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ٌطلق على االنواع من الحٌوانات التى تعٌش فى الماء والٌابسة فى •

 Faunaالعالم كلمة أو مصطلح 

بٌنما االنواع المختلفة من النباتات التى تشؽل أى مساحة فى العالم •

 Floraفٌطلق علٌها اسم 

  2كم 147650000ولقد قدرت مساحة الٌابسة فى العالم بمقدار •

 2كم 362250000بٌنما مساحة المجارى المائٌة •

وهى المساحات التى ٌمكن ان تعٌش علٌها االنواع المختلفة من 

Fauna & Flora  فى العالم.

هناك عدٌد من الحٌوانات التى تستطٌع المعٌشة جزء من حٌاتها على •

الٌابسة بٌنما الجزء االخر من حٌاتها تقضٌة  فى الماء



  Phylaوتتميز مفصليات االرجل بصفات تميزها عن باقى الـ 

:االخرى فى المملكة الحيوانية واهم هذه الصفات هى

الحٌوانات  متماثلة الجانبٌن وتعنى أن اى جانب من الجسم ٌشة الجانب االخر تماماص •

وكذا زوائد الحلقات من حٌث الشكل ( الثؽور التنفسٌة) من حٌث الفتحات الجانبٌة 

.والوظٌفة

الجسم ٌتكون من عدد من الحلقات مرتبة بحٌث ٌظهر كل عدد من الحلقات لٌكون منطقة •

ممٌزة وقد ٌختلؾ شكل هذه المناطق من صؾ الخر وٌعتبر هذا االختالؾ من اهم 

.الصفات التقسٌمٌة

ٌوجد زوج من الزوائد المفصلٌة على كل حلقة من حلقات الجسم•

ٌؽطى الجسم من الخارج بجدار من الكٌوتٌكل الصلب•

التنفس فى هذه الحٌوانات اما من خالل فتحات تمتد كانبعاج لجدار الجسم للداخل وتمتد •

القصبات الهوائٌة حتى تنتهى داخل انسجة جسم الحٌوان وقد ٌتم التنفس من خالل الجسم 

.  مباشرة



المميزات العامة للحشرات يمكن تبسيطها كاالتى أما

حلقة والتى ٌسهل تمٌٌزها فى  20-19ٌتكون جسم الحشرة من •

االطوار الجنٌنٌة

قد تندمج بعض  Post embryonicبٌنما االطوار بعد الجنٌنٌة  •

  هذه الحلقات وتتالشى الحواجز بٌنها فٌصعب تحدٌد هذه الحلقات

ولكن ٌمكن تمٌز مناطق الجسم المختلفة باندماج عدد من الحلقات أو •

.تاخذ شكالً واضحاً ذو خصائص او وظائؾ معٌنة



مناطق الجسم فى الحشرة

:Headالراس •
حلقات تندمج اندماجاُ كامالً لتكون ما  6تتكون من  –

وتحمل الراس  Head Cpsualيعرف بمحفظة الراس 
زوج من العيون المركبة وزوجاً من قرون االستشعار 

وثالثة ازواج من الزوائد الفمية الممثلة بالفكين العلويين 
والفكيين السفليين وتحمى جمجمة الراس بداخلها اجزاء 

المخ الذى يهيمن على العمليات الحيوية المختلفة 
للحشرة





: Thoraxالصدر •
وٌتكون من ثالثة حلقات ؼالباً ما تكون واضحة المعالم 

( االرجل) تحمل كل حلقة زوج من الزوائد المفصلٌة 

وتوجد على الناحٌة السفلٌة

بٌنما ٌوجد زوجان من االجنحة عادة فى الحشرات  •

المجنحة فقط على الجهة الظهرٌة كما فى رتبة الذباب

 or. Diptera  وٌوجد ؼشاء ٌفصل بٌن منطقتى الراس

والصدر وٌسمى الرقبة 



البطن 

Abdomen

حلقة ال تحمل  أرجل مطلقاً ولكن ٌوجد علٌها  11–10وهى تتكون من  •

زوائد تعرؾ بالزوائد التناسلٌة وهى ذات صلة بعملٌة التزواج سواء كن للذكر 

كوسٌلة للقبض على االنثى أثناء عملٌة التزاوج او لوضع البٌض فى االنثى 

.وتعرؾ بألة وضع البٌض

كما تتمٌز الحشرات بان جدار الجسم فٌها ٌتكون من طبقة واحدة من الخالٌا •

ٌستقر أسفلها ؼشاء ٌفصلها عن فراغ  (Epidermis)تعرؾ بطبقة البشرة 

بٌنما تؽلؾ  Basement membrane الجسم ٌعرؾ بالؽشاء القاعدى

وهو صلب عادة  Cuticleطبقة البشرة بؽالؾ صلب ٌعرؾ بالكٌوتٌكل 

.ٌكسب الحشرة شكالً ممٌزاً لها



الجهاز الهضمى  فى الحشرات

ٌتكون من قناة هضمٌة تختلؾ من مجموعة من الحشرات •

عن االخرى حسب نوع وطرٌقة التؽذٌة ولكن عموماً فهى 

وتتحور  Anusقناة تبدأ بفتحة البلعوم وتنهى بفتحة االست 

شكل واجزاء هذه القناة تبعاً لنوع الؽذاء 



الجهاز الدورى

ٌتكون من عدد من الحجرات ذات فتحات •

جانبٌة لدخول الدم من الحلقة الى داخل 

الحجرات والتى توجد للتحكم فى دخول 

الدم وعدم السماح له بالخروج اال من فتحة 

امامٌة وتعرؾ بالفتحة البطنٌة كما أن 

الجهاز الدورى مفتوح وتعنى ان الدم ٌسٌل 

.فى فراغ الجسم كله



تشكل الحشرات
 Stagesتتشكل الحشرات بعد خروجها من البٌض فى مراحل •

مختلفة فمثالً قد تمر بمرحلتٌن فقط وهى مرحلة الطور الجنٌنى ثم 
تخرج الحشرات من البٌض لتشبة االم تماماً من حٌث المظهر 

 الخارجى كما فى الحشرات عدٌمة التشكل اى بٌضة ثم حشرة كاملة

ثم الحشرة –الحورٌة –بٌنما قد تمر بمراحل ثالثة هى لبٌضة •
 Exopterygotaالكاملة كما فى الحشرات التى تعرؾ بالـ 

حشرة كاملة  او  -عذراء–ٌرقة –أو مراحل أربعة هى البٌضة •
Holometabola  والتى تعرؾ بانها حشرات داخلٌة االجنحة

Endopterygota



التنفس بالقصبات الهوائية 

Tracheae

والتى تفتح على جدار الجسم من الخارج بفتحات جانبٌة •
تعرؾ بالثؽور التنفسٌة والتى تتفرع قصباتها التنفسٌة الى 

فروع أصؽر فأصؽر حتى تنتهى بالقصٌبات الهوائٌة 
Tracheols  

كما توجد  وسائل عدٌدة لتنفس الحشرات التى تعٌش •
داخل حشرات أخرى كطفٌلٌات حٌث تنفس بالجلد أو من 

خالل جدار الجسم وكذا الحشرات المائٌة لها وسائل 
. مختلفة فى كٌفٌة استخالص االكسجٌن الذائب فى الماء





الجهاز التناسلى فى الحشرات

ٌتكون فى ابسط صورة من ؼدتٌن ٌعرفان فى الذكر بالخصٌتٌن وفى االنثى •
باسم المبٌض تفتح فى نهاٌة الجسم عن طرٌق القنوات التناسلٌة وهناك طرق 

مختلفة ومتنوعة فى التكاثر فى الحشرات منها على سبٌل المثال ما ٌعرؾ 
وتعنى أن الحشرات تبٌض أو تلد دون  Partenogensisبالتوالد البكرى 

اخصاب للبٌض من الذكر بل تضع االنثى بٌضاً أو أفراد دون اتمام عملٌة 
التزواج 

وقد  Viviparityوفى حالة أن تلد الحشرات مباشرة تعرؾ بالحشرات الولودة •
تتكاثر االطوار الؽٌر كاملة كان تلد الحورٌات أو الٌرقات أو العذارى وهذا ما 

  Paedogensisٌعرؾ بـ 

والحشرات عالٌة الخصوبة حٌث تقتصر مدة الجٌل وزٌادة النسل الناتج من •
.االنثى الواحدة



صغر حجم الجسم

مما ٌكسب الحشرة قدرة على خفة الحركة وسرعة االختفاء من االعداء أو –

عدم الحاجة الى أماكن كبٌرة مقارنة بباقى الكائنات االخرى كما ان صؽر 

جسم الحشرة ٌتبعة قلة االحتٌاجات الؽذائٌة وبالتالى قدرتها على البقاء 

تحت ظروؾ نقص الؽذاء او ندرتة كما ان صؽر حجم الحشرة فى 

االلتصاق بالعائل او االختفاء به هرباً من االعداء

فمثالً هناك حشرات تقضى حياتها بين بشرتى ورقة نبات كما فى  •

أو حشرات تعيش داخل بذور  Leaf minorsمجموعة حشرات الـ 

الحبوب او بذور كثير من النباتات كما فى خنافس الحبوب أو السوس 

Fam. curculionidae 



الحشرات وقدرتها على الطيران 

امكن للحشرات سرعة االنتشار وؼزو مختلؾ البٌئات نظراً لتمتعها  •

بقدرة عالٌة على الطٌران وكذلك حافظ على الحشرات من التدهور 

والدمار نتٌجة قدرتها على الهرب من االعداء أو ؼزو مناطق جدٌدة 

  لم توجد بها الحشرات

كما ان قدرة الحشرات على التاقلم على ظروؾ البٌئات الجدٌدة •

تحمل ظروؾ المناخ فى حٌز واسع من درجان الحرارة والجفاؾ 

.  وؼٌرها مما حفظ الحشرات من االنقراض



أضرار ومنافع الحشرات



أضرار الحشرات: أوالً 

تعتبر الحشرات الضارة احد اهم المعوقات التى تقؾ حائالً امام التنمٌة •

والتطور حٌث نجد ان التكثٌؾ الزراعى رؼم أهمٌتة كمت ان االهتمام 

بالتسمٌد والرى لكثٌر من المحاصٌل ربما بتبعة زٌادة فى اعداد االفات 

الزراعٌة حٌث وجد أن هناك عالقة اٌجابٌة بٌن الحشرات والتسمٌد االزوتى 

للقطن مثالً بالنسبة لدودة ورق القطن الكبٌرة والصؽٌرة بٌنما العطش وقلة 

.التسمٌد قد ٌقلل من االصابة بهذه االفات

كما ان الحبوب المخزونة أو المحاصٌل بعد الحصاد قد تكون احد اهم مصادر •

الفقد فى المحصول لذا ٌنبؽى االهتمام باالسس السلٌمة لتخزٌن الحبوب 

.والعناٌة بالمحاصٌل بعد الحصاد



الحشرات كنواقل المراض االنسان وتعنى الحشرات الطبٌة مثل •

الذباب ودورها فى انتشار االوبئة –الباعوض –القمل والبراؼٌث 

مرض –الكولٌرا –المالرٌا –الطاعون –مثل التٌفوس 

.األمراض النباتٌة..........النوم

الحشرات واثرها على صحة الحٌوان ونقل العدٌد من االمراض الٌه •

كما قد تؤثر على منتجات الحٌوان من البان ولحوم وصوؾ مثل 

.حشرات القمل والبرؼش وذبابة التبانا وذبابة االسطبالت وؼٌرها

اصابة المحاصٌل الزراعٌة بالحقل مما ٌنتج عنه خسارة كبٌرة فى •

كمٌة االنتاج وجودته لمختلؾ المحاصٌل الزراعٌة وقد تكون سبباً 

فى زٌادة تكلفة االنتاج بسبب عملٌات المكافحة فضالً عن دورها فى 

.  خفض كمٌة المنتج ورداءة نوعٌتة



منافع الحشرات



تعتبر الحشرات ذات اهمية كبيرة فى معظم االحيان ومن اوجه 
:االستفادة من الحشرات ما يلى

الحشرات كملقحات لالزهار والنباتات وهناك العدٌد من العائالت •
النباتٌة مثل العائلة القرعٌة والبقولٌة والصلٌبٌة ٌكون التلقٌح فٌها 

خلطٌاً وتزداد كمٌة البذور الناتجة بزٌادة دور الحشرات كملقحات 
Polinators لالزهار.

الحشرات كمصدر من مصادر الحرٌر  الطبٌعً من اكثر من •
سنه قبل المٌالد ولعل اهم مثل علً ذلك دودة الحرٌر  2000
نوع من الدٌدان  30وهناك اكثر من  Bombyx moriالتوتٌه 

المنتجه للحرٌر بعضها مستأنس ٌمكن تربٌته واالخر بري ٌصعب 
تربٌته تربٌة معملٌه او مكثفه

_ الشمع _كمصدر لعدٌد من المنتجات مثل العسل :نحل العسل •
الصموغ النباتٌه وؼٌرها  -حبوب اللقاح_الؽذاء الملكً 



وتعتبرمن اهم  Predators  &Parasitesالمفترسات والمتطفالت •
فوائد الحشرات النافعه وهً تلك التً تتؽذي سواء باالفتراس او 

بالتطفل علً بٌض العدٌد من حرفٌشة االجنحه وٌقضً تماما علً 
فراشة البحر –هذه العوائل الحشرٌه واخطرها دودة ورق القطن 

الخ.............االبٌض المتوسط 

حشرة أبى –كما قد تتؽذى الحشرات المفترسة مثل حشرة الرواؼة •
بٌض وٌرقات حرشفٌة االجنحة وتقضى –العٌد على حشرات المن 

علٌها تماماً وهناك طرق للمكافحة الحٌوٌة والقضاء على اخطر 
االفات وذلك من خالل تربٌة واطالق الطفٌلٌات والمفترسات فى 

.الحقل

الحشرات كاحد وسائل مكافحة الحشائش الضارة والقضاء علٌها وقد •
 Cactoblastisاستخدمت  حكومة استرالٌا حشرة تعرؾ بـ 

cactoum   للقضاء على حشٌشة من الصبارات التى ؼطت مساحة
من االرض كانت قد وصلت الى تؽطٌة معظم مراعى الماشٌة فى 

استرالٌا وقد نجحت الحشرة فى القضاء على هذه الحشائش تماماً لتعود 
المراعى نظٌفة خالٌة تماماً من هذه الحشٌشة



الحشرات وقيمتها العلمية

استخدمت الحشرات فى مجال تقدٌر كفاءة المتبقى •

من المبٌدات على محاصٌل الخضر والفاكهة 

حشرة ذبابة ) وكذلك علوم الوراثة وعلم الخلٌة 

 Drosophila melanogasterالخل

كما تستخدم الحشرات للكشؾ عن التلوث البٌئى  •

.فى المٌاه والصرؾ الصحى وؼٌرها



الحشرات الرمية ودورها فى التخلص •

من الجثث المتعفنة وتحويلها الى مواد 

عضوية بسيطة تستفيد منها التربة 

والنبات 

ومن اهم هذه الحشرات الرمية

•Saprophytic insects 

  ذباب اللحم والجلود•

.وغيرها Termitisوالنمل االبيض •



كما تستخدم الحشرة اٌضاً فى صناعة الحلى والزٌنة •

وكنوع من المتعة النفسٌة باالضافة الى عمل مجامٌع 

حشرٌة جمٌلة من ابى الدقٌقٌات والخنافس ذات االلوان 

المتناسقة البراقة كما تستخدم فى صناعة مستحضرات 

التجمٌل وصناعة االلوان مثل حشرة البق الدقٌقى 

وؼٌرها فى  Dactylopius coccusاحمر اللون 

الحصول على االلوان الطبٌعٌة التى تستخدم فى تلوٌن 

.االدوٌة والمشروبات بااللوان المختلفة



و جدار جسم الحشرةأالهٌكل الخارجى  

Exoskeleton or body wall



ٌعتبر جدار جسم الحشرة هو الؽالؾ الخارجى او الهٌكل 
الذى ٌحفظ الشكل الممٌز لكل نوع من الحشرات كما 
ٌعتبر هو الجدار الواقى للحشرة من المؤثرات البٌئٌة 
المختلفة لذا ٌطلق علٌة الهٌكل الخارجى وذلك عكس 
ما هو موجود فى الفقارٌات عموماً والتى تتمتع بوجود 
هٌكل داخلى من العظام القوٌة التى تنبت منها 
العضالت التى تحرك اعضاء الجسم المختلفة فى حٌن 
تنبت العضالت فى الحشرات من انبعاجات جدار 
Apodemesالجسم للداخل  وٌتكون جدار جسم  
 Scleritesالحشرة من التحام عدد من الصفائح 
 Suturesٌفصلها عن بعضها دروز



Body wall



الكٌوتٌكل : اوال Cuticle

• لجدار جسم الحشرة مرونة محدودة فهو قابل للتمدد لمدة قصٌرة بعد االنسالخ  ٌصبح ؼٌر 
قابل للتمدد بعد ذلك وٌنبعج الكٌوتٌكل لٌؽلؾ التجوٌؾ الدالخلى لمقدمة القناة الهضمٌة وكذا 
الطرؾ البعٌد من القناة الهضمٌة الخلفٌة وكذا القصبات الهوائٌة والقنوات التناسلٌة وكذا 

.الؽدد المتنوعة التى تفتح على سطح الجسم

• Segmentٌتكون جدار جسم الحشرة من عدد من حلقات الجسم  تتصل ببعضها باؼشٌة  
حتى ٌسهل حركة الجسم وانثناءه اثناء   Intersegmental membranesبٌن حلقٌة 
الحركة كما ٌساعد التحلٌق على امكانٌة تداخل هذه الحلقات لتكون شكال تلٌسكوبٌا عند 
Hypodermisانكماش االؼشٌة البٌن حلقٌة وتفرز خالٌا تحت البشرة  مادة الجلٌد  
Cuticle الذى ٌتركب كٌمائٌاً من البروتٌن ومادة الكٌتٌن وٌمتاز البروتٌن الحشرى  
Arthopodin بأنه ٌذوب فى الماء ولكنة ٌتفاعل مع البولى فٌنول لٌكون روابط كٌماوٌة  
Sclerotinبٌن البروتٌن والبولٌفٌنول وٌعرؾ حٌنئذ بالبروتٌن المتصلب  وهو مادة صلبة  
ؼٌر قابلة للذوبان فى الماء او االحماض المخففة او القلوٌات المخففة او المركزة وتعرؾ 
.Tanning or Sclerotizationهذه العملٌة الكٌماوٌة بالصبػ او التصلب 



•  Itersegmentalوعادة ال تتصلب االؼشٌة البٌن حلقٌة 
intermebranes حتى تظل مرنه ٌسهل انثنائها او تمددها بعد عملٌات  

التؽذٌة او التنفس كما توجد مناطق ؼٌر متصلبه عند مناطق اتصال االرجل أو 
Tergaاجزاء الفم بجدار الجسم كما ٌمكن أن تتباعد الصفائح العلوٌة  عن  
Stenaالصفائح السفلٌة  عند تمدد الجسم وتمدد الؽشاءان الجانبٌان   Pleura.

• ما من حٌث التركٌب الكٌماوى للكٌوتٌكل فانه ٌتكون من الكٌتٌن مع البروتٌن أ
 Polysaccharidesبنسب معٌنة والكٌتٌن عبارة عن مركب عدٌد التسكر 
N-acetylglucosamineٌتكون من وحدات  تتحد مع حلقات من  

الجلوكوز وترتبط مع بعضها برابطة جلٌكوسٌدٌة اما البروتٌن الحشرى 
Arthopodin فهو جزء ٌذوب فى الماء والشق االخر من البروتٌن ال ٌذوب  
.Sclerotinفى الماء وٌسمى 

• من الوزن الجاؾ للكٌوتٌكل والباقى بروتٌن % 60-25ٌكون الكٌتٌن حوالى 
وٌرتبط الكٌتٌن بالبروتٌن لٌكون جلٌكوبروتٌن وال ٌذوب الكٌتٌن فى الماء وال 
القلوٌات المخففة او المركزة بٌنما ٌذوب فقط فى االحماض المعدنٌة المركزة 
.ومادة هٌبوكلورٌت الصودٌوم



Cuticle layersطبقات الكٌوتٌكل 

• الكٌوتٌكل هو افراز من خالٌا تحت البشرة لٌؽطى جسم الحشرة من 
الخارج باالضافة الى تبطٌن االنبعاجات والفتحات المختلفة على 
جسم الحشرة وٌتكون الكٌوتٌكل من طبقتٌن رئٌسٌتٌن ٌطلق على 
Procuticleالطبقة االولى منها  وهى الكٌوتٌكل االولى وتمثل  

مٌكرون والطبقة  200الؽالبٌة العظمى من الكٌوتٌكل فسمكها حوالى 
Epicuticleالثانٌة هى الكٌوتٌكل السطحى   4وسمكها حوالى  

مٌكرون وتقع اعلى الطبقة الداخلٌة وتتمٌز طبقة الكٌوتٌكل السطحى 
بخلوها من الكٌتٌن وتتكون من مواد لٌبوبروتٌنٌة بٌنما الكٌوتٌكل 
Endocuticleاالولى  وقد توجد طبقة وسطٌة بٌن طبقتى الجلٌد  
 Mesocuticleالداخلى والخارجى وتعرؾ بـ 



:وٌمكن تبسٌط شرح تركٌب هذه الطبقات كما ٌلى

• : Epicuticleطبقة الكٌوتٌكل السطحى 

طبقات فى  4مٌكرون ٌمكن ان تتمٌز الى  4طبقة سمكها حوالى 

بعض الحشرات وهذه الطبقات تسمى بالترتٌب من الخارج الى 

Cement layerالداخل طبقة سمنتٌة  طبقة شمعٌة   Wax 

layer ووظٌفتها االاساسٌة هى عدم السماح للماء بالخروج او  

الدخول الى جسمك الحشرة وهى تتكون من مادة شمعٌة ثم طبقة 

Polyphenolالبولٌفٌنول  طبقة –وهى مشتقة من هذه المادة  

Cuticlin layerالكٌتكٌولٌن  وتتركب من مواد دهنٌة بروتٌنٌة  

وهى التى تكسب جدار الجسم نوعا من الصالبة والتحمل دون 

.ؼٌرها من الطبقات



• Proculticleالكٌوتٌكل االولى  مٌكرون  200وٌتكون من طبقتٌن ٌصل سمكها الى :  
:وتختلؾ كل طبقة عن االخرى فى صفاتها الطبٌعٌة والكٌماوٌة وهاتٌن الطبقتٌن هما

• وهى الطبقة الخارجٌة من الكٌوتٌكل االولى وتلى طبقة :  Exocuticleطبقة 
الكٌوتٌكل السطحى الداخل وهى طبقة قد ٌصل سمكها حوالى نصؾ سمك الكٌوتٌكل 

.من سمك الكٌوتٌكل فى بعض الحشرات% 10او اقل قلٌا وقد تصل الى 

• Endocuticleطبقة  و الكٌوتٌكل الداخلى وهى طبقة عدٌمة اللون واحٌاناً ٌوجد بها أ: 
Melaninمواد ملونه من المٌالنٌن  وتتصؾ بالمرونه وٌزٌد سمكها على سمك  
.الطبقتٌن السابقتٌن احٌاناً 

• وٌمكن اٌجاز توضٌح خصائص كل طبقة من هذه الطبقات المكونة 
:للكٌوتٌكل حٌث نجد أن

• Epicuticleالكٌوتٌكل السطحى  ذات اهمٌة خاصة فى التحكم فى دخول او خروج  
الماء من جسم الحشرة كما انها تكون مرنه فى الفترة القصٌرة بٌن االنسالخات فتسمح 
بتمدد الجسم لٌاخذ حجمة خالل العمر الحشرى بعد االنسالخ كما ٌقوم بنقل سائل 

الى ( الكٌوتٌكل القدٌم)االنسالخ من خالٌا االبٌدرمس ثم عودة الكٌوتٌكل المهضوم 
Apolysis spaceمنطقة تعرؾ بـ  والكٌوتٌكل السطحى ٌتاثر بحرارة ورطوبة  
.الجو



الطبقة الشمعٌة –ب  Wax layer 

• وتتكون من مجموعة من استرات من االحماض الدهنية المكونة من عدد من ذرات 
)الكربون , C32 (C25 )تتفاعل مع كحوالت فى سالسل   , C34 (C24 والتى تعطى  

ويتم افراز هذه الشموع من خاليا متخصصة ( من سالسل طويلة)بتفاعلها شموع صلبة 
Hypodermisفى طبقة الـ  وتصعد الى سطح الجسم خالل القنوات المسامية او  
Pore canalsالثقبية  وهذه الطبقة غير منفذة للماء   Water proofing ولدرجة  
الحرارة تاثير على نفاذية هذه الطبقة فارتفاع درجة الحرارة الى درجة تعرف بالدرجة 

فبعدما تفقد هذه الطبقة خصائصها وتفشل ( قريبة من درجة انصهار الشمع)الحرجة 
.الحشرة فى االستمرار فى الحياة وتزيد درجة نفاذية جدار الجسم

• وقد لوحظ ان سمك هذه الطبقة قد يتغير عند مرور الحشرات بظروف معاكسة حيث لوحظ 
زيادة سمك هذه الطبقة فى العذارى اثناء البيات الشتوى عن مثيلتها لنفس الحشرة فى 
اجيال لم تدخل بيات شتوى



طبقات الكٌوتٌكل السطحى

الطبقة السمنتٌة أو  -أ Cement layer:

•  Dermalهناك اعتقاد بان هذه الطبقة هى افراز لبعض الخالٌا الجلدٌة 

cells الموجودة بطبقة تحت البشرة   Hypodermis ن هذا االفراز هو أو 

وهى تشبة نفس المادة التى ٌتكون ( لٌبوبروتٌن)من مواد بروتنٌنٌة دهنٌة 

منها كٌس بٌض الصارصٌر كما ٌختلط بها بعض انواع من الشموع وٌكون 

.Apolysis & Ecdysisلهذه الطبقة دور فى عملٌتى الـ 

• وٌكون لهذه الطبقة درجة عالٌة من الثبات بعد مضى اقل من ٌوم واحد من 

عملٌة االنسالخ بعد عملٌة كٌمٌائٌة تحدث بها تشبة عملٌات االسمرار او 

.تلوٌن الكٌوتٌكل وقد ٌرجع ذلك الى تشبعها بمواد شمعٌة بعد ذلك





 Polyphenolic layerجـ ـ طٌقة البولٌفٌنول 

• وهى طبقة من البولٌفٌنوالت مع البروتٌن تكون صفائح رقٌقة 

 Oenocytesتفرز خالٌا متخصصصة من الخالٌا النبٌذٌة 

وهذه الطبقة تشبة تماماً ما ٌفرزة الكٌوتٌكل عند حودث 

.اصابة بجدار الجسم لكى ٌلتئم الجرح



طبقة الكٌوتٌكٌولٌن  -د Cuticulin layer 

• وهى طبقة تشبة حاجز ال ٌتاثر بانزٌمات االنسالخ الهاضمة 

بٌنما ٌكون لها بعض الصفات مثل النفاذٌة االختٌارٌة 

والسماح بامتصاص نواتج هضم الكٌوتٌكل القدٌم وقد تؽٌب 

هذه الطبقة فى بعض المستقبالت الحسٌة فى الكٌوتٌكل 

.وتوجد فى الكٌوتٌكل المبطن للقصبات الهوائٌة



خصائص الكٌوتٌكل االولى

Procuticle characteristics

• Exocuticleٌتكون الكٌوتٌكل االولى من طبقة الـ  و طبقة   Endocuticle 
Exocuticleوتتمٌز طبقة الكٌوتٌكل الخارجى  باحتوائها على مادة  
الكٌوتٌكولٌن باالضافة الى مادتى البروتٌن والكٌتٌن ومواد ذات صبؽة مثل 
Endocuticleالمٌالنٌن بٌنما طبقة الـ  فتخلو تماما من مادة الكٌوتٌكلٌن وهذه  
المادة تكسب الطبقة الخارجٌة صالبة قوٌة فتكسب الكٌوتٌكل عامة قوة تحمل 
عالٌة كما انها ال تتاثر بالقلوٌات عموماً أو االحماض المخففة بٌنما الكٌوتٌكل 
من هذه المادة ٌكسبة مرونة فتؤثر فٌه اٌضاً   Endocuticleالداخلى 

االنزٌمات الهاضمة الموجودة فى سائل االنسالخ فٌتم هضمة تماما 
وامتصاصة ثانٌة كما توجد هذه الطبقة فى االؼشٌة البٌن حلقٌة حٌث تؽٌب 
عملٌات التصلب نظراً لعدم وجود مادة الكٌوتٌكلٌن اى ال تتصلب االؼشٌة 
.البٌن حلقٌة وتظل مرنه حتى ٌسهل تداخل حلقات الجسم معاً 



• وكان هناك اعتقاد خاطئ ٌعزى صالبة الكٌوتٌكل الى مادة الكٌتٌن 

ولكن الحقٌقة ان مادة الكٌوتٌكلٌن هى المسئولة عن ذلك وٌخترق 

الكٌوتٌكل بطبقاته الداخلٌة والخارجٌة والسطحٌة قنوات راسٌة تحمل 

افرازات ؼدٌة لبعض الؽدد فى جدار جسم الحشرة وقد توجد 

تحورات مختلفة من حشرة الخرى فى تركٌب الكٌوتٌكل  من حٌث 

نسب تواجد المكونات الرئٌسٌة كما قد تختلؾ هذه النسب من موقع 

معٌن على جدار الجسم وخاصة بالقرب من الزوائد التى ٌحملها 

.جدار الجسم 



 Pore cannelsالقنوات الثقبٌة 

• وهى قنوات تمتد من خالٌا البشرة عموما على اتجاه الكٌوتٌكل حتى 
تصل الى طبقات الكٌوتٌكل السطحى الداخلٌة وال تنفذ خالل الطبقة 
Pore cannelالسمنتٌة منه تعرؾ هذه القنوات بالـ  ٌمتد داخلها  
خٌوط سٌتوبالزمٌة من خالٌا تحت البشرة وٌنتقل خاللها االفرازات 
الكٌوتٌكلٌة التى تتصلب بعد ذلك لتصبح دعامٌة قوٌة تربط بٌن 
خالٌا تحت البشرة وطبقات الكٌوتٌكل الثالثة وهذه االنابٌب أو 

مٌكرون وتختلؾ من حٌث عدد  1القنوات ذات القطر ال ٌتعدى 
وكثافة هذه القنوات من موقع الخر على جسم الحشرة كما ٌكون لها 
دور فى نقل المواد المفرزة من خالٌا البشرة اللتئام الجروح او 

.تصلب جدار جسم الحشرة بعد االنسالخ



تحت البشرة : ثانٌاً  Hypodermis 

• وهى طبقة واحدة من الخالٌا المتراصة اسفل الجلد ٌصعب تحدٌد 

الفواصل بٌن خالٌاها فى الظروؾ العادٌة ولكن اثناء عملٌات 

االنسالخ تتضخم خالٌاٌها وٌكبر حجم نواٌها كما ٌوجد بٌن خالٌا 

:تحت البشرة العادٌة خالٌا ذات وظائؾ متعددة نوجزها فٌما ٌلى



االنسالخ فى الحشرات

Moulting or Ecdysis

• Apolysis وتعنى بدء انفصال الكٌوتٌكل القدٌم وابتعادة  

Hypodermisقلٌالً عن خالٌا الـ  حٌث تبتعد الحافة  

Endocuticleالداخلٌة عن  عن خالٌا تحت البشرة وقد  

وهنا تعنى المرحلة االولى وما   Moultingٌطلق علٌها 

 Ecdysisبعدها بٌنما المرحلة الثانٌة وقد ٌطلق علٌها 

وتعنى هنا التخلص من الكٌوتٌكل القدٌم وٌمكن تلخٌص 

:مراحل أو خطوات عملٌة االنسالخ كما ٌلى



• Apolysis وتعنى انفصال وابتعاد خالٌا   Hypodermis 

.Procutcleعن الطبقة الداخلٌة من الكٌوتٌكل االولى 

• Hypodermis mitosis وتعنى االنقسام المٌتوزى لخالٌا :  

طبقة تحت البشرة وبالتالى الى زٌادة اعداد وحجم هذه الخالٌا 

فتحدث انبعاجات وانثناءات جهة الداخل محدثة فراغ بٌن 

.الخالٌا وطبقة الكٌوتٌكل الداخلٌة

• Secretion of Moulting Liquid وتعنى بدء نشاط :  

الخالٌا المفرزة لسائل االنسالخ الموجود ضمن خالٌا تحت 

البشرة أو ما تحتوٌة من ؼدد االنسالخ وٌطلق على مرحلة 

.Hypodermisافراز سائل االنسالخ ونمو خالٌا الـ 



• تبدأ خالٌا البشرة فى افراز الكٌوتٌكل الجدٌد بافراز ما ٌعرؾ بالكٌوتٌكل 

للداخل ( الكٌوتٌكلٌن)السطحى  Inner Epicuticle وٌتم ذلك أعلى طبقة  

.تحت البشرة أو اسفل الكٌوتٌكل القدٌم

• بدء هضم الكٌوتٌكل القدٌم بواسطة انزٌمى االنسالخ ٌعقبها مباشرة 

Endocuticleامتصاص نواتج الهضم للكٌوتٌكل الداخلى  وذلك عند  

نشاط عمل انزٌمى الكٌتٌنٌز والبروتٌٌز بعد تكون الكٌوتٌكل السطحى الجدٌد 

Exocuticleمباشرة وال تؤثر هذه االنزٌمات على  وبذلك تبدأ فى الظهور  

اماكن دروز او ما ٌعرؾ بخطوط االنسالخ المحددة لجبهة الرأس أو ما 

.Exocuticleٌعرؾ بالدرز الجمجمى نظراً لخلو هذه االماكن من طبقة 

• EXocuticleبدء افراز وتكوٌن مواد التصلب لطبقة  الجدٌدة أسفل  

الكٌوتٌكل السطحى وهى مادة سكلروتٌن التى تزٌد صالبة الكٌوتٌكل 

الخارجى



• بدء تمدد او فرد جدار الجسم وبالتالى فرد الكٌوتٌكل الجدٌد لٌأخذ 
.شكله الجدٌد بعد عملٌة االنسالخ

• بدء تلوٌن الكٌوتٌكل وتحوله للون الداكن حٌث ٌكون ذو لون 
شفاؾ فاتح 

• Endocuticleافراز الطبقة الداخلٌة من الكٌوتٌكل  وٌكون ذلك  
Exocuticleبعد تصلب طبقة 

•  Waxافراز مزٌد من الشمع وتكوٌن الطبقة الشمعٌة 
Secretion وذلك كخطوة اخٌرة من عملٌات االنسالخ بعدها  

تكون الحشرة فى ؼاٌة النشاط فتنهض للبحث عن ؼذائها ونشاطها 
.الٌومى بعد فترة السكون اثناء االنسالخ وٌقل ضؽط الدم



 Function on cuticleوظائؾ الجلٌد 

1. ة حٌث ٌعتبر الهٌكل الخارجى المحدد رتحدٌد شكل شكل الحش

.لشكل الحشرة

2. .تنمو االجنحة من جدار الجسم

3. .حماٌة جسم الحشرة من احتكاكها بالمواد الصلبة 

4. .المحافظة على المحتوى المائى لجسم الحشرة

5. .وجود تكوٌنات معٌنة واعضاء الحس بها



:مناطق جسم الحشرة الرئيسية

:يتميز جسم الحشرة إلى ثالث مناطق رئيسية واضحة هى

1. Headالسأض 

2. Thoraxالصدز 

3. البطي Abdomen 

وحندمج حلقاث السأض بدزجت كبيسة حيث ال يظهس منها الحلقاث أو الفىاصل بيه 

هره الحلقاث ولرا حعخبس السأض هيكل  صلب غيس واضح الخقسيم الى حلقاث فى 

.حيه حظهس بىضىح حلقاث منطقخي الصدز والبطه



السأض ّ شّائدُا

Head السأض ػلبت هؼا تكْى حلقاث 6 هي السأض هٌطقت تتكْى

capsule  هد بداذلِا لتحؤ كب٘سة ّهتاًت صالبت السأض ٗكسب هوا 

 هي ػدد هي تتكْى السأض ّػلبت ػلِ٘ا ذازج٘ت ضغْط آ هي الحشسة

Suture دزّش بؼضِا ػي ٗفصلِا الوتٌ٘ت الصفائح  الدزش ٗؼسف ) 

Suture  هٌطقت ّٗكْى الجسن جداز هي صف٘حت٘ي التحام هٌطقت بأًَ 

  االًسالخ ػول٘ت أثٌاء فٔ ػٌدُا اًفصالَ ٗسِل الكْ٘ت٘كل فٔ ضؼ٘فت

Exocuticle الـ طبقت هي ّذلْة الكْ٘ت٘كل تصلب لؼدم ًظسا  ّلرا 

 االًسالخ سائل لق٘ام ًظسا   الوْاضغ ُرٍ ػٌد الكْ٘ت٘كل توصق ٗسِل

.السطحٖ الكْ٘ت٘كل فقظ ّٗبقٔ كاهال الداذلٖ الكْ٘ت٘كل بِضن



ويختلف وضع أجزاء الفم بالنسبة للمحور الطولي للجسم إلى 

: ثالثة أنواع هى

1. Hypognathousحشساث ذاث أجصاء فن سفل٘ت 

ّفِ٘ا ٗكْى الوحْز الطْلٖ للسأض ػوْدٕ ػلٔ الوحْز 

الطْلٖ لجسن الحشسة ّفٔ ُرا الٌْع كوا فٔ 

حشساث الجساد ّالصساص٘س تقغ أجصاء الفن فٔ 

الٌاح٘ت السفل٘ت ّتكْى جِت لألهام ّكرا الؼْ٘ى 

.الوسكبت ّقسى االستشؼاز تكْى هتجِت لالهام



Hypognathousحشساث ذاث أجصاء فم سفليت 



حشساث ذاث أجصاء فم أماميت       -2  Prognathous type

 الوحْز اهتداد ػلٔ للسأض الطْلٖ الوحْز ٗكْى ّفِ٘ا

 الجسن هقدهت فٔ الفن أجصاء تقغ ح٘ث للجسن الطْلٖ

 األجٌحت غودَٗ زتبت هي السْض أًْاع فٔ كوا األهاه٘ت

Termites األب٘ض الٌول هي ّالجٌْد  قسى ّٗكْى 

.للحشسة الظِسٗت الٌاح٘ت فٖ الوسكبت ّالؼْ٘ى االستشؼاز



Prognathous typeحشساث ذاث أجصاء فم أماميت      



حشرات بطنيه أجزاء الفم  -3

Opisthognathous type

 أجزاء وتصبح الصدر أسفل الرأس تنحنً حٌث

 فً كما أسفل من الرأس مؤخرة فى الفم

Aphids المن حشرات  الدقٌقى البق وأنواع 

 مائالً  الرأس محور وٌكون القشرٌة والحشرات

 وتكون للخلؾ واتجاهه الجسم محور مع بزاوٌة

بطنٌه الفم أجزاء





علبة الرأس   Head 

capsule

 Sclerites الصفائح مه عدد مه الحشسة زأض حخسكب

 الصفائح مه السأض مناطق حخكىن و بشدة معا   الخحمج

 األوليت الحشساث احد فى حىضيحها يمكه الخي والدزوش

:يلي كما





الحشرات الماصة للدم: ثالثاً 

 تاثٌر تحت عائلها الى واالنسان الحٌوان دم على تتؽذى التى الحشرات تنجذب

Glossina تسى التسى ذبابة فى كما الرؤٌة الى أو مٌكانٌكى أو كٌمٌائى
medicorum  وجود فٌكون الٌه الجذب عوامل أحد رائحة ٌكون وقد 

 على قدرتها وتختلؾ الٌه الوصول فى الحشرة ٌساعد الرٌح اتجاه فى الحٌوان

.وهكذا الحشرة ونوع والعائل الحشرة بٌن المسافة حسب العائل تمٌٌز

 وكذا الفاتح عن الؽامق اللون ذات العائل اجسام ٌنجذب الباعوض أن وجد كذلك

 بمالمسها العائل جسم تتحسس ثم الناعمة االسطح عن الخشنة االسطح الى

.العائل دم على وتتؽذى جرح بعمل تبدأ ثم الشفوٌة



الطفيليات الداخلية: رابعاً 

Internal parasitesتتطفلللل الحشلللرات المتطفللللة داخلٌلللا  عللللى  
الحشللرات بللأن تضللع بٌهللا علللى العائللل المناسللب عللن طرٌللق الرائحللة 
وتسللتقبله الحشللرة المطفلللة بالمسللتقبالت الكٌماوٌللة بهللا او قللد تضللع 
الحشرة البٌض على المكان الذى ٌلجأ الٌة العائل كؽذاء أو كماوى أو 
قد تفقس ٌرقلات الطفٌلل وتنشلط جلداً عنلد قتلراب العائلل منهلا كملا ى 
ذبابة النؽؾ فٌنشط الطفٌلل وٌختلرق جللد العائلل وتبلدأ نشلاطها داخلل 
جسللم العائللل وقللد تتطفللل الحشللرة علللى بللٌض حشللرة اخللرى وعنللد 
خروج الجنٌن وتؽذٌتة على قشة البٌضة او قرضها لها فٌبتللع ٌرقلات 
.أو بٌض الطفٌل وهكذا


