئ   ئ ة ا

أمةئف يئئHoney stomachئمنفلئت ن ات   لورئ افوقئدواهةئ  ئهزهئت  ة رئ

ت   لورئ  ئدموارئتإلمتلةصئ م ف فئ ابئاتمئد ئفيابهةئتمتلةصئت فه  ئ

 مةئ  ئت ليل يئتاميا  .ئ تونلئت   لورئف يت ئهةمة ئأثمة ئدموارئتإلم ا ئ

ئممةئانمائدو ئحقئت جوافئت بفام.ئ ابئتمتوئئنة ه ت ئ نز جئاتمففئمبفمئت ج م

ئ

  Gizzard القان ة

تبعئخوفئت   لورئ ت   ئتةمرئت ت  ا ئ  ئت  حيت ئزت ئأجنت ئت امئت بةي .ئ

   ئهزهئت  ة رئتمم ئت نفةمرئت فتخوارئ  ئل يلئأ مة ئ اتامارئق ارئ)تظهيئ  ئ

رئ.ئ قفئأ مة (ئ ت   ئت نضا ئت فت يارئق ارئدةليلئ  ما ئ8-4ت بفة ئت نيض ئ

ت جفئت بةملرئ  ئل يلئمختن رئمثائم ائت ن ا.ئ ت محئت بةملرئنمي يئت لزت ئ

دو ئف نة ئن افرئننفئتلاات ئ قفئا   ئ هةئ ظاارئف  ئ تلاارئت فنةمئت لولئ

قنائمي يهئ   ئت من ئت مت  فئ مةئ  ئت ليل يئتاميا  .ئ ا جفئ  ئ ثايئم ئ

 ضعئتتلةائت من ئتامةم ئنة من ئدمفئمئCardiac valveت  حيت ئلمةمئ إتفسئ

ئتا  فئانمائدو ئممعئت تيجة ئت لزت ئم ئت من ئتا  فئ   ئت من ئتامةم .

ئ

 Mesenteron ال:عي األوسط -2

اختوفئح ائ تت ة ئهزهئت ممفبرئتختا ة ئ نايت .ئأ اةمة ئتؤخزئح ائت  اسئ أ اةمة ئ

مرئ   ئق ما ئأ ئثاثرئأخيبئت   ئدنةيلئد ئأمن نرئموتارئ ةامنة ئأ ئت   ئمب 

ئأق ةم.

ئأمةئم ئمة ارئت تي الئت م اج ئ جفتيئت منفلئ ه ئ مةئاو ئم ئت فتخائ   ئت خةيج:

  ام  ئتب امئخااةهةئ   ئثاثرئأم ت :ئ: .entric epiطبقة طالئية  -1

 خااةئدمةفارئتب مئنب يتنئتإلمنامة ئ تمتلةصئت م تفئت مهض مر. -ئأ

 ت جفئ يتفبئأ ئ  ئمجم دة ئافوقئدواهةئئ.regenerative cخااةئمجففلئ -ئل

Nidi مافتس(ئت  ئت خااةئت نمةفارئ  ظااتهةئتجفافئت خااةئت نمةفارئت ت ئتهوج.ئ( 
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 ت جفئ  ئدففئقواائممئت  حيت ئ ائتنيفئ هةئئ.Goblet cخااةئ ة ارئئ-جـ

ئ ظاارئ

 لحة ئقةدفسئ -2

 فنبرئدضا ئفت يار -3

 فنبرئدضا ئف  ار -4

 لحة ئنيات م  -5

أ ئ ضعئت فنبتا ئت نضواتا ئدو ئد سئ ضنهمةئ  ئت من ئتامةم .ئ   ئئ اا ظ

نن ئت  حيت ئت جفئت  نانة ئت لزت ارئ  ئت من ئتا  فئفتخائلافئانيفئ

   ئا م ئت خااةئت فا ارئم ئئPeritrophic membraneنة لحة ئم ائت لزت  ئ

ت هضمئ تمتصئنخااةئت تآ ا.ئ  هزتئت لحة ئممازئ امنامة ئت هةضمرئ  ز جئم تتجئ

ت منفل .ئ ه ئااينئم ئخااةئخةلرئم ج فلئدمفئنفتارئت منفلئم ئت لمةمئ

ت اإتفس.   ئ ثايئم ئت  حيت ئانفتفئ فحئت منفلئتت ةدة ئنت  ا ئتمننةجة ئ ا ارئ

 تبعئدمفئئGastric caecaeت ح ائتنيفئنة يف لئت منيارئأ ئت ن ت فئتاد يارئ

  ئت ليل يئئ8 تختوفئ ثايت ئ  ئدففهةئ ا جفئممهةئئمهةارئت منفلئم ئجهرئت مي 

ئ دفافلئ  ئايقة ئت جنةائأ ئت   ئمنف مرئ مةئ  ئايقة ئ يحاارئتاجم ر.

ئ اب مئت من ئت مت  فئنة  ظة فئت تة ار:

 تب مئت خااةئت نمةفارئنب يتنئتإلمنامة ئت هةضمرئثمئتمتلةصئم تتجئتم اائت لزت . -1

ت  حيت ئ ظاارئ خيتجارئ ابئتخن ئنن ئت م تفئاإفسئت من ئتا  فئ  ئنن ئ -2

تإلخيتجارئ  ئت م اجئت فا  ئت منف ئ  ئ تتخوصئت  حيلئم ئهزتئت م اجئنمةئ ا ئ

 .Collembolaم ئ ضا ئ وارئدمفئتإلم ا ئ مةئ  ئ حيلئ    من ائ

  ئت  حيت ئت تا ئتتلزبئدو ئت فمئاونلئت من ئتا  فئف يت ئهةمة ئ  ئت واائ -3

  هام جو نا .  خيتجئت

اونلئت من ئتا  فئف يت ئهةمة ئ  ئ خيتجئت  ة  ا مئ ت ا  ا يئدو ئل يلئأماحئ -4

تؤخزئح ائت  نانة ئمثائ ين مة ئت  ة  ا مئأ ئ   اة ئت  ة  ا مئ مةئ  ئدزتيبئ

 م ائت ن ا.

 ا فبئنهةئنن ئدمواة ئت تمثاائت لزت  . -5

 تمتلةصئت مة . -6

ئ
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 Proctodaeum ال:عي الخلفي: -3

هزهئت ممفبرئم اجاة ئم ئماسئت فنبة ئت ت ئاتي لئممهةئت من ئتامةم ئ ائئتتي ل

اختوفئدم ئ ائ  ئت نضا ئت فت يارئ ابئتت   ئفتخائ خةيجئفنبرئت نضا ئ

ئت ف  ار.

 م ضعئتتلةائئPyloric valve تت ففئنفتارئت من ئت خوا ئنة لمةمئت نيتن ئ

ت  حيت ئ   ئثاثرئممةفقئ تض رئئأمةنالئموناج .ئ تمب مئهزهئت ممفبرئ  ئمنظم

ئه :

 Smallintestine or ileumتامنة ئت فقابرئأ ئت واة ا ئ-أ
 Large intestine or colone تامنة ئت لواظرئأ ئت ب    -ل
ئ.rectumت م تبامئئ-جـ

 اخيجئم ئت ب    ئ  ئنن ئت  حيت ئنت فلئأد يارئتختوفئ  ئف  هةئنةختافئ

ه ئدنةيلئد ئلي رئ ي ارئت ح ائ دةفلئمةئانينئنفتخو ئدففئتام ت .ئأمةئت م تبامئ 

 ه ئدنةيلئد ئئ Rectal papillacمختوفئم ئت  ومة ئتنيفئن ومة ئت م تبامئ

ني نت ئتت   ئم ئتمتفتفئفنبت ئت نفةمرئ ت خااةئت فا ارئت منفمرئ جفتيئت م تبام.ئ

يقة ئزت ئت تف يئ ت جئهزهئت مت  ت ئ  ئمنظمئت  حيت ئ   مهةئائت جفئ  ئت ا

ت تةمئ ه ئتونلئف يت ئهةمة ئ  ئتمتلةصئت مة ئم ئت نيتنئدمفئمي يهئفتخائ

ئ.anusت م تبام.ئ امته ئت م تبامئنات  ئخةيجارئتنيفئنات رئت حيجئ

  ئنن ئت  حيت ئمثائايقة ئم ائت ن ائاتتلائت من ئتا  فئنة من ئت خوا ئ

نفلئأثمة ئت ف يئت ايق ئ دمفئت  ائ ز جئتتيت مئت م تفئت نيتنارئفتخائ يت ئت م

ئت ايقرئ   ئدزيت ئتاتحئت منفلئ  ئت من ئت خوا ئ تتخوصئم ئت نيتن.

 أهم الوظائف الفسيولوجية لل:عي الخلفي:

تنتنيئت م ة ئت ي ا  ئ نمواة ئهضمئنن ئت م تفئمثائت  او   نئد ئفياقئت  ة مة ئ-أ

ت خوا ئ و حيت ئ)ت ممائتانا (ئ ابئت  ارئت فقابرئ ة ني ت ن تئت ت ئتناشئ  ئت من ئ

تناشئهزهئت  ة مة ئمناحرئت ة وارئمعئت  حيلئ تا نئتمنامئت  اوا  انئت زسئا وائت خحلئ

  نز جئت تاافئمم ئت  حيل.

 تمتلةصئم تتجئهضمئنن ئت م تفئت لزت ار.-ل

تمتلةصئت مة ئم ئ ضا ئت لزت ئ هزتئانمائدو ئتمظامئت م ت بئت مة  ئفتخائئ-جـ

ئت  حيل.ئج م

  ئ  ياة ئت يدةحة ئت  نايلئات  يئت م تبامئ   ئمةانيفئنة  ورئت خاح مارئئ-ف

ئ نز جئاب مئن ظاارئتما ارئ مةئأم ئا ةدفئدو ئف عئ) ي ر(ئت  حيلئ   ئتامةم.
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 Filter chamber غرفة الترشيح

 ه ئدنةيلئد ئت  يئلايئدةفسئ  ئت بمةلئت هضمارئ منظمئت  حيت ئت تةننرئ يتنرئ

ملاارئتاجم رئت متجةم رئ ممهةئت م ئ  اهةئابتيلئق مة ئمتنةدفت ئم ئت بمةلئ

ت هضمارئ ايتنفة ئمنة ئنلافئم ئم اجئخةم.ئ  ة فلئهزتئت تي الئه ئت  مةحئ جن ئ

م ئت مة ئت نت فئ مةئا ت ا ئم ئم تفئ ين هافيتتارئزت نرئ نت فلئد ئ ةجرئت  حيلئ

لئ   ئتامنة ئمنةحيلئ ت تخوصئمم ئخةيجئت ج مئم ئت ماةزئنةإلمتحةيئم ئمبفمئت منف

ئد ئفياقئ ت رئت حيج.

 Salivary glands ثانيا: الغدد اللعابية

 ه ئأدضة ئمنف جرئتبعئ  ئممفبرئت لفيئدو ئجةمن ئت من ئتامةم ئ تت فئ

قمةتةهةئ ت   ئقمةلئ نةنارئمحتي رئتاتحئ  ئت حارئت  او ئنة بيلئم ئقةدفلئت و ة .ئ

 ئت  حيت ئت جفئ  ئقم ت ئت لففئت ونةنارئتلوظة ئ ون مارئ  ئفنبرئ   ئ ثايئم

ت جوافئت منفمرئ هةئ نز جئقيانرئت حننرئنة بلنة ئت ه ت ار.ئ  ظاارئت لففئت ونةنارئ

  يتنئت ونةلئ ه ئدنةيلئد ئ ة ائمة  ئيت قئ ظاات ئتيفالئت لزت ئ ت هاائ

 ونةلئدو ئتمنامة ئتهضمئمي يهئ  ئت بمةلئت هضمارئ   ئنن ئتا اة ئا ت سئت

ئت  ين هافيت ئ بف.

 اختوفئح ائ  جمئ تي الئت لففئت ونةنارئنبختافئت  حيت ئ ا ئت ليل يئ

تاميا  ئتتي لئ ائلفلئم ئ لا ئ)ن جئم ئت ال ص(ئ مةئاتي لئ ائ صئم ئ

دفلئأ اةسئأ ئ  الا ئلفارئتتلائنننضهةئ ا جفئنا ئت الا ئدو ئ ائجةملئ

تمتفئمم ئقمةلئثمئتت فئت بمةتة ئ ت  مة ئقمةلئ نةنارئدةمرئتاتحئئمخن ئ نةن ئم تفاا

دمفئقةدفلئت و ة ئ نة مثائتخيجئم ئ ائ صئقمةلئ نةنارئ تت فئت بمةتة ئ  ئ ائجةملئ

 ت  مة ئقمةلئ نةنارئ ت فلئتت فئمعئنماوتهةئم ئت جةملئت خيئ ت  مة ئ  ئت مهةارئقمةلئ

ئت نةمر.ئ ت فلئتاتحئ  ئقةدفلئت بمةلئت ونةنار

 تتمانئت لففئت ونةنارئ  ئت  حيت ئت  ةمورئ  يحاارئتاجم رئنؤمهةئدنةيلئد ئأمةنالئ

خافارئأمةئايقةتهةئ لففهةئت ونةنارئدنةيلئد ئن جئم ئتامةنالئتا ف تمارئت ف اورئ

 تنيفئنلففئت  يايئمظيت ئإل يتنهةئخا فئ يايار.ئ اتمانئن جئت لففئت ونةنارئ  ئ

تصئت فمئمثائت نن  ئنؤ ئ ائلفلئتتي لئم ئثاثرئ ل صئرئت  حيت ئت ت ئتم

 ت ئئanti-coagulinت اصئتا  فئمختوفئ  ئت ح ائ ااينئمةفلئتممعئتجوفئت فمئ

ئتتم  ئت  حيلئم ئتمتلةصئ اةاتهةئم ئت فم.

ئ
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ئ  فئتحيحئمعئأدضة ئتإلخيتج.ئئئئ أنابيب :لبيجيئثالثاً:

ئ

 Food habits طبائع الغذاء

ئ حيت ئتننة ئ فنانرئت لزت ئ   ئت مجةماعئت تة ار:ام  ئتب امئت 

 Saprophagousأوالً:الحشرات الر:ية 

 ت  حيت ئت  ةم رئمثائت ليتلاي. -1

 آ ا ئت م تفئت فنة ارئت مت وورئ  ئت تينرئمثائ حيت ئز ت ئت زملئت بة ز. -2

 Scarabaeidaeآ ا ئت ي بئمثائايقة ئت جنةائت تةننرئ الاورئ -3

 نةتارئت ماترئ)ت خحل(ئمثائت ممائتانا .آ ا ئتام جرئت م -4

 .Calliphoridaeآ ا ئت جاارئمثائايقة ئت زنةلئت تةنعئ الاورئ -5

 (Phytophagous)ثانياً: الحشرات آكلة النبات الحي 

ئ تتلزبئهزهئت مجم درئدو ئأجنت ئمختوارئم ئت منة ئت   ئ تحما:

 بف .آ ا ئتا يتقئمثائ حيت ئت جيتفئ ت مفةفئ ف فلئ يقئت  -1

 .Agromizidaeمةخيت ئتا يتقئمثائايقة ئت  حيت ئت تةننرئ الاورئ -2

 .Cerambycidaeثةقنة ئت جز يئ ت   قئمثائايقة ئت  حيت ئت تةننرئ الاورئ -3

 ت  حيت ئت مةلرئ نلةيلئت منة ئمثائت م . -4

 آ ا ئت  ن لئمثائ حي ئت  ن لئت مخن مر. -5

 وتش:ل: Zoophagousثالثاً: الحشرات آكلة الحيوان الحي 

ت فااواة :ئمثائتفاائ حيت ئت بمائدو ئتإلم ة ئ تفاائ حيلئت نمنائدو ئايقة ئ -1

 ف فلئت و نئت بيماوارئ  ز جئت  حيت ئت ت ئتمتصئت فمئمثائت نن  .

ت  حيت ئت ماتي رئ  حيت ئأخيبئمثائايقة ئأ فئت م ئ ايقة ئأن ئت نافئ تنيفئ -2

آ ورئت  حيت ئئنة  حيت ت  حيت ئت ت ئتتفاائدو ئ حيت ئأخيبئ

Entomophagous 

ئ

ئ

ئ
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 رابعاً: حشرات لها عادات خا ة في التغذية:

ئRoyal Jellyتاف تيئت لايئ ةمورئ م ائت ن ائ ابئتتلزبئدو ئت لزت ئت مو  ئ -1

 ت زسئتجهنهئت حلةا .

  حيت ئائتتلزبئ فاقة ئمثائزنةلئت مةا . -2

 

ئ

 Digestionالهضم 

نهةئت  اائت م تفئت لزت ارئ   ئ ين هافيت ئاحمائت هضمئتوجئت نمواة ئت ت ئاتمئ

أ ةفارئت ت  يئ أ مة ئأمامارئام  ئتمتلةلهةئ ا ةدفئ  ئ  فتبئهزهئت تلايت ئ

تإلمنامة ئت هةضمرئت ت ئتاينهةئت خااةئت نمةفارئنة من ئتا  فئنةإلضة رئ ابئتوجئ

ئت ت ئتت   ئ  ئت لففئت ونةنارئ ا جفئم دة ئم ئت هضم:

ت هضمارئما هةرئ ابئاتمئ  ا ئاتمئهفمئت م تفئت لزت ارئفتخائت بمةلئئت هضمئت فتخو : -1

هضمئت   تفئتادظمئم ئت لزت ئ  ئت من ئتا  فئ قفئتتمئدمواة ئت هضمئ  ئأمة  ئ

أخيبئم ئت بمةلئت هضمارئلايئت من ئتا  فئ افوقئدو ئت هضمئ  ئهزهئت  ة رئ

 ت هضمئخةيجئت من ئ م ئأمثورئز ج:

ت هضمئ  ئت   لورئأسئ  ئت من ئتامةم ئ مةئ  ئت ليل يئاتمئمنظمئدموارئ -ئأ

 تاميا  .

 اتمئهضمئمنظمئت م تفئت  اوا   نارئ  ئت من ئت خوا ئ مةئ  ئت ممائتانا . -ئل

  ا ئاتمئهضمئجن  ئ وم تفئت لزت ارئخةيجئت بمةلئت هضمارئ مةئئت هضمئت خةيج : -2

تب مئنب يتنت ئتمنامة ئا فبئ  ئت ايقة ئت ماتي رئم ئيتنرئحن ارئتاجم رئ ابئ

م ئت من ئتا  فئ ت لففئت ونةنارئدو ئت لزت ئخةيجاة ئثمئتتمة ائت م تفئت  ة ورئ

 ت مهض مرئننفئز ج.

 ام  ئت ب ائأ ئتامنامة ئت ت ئتت   ئ  ئت  حيلئت   ئنلارئدةمرئما مرئ لزت هةئ

 ارئ  ئ ؤ ثيئتامنامة ئ مارئه ئت ت ئت ةدفئدو ئهضمئت نمةليئت لزت ارئت لة

ئت فنةمئ ا جفئم ئهزهئتامنامة ئثابئمجم دة ئه :

 ه ئت ت ئتت  فئ  ئدموارئت ت واائت مة  ئئانزي:ات الكربوهيدرات: -ئأ

 و ين هافيت ئت منبفلئت تي الئ تحمائتمنامة ئت  ين هافيت ئدفافلئت ت  يئ

ئت زسئاهضمئت محةئ تمنامة ئت جوا   افتنت ئت ت ئتهضمئت موت نئاأل:يليز ممهةئ

  ت   ي نئ تمنامة ئجةا ت  افتنت ئت ت ئتهضمئت فت ام نئ لايه.
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هزتئئالبروتييز ه ئت ت ئتت  فئ  ئت فامئت ني تا ئ  اهةئئانزي:ات البروتين: -ئل

   ئأ ئهمةجئنن ئت م تفئت لزت ارئت تةجئ   ئفيقئلايئدةمارئ  ئت هضمئمثائ

 ت  يتتا رئ ت خحلئ ت حمعئ ت   اجا .

تافئم  ئتامنامة ئت هةضمرئ اا مئم  ئت لزت ئ ا ئ ة رئدو ئتخ  وفا رئئ-جـ

ت  حيت ئت ت ئتتلزبئدو ئلزت ئمتم  ئمثائت ليل يئ ب ئدلةيتتهةئت هةضمرئ

ت   ئلمارئنبمنامة ئت ني تنانئ تامنوانئ ت وانانئ هضمئ ائم ئت ني تامة ئ ت فه  ئ

 ليل يئلم ئ ت مح اة ئ    ئتاماوانئا جفئن مارئ ت يلئمظيت ئا ئلزت ئت

نة م تفئت مح ار.ئأمةئ  ئ ة رئت  حيت ئت ت ئتتلزبئدو ئلزت ئم ففئ بمهةئتاينئ

أاضة ئأمنامة ئم ففلرئ ا ئ ة رئت  حيت ئت ماتي رئالولئ ج فئتمنام ئت ني تاانئ

 ت وانان.ئ هزتئتاختافئ  ئ  يتنئتامنامة ئتننة ئ تي الئت لزت ئأ ثيئمةا   ئ

تيئت مختوارئ و حيلئت  ت فلئ ايقة ئ يحاارئتاجم رئ تض ة ئدمفئمبةيمرئتاف 

ا جفئنبمةتهةئت هضمارئأم ت ئمختوارئم ئتامنامة ئناممةئائا جفئممهةئ  ئت ايتحة ئ

ئ أن ئفقاقئ ائتمنامئ مايتان.

 

  The excretory organsأعضاء اإلخراج 

جرئت ج مئتب مئأدضة ئتإلخيتجئ  ئت  حيت ئنتها رئ  فئفتخو ئثةن ئم ناة ئام 

 ز جئد ئفياقئدفلئدمواة ئممهةئدموات ئت تخوصئم ئ ضا ئت وائت ني تا ئ

ت ماتي جاماررئ تمظامئت تي الئتاا م ئ وفم.ئ أدضة ئتإلخيتجئت ي ا ارئه ئأمةنالئ

ئموناج ئ ا ةدفهةئ  ئز جئتاج ةمئت فهمارئ ت خااةئت  و ار.

 :Malpighian tubesأنابيب :لبيجي  -1

نالئ  ئت لة نارئت نظم ئم ئت  حيت ئ ه ئدنةيلئد ئأمةنالئي انرئت جفهئهزهئتامة

ف اورئأد يارئ تبعئ  ئت تج افئت فم سئ ابئالميهةئت فمئ تاتحئم ئقةدفتهةئ  ئ

ت جهةنئت هضم ئنة بيلئم ئم ضعئتتلةائت من ئت خوا ئنة من ئت مت  ف.ئ تظائ

يت ئتوتلقئنة من ئتافيتفئتاد يارئ هزهئتامةنالئ يلئ ائأمهةئ  ئنن ئت  ح

ئت خوا ئ  تلةقة ئ ثابة ئ مةئ  ئايقة ئ يحاارئتاجم ر.

امتحيئدو ئ فحئأمةنالئموناج ئحن رئلنايلئم ئت بلانة ئت ه ت ارئت فقابرئتنمائ

ئتايدةتهةئت  نايلئدو ئت تاةظئتوجئتامةنالئنج مئت  حيل.



36 
 

 ئ   م ئلة نة ئتمحؤئأمةنالئموناج ئم ئتإل ت فيمرئ اختوفئدففهةئنةختافئت  حيت

  ئزت ئئ4مةا   ئثةنتة ئ  ئمنظمئت يتلئ ت جفئ  ئأن تجئأ ئمضةداة ئتان تجئ)

  ئ يحاارئتاجم ررئأ ثيئم ئمة رئ  ئئ6  ئلمفارئتاجم ررئئ6-4ت جمة ا رئ

أمةنالئ  ئئ5لحة ارئتاجم ر(.ئ قفئتحزئنن ئت  حيت ئد ئز جئ ابئا جفئممهةئ

اا ظئأ ئف ائأمةنالئموناج ئاتمة لئد  اة ئت نن  ئ تمنفمئ  ئ حيت ئت م .ئ 

معئدففهةئ ابئانفتفئف  هةئ ومةئقائدففهةئ ت ن س.ئأمةئم ئ ابئح ائأمةنالئ

موناج ئ ه ئدنةيلئد ئأمن نرئن افرئ ائأمهةئقفئت   ئمتايدرئ مةئ  ئف فلئت حمع.ئ

  ئتاتحئ من نرئموناج ئ  ئت بمةلئت هضمارئ ائنات رئم تبورئ مةئ  ئت ليل يئ  

  ئنن ئت  حيت ئتتلائأمةنان ئموناج ئنننضهةئ ائتثما ئأ ئثاثرئ  ئمجم درئ

تاتحئ  ئتمتاة ئدةمئانيفئنة مثةمرئت ن  ارئت ت ئتاتتحئنف يهةئ  ئت من ئت خوا ئ مةئ

ئ  ئايقة ئت  حيت ئ يحاارئتاجم ر.

خااةئفا ارئ  ئفنبرئئ8-3تظهيئأمن نرئموناج ئ  ئقفةدهةئت نيض ئم  مرئم ئ

ت فلئ   ائخوارئم ئهزهئت خااةئم ئجةمنهةئت م ففئ تج افئتامن نرئ ة رئمخففرئ 

.ئ هزتئت تخفافئدنةيلئد ئخا فئ ات نانمارئ.ئتيت نئت خااةئم ئت خةيجئدو ئ

ئلحة ئقةدفسئا افئن ئلافئنيات م ئمن فئنؤ اةفئدضوار.

 Fat body الجسم الدهني:  -2

ائ خااةهئم تفايلئأ ئدفافلئتا ج ئاتي لئم ئ تائأ ئ ل صئلايئممتظمرئت ح 

 نهةئتجة افئ ت ت سئدو ئم تفئمختوارئ اؤخزئت ج مئت فهم ئأ  تمة ئمختوار.ئ ا جفئ

  ئمنظمئت  حيت ئ  ئفنبتا ئفنبرئخةيجارئ تنيفئنة فنبرئت جفتيارئ فنبرئ

أخيبئت افئنة بمةلئت هضمارئ تادضة ئتاخيبئ تنيفئنة فنبرئت  ح اررئ ا جفئ

ئا اة ئم ئت خااةئنة ج مئت فهم ئه :م دة ئي 

 :Trophocytesخاليا :غذية  - أ

 ت   ئألونارئت خااةئ ابئتب مئنتي الئ تخنا ئت لزت ئتا تاةف ئم ئت فه ئ

ئ ت ني تا ئ ت محةئت  ا تم ئ  ق ئت  ةجرئدمفئت ج  ئأ ئتام ا ئأ ئت ت  ا.

 :Urate cellsخاليا اليورات  - ب

ت خااةئت ملزارئ تنمائدو ئت تخاصئنو يت ئ م ئئ ه ئقواورئ تمتحيئأ اةمة ئنا 

ئت ا ياجئم ئت فمئ تي ان ئفتخوهةئ  ا ئت تخوصئممهة.

ئ

ئ

ئ
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 Nephrocytes الخاليا الكلوية:  -3

 ه ئدنةيلئد ئمجم دة ئم ئت خااةئت جفئمننثيلئأ ئمتجمنرئ  ئأمة  ئمنامرئم ئ

ت ئت م تفئت متخواررئ ه ئت ج م.ئ ت خااةئت  و ارئ هةئأ ثيئم ئم تلئ  هةئخةلارئتختن

ئت   ئ  ئمجم دتا ئي ا اتا :

 Dorsal or pericardial nephrocytesت  و اة ئت ظهيارئأ ئ  ائت بونار: -ئأ

 تنيفئت  و اة ئت ظهيارئنة مئت خااةئ  ائت بونارئ ه ئدنةيلئد ئ و وتا ئم ئ

ت خااةئمتيتلتا ئ  ئخفئف   ئدو ئجةمن ئت بولئ  ئت تج افئت فم سئ  ائ

ئ بون ئ.ئ ت جفئ  ئتاف تيئلايئت نة لرئ ت  ةمورئ منظمئت  حيت .ت

 Ventral nephrocytesالكلويات البطنية:  - ب

 ه ئدنةيلئد ئ و ورئم ئخااةئمنوبرئ  ئت تج افئت  ح سئت  ئت من ئتامةم ئ

ئ اتلائفي ةهةئنة لففئت ونةنارئرئ تظهيئن ض حئ  ئايقة ئزت ئت جمة ا .

ئ

 Excretionاإلخراج 

خيتجئه ئت تخوصئم ئت اضا ئت مةتجرئد ئدمواة ئت ت  ائت لزت  ئ خةلرئتإل

ئتان تارئممهةئنفيفهةئخةيجئت ج مئ تب مئأدضة ئتإلخيتجئن ظة اهةئ مةئاو :

 أنابيب :لبيجي: - أ

تب مئنفيفئ م ئت ن  اجئت  تيفئ   ئت فمئم ئتام جرئت مختوارئ ز جئد ئفياقئ

أ ئت ن تة ا مئت بةدفارئم  مة ئا يت ئ ت ةفئهزتئت  م ئمعئأماحئت ل فا مئ

ل فا مئأ ئت ن تة ا مئ أثمة ئف يلئت فمئ  ائهزهئتامةنالئت تخوصئمم ئهزهئ

تاماحئ  ئ ج فئت مة ئ ابئتمازئد ئفياقئخااةئجفيهةئ   ئتج ااهةئت فتخو ئ

   ئ ج فئثةم ئأ  افئت  ين  ئتت  ائهزهئتاماحئ   ئنا ين مة ئت ل فا مئأ ئ

ا مئ  م ئت ن  اجرئثمئانةفئتمتلةصئأماحئت نا ين مة ئ ت مة ئميلئأخيبئت ن تة 

د ئفياقئجفتيئأمةنالئموناج ئ تنةفئ   ئت فمئ تفخائميلئأخيبئ  ئت ف يلئناممةئ

تميئنو يت ئ م ئت ن  اجئم ئتج افئأمن نرئموناج ئ   ئتج افئت من ئت خوا ئ

م ئت نيتنئانةفئتمتلةصئ مم ئ   ئت خةيجئد ئفياقئ ت رئت حيجئ قنائت تخوصئ

ئت جن ئت نةق ئم ئت مة ئد ئفياقئ ومة ئت م تبامئ انةفئ   ئت فمئميلئأخيب.

ئ

ئ
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 ح:ض بوليك + أ:الح ال وديوم أو البوتاسيوم + :اء

 يعاد ا:ت ا ها                                       

 يوم أو بوتاسيومح:ض بوليك + :اء+بيكربونات  وديوم             :اء+يورات  ود

 

                                                     إلى فتحة الشرج                      إلى ال:عي الخلفي

 

 األجسام الدهنية: - ب

ه ئتي الئ تخنا ئت لزت ئم ئت مني فئأ ئت  ظاارئتا ة ارئ هزهئتاج ةمئ

تظهيئي ت لئم ئ م ئئتا تاةف ئ و حيلئ ائأمهةئ هةئ ظاارئ خيتجاررئ اب

ت ن  اجئ أما  ئ  ئتاج ةمئت فهمارئ نن ئت  حيت ئمثائت   امن ائ ت ليل يئ

ت حيق ئ   ئهزهئت  ة رئت   ئأمةنالئموناج ئلة نرئأ ئم ج فلئ ائتإفسئ ظااتهةئ

 تتي لئت ن ا ئأ ئ م ئت ن  اجئما  ئئأ ئأمهةئلايئقةفيلئدو ئ  يتنئت ن ا .

 ا يت ئنة ج مئت فهم ئ انيفئتإلخيتجئ  ئهزهئت  ة رئنة تخنا ئ امةئانيفئنخااةئت

تإلخيتج ئ ابئتمتبائهزهئت م تفئتإلخيتجارئت مخنمرئ   ئأمةنالئموناج ئ ق ئ

ئت ت  ائ   ئف يئت نزيت ئ ت تخوصئممهةئننفئز ج.

 الخاليا الكلوية: -جـ

نهةئئهزهئت خااةئقةفيلئدو ئتمتلةصئت  نانة ئت لي ارئم ئت فمئ ابئتظهي

ت ني تامة ئ ت  و ي  اائ نن ئتالنة ئتاخيب.ئ تنتنيئت  و اة ئم ئأدضة ئ

ئتإلخيتجئت مخنمر.

 ال:عي: -د

قفئاونلئت من ئف يت ئ  ئدموارئتإلخيتجئ ابئتتجمعئنن ئتالنة ئ  ئخااةئ

جفتيهئ مةئ  ئ حيت ئت   امن ائرئأ ئأ ئهزهئت خااةئت تخوصئتالنة ئم ئت فمئ

ت نواايفا ئت مةتجرئد ئت وائئ اا ئت فتخو ئ مةئا فبئ لنلر تايلهةئ  ئتج

ئت هام جو نا ئ مةئ  ئنبرئت ي فماس.

 جدار الجسم: -هـ

تب مئنن ئت  حيت ئنتي الئنن ئم تتجئدموارئت تمثاائت لزت  ئنجفتيئأج ةمهةئ

 خةلرئنن ئت لنلة ئت محتبرئم ئ م ئت ن  اجئ أما  ئ مةئ  ئ ة رئأن ئفقاقئ
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ي لئهزهئت م تفئ  ئ يتحافئأجم ت ئممةئا  نهةئت و  ئتانا ئت  يملرئ تت

ئت ملاي.

 The Respiratory systemالجهاز التنفسي 

تتمئدموارئت تماسئ  ئجماعئت  حيت ئتبيانة ئد ئفياقئأمةنالئفتخوارئتنيفئ

 تتتحنلئهزهئت بلنة ئ  ئأدضة ئت ج مئ ن ت فهئئTracheaeنة بلنة ئت ه ت ارئ

 فقابرئنة بلانة ئت ه ت ارئ افخائت ه ت ئت بلنة ئت ه ت ارئد ئ تنيفئ يانةتهةئت

فياقئن جئم ئت ات ة ئت جةمنارئتنيفئنة ات ة ئت تما ارئأ ئت ثل يئ هزهئت ات ة ئ

ميتنرئ  ئم تضعئمنامرئدو ئدبائت لفيئ ت نف ئ مةفيت ئمةئتمنفمئهزهئت ات ة ئأ ئ

تيئت ج م.ئأمةئمنظمئأف تيئت   ئمباورئ ا فبئت تماسئ  ئهزهئت  ة رئد ئفياقئجف

ت  حيت ئت مة ارئلايئت نة لرئ ا فبئت تماسئنهةئد ئفياقئت خاةحامئ تمحؤئأدضة ئ

ت تماسئ  ئت  حيت ئم ئفنبرئتإل ت فيمئ ت   ئت بلنة ئت ه ت ارئ بمنمةفت ئأمن نارئ

ئ وفتخارئناممةئتمحؤئت خاةحامئ ني نت ئج  ة ئ وخةيج.

 Spiracles  الثغور التنفسية:

تنتنيئت ثل يئت تما ارئ  هة ئتإلملمةفت ئتإل ت فيمارئت ت ئامحؤئئدها و:وضعها:عد - أ

ممهةئاجهةنئت بلن ئ تبعئدو ئت نو يتئ)جمل(ئ  ئ ائم ئدبائت لفيئ ت نف .ئ

 هزهئت ثل يئقفئت   ئمتبفمرئم  ئتامةمئأ ئمتؤخيلئم  ئت خوفئنة م نرئ نبائت نف ئ

 عئ ائ ت رئأمةمئت  وبرئت ت ئتتننهةئمنةحيل.أمةئ  ئت لفيئ ت جفئنا ئت نبائن ابئتب

أمةئم ئ ابئدففئهزهئت ثل يئ اختوفئنةختافئت  حيت ئ أقل ئدففئ هةئ  ئ

نفمار(.ئابعئت ن جئتا ائنا ئ8لفياررئ2تاف تيئننفئت جمامارئه ئدحيلئأن تجئ)

دبوت ئت لفيئتا ائ ت ثةم ئ ابعئت ثةم ئنا ئدبوت ئت لفيئت ثةم ئ ت ثة بئ تبعئ

نتفت ئم ئتا ائت نفم ئ   ئت ثةم ئت نفم ئدو ئ ائ وبرئم ئ وبة ئت نف ئان تجئ ت

ئ.ئ8-1م ئ

أن تجئئ7 قفئابائدففهةئد ئدحيلئأن تجئ مةئ  ئيتنرئت بمائت بةي ئ ابئا جفئ

نفمار(ئ قفئاختنائدففهةئ   ئن جا ئلفياا ئ بفئ مةئ  ئت نقئ6لفيس+1)

ئت فقاب .

ت ثل يئت تما ارئ دففئ م ضعئت ثل يئت نةمورئئ تب مئت  حيت ئنة م نرئ   ئدفف

ئ)ت مات  ر(ئ ت ملوبرئممهةئ   ئق ما ئهمة:

ئ

ئ
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 حيت ئتاح ئممهةئنن ئت ثل يئت تما ارئ ت م ئ حيت ئمةقلرئت ثل يئت تما ارئ -1

Hypopneustic. 

 حيت ئنهةئدحيلئأن تجئم ئت ثل يئت تما ارئ)دةمورئ مباور(ئ هزهئتب مئدو ئ  لئ -2

 اعئت ثل يئت نةمورئ بفئ   :ئدففئ مظةمئت ن

I. جهةنئتما  ئ ةمائ  ئدففئت ثل يئت نةمورئHolopneustic. 

II. جهةنئتما  ئمةقصئ  ئدففئت ثل يئت نةمورئHemipneustic. 

III. جهةنئتما  ئ ا ئجماعئت ثل يئمباورئApneusticرئ  ئهزتئت م  ئا   ئت تماسئخاائ

 جفتيئت ج مئأ ئد ئفياقئت خاةحام.

اختوفئتي الئت ثل يئت تما ارئ ختا ة ئ نايت ئنةختافئئسية:تركيب الثغور التنف - ب

ت  حيت ئ مةئتختوفئدةفلئ  ئت  حيلئت  ت فلئ  ئ ائم ئت ات ة ئت لفيارئ

 ت نفمارئ  ز جئ  ئأف تيهةئت مختوار.ئ اتي لئت م  ئت ن افئم ئت ثل يئت تما ارئ

ت افئنهةئلاا رئ وبارئت م ئئExternal openingم ئ ت رئخةيجارئ

Peritremeأ يانئت ثلي(ئ تإفسئهزهئت ات رئ   ئتج افئانيفئنة فهوانئ(atriumئ

 ه ئجن ئخةصئالائنا ئت ات رئت تما ارئ ت بلنرئت ه ت ارئ خةائم ئتاحيفرئ

ت  اتامارئ تن فئجفيتم ئت فقابرئنن ت فئتنمائدو ئتإلقاائم ئ بفئت مة ئت متنخيئم ئ

نضهةئم  مرئجهةنئانيفئنجهةنئت تيحاحئت ثل يئ ت   ئهزهئت ن ت فئمتحةن رئمعئن

 مهمت ئأاضة ئدفمئفخ ائتاتينر.

 ان فئت ثليئت تما  ئنجهةنئ قاةائات   ئم ئدضورئأ ئأ ثيئ أجنت ئأخيبئجوافارئ

 اب مئهزتئت جهةنئناتحئ  لاقئت ات رئت تما ارئ قفئامنفمئهزتئت جهةنئ  ئايقة ئ

ئLipsجارئ وثليئت تما  ئنحاةهئت  حيت ئزت ئت جمة ا .ئ قفئتن فئت ات رئت خةي

ئاختوفئح وهةئ دففهةئنةختافئت  حيت .

 

 Tracheae & Tracheoles الق بات الهوائية والق يبات:

ت بلنرئت ه ت ارئدنةيلئد ئأمن نرئميمرئتؤخزئمظهيت ئ ضاة ئدمفئتمتا هةئنة ه ت ئ

ا ئتتلائ تلة intima تنف ئم ئت فتخائنفنبرئجوافارئتنيفئننفةمرئت بلنرئ

منةحيت ئنجفتيئت ج مئ تتخوصئممهةئت  حيلئدمفئ ائتم ا .ئ تتلوظئنفةمرئت بلنرئ

  ئخف فئ ون مارئ أ اةمة ئدو ئح ائ وبة ئم تبورئتنينئ  ئتج افئت بلنرئ

 ابئتنمائدو ئ اظئت بلنة ئت ه ت ارئئTaenidia تنيفئنةاحيفرئت  اتامارئ

تتاي ئت بلنة ئت ه ت ارئ   ئ ي  ئمات  رئنة تميتيئ ت ئا هائمي يئت ه ت ئنهة.ئ 

م ئئ0,3ألليئ ؤلليئ ه زتئ ت ئتمته ئناي  ئلةارئ  ئت فقرئائانافئقفيهةئد ئئ

 تتفتخائهزهئت بلانة ئنا ئئ Tracheolesت ما ي  ئتنيفئنة بلانة ئت ه ت ار

خااةئأم جرئت  حيل.ئ ز جئاحةهفئأ ئهزهئت مهةاة ئت فقابرئ وبلانة ئت ه ت ارئت   ئ
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ئTracheole end cellفتخائخااةئمجمارئت ح ائتنيفئنة خااةئت مهة ارئئ تقنر

 ابئامتفئني ت نانمهةئ  ئل يلئن ت ئفقابرئت افئنجفيئت بلانة ئت ه ت ارئ

ت مملميلئ اهة.ئ ت ت سئمهةاة ئت بلانة ئ ة ا ئقلااة ئتنتمفئدوا ئ  ئتؤفارئ ظااتهةئ

 ت تما ار.
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 Air Sacs األكياس الهوائية:

فً كثٌر من الحشرات المجنحة تتسع القصبات الهوابٌة فً أجزاء مختلفة من الجسم 

مكونة حوٌصالترقٌقة الجران تعرؾ باألكٌاس الهوابٌة وهً خالٌة من التؽلظات 

الكٌتٌنٌة ولذلك فهً قابلة للتمدد وتظهر عند انتفاخها كحوٌصالت بٌضاء المعة 

هواء وتختلؾ هذه األكٌاس من حٌث الحجم التمٌٌزها عند خلوها من ولكن ٌصعب 

والعدد باختالؾ الحشرات. والوظٌفة األساسٌة لهذه األكٌاس هً مساعدة الحشرات 

 على الطٌران حٌث تقل من ثقلها النوعً.

 

 Respiratory gills (Branchiae) الخياشيم التنفسية:

  Tracheal gillsالخياشيم القصبية:  -1

ً عبارة عن زوابد خٌطٌة أو ورقٌة الشكل ؼنٌة بالقصبات الهوابٌة وتوجد فً وه

أزواج  7معظم الحورٌات المابٌة على منطقة البطن وٌختلؾ عددها حٌث ٌوجد 

منها على السبع عقل البطنٌة األولى كما فً ذبابة ماٌو أو ثالثة خٌاشٌم ذٌلٌة كما فً 

ثنٌات داخلٌة  6رعاشات الكبٌرة فتكون على نٌاد الرعاشات الصؽٌرة. أما فً نٌاد ال

فً جدار المستقٌم وٌصل إلى هذه الثنٌات فروع القصٌبات الهوابٌة التً تمتد من 

جزوع القصبات الهوابٌة الربٌسٌة، وٌتحور المستقٌم فً هذه الحالة إلى ماٌعرؾ 

 بالسلة الخٌشومٌة.

نٌة األخٌرة وهً ؼنٌة حلمات شرجٌة تتصل بالعقلة البط4ٌوجد فً ٌرقات البعوض 

بالقصٌبات الهوابٌة ولكنها ال تعتبر خٌاشٌم قصبٌة وهً تعمل على امتصاص الماء 

 واألٌونات ؼٌر العضوٌة مثل أٌونات الكلورٌد.

 Blood gills الخياشيم الدموية: -2

عبارة عن زوابد أنبوبٌة أو أصبعٌة وقد اشتقت تسمٌتها من حقٌقة احتوابها على الدم 

وي عادة على قصٌبات هوابٌة وتوجد فً الحشرات المابٌة مثل ٌرقات وهً ال تحت

من الحشرات ذات الجناحٌن حٌث ٌوجد فً بعض أنواعه  Chironomusالهاموش 

زوجٌن بطنٌٌن على العقلة البطنٌة قبل األخٌرة وأربعة أزواج على العقلة األخٌرة 

 .ووظٌفة هذه الزوابد امتصاص الماء واألٌونات ؼٌر العضوٌة

 

 التنفس
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تعتبر عملٌة التنفس هً الوسٌلة التً تحصل بها الحشرات على األكسجٌن واتمام 

 وصوله إلى األنسجة وطرد ثانً أكسٌد الكربون خارج الجسم.

ٌدخل الهواء المحتوي على األكسجٌن جسم الحشرة عن طرٌق الثؽور التنفسٌة 

إلى أن تصل إلى النهاٌات ومنها إلى القصبات الهوابٌة ثم إلى القصٌبات الهوابٌة 

الدقٌقة للقصٌبات الهوابٌة المحتوٌة على السابل وأثناء مرور الهواء داخل الجهاز 

العصبً ٌحدث تبادل للؽازات بواسطة االنتشار الطبٌعً لها. وٌحدث أٌضاً تبادل 

للؽازات بٌن جدر نهاٌات القصٌبات الهوابٌة واألنسجة المنؽمرة بها وذلك عن طرق 

بل القصٌبات التً تعتمدد على قوتٌن متعاكستٌن هما القوة الشعرٌة الناتجة حركة سا

عن الدقة المتناهٌة لفراغ القصٌبة، وتعمل هذه القوة على جذب السابل إلى أعلى أما 

الثانٌة فهً عبارة عن التؽٌر فً الضؽط األسموزي لخالٌا النسٌج المتعمرة به 

تنقبض عضالت الحشرة أثناء قٌامها بأي  القصٌبات الهوابٌة ولتوضٌح ذلك فعندما

مجهود ٌتحول الجلٌكوجٌن الموجود فً أنسجة هذه العضالت إلى حمض اللكتٌك 

مما ٌسبب ارتفاع فً الضؽط األسموزي داخل األنسجة وبذلك ٌنسحب السابل فً 

اتجاه خالٌا النسٌج العضلً مصطحباً معه كمٌة من األكسجٌن تستفٌد منها خالٌا هذا 

ج فً التنفس وتعود العضالت إلى حالة االرتخاء وٌرتفع السابل مرة أخرى فً النسٌ

  النابات القصبٌة بعد إزالة مخلفات عملٌة التنفس بواسطة الدم وهكذا.

 وٌتم خروج ثانً أكسٌد الكربون من الجسم بطرٌقتٌن.

 االنتشار خالل القصبات الهوابٌة ثم الثؽور التنفسٌة. - أ

شرات مباشرة خالل جدار الجسم الخارجً وهذه العملٌة ال االنتشار من أنسجة الح - ب

تحدث بالنسبة لألكسجٌن أل، معامل انتشار ثانً أكسٌد الكربون فً األنسجة 

 مرة مقدار معامل انتشار األكسجٌن فً نفس األنسجة. 55الحٌوانٌة ٌبلػ حوالً 

جة الحشرة وٌتم تنظٌم عملٌة التنفس عن طرٌق فتح وقفل الثؽور التنفسٌة حسب حا

لألكسجٌن وتتم تهوٌة الجهاز القصبً عن طٌق العضالت التً تؤثر على ضؽط 

الدم، ففً بعض الحشرات تحدث الحركات التنفسٌة مثل حركة ارتفاع وانخفاض 

الترجات واإلسترنات فً عقل البطن كما فً الجراد والنطاط وكذلك الحركات 

 رات ؼشابٌة األجنحة.التلسكوبٌة )المتداخلة( لعقل البطن كما فً حش

 طرق التنفس في الحشرات المائية:

عن طرٌق جدار الجسم وفً هذه الحالة ٌكون الجلٌد رقٌقاً جداً كما فً ٌرقات  -1

 Cutaneous repiratioالهاموش التً ال توجد بها فتحات تنفسٌة 
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بواسطة الخٌاشٌم القصبٌة كما فً نٌاد الرعاش وذبابة ماٌو حٌث تستخلص  -2

 لذابب فً الماء.األكسجٌن ا

 بواسطة الخٌاشٌم الدموٌة كما فً بعض أنواع من ٌرقات الهاموش. -3

بواسطة ممصات ذات فتحات تنفسٌة كما فً ٌرقات البعوض حٌث ٌوج زوج من  -4

الممصات على العقلة البطنٌة الثامنة بدون ممصات )ٌرقات أنوفٌلس( وفً كلتا 

الهواء الجوي مباشرة وتتنفس  الحالتٌن تصعد الٌرقات إلى سطح الماء وتحصل على

عذارى البعوض أٌضاً الهواء الجوي مباشرة عن طرٌق زوج من الممصات ٌقع فً 

 مقدم الجسم.

التنفس بطرٌقة خزن الهواء، كما فً بعض الحشرات المابٌة مثل خنفساء  -5

Notonecta  حٌث ٌؽطً السطح السفلً للبطن طبقة من الشعر الؽزٌر الذي

قة من الهواء أثناء طفوها على سطح الماء تستفٌد منه فً التنفس ٌحتفظ فٌما بٌنه بطب

حٌث تعمل تموجات  Dytiscusعند ؼوصها تحت الماء ومثال آخر، خنفساء 

سرٌعة بالماء مما ٌنشأ عنها فقاعات هوابٌة تحتفظ بها تحت أجنحتها لتأدٌة نفس 

 الؽرض)التنفس(.

حشرات المابٌة إلى الحصول على التنفس عن طرٌق النباتات المابٌة، تلجأ بعض ال -6

حاجتها من األكسجٌن عن طرٌق نباتات مابٌة خاصة ٌحتوي ساقها المؽمور فً 

الماء على مسافات بٌنٌة واسعة من خالٌاه ممتلبة بالهواء بواسطة قرضها لهذه 

السٌقان أو عن طرٌق ؼرز ثؽورها التنفسٌة الثاقبة التً توجد فً مؤخر بطنها كما 

 .Donaciaساء فً ٌرقات خنف

 طرق التنفس في الحشرات المتطفلة داخلياً:

د رقٌقاً جداً فٌحدث من خالله تبادل التنفس عن طرٌق جدار الجسم حٌث ٌكون الجلٌ -1

للؽازات حٌث ٌأخذ الطفٌل األكسجٌن الموجود فً دم العابل وٌطرد فٌه ثانً أكسٌد 

 بل.الكربون الذي ٌخرج بعد ذلك عن طرٌق الجهاز التنفسً للعا

تنفس الهواء الجوي عن طرٌق الجهاز القصبً للعابل مثل ٌرقات ذبابة التاكٌنا حٌث  -2

تعٌش ٌرقات هذا الطفٌل بداخل ٌرقات دودة ورق القطن فتثقب ٌرقات الطفٌل إحدى 

 القصبات الهوابٌة للعابل وتحصل على أكسجٌن الهواء الجوي.

ات ومثال ذلك تؽؾ جلد البقر تعٌش بعض الحشرات المتطفلة داخلٌاً تحت جلد الثدٌٌ -3

ولٌرقات هذه الطفٌلٌات ثؽور تنفسٌة فً نهاٌتها ُتبرزها خارج جلد العابل وتتنفس 

 الهواء الجوي مباشرة.
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 The Circulatory Systemالجهاز الدوري 

الجهاز الدوري فً الحشرات جهاز مفتوح فً أكثر أجزاءه حٌث ٌؽمر الدم جمٌع 

الجزء األكبر من دورة الدم فً تجاوٌؾ الجسم  أعضاء وأنسجة الجسم، وٌتم

وزوابده. وإذا استثنٌنا اإلمتداد للوعاء الظهري الشبٌه باألورطً فال ٌوجد 

بالحشرات أوعٌة دموٌة بالمعنى الصحٌح كالشراٌٌن واألوردة التً توجد فً كثٌر 

ابد من الحٌوانات المفصلٌة األخرى ولكن ٌمر الدم أثناء دخوله وخروجه من الزو

 وعروق األجنحة فً تجاوٌؾ محددة تقابل األوعٌة الدموٌة.

 :  Diaphragms & Sinusesاألغشية الحاجزة والجيوب الدموية

ٌنقسم التجوٌؾ العام لجسم الحشرات إلى ثالثة تجاوٌؾ دموٌة بواسطة حاجزٌن 

وٌمتد بعض  dorsal diaphragmلٌفٌٌن عضلٌٌن هما ؼشاء الحاجز الظهري 

ن فوق القناة الهضمٌة وأسفل القلب وٌعرؾ التجوٌؾ المتكون أعاله تجوٌؾ البط

وٌوجد فٌه  dorsal or pericardial sinusبالتجوٌؾ الظهري أو حول قلبً 

فٌمتد بعرض تجوٌؾ البطن فوق  ventral diaphالقلب. أما ؼشاء الحاجز البطنً 

أسفله  عقد الحبل العصبً وتحت القناة الهضمٌة وٌعرؾ التجوٌؾ المتكون

وعلى ذلك ٌتكون فً  ventral or perineuralبالتجوٌؾ البطنً أو حول عصبً 

الوسط بٌن الؽشابٌن السابقٌن تجوٌؾ مركزي كبٌر ٌعرؾ بالتجوٌؾ الحشوي 

visceral sinus ي على األعضاء الداخلٌة األساسٌة.وٌحتو 

تأخذ  .alary Mٌنشأ من الترجات أزواج من العضالت تعرؾ بالعضالت المجنحة 

شكالً مروحٌاً وتنتشر على سطح الؽشاء الحاجز الظهري وتتالقى ألٌاؾ كل عضلة 

مجنحة مع ألٌاؾ العضلة المقابلة لها وذلك تحت القلب مباشرة وتتصل بجداره 

وٌختلؾ عدد هذه العضالت باختالؾ الحشرات ففً الصرصور األمرٌكً ٌوجد 

 فً نحل العسل. أزواج 4بطنٌة( ،  9صدرٌة + 3زوجاً ) 12فٌها 

 :Dorsal Vesselالوعاء الظهري 

فً البطن  -ابتداء من الطرؾ الخلفً للجسم بمسافة بسٌطة –ٌمتد الوعاء الظهري 

والصدر وٌنتهً فً الرأس وٌقع على طول الخط الوسطً الظهري تحت جدار 

الجسم مباشرة . وهو عبارة عن أنبوبة مفتوحة فً الرأس ومقفلة عادة من الخلؾ. 

وهو العضو النابض  heartتكون الوعاء الظهري من قسمٌن هما القلب وٌ

وهو الوعاء الموصل. وٌحتفظ القلب بوضعه فً الفراغ حول  aortaواألورطة 
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القلبً بواسطة خٌوط مدالة تتصل بترجات البطن وكثٌراً ماتتصل أٌضاً بؽشاء 

 الحاجز الظهري وتعرؾ بالعضالت المجنحة. 

طرٌق اختناقات إلى عدد من الحجرات تتبع تعقٌل الجسم كما  ٌنقسم القلب وذلك عن

األولٌة حٌث توجد كل حجرة فً كل عقلة من عقل الصدر والبطن فً الحشرات 

بطنٌة( ومثال ذلك الصرصور األمرٌكً 9صدرٌة، 3ماعدا العقلة البطنٌة األخٌرة )

مش ولكن فً معظم الحشرات ٌقتصر وجود القلب على منطقة البطن حٌث ٌنك

طرفٌه فٌصبح عدد الحجرات أقل من عدد عقل البطن ومثال ذلك الذبابة المنزلٌة 

 حجرات(.3)

ٌوجد فٌها زوج عند كل اختناق   ostiaوٌدخل الدم القلب عن طرٌق فتحات جانبٌة 

أي بٌن كل حجرتٌن متتالٌتٌن وٌنحنً جدار القلب عند كل فتحة إلى الداخل وإلى 

ٌمنع خروج الدم من القلب إلى الفراغ  duricular valveاً صماماً أذنٌاألمام مكوناً 

حول القلبً. وفً كثٌر من الحشرات ٌعمل كل زوج من هذه الصمامات كصمام 

 حٌث ٌمنع رجوع الدم نفسه فً القلب نفسه إلى الخلؾ. .ventricular vبطٌنً 

ٌسً للجسم أما االورطة فهو االمتداد األمامً للوعاء الظهري وٌعمل كالشرٌان الرب

 وٌمتد فً الصدر وٌنتهً فً الرأس بفتحة تقع خلؾ المخ أو تحته.

 : Accessory pulsatory organsاألعضاء النابضة المساعدة

توجد فً بعض الحشرات باإلضافة إلى القلب أعضاء أخرى تعرؾ باألعضاء 

النابضة المساعدة وهً عبارة عن أكٌاس عضلٌة صؽٌرة تعمل كمضخات لدفع الدم 

حتى ٌمكن أن ٌصل إلى أدق الفراؼات الموجودة فً الزوابد مثل قرون االستشعار 

 وعروق األجنحة واألرجل وتختلؾ مكانها وعددها باختالؾ الحشرات.

 

 

 :Blood or Haemolymphالدم 

ٌوجد الدم فً التجاوٌؾ الدموٌة حٌث ٌؽمر جمٌع األعضاء الداخلٌة كما ٌتخلل 

 لتجاوٌؾ األنبوبٌة لعروق األجنحة.األرجل وقرون االستشعار وا

% من 75-15والدم هو السابل الوحٌد الذي ٌوجد خارج خالٌا جسم الحشرة وٌكون 

وعدٌد من خالٌا الدم،  Plasmaالحشرة وٌتكون من مادة سابلة هً البالزما حجم 
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وتنشأ هذه الخالٌا من المٌزودرم أثناء النمو الجنٌنً وٌزداد عددها خالل فترة النمو 

بعد الجنٌنً بطرٌقة االنقسام ؼٌر المباشر. وفٌما ٌلً األنواع المختلفة من خالٌا 

 الدم:

وهً خالٌا صؽٌرة مستدٌرة وتشؽل  :Proleucocytesطالئع الكرات البيضاء  .1

أنوٌتها معظم حجمها وٌحتمل أن تكون هً أحد األطوار التً ٌنشأ منها جمٌع 

 وؼالبٌة األنواع األخرى.

وتنشأ من األولى وتأخذ أشكاالً مختلفة للؽاٌة فقد  :Plasmocytesخاليا دموية  .2

تكون مستدٌرة أو مؽزلٌة أو بٌضاوٌة وتقسم هذه الخالٌا على أسس مختلفة منها 

 الشكل أو الحجم أو التركٌب أو حجم األنوٌة.

وتكون نسبة بسٌطة من مجموع خالٌا : Oenocytoidesخاليا شبيهة بالخمرية  .3

من الخالٌا الخمرٌة و مستدٌرة الشكل وتنشأ هذه الخالٌا الدم وهً بٌضٌة أ

Oenocytes .وتوجد الخالٌا شبٌهه الخمرٌة فً أنواع معٌنة من الحشرات 

وتنشأ هذه الخالٌا من النوع األول وهً  :Phagocytesكرات دموية ملتهمة  .4

الكرات عبارة عن كرات لها خاصٌة التهام المواد الؽرٌبة ، ومنها أنواع مختلفة مثل 

 .granular haemocytesوالكرات الحبٌبٌة  Spherule cellsذات التجاوٌؾ 

توجد أنواع أخرى  من الكرات الدموٌة فً الحشرات ومنها الكرات الدهنٌة  .5

adipocytes  والخالٌا الشمعٌةwax cells .وهً التوجد فً معظم الحشرات 

 

 األعضاء واألنسجة التي لها عالقة بالدم:

وهً عبارة عن خالٌا كبٌرة تنشأ من طبقة : Oenocytes    خمرية الخاليا ال .1

اإلكتودرم أو طبقة تحت الجلد )البشرة( بالقرب من الفتحات التنفسٌة البطنٌة وأحٌاناً 

تظل ملتصقة التصاقاً وثٌقاً بقاعدة خالٌا تحت الجلد، وفً حاالت أخرى تبرز هذه 

تحت الجلد لتكون كتالً ذات ترتٌب الخالٌا فً التجوٌؾ الدموي وتنفصل عن طبقة 

 عقلً على جانبً ؼشاء البلورا وقد تمتد فوق اإلسترنه.

توجد هذه األعضاء فً كثٌر : Photogenic organs األعضاء المولدة للضوء .2

من الحشرات األرضٌة التً تشع الضوء من مناطق معٌنة من الجسم كما فً بعض 

درجة كبٌرة من التعقٌد ولكن ٌمكن فصابل ؼمدٌة األجنحة. وتركٌب العضو على 

 مالحظته من الخارج حٌث ٌؽطً مكان العضو بنافذه رقٌقة شفافة من الجلٌد.

 وقد سبق شرحها مع أعضاء اإلخراج.:  Nephrocytes الخاليا الكلوية .3

 وقد سبق شرحها مع أعضاء اإلخراج.: Fat bodyالجسم الدهني  .4
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 :Blood circulationالدورة الدموية 

 لدورة الدموٌة فً أجسام الحشرات كما ٌلً:تتم ا

ٌنسحب الدم من التجوٌؾ حول القلبً إلى داخل حجرات القلب أثناء حركة االنبساط  -1

diastole .وذلك عن طرٌق الفتحات الجانبٌة 

 Systoleٌندفع الدم إلى جهة الرأس داخل حجرات القلب أثناء حركة االنقباض  -2

فً القلب إلى الخلؾ وكذلك عدم خروجه  وتعمل الصمامات على عدم رجوع الدم

 إلى التجوٌؾ حول قلبً مرة أخرى.

 ٌصل الدم إلى األورطة وٌندفع إلى الرأس عن طرٌق طرفه المفتوح. -3

ٌندفع الدم إلى قرون االستشعار واألجنحة واألرجل من التجاوٌؾ المقابلة لها عن  -4

الحظ أن دورة الدم طرٌق األعضاء النابضة المساعدة التً توجد عند قواعدها وٌ

داخل الجناح تأخذ طرٌقها إلى الحافة الخارجٌة للجناح عن طرٌق القنوات األنبوبٌة 

الموجودة فً العرق الضلعً وتحت الضلعً وتأخذ االتجاه العكسً فً بقٌة عروق 

 الجناح، وكذلك ٌندفع الدم إلى التجوٌؾ حول العصبً.

على دفع الدم إلى الخلؾ حٌث ٌمر تعمل الحركة التموجٌة لؽشاء الحاجز البطنً  -5

 بعد ذلك إلى التجوٌؾ الحشوي عن طرٌق الثقوب الموجودة فً الؽشاء سابق الذكر.

ٌمر الدم بعد ذلك من التجوٌؾ الحشوي إلى التجوٌؾ حول القلبً وذلك عن طرٌق  -6

الثقوب الموجودة فً ؼشاء الحاجز الظهري ومنه إلى القلب مرة أخرى لكً تستمر 

 دموٌة.الدورة ال

 الدم فً الحشرات ٌؤدي وظابؾ متعددة أهمها: وظائف الدم:

 ٌعمل ضؽط الدم على فرد األجنحة بعد خروج الحشرة الكاملة من العذراء. -1

ٌساعد فً عملٌة شق الجلٌد أثناء عملٌة االنسالخ وذلك بنقل الهرمونات التً تتحكم  -2

 فً عملٌة االنسالخ التً تفرز من الؽدد الصماء.

دم فً اتمام عملٌة التنفس فً بعض الحشرات، كما فً ٌرقات الهاموش ٌساعد ال -3

 حٌث ٌقوم الدم بوظٌفة تنفسٌة ألنه ٌحتوي على الهٌموجلوبٌن.

تعمل الكرات الدموٌة الملتهمة على التخلص من بٌض وٌرقات الطفٌلٌات الداخلٌة  -4

أثناء  histolysisللحشرات كما تقوم أٌضاً بدور هام فً عملٌة تحلل األنسجة 

 .histogenesisالتطور )التحول( لبناء أنسجة جدٌدة 

ٌقوم الدم بنقل نواتج الهضم من القناة الهضمٌة وتوصٌلها إلى األنسجة وٌعمل كذلك  -5

 على نقل مخلفات التمثٌل الؽذابً إلى أعضاء اإلخراج )أنابٌب ملبٌجً(.

 The Nervous Systemالجهاز العصبي 
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كوسٌلة إتصال  –كما فً الحٌوانات األخرى  –شرات ٌعمل الجهاز العصبً فً الح

محكمة بٌن أعضاء الحس التً تتأثر بالمنبهات الخارجٌة المستمدة من البٌبة وبٌن 

 األعضاء الداخلٌة مؤدٌة إلى استجابة الحشرة لهذه المنبهات بطرٌقة متوازنة.

 :Neurone الخلية العصبية

ن من جسم الخلٌة الذي ٌحتوي على هً الومحدة األساسٌة للنسٌج العصبً وتتكو

وعادة ٌخرج من المحور  axonالنواة وٌخرج منه خٌط طوٌل ٌعرؾ بالمحور 

بالقرب من منشبه فرع جانبً وٌنتهً كل من المحور والفرع الجانبً بمجموعة من 

اللٌٌفات دقٌقة متفرعة وتخرج كذلك من جسم الخلٌة لٌٌفات مشابهة ٌطلق علٌها 

وتتصل الخالٌا العصبٌة ببعضها عن طرٌق تداخل اللٌٌفات  التفرعات الشجرٌة

الدقٌقة التً توجد فً نهاٌات محاورها أو تلك التً فً نهاٌات الفروع الجانبٌة، 

 وتنقسم الخالٌا العصبٌة من حٌث الوظٌفة إلى:

 Sensory neuronesالخاليا العصبية الحسية -أ    
 association neuronesالخاليا العصبية الوسيطة -ب
 motor neuronsالخاليا العصبية الحركية  -جـ

 
 هذا وٌنقسم الجهاز العصبً من الناحٌة التشرٌحٌة إلى :

 أوالً: الجهاز العصبي المركزي.
 ثانياً: الجهاز العصبي الحشوي )السمبثاوي(.

 ثالثاً: الجهاز العصبي السطحي.

 :Central Nervous Systemأوالً: الجهاز العصبي المركزي 

ٌكون هذا الجهاز القسم الربٌسً من الجهاز العصبً ، وٌتكون من العقد العصبٌة 

Ganglia  التً تتصل ببعضها بواسطة أحبال طولٌة تعرؾ بالروابط

Connectives  وأحبال مستعرضة تعرؾ بالموصالتCommissures  ًوف

كونة مراكز كثٌر من الحاالت تلتحم العقد العصبٌة لعقل الجسم المتجاورة وتتجمع م

حٌث ٌوجد فً الرأس زوج من هذه المراكز بصفة  ganglionic centresعصبٌة 

دابمة هً المخ والعقد تحت المرٌبٌة. وتتفاوت درجة هذا التجمع فً العقد الصدرٌة 

 والبطنٌة باختالؾ الحشرات.

وٌنقسم الجهاز العصبً المركزي على أساس درجة تجمع العقد العصبٌة إلى ثالثة 

 ء هً:أجزا

 الحبل العصبي البطني -3العقد تحت المريئية              -2المخ             -1
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وٌقع فوق مقدم المرئ وٌعتبر المركز العقدي الظهري للرأس : Brainالمخ .1

وٌتركب من اندماج الثالثة أزواج األولى من القطع العصبٌة للجنٌن وٌنقسم إلى 

 ثالث مناطق وهً:

وتتركب هذه المنطقة من جزبٌن، الخارجً : Protocerebrumالمخ األول  -أ

 optic lobeالفص البصري والداخلً وٌسمى  optic ganglionالعقدة العٌنٌة وٌسمى 

 وٌخرج من المخ األول أعصاب العٌون.

 وتخرج منه أعصاب قرون االستشعار. :Deutocerebrumالمخ الثاني -ب

ه زوج من األعصاب تصل المخ وٌخرج من :Trito cerebrumالمخ الثالث  -جـ

 Circum oesphagealبالعقدة تحت المرٌبٌة ٌعرؾ كل منها بالموصل حول المرئ 

C. .وٌخرج منه كذلك أعصاب أخرى تصله بالجهاز الحشوي وكذلك الشفة العلٌا 

 وٌقوم المخ بالوظابؾ التالٌة:

I.  المخ هو المسؤول عن التوجٌهOrientation  صور والتوافق فً جمٌع أنواع

بعض االنعكاسات السلوك فً الحشرات وٌؤدي هذه الوظٌفة إما بتنبٌة أو تعطٌل 

إذا أزٌل مخ فراشة دودة الحرٌر ثم لمست نهاٌة البطن فإنها تقوم  مثال:  العصبٌة.

بوضع البٌض بصفة متمدة حتى قبل حدوث تلقٌح الفراشات ولكن فً حالة وجود 

لبطن وال ٌوضع أٌضاً قبل حدوث عملٌة المخ ال ٌوضع البٌض بمجرد لمس نهاٌة ا

 التلقٌح.

II.  ًٌسٌطر المخ على االنقباض الجزبً للعضالت وهذا ٌعمل على حفظ التماثل الجانب

للجسم وٌحافظ كل من نصفً المخ على حالة التماثل هذه فً الجانب الذي ٌقابله من 

                                                                     الجسم.                                                          

: إذا أُتلؾ أحد نصفً المخ ٌؤدي ذلك إلى ارتخاء عضالت الجانب المقابل له مثال

 فً الحشرة وٌؤدي ذلك إلى سٌر الحشرة فً شكل دابرة )حركة السٌرك(.

 

 :Suboesophageal ganglionالعقد تحت المريئية -2

عبارة عن المركز العقدي البطنً للرأس وتتكون من اندماج العقد العصبٌة  وهً

لعقل اللحّى والفكوك والشفة السفلى وتخرج منه أعصاب مزدوجة تؽذي الزوابد 

 المقابلة لها.
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 وتقوم هذه العقدة بالوظابؾ التالٌة:

I. .ٌوجد بهذه العقدة مراكز الحركة المسؤولة عن حركة الزوابد السابق ذكرها 

II.  لهذه العقد تأثٌر منبه على جهاز التوافق الحركً الموجود فً العقد الصدرٌة ، فإذا

فرس النبً أزٌل المخ والعقدة العصبٌة تحت المرٌبٌة وذلك بقطع الرأس فً حشرة 

تبطا حركة الحشرة وتصبح فً حالة شبه )موت أو كسل( ولكن إذا أزٌل المخ فقط 

 اً وتسٌر لمسافات طوٌلة.فإن الحشرة ال تهدأ عن الحركة إطالق

III.  على العكس من الوظابؾ السابقة لهذه العقدة تأثٌر مثبط على بعض االنعكاسات

العصبٌة فً بعض الحشرات.                                                                                             

ً ذكورها فإن عدد مرات مثال: فإن وجود هذه العقدة فً حشرة فرس النبً ف

 تزاوجها مع اإلناث محدودة ولكن إزالتها تؤدي إلى تكرار عملٌة التزاوج.

 :Ventral nerve cordالحبل العصبي البطني -3

وٌشتمل على سلسلة من العقد العصبٌة تقع فً قاع الصدر والبطن تتصل ببعضها 

ة الخلفٌة للعقدة مكونة سلسلة طولٌة عن طرٌق زوج من الروابط ٌنشأ من الحاف

تحت المرٌبٌة. وتقع بكل عقلة من عقل الصدر إحدى العقد الثالث األولى وتعرؾ 

بٌنما ٌقع الباقً فً البطن وتعرؾ  Thoracic gangliaبالعقد العصبٌة الصدرٌة 

وتنظم العقد الصدرٌة أعضاء الحركة حٌث ٌخرج من  abdominalبالعقد البطنٌة 

الربٌسٌة ٌؽذي أحدهما عضالت العقلة عامة بٌنما كل عقدة زوجان من األعصاب 

ٌؽذي اآلخر عضالت األرجل، وفً كل من العقلتٌن الصدرٌتٌن الوسطى والخلفٌة 

ٌوجد زوج إضافً من األعصاب مسبول عن تنظٌم حركة األجنحة وقد تلتحم عقد 

 الصدر الثالثة مع العق البطنٌة مكونة مركز عقدٌاً صدرٌاً كما فً بعض الحشرات

ذات الجناحٌن، أما العقد البطنٌة فتختلؾ فً عددها باختالؾ الحشرات وهً ال تزٌد 

عقد كما فً الحشرات ذات الذنب الشعري، ولكن فً معظم الحشرات ٌقل  8عن 

العدد عن ذلك كما فً الصرصور األمرٌكً، وؼالباً ماتندمج عقدة العقلة البطنٌة 

عقدة الطرفٌة دابماً ماتكون مركبة وتعتبر األولى مع عقدة الصدر الخلفً، كما أن ال

مركزاً عقدٌاً ٌتكون من اندماج ثالثة عقد على األقل ، وٌخرج من كل عقدة بطنٌة 

 زوج من األعصاب الربٌسٌة تؽذي عضالت العقلة التً توجد بها.

 

 :Visceral nervous systemثانياً: الجهاز العصبي الحشوي 
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تمد األحشاء الداخلٌة ذات الحركة الالإرادٌة  وٌشمل هذا الجهاز األعصاب التً

وٌنقسم هذا  .Sympathetic N.Sوٌطلق علٌه أٌضاً الجهاز العصبً السمبثاوي 

 الجهاز إلى :

 الجهاز السمبثاوي المريئي أو الفمي المعدي.-1

 الجهاز السمبثاوي البطني.-2

 الجهاز السمبثاوي الخلفي.-3

 

 oesophageal sympatheticئي )الفمي المعدي(.الجهاز العصبي السمبثاوي المري1

N.S.: 

ٌتصل هذا الجهاز مباشرة بالمخ وٌمد المعً األمامً والوسطً والقلب وبعض 

األعضاء األخرى باألعصاب ولذلك ٌطلق علٌه أٌضاً الجهاز السمبثاوي الفمً 

المعدي. وهذا الجهاز ظهري فً موضعه إذ ٌقع فوق المعً األمامً وعلى جانبٌه، 

 Frontalوٌظهر التركٌب النموذجً لهذا الجهاز حٌث ٌتركب من العقدة الجبهٌة 

ganglion  وهً عقدة مثلثة صؽٌرة فوق المرئ أمام المخ وٌخرج منها إلى األمام

وٌخرج من كل جانب عصب ٌعرؾ بالجذر  Frontal nerveعصب جبهً 

ٌخرج من هذه العقدة ٌصل العقدة الجبهٌة بالمخ الثالث كما  Lateral rootالجانبً 

ٌمتد على طول الخط الوسطً  recurrent nerveأٌضاً إلى الخلؾ عصب راجع 

للمرئ ماراً تحت المخ وتحت األورطة مباشرة حٌث ٌتفلطح خلؾ المخ بقلٌل مكوناً 

ثم ٌترك هذا العصب العقدة تحت  hypocerebral ganglion  العقدة تحت المخٌة

اً إلى الخلؾ فً صورة عصب وسطً أو زوج من المخٌة خارجاً من الرأس ممتد

األعصاب الجانبٌة حتى الجزء الخلفً من المعً األمامً حٌث ٌنتهً هو أو كل من 

وتمد هذه العقدة الجزء المجاور من  Stomatic ganglionفرعٌه بالعقدة المعدٌة 

المعً األمامً والوسطً باألعصاب. ٌوجد خلؾ المخ مباشرة وفوق المرئ زوج 

)ٌعرفان أٌضاً باألجسام القلبٌة  .oesophageal gangالعقد المرٌبٌة  من

Corpora cardiac)  وتتصل كل منهما بالعقدة تحت المخٌة ، كما أنهما تتصالن

أٌضاً بالمخ األول. وٌتصل كذلك باألجسام القلبٌة زوج من األجسام ؼٌر العصبٌة 

 .corpora allataٌعرفان باألجسام الكروٌة 

 :sympathetic N.S. Ventralي بطنز العصبي السمبثاوي الالجها.2
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من زوج من األعصاب المستعرضة  ٌتركب هذا الجهاز عند تمام تكوٌنه 

Transverse sympathetic nerves  ، ًٌتصال بكل عقدة من عقد الحبل العصب

وٌتصل كل زوج من هذه األعصاب بالعقدة السابقة له بواسطة عصب وسطً 

 .Median longitudinal nطولً 

 :.Posterior sympathetic N.S.الجهاز العصبي السمبثاوي الخلفي 3

وهو عبارة عن مجموعة من األعصاب التً تخرج من العقدة المركبة الخلفٌة للحبل 

العصبً البطنً والتً تمتد لتؽذي كل من الجهاز التناسلً والجزء الخلفً من القناة 

 الهضمٌة.

 :Peripheral Nervous Systemي السطحي ثالثاً: الجهاز العصب

وهو عبارة عن مجموعة األعصاب الدقٌقة المتشعبة من الجهازٌن العصبٌٌن 

المركزي والسمبثاوي تحت طبقة البشرة الداخلٌة من جدار جسم الحشرة مباشرة أو 

على أسطح العضالت وجدار القناة الهضمٌة وجمٌعها تستمد بداٌتها من العقد 

ل العصبً البطنً وتمد أطراؾ الكثٌر منها شعٌرات جدار الجسم العصبٌة للحب

 فتكسبها حاسٌتها.

 :Endocrine glandsالغدد الصماء 

وهً خالٌا كبٌرة  :neuro secretory cellsالخاليا العصبية المفرزة في المخ  .1

وتوجد فً المنطقة الوسطٌة على السطح الظهري للمخ، تفرز هذه الخالٌا هرموناً 

 رٌقة ؼٌر مباشرة إلى االنسالخ أو التطور.ٌؤدي بط

 

تقع قرٌبة جداً من األورطة خلؾ المخ تتصل  :corpora cardiacاألجسام القلبية  .2

كل منها بالمخ األمامً عن طرٌق زوج من األعصاب وبالعقد العصبٌة تحت المخٌة 

 بحبل عصبً واحد.

 

 

م القلبٌة إلى أسفل تقع على جانبً األجسا :Corpora allataاألجسام الكروية  .3

وإلى الخلؾ قلٌالً وتزود بألٌاؾ عصبٌة من المخ األمامً وتخترق هذه األلٌاؾ 

العصبٌة األجسام القلبٌة قبل أن تصل إلٌها. تفرز هذه األجسام هرمون الطفولة 

 )الشباب( الذي ٌعمل على إٌقاؾ أو زٌادة ظهور صفات البلوغ.
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وهً تركٌب ٌشبه الحلقة ٌحٌط  :ring glandحلقة فايزمان )الغدة الحلقية(  .4

باألورطة وٌوجد فً ٌرقات ذات الجناحٌن وخاصة فً رتٌبة سٌكلورهافا، وٌضم 

 هذا التركٌب األجسام القلبٌة واألجسام الكروٌة والؽدد حول القلبٌة.

 

 

عبارة عن زوج من التركٌبات : Prothoracic glandsغدد الصدر األمامي 

الصدر األمامً بالقرب من الثؽر التنفسً الخاص بالصدر  العنقودٌة الشكل توجد فً

األول وتوجد فً حشرات معٌنة مثل الحشرات حرشفٌة األجنحة فً أطوارها ؼٌر 

 البالؽة وتفرز هذه الؽدد هرمون االنسالخ فً تلك الحشرات.

 

  Classification of insectsتقسيم الحشرات 
رات تررم وصررفها وتسررمٌتها . هررذا ٌعرررؾ اآلن مررا ٌقرررب مررن ملٌررون نرروع مررن الحشرر

وٌضاؾ إلٌها كل عرام بضرعة آالؾ. وتتبراٌن الحشررات تباٌنراً كبٌرراً فرً شركلها وفرً 

 حجمها وعاداتها.

وٌتطلب علم التقسٌم دراسة الحشرات من نواحً الشكل الظاهري والتشرٌح الداخلً 

المحٌطررة  ووظرابؾ األعضراء والوراثررة والتفاعرل الررذي ٌرتم بٌنهررا وبرٌن عوامررل البٌبرة

بهرردؾ توزٌعهررا فررً مجررامٌع تضررم كررل منهررا عرردداً مررن الحشرررات علررى درجررة مررن 

 التشابه.

ولقد مر علم التقسٌم بمراحل عدٌردة وٌعتمرد التقسرٌم الحردٌث للحشررات علرى األسرس 

 اآلتٌة:

وجودها أو ؼٌابها وفً حالة وجودها نوعها وشكلها وتعرٌقها  وجود األجنحة:

 وتكوٌنها.

 نوع التحول-1

 نوع أجزاء الفم-2

 عدد حلقات الجسم وأنواع الزوائد من قرون استشعار وغيرها-3

 وجود أو عدم وجود العيون المركبة والبسيطة-4

 أنابيب ملبيجي-5
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 القصاب الهوائية-6

وقد تنقسم العابلة إلى عردة أجنراس  Familyعدداً من العابالت  Orderوتضم الرتبة 

Genus  والجنس إلى عدة أنواعSpecies   ًوٌعتبرر النروع هرو الوحردة األساسرٌة فر

ٌُعرؾ النوع بأنه مجموعة من األفراد تتشابه تماماً فرً الشركل وتسرتطٌع أن  التقٌسم و

تتناسررل بحرٌررة مررع بعضررها لٌنررتج أفررراداً خصرربة. وهنرراك مرتبررات أخرررى تتوسرررط 

، فروق  Super order، فروق رتبرة  Suborderالمرتبات السابقة مثرل: تحرت رتبرة 

 وهكذا .  Subfamily، تحت عابلة   Super familyعابلة 

فرإن كرل نروع مرن  Linnaeusوطبقاً لنظام التسمٌة المزدوجرة الرذي اقترحره لٌنٌروس 

الحشرات )أو الحٌوان أو النبات( ٌحمل اسماً علمٌاً مكون من شقٌن ٌشرٌر األول إلرى 

نً إلررى اسررم النرروع وٌكتررب اسررم الجررنس وٌكتررب الحرررؾ األول منرره كبٌررراً وٌشررٌر الثررا

الحرؾ األول منه صرؽٌراً وٌتبرع هرذا االسرم باسرم الشرخص الرذي وصرؾ هرذا النروع 

ألول مررررة وٌرررتم وضرررع خرررط تحرررت اسرررم الجرررنس والنررروع أو ٌكتبررران مابلرررة. وطابفرررة 

 الحشرات تقسم كما ٌلً:
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 Class Insecta طائفة الحشرات

  -إلى ما يلي :حشرات تقسم طائفة ال

 :Subclass          ائفة الحشرات عديمة األجنحةطأواًل: تحت 

Apterygota  

حشرات عديمة األجنحة كصفة أساسية. التحول  سسويأ أو موودوا. الحشورات الةاملوة وات  وائود 
سطنيووة جايةيووة ساوووا الاوائوود التناسوولية. يتمفصووح الفوول اووي الحشوورات الةالةووة موو  الوورأ  اووي يقطووة 

 واحدة. وتضم الرتب اآلتية:

 Order: Thysanura                 شوريات الذيبرتةة 

 Order: Diplura                           رتةة ثنائية الذيب 

 Order: Protura                          رتةة أولية الذيب

 Order: Collembola                  رتةة قاااات الذيب

 

 

 :Subclass                  تحت طائفة الحشرات المجنحة     ثايياً: 

Pterygota 

حشوورات مجنحووة أو عديمووة األجنحووة كصووفة مةتسووةة. التحوول  يوواق  أو توواا . التحمووح الحشوورات 
الةالةة  وائد سطنية ساستثناء الاوائود التناسولية.  يتمفصوح الفول اوي الحشورات الةالةوة مو  الورأ  اوي 

 يقطتين وتنقسم إلى قسمين:
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 Division I: Exopterygota                   خارجية األجنحة: 1قسم 

تنشأ ايها األجنحة خارجيواً والتحول  يواق  تودريجي أو متةواين تتميوا سطولر الحلريوة قود تةول  مائيوة 
 وتضم الرتب اآلتية: أو أرضية.

 Order: Ephemeroptera                رتةة وساب مايل    

 Order: Plecoptera                        وساسة الحجارة     رتةة 

 Order: Odonatas                               رتةة الرعاشات

 Order: Orthoptera                    رتةة مستقيمة األجنحة       

 Order: Phasmida                       رتةة الشةحيات      

 Order: Dermaptera                      رتةة جلديات األجنحة   

  Order:Embioptera                      رتةة غا الت األيفاق  

 Order: Dictyoptera                         ات األجنحةيرتةة شةة

 Order: Isoptera                             رتةة متشاسهة األجنحة  

 Order: Psocoptera                        رتةة قمح الةتب  

 Order: Mallophaga                     رتةة قمح الطيلر   

 Order: Anoplura                         رتةة عاريات الذيب )القمح الماص(  

 Order: Hemiptera                    رتةة يصفية األجنحة      

 Order: Thysanoptera         رتةة هدسيات األجنحة           
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 Endopterygota        Division IIداخلية األجنحة   :2قسم 

يرقوات ُتسومى التحول  تواا . تتميوا سطولر الووذراء . األطولار غيور الةالةوة  .ً تنشأ ايها األجنحة داخليوا
 وتضم الرتب اآلتية: اي الوادات والتركيب. الحشرت الةالةةاتلف عن ت

 Order: Neuroptera                     رتةة مورقة األجنحة   

 Order: Lepidoptera              رتةة حرشفية األجنحة       

 Order: Trichoptera                 رتةة شوريات األجنحة     

 Order: Diptera                           رتةة ثنائية األجنحة  

 Order: Siphonaptera                رتةة الةرغلثيات )خاايات األجنحة(  

 Order: Hymenopteraرتةة غشائية األجنحة                  

 :Coleoptera Order                   رتةة  غمديات األجنحة    

 Order: Mecoptera                   رتةة وساب الوقرب    

 Order: Strepsipteraرتةة ملتلية األجنحة                  

 

 

 

 

 

 

 



18 
 



19 
 

 

وتووورا سرتةووة السوومل الفضووي.  Order:Thysanura  رتةووة شوووريات الووذيب -1
جهدب ودط مد   Shuttle spaceحشراد ممدودةح اجسمدص طدة رح رشدجي ةدا فخ اجاؼدب  

اجزدائو في اجخلف مع دجوة ذيل دةطي ؽويل دمةطبح ثشدرر فا دف داجسمدص مةطد  

ؽويلددخ ف ط ددخ  ثقشددو، أ زجددزا  اجاددص وب،ػددخ درددرج مدد  اجخددب،ط  دوددرد  ا ةزشددرب،

عقلدخ مضدل  11كض رح اجرقل أ اجر فب  اجمركجزدب  موجدوةح زد ئبئجدخ أ اجدجط  ممدو  مد  

 .Thermobia aegyptiacaاجممك اجاؼي 

 

 Order: Diplura                                           رتةة ثنائية الذيب -2

طلقدددب  أ اجرقدددل حشدددراد ررددد ل فدددي اجزرثدددخ مزرممدددخ د حمدددي د يوجدددو جهدددب ع دددو  م 

اجظدددو،يخ مفاظدددلخ دداػددد خ أ يوجدددو فدددي دهبيدددخ اجدددجط  وائدددور   فلا زددد  أ اجمضدددب   

Campodea fragilis 

 

                              order: collembolaرتةة القاااات سالذيب  - 3

حشددراد ةو قددخ روجددو ثمضددر فددي اجزرثددخ اجرؽجددخ دكددججك ر ددذ جددجد  ا  ددسب، دكزددل 

خ دا د،اق اجمزمددبوطخأ ةددم ذ ثمددجت دجددوة عؼددو وددبفز  جدد   جهددب ا فشددبة اجمزرافدد

عقدل  زجدزا  اجادص وب،ػدخ  4ع و  مركجخ دودرد  ا ةزشدرب، ول لدخ اجرقدل مموددخ مد  

عقددل دي مددل صدداس زوداط مدد  ا ؽددرا  6مخزجئددخ ةافددل اجددرزب أ اجددجط  ممددو  مدد  

ازددي اجقاددز   اجمز ددو،ح زحددوكب يمددو  عؼددوا  وددبفزا  مشددقوق يشددجي اجشددوكخ اجردبدددخ د  

 Cottonاجزددفا  مدد  فدددا  اجسلددو دثددود  زدبث دددت ملج سددي اجمضددب   ودددبفزح اجقطدد  

springtail أLepidocyrtinus incertus 
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  Order: Ephemeroptera                    رتةوة الاوليوات )وساسوة موايل(-4

خ أ ا ،جدل حشراد دبعمخ ػر اخ اجط را  رط ر ثبجقرة م  اجمب  دجهب ذيلد   زد صاصد

فدي    Claspersا مبم خ ؽويلخ جوا  فبطخ فدي اجدجكر اجدجت يزم دز ثوجدوة اجقدواثغ 

دهبيددخ اجددجط  دجهددب ودجدد   مدد  ا جف ددخ مرقددوح اجزرددرق داجددزدط اجخلاددي زطددةر مدد  

ا مبمي دثردغ ا ح دب  ماقدوة ا جف دخ رمدزقر عموةيدب  عفدو دودذ اجراحدخأ زد رمدو  

وظد رح جدوا أ اجر دو  اجمركجدخ فدي اجدجكر زكجدر مد   مازوحخ جزئ ب  أ ودرد  ا ةزشدرب،

ا دضدد  أ رشددبكو ا دضدد  حبملددخ كدد   اججدد غ جددبكز جوػددري فددي اجمددب  ح ددش رردد ل 

اج و،يخ درزفا  ثبجخ ب  ص أ اج شراد اججبجةخ   رزةجج دررد ل جازدرح وظد رح درزم دز 

 Polymitrarcysثدد   اج شددرح رفمددلظ ثرددو  هددو، ا جف ددخ أ مضددب   ذثبثددخ مددبيو 

savignyi                                                                                    

 

 Order: Odonata                                         رتةة الرعاشات -5

 Dragonflies and Damselflies)الرعاش الةةير والرعاش الصةير(

دؽويلدخ اجسمدص أ رمؼدي مرودص دوزهدب ؽدبئرحأ حشراد مازرةخ جم لخ اجلو  دكج درح  

اجر ددو  كج ددرح دثددب،وح أ اج و،يددخ مبئ ددخ دمازرةددخ  جهددب وددرد  اةزشددرب، ف ط ددخ ةو قددخ 

 ا جف خ ئشبئ خ  ديوجو عل  كل جفبح عبةح ثقرخ ملودخ ررر  ثبججقرخ اجر ف خ   

 

 :subordersتنقسم إلى تحت رتةتين 

  suborder: Anisopteraتحت رتةة غير متساوية األجنحة  -أ

حشددراد كج ددرح اج سددص أ ةددريرخ  Dragonfliesرؼددص مددب يرددر  ثبجرعددب  اجمج ددر  

اجط را  أ ا جف خ اجخلا دخ زعدرع مد  ا مبم دخ درمزدوزفق ب  در مدل ثر دوا  عد  اجسمدص 

في دوذ اجراحخ أ اجر و  كج درح درزقبثدل فدي مقومدخ اجدرزبأ اج و،يدخ رزدفا  ثواةدطخ 
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لي جلممدددزق ص  كفدددبن ددددوع   مددد  اجمدددلون اجةدددجائي جهدددج  ف ب ددد ص فدددي اجسدددوا، اجدددواف

 اجمسموعخ 

1   Hawkers   اج وامي دكي ،عب بد م موجخ في اجهوا  جموح ؽويلخ درط ر إج  ا مدب

 صص رروة عل  حزا  عشجي زد جود  مبئي  

2  Darters  اجسبصمدددخ دكدددي ،عب دددبد رمؼدددي مرودددص دوزهدددب جبصمدددخ علددد  ا ،ع زد

غ عل هددب عفددو اوزراثهددب صددص ررددوة صبد ددخ جددفا  اجممددب  أ ا  ددسب، درلددزقؾ اجاريمددخ درددفق

   Crocothemes  erythraeaمضب   اجرعب  اجمج ر

 

  Suborder : Zygoptera           تحت رتةة متساوية األجنحة-ب
حشدراد دبعمدخ داجسمدص د  دل اةدطوادي  Damselfilesدرؼص اجرعب بد اجظدة رح 

مزشدبثهب  دروػدع ثشدمل عمدوةت زد مبئدل  ػر اخ اجط را   اجسفبح ا مبمي داجخلاي

فددوق اجسمددص عفددو اجراحددخ أ اجر ددو  اجمركجددخ مفاظددلخ عدد  ثرددغأ اج و،يددخ رزددفا  

 Inschnuraثواةطخ صاس ف ب  ص موجوة  في دهبيخ اججط  أمضب   اجرعب  اجظدة ر

senegalensis  

 
                                  رتةة مستقيمة األجنحة -5

Order:Orthoptera 

درؼددص اجفطددبؽ داجسددراة داج اددب، دطراطدد ر اج قددل دكددي حفددبد فط ددرح جلم بطدد ل 

اجز،اع خ دمرومهب عوا ت حشراد مزوةطخ إج  كج رح اج سص مسف دخ زد مخززجدخ زد 

عويمخ ا جف خ دفي حبجخ دجوةكب رمو  ا مبم خ جلويخ داجخلا خ ئشبئ خ   زجدزا  اجادص 

لقخ اجظدو،يخ ا دجد  كج درح دا ،جدل اجخلا دخ وب،ػخ أ ورد  ا ةزشرب، ف ط خ أ اج 

مز و،ح جلقاز أ اجقرد  اجشرج خ وظد رح ئ در مرقلخ يوجدو حجدخ جوػدع اججد غ دروجدو 

 في اججكر زعؼب  مزخظظخ طرا،ح 
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 تقغى إنٗ تحت ستبت9ٍٛ 

    تحتتتتتت ستبتتتتتو  ٕٚهتتتتتو  تتتتتشٌٔ   عت تتتتت  س             -أ

Suborder:Dolichocera  

  نحقم   نحف س ٔصش صٛش 

 ورد  ا ةزشرب، ؽويلخ د رريخ زؽو  م  اجسمص  -

 عؼو اجممع إ  دجو يمو  عل  ةبق ا ،جل ا مبم خ -

 حجخ دػع اجج غ ففسريخ زد ة ا خ -

 

 Gryllotapla gryllotalpaاج اب، يث ل9 

  Liogryllus bimaculatusطرطو، اجة ؾ  

    Phaneroptera albidaاجفطبؽ ذد اجقرد  اجطويلخ  

 

 :Suborderتحتتتتت ستبتتتتو  نتتتتٛشع  تتتتشٌٔ   عت تتتت  س             -ب 

Brachycera 

  نجش د ٔ نُط   

 ورد  ا ةزشرب، ف ط خ زد طوجسبد خ د  يزيو ؽوجهب ع  دظف اجسمص -

 يوجو عؼو اجممع عل  جبدجي اج لقخ اججطف خ ا دج   -

 حجخ دػع اجج غ وظ رح زد مرقوفخ مز و،ح جل ار -

  Schistocerca gregariaجظ رادت مضب   اجسراة ا

 Poekilocerus bufoniusاجفطبؽ اجم لي  

 Aiolopus thalassinusدطبؽ اج شبئل 

 

 Order : Phasmidaستبو  ن بحٛ ت                                -6

  نح ش ت  ن نٕٚو ٔ نٕس ٛو

حشراد ممودةح اجسمص ؽويلخ داةدطواد خ مموكدخ جل مبيدخ رشدجي اجرظدي زد 

الط ددخ رشددجي ا د،اق أ ز،جددل اجمشددي د  لددخ أ زجددزا  اجاددص وب،ػددخ  جهددب م

جفدددبح   زمدددبم   جلدددوي   طدددة ري  دجفدددبح   فلاددد   ئشدددبئ   زؽدددو  مددد  

ا مددبم   زد وددو رمددو  عويمددخ ا جف ددخ حجددخ دػددع اججدد غ طددة رح أ مضددب    

   Ramulus aegyptiacusاج شرح اجرظويخ 
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 Order : Dictyoptera          ستبو شبكٛ ت  ألجُحو               -7

 اجظراط ر دفرب اجفجي

حشراد مزوةطخ إج  كج رح اج سص   زجزا  اجاص وب،ػدخ أ اجط درا  ػدر ف 

أ اجسفبحددددب  ا مبم ددددب  زػدددد   مدددد  اجخلادددد   دمز ددددو،ا  كسفددددبح جلددددوت 

tegmina  أ زمب اجخلا ب  فةشبئ ب  أرؼع ا دض  اجج غ ةافل ك   اجج غ 

 تقغى إنٗ تحت ستبت9ٍٛ

 Suborder : Blattodeaتحت ستبو  ننش صٛش                 -أ

حشراد طة رح إج  مزوةدطخ اج سدص أودرد  ا ةزشدرب، ؽويلدخ د درريخ أ 

ا ،جل مزشدبثهخ دمز دو،ح جلسدرت أ   يوجدو ،وجدخ فدبجرزب صبثدذ  مزفوعدخ 

 ا كل  

   Periplaneta americana مضب   اجظرطو، ا مريمي  

 

  Suborder: Mantodeaنُبٙ                      تحت ستبو فشط  -ب

حشراد كج رح اج سص أ اجظو، ا مبمي مزطبد  دا ،جل ا مبم دخ مز دو،ح 

 جلقفض أ يوجو ،وجخ فبجرزب مز رن أ مازرةخ 

 Mantis religiosaمضب   فرب اجفجي 

 

 Order: Isopteraستبو يتغ ٔٚو  ألجُحو                          -8

  ألبٛض )  ألسضّ ( نًُم 

حشراد ،فوح رزةجج ثب فشبة درجفي عشهب في اجشسر زد ا فشبة زد في 

اجزرثددخ أ رردد ل فددي مسموعددبد اجزمبع ددخ أ مروددص ا فددراة  ددةبجخ دجفددوة 

ثامددون وويددخ درمددو  عق مددي دعويمددخ ا جف ددخ أ يوجددو كددججك زفددراة رفبةددل خ 

ب  ممضا  فدي جم دع مسف خ ثبجمبمل دزفراة رفبةل خ وظ رح ا جف خ أ اجسفم

كددج  ا  ددمب  أ وددرد  ا ةزشددرب، ف ط ددخ زد واةيددخ أ زجددزا  اجاددص وب،ػددخ أ 

ا جف خ ا مبم خ داجخلا خ مزشبثهخ جوا  ممودةح دج   ثهب عردق ممزررػخ 

-2222ثردددو ردددزادط ا فدددراة اجزفبةدددل خ رزقظدددف ا جف دددخ درؼدددع اجملمدددخ 

ةددص فزرطي 4 ةددص دعرػددهب14ث ؼددخ يوم ددب  ديظددل ؽوجهددب إجدد   222,42
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اجج وع عدبماد دذكدو، عق مدخ دفدي اجرث دع ررطدي اجج دوع ذكدو، دإددبس 

 فظجخ  

 Hodotermes ochraceusمضب    اجفمل ا ث غ  

 

    Order : Dermapteraستبو جهذٚو  ألجُحو                     -01

  بشع  ن جٕص

ب، ر دذ حشراد ج ل دخ ومبمدخ زد مازرةدخ ممدودةح اجسمدص   رخزجدء زصفدب  اجفهد

اج سددب،ح دثدد   زد،اق اجفجددبد أ زجددزا  اجاددص وب،ػددخأ عويمددخ ا جف ددخ زدجهددب 

دجفبحددب  فلا ددب  ئشددبئ ب    tegminaجفبحددب  زمبم ددب  جلددويب  وظدد را  

دظددف ةائددري   كج ددري  دذاد ررريدد   ددربعي جهددب وردددب   ددرج ب  ئ ددر 

مقممخ دوظ رح مز و،ح إج  ملقؾ ووت جلوفب  داجهسدو أ  روجدو حجدخ دػدع 

 Labidura ripariaجج غ أ مضب  اثرح اجرسوو ا

 

 :Orderستبتتتتتتتو ألتتتتتتت ص ت  ألَفتتتتتتت                                  -00

Empioptera 

حشراد عوا ت ممودةح اجسمص دطدة رح أ ررد ل فدي اجمفدبؽ  اج دب،ح فدي 

زدادبق رةزجهددب فدي  ددقوق اجزرثددخ زد ر دذ اج سددب،ح   ا دضدد  عدبةح زؽددو  مدد  

ص وب،ػخ دورد  ا ةزشرب، ف ط دخ أ اجسفبحدب  ا مبم دب  اججكر أ زجزا  اجا

 داجخلا ب  مزشبثهب  في اججكر جمفهب مرودمخ في ا دض  

اجز و  موجوة في اجدجكر جمفدي مردود  فدي ا دضد  أ ا ،جدل وظد رح د،ةد  

اجقو  ذد صاس  وفبدأ ديوجو في اجشوفخ اجقبعويدخ جلرةد  جمدل مد  اجدرجل   

 Embia amadorae ضب   ا مبم   ئوح حريريخ أ م

 

  Order: Psocopteraستبو  ًم  نكتب                             -01

 Booklice and barkliceومل اجمزت دومل جج  اجشسر 

حشددراد ،فددوح اجسمددص روهددر زةبةددب  علدد  ا  ددسب، داجشددس راد دجددجد  

ا  سب، عبمخ داج سب،ح  ثرؼدهب يرد ل فدي اجمفدبو  ثد   اجمزدت دجد   جهدب 

جف ددخ  ،ئددص ز  اةددمي ومددل إ  زدددي   يشددجي اجقمددل اجمرددرد   زجددزا  اجاددص ز

وب،ػددخ أ وددرد  ا ةزشددرب، ف ط ددخ دؽويلخأعويمددخ ا جف ددخ زدجهددب زجف ددخ 
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ئشبئ خ ؽويلخ ثزررق ػر ف  اججط  كردت دثود  ودرد   درج خ  اجمضدب   

   Liposcelis terricolisومل اجمزت 

 Caecilius flavidus ًم  ألشج س 

 

 Order: Mallophagaستبو  ًم  نطٕٛس                                -02

  نقًم  نق سض 

حشراد ؽا ل خ فب،ج خ مالط خ طة رح اجسمدص رزطادل ثشدمل ،ئ مدي علد  

اجط و، رزةجج عل  وطع اجريل زد اجشرر زد جلو اجربئل دثرؼهب حفبد كبمخ 

قددل  جدد   جهددب ع 5-3مدد  حفددبد اجددوداج  أ وددرد  ا ةزشددرب، وظدد رح دجهددب 

ع و  ثم طخ داجر و  اجمركجخ مخززجخ زجزا  اجاص وب،ػخ أ عويمخ ا جف دخ 

أ جهب صةو، رفام خ طو،يخ رقع فدي اجفبح دخ اججطف دخأ ،ةد  اجقدو  مدزدة ئبججدب  

ثمخلج   دزح بدب  ثمخلت داحوأ اجقرد  اجشدرج خ مرودمدخ  مضدب   ومدل ،يدل 

 Menopon  gallinaeاجط و، 

 

 Order: Anoplura نزَب                    ستبو ع سٚ ت -03

 Sucking Lice نقًم  نً ص 

حشددراد ؽا ل ددخ فب،ج ددخ مالط ددخ طددة رح اج سددص رزطاددل علدد  اجضدددوي بد 

عقدل  جد   جهدب  5-3دثرؼهب يفقل ا مراع أ ورد  ا ةزشرب، وظ رح جهب 

ع و  ثم طخ داجر و  اجمركجخ مخززجخ زد ئبئجدخ أ زجدزا  اجادص صبوجدخ مبطدخ  

اجرقدداد اجظددو،يخ اجددضاس مفوئمددخ أ عويمددخ ا جف ددخ  جهددب صةددو، رفامددد خ 

طو،يخ رقدع فدي اجفبح دخ اجوهريدخ أ ،ةد  اجقدو  مدزدة ثمخلدت داحدو مقدوب 

 Pediculusجلزرل  ثبجربئل أ اجقرد  اجشرج خ مرودمخ   مضب   ومل اجرزب 

capitis   أ ومل اجسمصPediculus corporis 

 

 Order: Hemiptera                       ستبو َنفٛو  ألجُحو  -04

رممي ثبجخرؽوم بد دكي حشراد ذاد ودجد   مد  ا جف دخ عدبةح اجدزدط 

ا مبمي ئبججب  زةمك ووامب  م  اجخلادي دودو يمدو  مزسدبد  زد ئ در مزسدبد  

ح ش يمو  جزؤ  اجطرفي  ابفب  داجقبعدوت ةدم مب أ زجدزا  اجادص صبوجدخ مبطدخ 
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جمال  مشقووخ م  اجفبح خ اجوهريخ دررمل كةمو عل   مل فرؽو  أ اجشاخ ا

 ج مبيخ اجامون اجممبعوح اجرم  خ اجشمل 

 

 تقغى إنٗ تحت ستبت9ٍٛ

 Suborder: Homopteraتحت ستبو يتج َغو  ألجُحو         -أ 

  نبق  نذ ٛقٙ ٔ نح ش ت  نق شٚو ٔ نًٍ .

جدر حفدبد حشراد ثريخ ةو قخ زد كج رح  رزةجج عل  عظب،ح اجفجبد جدججك ررز 

فط دددرح جلم بطددد ل  ودددرد  ا ةزشدددرب،  دددوك زب  وظددد ررب  زد ف ط زدددب  

ؽويلزدب أ اجر دو  مركجددخ داجر دو  اججمدد طخ ئبئجدخ زد موجددوةح أ زجدزا  اجاددص 

صبوجخ مبطخ رمو  فرؽومب  ؽويا  يفش  م  اجسز  اجخلاي جلرزب جهب ودجب  

راحخ مضل ةقف م  ا جف خ اجةشبئ خ اجمزسبدمخ   ررر هب فوق اججط  عفو اج

 ددوفبد  اجقردددب   3-1اجقرم ددو   ثرؼددهب عويمددخ ا جف ددخ   ،ةدد  اجقددو  مدد  

 اجشرج ب  ئبئجب  

 تضى ْزِ  نشتٛبو  ن ٕ ئم  ٜتٛو9

 عبئلخ اج شراد اجقشريخ 

  عبئلخ اجم 

 ) عبئلخ اجم مبة  )دوداو اجمرد 

  عبئلخ ومل اجفجبد اجقبفز 

 عبئلخ اججثبة ا ث غ 

 رت مضب  اجج  اجوو قي اجمظIcerya aegyptiaca  

 Aphis gossypiiاجم   

 

 :Suborderتحتتتتت ستبتتتتو ألٛتتتتش يتج َغتتتتو  ألجُحتتتتو              -ب 

Heteroptera  

  نبق  ألصٛم.

حشدددراد ثريدددخ زد مبئ دددخ طدددة رح زد كج دددرح   رزةدددجج ثرظدددب،ح اجفجدددبد زد  

 5-4مازرةخ زد مظبطخ جلدومب  أ ودرد  ا ةزشدرب، ؽويلزدب  أ جمدل مفهمدب 

اجر دو  مركجدخ زمدب اجر دو  اججمد طخ فقدو روجدو زد ئبئجدخ   زجدزا  اجادص عقل   

صبوجخ مبطخ درمو  فرؽوم ب  يفش  م  مقو  اجرزب   إمب ز  رمو  مسف خ زد 
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ئ ر مسف خ زد وظ رح ا جف خ   إذا كبدذ مسف خ يمو  اجسز ا  اجقبعدويب  

فدو اجراحدي مزةلو   رةلوب   دويوا  مموددب   دجي ئمدوي  يجنمدطب  فدوق اجدجط  ع

عقل أ اجقردب  اجشرج ب  ئبئجب أ رؼص  3أ ،ة  اجقو   Xعل   مل مزقبؽع 

 كج  اجرر جخ اجروائل  اآلر خ  

 عبئلخ اجج   هرت اجمجبحخ 

 عبئلخ ث  اجفجبد 

 عبئلخ ث  اجفجبد ذد اجرائ خ 

 عبئلخ اجج  اجمجرول 

  عبئلخ ث  اجارا 

   Nezara viridulaيث ل 9 بق ٔس   نقطٍ 

   Lethocerus niloticus نكبٛش بق  نً ء  

 Cimex Lectulariusبق  نفش ػ  

 

 :Order.ستبتتتتتتتتتو ْتتتتتتتتتذبٛ ت  ألجُحتتتتتتتتتو                           05

Thysanoptera 

 ) نتشبغ ت(

حشددراد د  لددخ اجسمددص ةو قددخ اجسمددص زد طددة رح روجددو علدد  جم ددع زدددوا  

اجرظدب،ح    اجفجبردبد اجفبم دخ فزظد ت ا وكدب، زد اججدراعص زد اجضمدب، درشدرة

ثرؼهب حفبد فط رح دثرؼهب ي مل ا مراع اجفجبر خ   جهب ودرد  اةزشدرب، 

عقل  جهب ع و  مركجخ زمب اججم طخ فقو رمو  موجوةح زد  12-6وظ رح دجهب 

ئبئجددخ   زجددزا  اجاددص صبوجددخ مبطددخ ئ ددر مزمبصلددخ رمددو  فرؽومددب  مخردؽ ددب  

جهدب زجف دخ ػد قخ  ول مبد  إمدب رمدو  عويمدخ ا جف دخ زد 3وظ را  ممو  م 

ؽويلددخ ممددساخ ثشددرر علدد  اج ددوا    ،ةدد  اجقددو   ددوفخ زد اصفزددب  ديفزهددي 

ث ويظاد وبثلخ جامزواة أ اجقردب  اجشرج ب  ئبئجب  ثرؼهب جهب حجدخ دػدع 

ثدد غ مفشددب،يخ  اجز ددو  ثطددو، عددج،ج ئ ددر دشددؾ جددججك اجز ددو  دةددؾ ثدد   

 Thrips tabaciاجفبوض داجزب    مضب   اجضرث  
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 Order: Lepidopteraحششفو  ألجُحو                     .ستبو 06

 أبٕ د ٛق ٔ نفش ػ

  حشراد جم لخ يمدهل اجزردر  عل هدب ثوجدوة اج را د ف اجزدي رفاظدل عفهدب

 عفو اإلممبن 

  ،رزةجج عل  ،ح   ا وكب 

  جهب زكم خ اوزظبةيخ في ؽو، اج روخ  دهب رزةجج علد  ا  دسب، داجشدس راد

  رير دثرؼهب ما و إلدزبط اج

  ورد  ا ةزشرب، مزفوعخ 

  زجزا  اجاص م  اجفو  اجمبص ذاد فرؽو  ممودة 

  جهب ودجب  م  ا جف خ اجةشبئ خ اجمةطبح ثبج را ف 

 اج روخ اةطواد خ  جهب زجزا  فص وب،ػخ دئوة حرير 

  اجرددج،ا  ممجلددخ درردد ل ةافددل  ددردقخ اج ريددر زد فددي كدد   رراثددي زد رردد ل

 حرح 

 نقطٍ يخشبو.آف ت صس عٛو9 دٔدع ٔس   

 

 تقغى إنٗ تحت ستبت9ٍٛ

 Suborder: Rhopaloceraتحت ستبو أبٙ د ٛق  -أ 

  ورد  اةزشرب، طوجسبد خ 

  ا جف خ روػع عموةيخ عل  اجسمص زصفب  اجراحخ 

  جممهب فا ف ثبجمقب،دخ ثب جف خ 

  دهب،يخ اجفشبؽ 

  زجوادهب واك خ 

  اجرج،ا  عب،يخ 
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 أْى  ن ٕ ئم9    

 مردت عبئلخ زثي ةو   اج 

  عبئلخ اجارا بد اجمجدجخ 

  زثي ةو   اجخج زح 

 Suborder: Heteroceraتحت ستبو  نفش ش ت  -ب 

  ورد  ا ةزشرب، مشط خ زد ف ط خ 

  زجف زهب رفطج  عل  اجسمص زد رمو  زفق خ زصفب  اجراحخ 

  جممهب صق ل مقب،دخ ثب جف خ 

  ج ل خ اجفشبؽ 

  زجوادهب عبرمخ 

 دقخ اجرج،ا  ئبججب روجو ػم   ر 

 

 أْى  ن ٕ ئم9

  ع ئهتتتو دٚتتتذ ٌ  نحشٚتتتش9  ألفتتتش د  نب ن تتتو   تطٛتتتش ٔ  تت تتتزٖ   يثتتت ل9 دٔدع

 Bombyx mori  نحشٚش 

 .ئهو  نفش ش ت  نهٛهٛو ْ 

 

 

 

 Order: Coleoptera.ستبو ألًذٚ ت  ألجُحو                 07

  نخُ فظ ٔ نغٕط

  زكجر ،رت اج شراد 

   روجو في كل ممب 

  اج سص ةو قخ إج  كج رح 

  رزةجج ثسم ع اجمواة اجفجبر خ داج  واد خ 
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   اجسفبحب  ا مبم ب  مز و،ا  إجد  ئمدوي   يلزق دب  عفدو اجمدمو  علد  ؽدو

اجخددؾ اجمفظددف اجوهددرت  ديفضفددي اجسفبحددب  اجخلا ددب  ر ددذ ا مددبم   دوددو 

 يخزز  اجسفبحب  زد يةبثب  

  ا ،جل مز و،ح جلسرت أ جلقاز أ جل ار دجلمجبحخ 

 شرب، مخزلاخ ا دمبؽ مفشب،يخ أ طوجسبد خ أ د،و خ زد ،زة خ ورد  ا ةز 

  زجزا  اجاص وب،ػخ دوو يمزو اجرزب يشمل فرؽو  ؽويل 

   مقو  اجظو، كج ر دمز رن زمب اجظو، اجمزوةؾ فمخزز 

  اج روخ مفجمطخ زد اةطواد خ دولمب رمو  ةدةيخ 

  اجرج،ا  حرح زد في م بفظ م  اجط   زد اجفجبربد 

 يث ل9 

 جوو  فروعAgrypnus notodonta 

  زثو اجر وCoccinella undecim punctata 

  اجسرل اجمقوبScrabaeus sacer 

   ففامب  اجمبHydrous aculeatus 

    ففامب  اجووTribolium confusum 

 تقغى إنٗ تحت ستبت9ٍٛ

 :Suborderتحتتتتتت ستبتتتتتو  نخُتتتتت فظ  نًفتشعتتتتتو                    -أ 

Adephaga   

  س ش شٚو أٔ خٛطٛو    نٛش و يُبغطو   جغًٓ  بٛض ٔ٘ .  شٌٔ   عت  

 ٔتضى                                         

            ي ٚه9ٙ                                                                                                                       

                                                                                                                                              ع ئهو خُ فظ  ألسض   -

 ع ئهو خُ فظ  نً ء   -

 Suborder: Polyphagaتحت ستبو  نخُ فظ يت ذدع  ن ز ء  -ب 

  شٌٔ   عت   س يت ذدع  ألًَ    -

 ٛش و دٔدٚو يُبغطو ٔأحٛ َ   عطٕ َٛو أٔ يقٕعو ن -
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 ٔتضى ي ٚه9ٙ 

 ع ئهو  نج  ل ) نٛش و دٔدٚو أٔ يقٕعو (  -

ع ئهو خُ فظ أبتٕ  ن ٛتذ ) نذعغتٕ و( ٔنٓت  أًْٛتو   تنت دٚو فتٙ  نًك فحتو  -

  نحٕٛٚو ) نٛش و  عطٕ َٛو أٔ يقٕعو(

 ع ئهو  نخُ فظ  نحف سع ر ت  نقشٌٔ  نطٕٚهو    نٛش و دٔدٚو -

 و خُ فظ  ألٔس      نٛش و دٔدٚو يقٕعوع ئه -

ع ئهتتو  نغتتٕط   نٓتت  خش تتٕو ٔ تتشٌٔ  عت تت  س يشفقٛتتو أٔ صتتٕنج َٛو    -

  نٛش و  نذٔدٚو يقٕعو

 

 

 :Order.ستبتتتتو يُ ئٛتتتتو  ألجُحتتتتو                                         08

Diptera 

  نزب ب رٔ  نجُ حٍٛ أٔ  ألصٛم.

رح ؽريخ اجسمص كض رح في كل ممب  مد  مسموعخ كج رح م  اج شراد اجظة 

ا ،ع أ رزةددجج علدد  عظددب،ح اجفجددبد داج  ددوا  ددبولددخ ج مددراع أ ذاد 

جفبح   ئشبئ   زمبم   فربج   زمب اجخلا ب  فمز دو،ا  إجد  ردرك ج   حمد    

كبجرقور   كمب ةثدوب اجزدواو   زجدزا  اجادص مد  اجفدو  اجمدبص ذد اجخرؽدو  

بوجخ دثرؼدهب مد  اجفدو  اجمدبص اجرا دف زد اجممودة دثرؼهب جي زجزا  فص ص

اجقددب،ع أ مقددو  اجظددو، دمددرفر اجظددو، طددة را  مفددوئمب  فددي اجظددو، 

 وفبد جهدب مخلجدب  ددةدبةح أاج رودبد ةدةيدخ عويمدخ  5ا دةؾ أ ،ة  اجقو  

ا ،جل رر ل في زدوا  كض رح مد  اجج ئدبد أ ررد ل علد  اجفجدبد زد مازرةدخ 

ردقخ م  اجسلو اج روبدي ا ف ر  كض ر مفهب اجرج،ا  حرح إمب ؽل قخ زد ةافل  

كريهخ زد مزعسخ زد مخرة جلم بط ل زد يفقدل ا مدراع  مضدل  اجهدبمو  

Chironomous pilosus  أ اججرددوعCulex pipiens  أ ذثبثددخ اجزجبدددب

Tabanus taeniola  أ ذثبثدخ اجابكهدخ Drossoplilla   أ اججثبثدخ اجمفزج دخ

 اد   رقمص إج  مبيلي   أ ذثبثخ اجل ص أ ذثبة ا ططج
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  Suborder: Nematocera         تحت ستبو  نزب ب رٔ  نقشٌٔ  نطٕٚهو -أ 

  ،ورد  اةزشرب، ف ط خ زد واةيخ يظل ؽو  اجقر  إج  مب ثرو اجظو 

   عقل  5-3اجملمبب اجامي مرجف م 

  اجرج،ا  حرح ددبة،ا  ممجلخ 

 أْى  ن ٕ ئم 9 

  عبئلخ ذثبة اجرمل 

 ع  عبئلخ اججرو 

 

 :Suborderتحتتتتت ستبتتتتو  نتتتتزب ب رٔ  نقتتتتشٌٔ  نقنتتتتٛشع          -1

Brachycera  

   عقل   3ورد  اةزشرب، ز،ةز خ مرجاخ م 

   عقلخ  2-1اجملمبب اجامي م 

    اجرج،ا  ممجلخ ددبة،ا  حرح 

 أْى  ن ٕ ئم 9 

  عبئلخ اجمرف و   ذثبة يشجي اجف ل داجزدبث ر 

  )عبئلخ ذثبة اجزجبدب  )ذثبة اجخ ل   

    عبئلخ اججثبة اجمب،ق أ اج شرح مازرةخ رزةجج عل  ة  اج  وا 

  عبئلخ اججثبة اجمفزجي  اججثبثي اجمفزج ي دذثبثخ اجزمي رمي 

 

  Order: Hymenoptera.ستبو أل  ئٛو  ألجُحو                        11

  ٔ نتتتتتتزب ب  نًُغتتتتتتٙ Wasps  ٔ نضَتتتتتت بٛش Bee  ٔ نُحتتتتتتم  Ant نًُتتتتتتم 

Ichneumon  

ل حشراد دبفرخ جإلدمب   درلق ح اجفجبد دكججك ؽا ل بد عل  اج شراد رشم

اجؼددب،ح زد مازددرب جهددب  رزةددجج اج شددراد اجمبملددخ علدد  عظدد ر اجزكددو، 
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داجمواة اجفجبر خ ا فرج زد ثموائل جمص اجربئل  ثرؼهب ير ل فدي جمبعدبد 

 كج رح مزروةح ا  مب  

 يخ   ورد  ا ةزشرب، ؽويلخ ف ط خ زد مرفق خ زد واة 

    جهب ودج   م  ا جف خ اجةشبئ خ   اجخلا ب  زطةر م  ا مبم    دمزشدبثم

 ثخطبف   

  زجزا  اجاص وب،ػخ ) ةثو، اج فطخ اجمفشب،ت( درز و، فدي ا ددوا  اجمزقومدخ

 إج  اجاع  اجمبص  

   وفبد  5،ة  اجقو  

   اجرقلخ اججطف خ ا دج  مفوئمدخ فدي مدرفر اجظدو، دمفاظدلخ عد  ثق دخ اجدجط

 خظر ث

  حجخ دػع اجج غ وو رز و، إج  زةاح دشر زد صقت زد جمع 

  اج روبد ثشمل عب  ةدةيخ ددبة،ا  اةطواد خ 

   اجرددج،ا  حددرح ةافددل  ددردقخ ذاد ،زب حمدد  اجزمددوي  دفمدد  زوداط مدد

 ا ؽرا  اج رك خ 

 Pimplaأ اججمدجا اجفبفردخ   Cephus tabidusودجو، اج فطدخ اجمفشدب،ت 

roborator)  ذثدبة اجدفم( Inhenumon fly    ودجدو، اجدجلحVespa 

orientalis  اجزدجدو، ا حمدر أ اجفمدل Monomorium pharaonis   أ

    Apis melliferaحرامي اج لخ أ د لخ اجرمل 

 تقغى إنٗ 9 

 Suborder: Symphata                           تحت ستبو عذًٚو  نخنش -0

 اججط  عويص اجخظر -

 زجخ دػع اجج غ مفشب،يخ -

 زئلت ا دوا  ػب،  -

 درؼص اجروائل اجزبج خ  

 عبئلخ ةثبث ر اجارد   أ مضب   ةثو، اج فطخ اجمفشب،ت -

عبئلدددخ اجدددوثبث ر اجمفشدددب،يخ اج ق ق دددخ أ مضدددب   ةثدددو، اجمزثدددرح اجمفشدددب،ت ذد  -

 ا ،جل اجظارا   
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 Suborder: Apocritaتحت ستبو ر ت  نخنش                  -1

 جهب فظر -

 مز و، جلوفز زد اجلمع زد اجفقتحجخ دػع اجج غ  -

  

 ٔتقغى إن9ٗ

  Super family: Ichneumonoidea          فٕ  ع ئهو - أ

 اجزي رؼص اجروائل اجزبج خ  

9 يتطفهتتتتتو عهتتتتتٗ  نٛش تتتتت ت Ichneumonidaeع ئهتتتتتو  نتتتتتزب ب  نتتتتتًُظ  -

 ٔ ن ُ كب.

 Aphidiidaeع ئهو صَبٕس  نًٍ  -

           Super family: Formicoidea  فٕ  ع ئهو  نًُم -ب

 حشراد اجزمبع خ درؼص 

 Formica Rufa    Formica  يثتتم Formicidaeع ئهتتو  نًُتتم  -

Lugubris  

 

  Super family: Vespoidea                      فٕ  ع ئهو  نذب بٛش-ج

 فايب جفبح خ 7روجو عل  ا جف خ ا مبم خ  -

 كمب روجو عل  ا جف خ اجخلا خ فل زب  عل  ا ول -

 اجج غ  ةرخحجخ دػع  -

 9 يثم  نذبٕس  ألحًش ٔ نذبٕس  ألصفش.Vespidae ٔتضى ع ئهو  نذب بٛش 

 Super family: Apoidea                        فٕ  ع ئهو  نُحم-د

 حشراد اجزمبع خ -

 ورد  ا ةزشرب، مرفق خ -

 رةطي اجسمص ز رب، -

 حجخ دػع اجج غ  ةرخ  -
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 ٔتضى9

 Apidaeعبئلخ د ل اجرمل 

 Apis melliferaل  د ل اجرمل مض

 

              .ستبتتو  نبشألٕيٛتت ت )خ فٛتت ت  ألجُحتتو(10

Order:Siphonaptera 

 Fleas نبش ألٛث 

  حشددراد طددة رح مؼددةوؽخ اجسددبدج   أ جددوا، اجسمددص طددلت مةطدد  ثشددرر

 يزسي إج  اجخلف 

  مفطقاد فب،ج خ عل  اجط و، داجضوي بد رمزض ةمبئهب دبولخ ج مراع 

 شرب، وظ رح رج ذ في م زاة  ورد  ا ةز 

  ا جف خ مرودمخ 

   ج   جهب ع و  مركجخ دجم  جهب ع فب  ثم طزب 

 ) زجزا  اجاص صبوجخ مبطخ ذد صاس ول مبد ) اجامب  دفوق اججلرو 

   اجمام  اجام خ داجشاويخ حمفخ اجزموي 

  عقاد اجظو، حرح 

  )ا ،جل ؽويلخ دوويخ دمز و،ح جلقاز )اجخلا خ 

 دةح ةدةيخ ذاد زجزا  فص وب،ػخ رزةجج ثبجازبد اجرؼوت اج روبد ممو 

 اجرج،ا  حرح رر ل ةافل  ردقخ م  اج رير دجزيئبد اجوةظ 

 Pulex irritansاجزددي يزجرهدددب ثرئددوس اإلدمددب   Pulicidaeدرؼددص عبئلددخ 

اجزدي يزجرهدب ثرئدوس اجاد ،  Ceratophyllidaeدثرئوس اجقؾ دكدججك عبئلدخ 

 دبول مرع اجطبعو  
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 المختثرالراتع والخامس 

: ماكن وجىد الحشراخأاوالً:   

إٌجبربد -1  

اٌح١ٛأبد -2  

اٌّٛاد اٌّزحٍٍخ -3  

اٌزشثخ -4  

إٌّبصي -5  

اٌّبء -6  

 ثانيا: طرق جمع الحشراخ 

اختيار الطريقح المالئمح لتجميع الحشراخ -2 اختيار األدواخ المناسثح لتجميع الحشراخ -1  

األدٚاد اٌّغزخذِخ فٟ رج١ّغ اٌحؾشاد  –أ   

ؽجىخ حؾشاد  - 1  

صجبجبد ٌمزً اٌحؾشاد  - 2  

اٌؾفبطخ ٌغحت اٌحؾشاد اٌقغ١شح اٌحجُ  - 3  

ػذعخ ٠ذ ِىجشح  - 4  

عى١ٓ ِطٛٞ  - 5  

ٍِمظ ٚإثشح ِٚمـ   - 6  

أٔبث١ت صجبج١خ  - 7  

ِقبئذ  - 8  

حبفظخ خبفخ ألدٚاد اٌزج١ّغ  -9  
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 ب- طرق تجميع الحشراخ

 اوال: جمع الحشراخ تصىرج مثاشرج: 

ٕمؼبد اٚ اٌزٟ ٠مقذ ثٙب جّغ اٌحؾشاد ِٓ اٌٛعظ اٌزٞ رؼ١ؼ اٚ رزٛاجذ ف١ٗ ِثً اٌج١ئبد اٌّبئ١خ وبٌجشن ٚاٌّغز

 . فٟ اٌزشثخ أٚؽجبسرزٛاجذ رحذ لٍف األ

 :تاليذ جمع الحشراخ -1

األسض١خ وج١شح اٌحجُ وبٌخٕبفظ ح١ث ٠زُ اٌزمبطٙب ثب١ٌذ ٚٚضؼٙب فٟ رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ رج١ّغ اٌحؾشاد 

صجبجخ اٌمزً .وّب رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ جّغ اٌحؾشاد اٌّخزجئخ رحذ لٍف األؽجبس , أٚ ػٍٝ األٚساق 

 ٚاألص٘بس , أٚ اٌحؾشاد اٌّزطفٍخ ػٍٝ اٌؼبئً .

 استخذام الشثاك: -2

ٚاٌّبئ١خ. ح د خبفخ ٌزج١ّغ ِؼظُ أٔٛاع اٌحؾشاد اٌطبئشرغزخذَ ؽجىبٟٚ٘ ٚع١ٍخ ٚاعؼخ االٔزؾبس ٚ   

: مختلفح من شثكاخ تجميع الحشراخال االنىاع  

:Aerial net  أ(  الشثكح الهىائيح(  

. رىْٛ ِخشٚط١خ اٌؾىً ِغ رساع ط٠ًٛ ٌق١ذ اٌحؾشاد اٌطبئشح فٟ اٌٙٛاء  

  

 



3 
 

 

Sweeping net  )ح سانشثكح الكال)ب  

اٌجذساْ ِقٕٛػخ ِٓ لّبػ ع١ّه ٔٛػب ِب, ٚرغزؼًّ فٟ رج١ّغ ِؼظُ أٔٛاع اٌحؾشاد اٌّٛجٛدح ػٍٝ       

١خ ٚاألػؾبة ٚاٌحؾبئؼ . مٍاٌّضسٚػبد اٌحٚ  

Water net المائيح  ح)ج( الشثك  

 ٚرز١ّض ؽجىخ اٌّبء ثقغش حجّٙب ٚثمٍٙب ,جذا رغزخذَ ٌزج١ّغ اٌحؾشاد اٌّبئ١خ ٚرقٕغ ِٓ لّبػ ع١ّه      

 ٚثٙب ٠ذ ط٠ٍٛخ ٌزقً إٌٝ اٌؼّك اٌّطٍٛة .

 

umbrella الضرب مضلح -3  

رغزخذَ طش٠مخ اٌضشة فٟ رج١ّغ اٌحؾشاد اٌّٛجٛدح ػٍٝ األؽجبس ٚاٌؾج١شاد ثضشة األغقبْ ٚاٌفشٚع     

ثؼقب ف١زغبلظ ِب ػ١ٍٙب ِٓ حؾشاد فٟ ِخزٍف أطٛاس ّٔٛ٘ب ػٍٝ لطؼخ لّبػ ِؾذٚدح اٌجٛأت أٚ إٔبء رج١ّغ 

أعفً األغقبْ ٚاألفشع.ِغطح   

 Aspirator التجميع تاستخذام الشفاطح  -4  

رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ جّغ اٌحؾشاد اٌقغ١شح جذا ٚخبفخ اٌّشاد جّؼٙب ح١خ ِثً آٌّ ٚإًٌّ ٚغ١ش٘ب ِٓ 

 اٌحؾشاد اٌقغ١شح اٌذل١مخ اٌزٟ ٠قؼت رج١ّؼٙب ثب١ٌذ.

 

 
. 
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 :اشرجثانيا: جمع الحشراخ تطريقح غير مث

 ثٙب اْ اٌحؾشاد رجٕٟ أفبق فٟ داخً جزٚع االؽجبس اٚ فٟ إٌجبربد ٚ٘زٖ ٠ّىٓ جّؼٙب ثطش٠مز١ٓ:٠مقذ 

 ِب ػٓ طش٠ك رؾش٠ح ػ١ٕخ ِٓ ٔغ١ج إٌجبربد اٚ ػٓ طش٠ك اٌزٕم١غ فغٛف رزجّغ اٌحؾشاد ػٍٝ عطح اٌّبء. -ا

اٌؼذ٠ذ ِٓ أٔٛاع اٌحؾشاد ِٚٓ ثج١ّغ أٔٛاػٙب ٌزج١ّغ   اٌجّغ ثبعزخذاَ اٌّقبئذ اٌحؾش٠خ:رغزخذَ اٌّقبئذ -ة

 أُ٘ أٔٛاػٙب :

 ) أ ( المصائد الضوئية 

تستخدم هذه الطريقة في صيد الحشرات التي يزداد نشاطها ليال    

  )ب( المصائد الالصقة 

تستخدم هذه الطريقة في جمع الحشرات النشطة ليال ونهارا    

 ) ج ( المصائد المائــــية

أنواع كثيرة من الحشرات مثل المــن والذبابتستخدم هذه الطريقة لجمع    

 ) د ( المصائد المستورة

 .تستخدم هذه الطريقة في تجميع الحشرات األرضية مثل الخنافس , النمل وصراصير الحقل
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 ثانيا : قتل الحشراخ

1- Cyanide bottle  ل١ٕٕخ اٌمزً ٟٚ٘ طش٠مخ ِؼشٚفخ ِخزجش٠ب ح١ث رغزخذَ ٌمزً اٌحؾشاد ِغ :

 اٌّحبفظخ ػٍٝ ١٘ئزٙب ٚرزىْٛ ِٓ :
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 عُ ِٓ اٌغ١ب١ٔذ 1طجمخ -1

 عُ ِٓ ٔؾبسح اٌخؾت  1طجمخ -2

 عُ ِٓ اٌججظ. 1طجمخ  -3

فؼبٌخ ٚعبِخ  ٟٚ٘ ل١ٕٕخ راد فٛ٘خ ٚاعؼخ ٠ٚجت ِالحظخ ػذَ رشن اٌحؾشح ٌّذح ط٠ٍٛخ الْ اٌغ١ب١ٔذ ِبدح

 رغ١ش ِٓ طج١ؼخ اٌحؾشح ٚثبٌزبٌٟ رؤثش ػٍٝ دساعخ ٔٛػٙب.

 

 

 %.77اعزخذاَ اٌىحٛي ثزشو١ض -2

 لبرً اٌحؾشاد )اٌغجش٠ٗ( ٟٚ٘ طش٠مخ عش٠ؼخ ٚا١ِٕخ.-3

 اٌخٕك ٟٚ٘ طش٠مخ ثط١ئخ جذا.-4

 ٌّٚذح ط٠ٍٛخ.  freshاٌزج١ّذ ٚرؼزجش افضً اٌطشق ألْ اٌحؾشح رجمٝ طش٠خ  -5

الحشراخ ثالثا : حفظ  

 رٛجذ طشق ِخزٍفخ ٌحفع ٚرخض٠ٓ اٌحؾشاد ٌفزشح ط٠ٍٛخ ِٓ اٌضِٓ أّ٘ٙب :

 *التذتيس والتجفيف ) الحفظ الجاف ( 

 . ٚرزُ ػ١ٍّخ اٌزذث١ظ ٚاٌزجف١ف فٟ اٌّشاحً ا٢ر١خ :

 )أ( التذتيس المثاشر

ٚلجً جفبفٙب ٠غشص  رغزخذَ دثبث١ظ ِٓ فالر غ١ش لبثً ٌٍقذأ راد أحجبَ ِخزٍفخ, ٚثؼذ لزً اٌحؾشح ِجبؽشح

اٌذثٛط ػبدح ػّٛد٠ب فٟ ِٕطمخ اٌقذس ٚفٟ حبٌخ اٌحؾشاد ِٓ سرجخ غّذ٠ٗ األجٕحخ ٠غشص اٌذثٛط فٟ اٌغّذ 

.جشاد ف١ٛضغ فٟ ٔٙب٠خ اٌقف١حخ اٌقذس٠خ ٌٍقذس االِبِٟاأل٠ّٓ , أِب اٌ  

ٍِٛبد اٌٙبِخ اٌزٟ وّب رٛضغ أعفً اٌذثٛط لقبفخ أٚ لقبفز١ٓ ِٓ اٌٛسق ٌىزبثخ اٌّؼٍِٛبد اٌخبفخ. ٚاٌّؼ 

 ٠جت وزبثزٙب ػٍٝ لقبفبد اٌٛسق رؾًّ ا٢رٟ:

ِىبْ اٌزج١ّغ -اعُ اٌجبِغ  -اٌؼبئً ) اٌّحقٛي (  -ربس٠خ اٌزج١ّغ   -اعُ اٌحؾشح   
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( التصلية )الفرد(ب)  

اٌفشاؽبد ِثال ٠غزخذَ فٟ رثج١زٙب اٌقالثخ الْ اٌفشاؽبد رطجك اجٕحزٙب ػٕذ اٌّٛد ٚٔحٓ ثٍحبجخ فٟ       

٘زٖ اٌؼ١ٍّخ رفشد األجٕحخ ٚاألسجً ٚلشْٚ االعزؾؼبس فٟ ٚضغ افمٟ ِغ ِغزٜٛ ٌٍحفبظ ػ١ٍٙب ِٕفشدح. 

 جغُ اٌحؾشح حزٝ رجف ٘زٖ اٌضٚائذ فٟ اٌؾىً اٌطج١ؼٟ ٌٍحؾشح .

اٌقٍت ثبعزؼّبي اٌقالثخ اٌزٟ رزشوت ِٓ ؽش٠حز١ٓ ِٓ اٌخؾت إحذاّ٘ب ِزحشوخ ٚاألخشٜ ٠ٚزُ اٌفشد أٚ       

 ثبثزخ ػٍٝ لبػذح خؾج١خ ث١ّٕٙب ِجشٜ ٠زٕبعت ِغ جغُ اٌحؾشح.
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 محاليل ال*الحفظ في 

ثٛاعطخ رغزخذَ ٘زٖ اٌطش٠مخ فٟ حفع اٌحؾشاد اٌزٟ ٠قؼت حفظٙب جبفخ , أٚ ٌٍحؾشاد اٌزٟ رُ رج١ّؼٙب        

% وحٛي ِغ لطشاد ِٓ اٌجٍغش٠ٓ 77اٌّقبئذ اٌضٛئ١خ ثأػذاد وج١شح ٚرحفع فٟ ِبدح حبفظخ رزىْٛ ِٓ 

ٌّٕغ رقٍت صٚائذ اٌحؾشح . رٛضغ ٚسلخ اٌّؼٍِٛبد اٌخبفخ ثبٌؼ١ٕخ ِىزٛثخ ثمٍُ اٌشفبؿ داخً صجبجخ 

 اٌحفع ٚرحىُ اٌضجبجخ ثغطبء ِحىُ ِغ إضبفخ اٌىحٛي ِٓ ٚلذ ٢خش .



1 
 

 الحيـــــىانــــيـــــــــة المملكــــة مــن الحشــــــرات مىقـــــع

Place of insects in the animal kingdom                   

 
 :األرجــــــــــل مفصـــليـــــــات لشــــعبـــــــة العـــــامــــــة الصـــفـــــات

General Characteristics of Phylum Arthropoda: 
 

 Phylum األرجل مفصميات وشعبة تالحيهانا من اجد كبير عدد من الحيهانية المممكة تتكهن 

Arthropoda الحياة في نجاحا   أكثرها وربما اإلطالق عمى الحيهانية الشعب أكبر الشعبة هذه وُتعد. إحداها 
 األرجل مفصميات أن من الرغم وعمى.  % من مجمهع انهاع الحيهانات حتى االن08حيث تشمل مايزيد عن 

 من عامةال صفاتلا بعض في جميعها تتفق أنها إال المعيشة وطريقة والتركيب الشكل حيث من أفرادها تختمف
 :يمي ما أهمها

 . Segmentationsذّراص تأْ اٌجغُ ِمغُ خاسجُاً إًٌ ػذج لطغ -1

 .Dilatory symmetryراخ ذٕاظش جأثٍ  -2

 س تؼضها إًٌ فىىن .ىجُّؼها أو تؼضها صوجاً ِٓ األطشاف لذ َرح حذحًّ اٌمطغ اٌجغُّ -3

 ِٓ اٌىُىذىً . تهُىً خاسجٍ جغّها ِغطً -4

 و ٌّغُح  ورولُح . ُحذىجذ فٍ اٌشأط أػضاء حغ -5

 َىىْ اٌرٕفظ تطشق ِخرٍفح حُس تؼضها تاٌشئاخ واألخشي تاٌغالصُ أو اٌمصثاخ اٌهىائُح . -6

اٌجغُ ٌزا َغًّ ذجاوَف جهاصها إٌمً )جهاص اٌذوساْ( ِٓ إٌىع اٌّفرىح إر َجشٌ اٌذَ فٍ  -7

أوػُح دِىَح ِٕرششج فٍ اٌجغُ وال  ذوال ذىج Haemocoelcاٌجىف اٌجغٍّ تاٌجىف اٌذِىٌ 

 شؼُشاخ دِىَح .

 اٌرجىَف اٌجغٍّ ِخرضي اٌغاٌة وَمرصش ػًٍ اٌرجىَف األػضاء . -8

 ًٌ شالز ِٕاطك .اٌمٕاج اٌهضُّح ذرُّض إ -9

فٍ اٌغاٌة وَرُ طشح اٌّىاد االتشاصَح إٌرشوجُُٕح  تىاعطح غذد خاصح أو أٔاتُة  اَذَال ذىجذ ٔفش -11

 . Malpigia tubulesسلُمح ِصً أٔاتُة ِاٌثُجٍ 

 . Gangliaَرىىْ اٌذِاؽ ِٓ أذِاض تصُغح أصواض ِٓ اٌؼمذ اٌؼصثُح   -11
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 الخمسة النمارج ومقارنة المفصليات لشعبة الخمسة االصناف من نمارج عام فحص
 الخارجي المظهر صفات على اعتمادا بينها فيما

 aClass: Insect صنف الحشرات -1

 واٌشػاشاخ  ...واٌصشصش  جِصً اٌجشاد  . شَحفم ال حُىأاخ هٍ .1

 .وتطٓ ،وصذس ،سأط ِٓ اٌجغُ َرىىْ .2

 .أسجً 6ػذد األسجً  .3

 .األجٕحح ػذَّح حششاخ وهٕان صوجاْ، أو صوض، أجٕحح ٌها اٌحششاخ ِؼظُ .4

 .اٌؼُىْ ِٓ وصوض ،االعرشؼاس لشوْ ِٓ صوض اٌشأط لٍ َىجذ .5

 .تاٌثُض ذرىاشش اٌحششاخ جُّغ .6

 

 ِشَىٍاٌصشصش األ                                            

 

 Class:Arachnadia     صنف العنكبوتيات  ---2

 وذّراص افشادها تّا َأذٍ:

 اٌصذسَح –اٌشاعُح , أو إٌّطمح Prosoma أجغاِها ِمغّح إًٌ ِٕطمرُٓ: أِاُِح ذغًّ ِمذَ اٌجغُ .1

 13وهٍ ِىىٔح ِٓ  , أو اٌثطOpisthosomaٓ حٍماخ, وخٍفُح ذغًّ ِؤخش اٌجغُ 6وهٍ ِمغّح إًٌ 

 . حٍمح

. َحًّ ِمذَ اٌجغُ عرح أصواض ِٓ اٌٍىاحك أو األطشاف, َىىْ اٌضوض األوي ذشوُثُٓ والتُٓ لثً 2 

ً  Preoral Chelicerae فُّٓ , أِا األصواض األستؼح Pedipalps ٌّغُح, وّا َىىْ اٌضوض اٌصأٍ ألذاِا

 ٌٍّشٍ.  Legs اٌثالُح فرىىْ أسجالً 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B3%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B6
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 True Jaws واٌفىىن اٌحمُمُح Antennae .ذفرمش إًٌ اٌٍىاِظ3

 اخ. ُثصُ أو اٌشئاخ اٌىراتُح أو اٌمص. ذرٕفظ تىاعطح اٌغال4

 

 
 لغاَ جغُ اٌؼمشبأ                                                        

 

 : Class Crustacea  صنف القشريات ---3

 .اٌخُاشُُ أو اٌجٍذ طشَك ػٓ ذرٕفظ وٌزٌه ِائُح أفشادها ِؼظُ .1

 ثطٓاٌ ِٕطمح و Cephalothorax واٌصذس اٌشأطِٕطمح  هّا ِٕطمرُٓ إًٌ ِمغُ اٌجغُ .2

Abdomen. 

 . ذّراص تىجىد صوجُٓ ِٓ اٌٍىاِظ . 3     

 

 .  Antennary or Green Glands اإلتشاص ػٓ طشَك اٌغذد اٌالِغُح أو اٌخضشاء .4
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, Cyclops عاَىٍىب,  Daphnia اٌّاء تشغىز, Gammarus وّاسط,  Artemia أسذُُّااٌّصاي: 

 .Oniscus أؤُىظ اٌشوتُاْ, Eupagurus إٌاعه اٌغشطاْ, Lepas ٌُثاط

 
 

 
  

 

 : iplopodaClass D قذام()متضاعفة األ قذامصنف مزدوجة األ ---5
 

 : ادٖأفش ُِّضاخ أتشص وِٓ
خاذُ ِصً  Millipedesلذَ ٌف رواخ األ سجًاٌشىً ذغًّ ِفصٍُح األ حأو اعطىأُ حُىأاخ دودَح  .1

 وَىصش فٍ اٌخشَف واٌشراء . ح وفٍ شمىق اٌرشتح وساق اٌّرغالطذحد األ حعٍُّاْ َؼُش فٍ اٌرشب اٌشطث

 . ذّراص تىجىد اٌٍىاِظ  .2

ٌّشٍ طشاف اأح ِٓ حٍماخ اٌجزع صوجُٓ ِٓ ح ذثؼا ٌٍٕىع وذحًّ وً حٍمحٍم 111-25َرىىْ ِٓ حىاٌٍ  .3

 .طشافصوض واحذ ِٓ األُىجذ ػًٍ وً ِٕها اِا اٌحٍماخ اٌصذسَح ف
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 . Polydesmus بوليدسمس,  Julus سليمان خاتم: المثال  .4

 

 

  
 Class: Chilopoda صنف محيطية األقذام ---5

  :أفراده مميزات أبرز ومن 

و لطغ اٌخشة أوذىجذ ذحد اٌمٍف   ستؼُٓأستؼح وأِصً اَ  Centipedesلذَ  ذغًّ رواخ اٌّائح -1

 جذشً تها اٌحُىأاخ اٌصغُش حوٌها ِخاٌة عاِ حوِفرشع حوعشَؼح اٌحشو حوهٍ ٔشط حاٌّرشوو

 .لثً افرشاعها 

  173-15أسضُح، ذرٕفظ تاٌمصثاخ اٌرٕفغُح. اٌجغُ ِّذود َرىىْ ِٓ سأط وجزع َرشوة ِٓ -2

مرُٓ فٍ ٔهاَح اٌجغُ واٌحٍمح خٍف سجً اٌّشٍ ِاػذا اٌحٍأحٍمح ذحرىٌ وً ِٕها ػًٍ صوض ِٓ 

 Maxillipedes حلذاَ اٌفىًٍُ اٌّخاٌة اٌغاِح واٌرٍ ذغًّ األاٌشاط اٌرٍ ذحرىٌ ػ

 . ذحرىٌ ػًٍ ٌىاِظ -3

 .. Scutigera عُىىذُجشا, Scolopendra عىىٌىتٕذسااٌّصاي: 
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 ستؼُٓأح وأَ أستؼ                                                        
 

  

 

  

 

 

 


