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قرون االستشعار 

Antennae







و جدار جسم الحشرةأالهيكل الخارجى  

Exoskeleton or body wall



يعتبر جدار جسم الحشرة هو الغالف الخارجى او الهيكل 
الذى يحفظ الشكل المميز لكل نوع من الحشرات كما 
يعتبر هو الجدار الواقى للحشرة من المؤثرات البيئية 
المختلفة لذا يطلق علية الهيكل الخارجى وذلك عكس 
ما هو موجود فى الفقاريات عموماً والتى تتمتع بوجود 
هيكل داخلى من العظام القوية التى تنبت منها 
العضالت التى تحرك اعضاء الجسم المختلفة فى حين 
تنبت العضالت فى الحشرات من انبعاجات جدار 
Apodemesالجسم للداخل  ويتكون جدار جسم  
 Scleritesالحشرة من التحام عدد من الصفائح 
 Suturesيفصلها عن بعضها دروز



و جدار جسم الحشرةأالهيكل الخارجى  

Exoskeleton or body wall



يعتبر جدار جسم الحشرة هو الغالف الخارجى او الهيكل 
الذى يحفظ الشكل المميز لكل نوع من الحشرات كما 
يعتبر هو الجدار الواقى للحشرة من المؤثرات البيئية 
المختلفة لذا يطلق علية الهيكل الخارجى وذلك عكس 
ما هو موجود فى الفقاريات عموماً والتى تتمتع بوجود 
هيكل داخلى من العظام القوية التى تنبت منها 
العضالت التى تحرك اعضاء الجسم المختلفة فى حين 
تنبت العضالت فى الحشرات من انبعاجات جدار 
Apodemesالجسم للداخل  ويتكون جدار جسم  
 Scleritesالحشرة من التحام عدد من الصفائح 
 Suturesيفصلها عن بعضها دروز



يتركب جدار جسم الحشرة من ثالثة اجزاء هى 

بالترتيب من الخارج للداخل

الكيوتيكل  -أ Cuticle                     

خاليا تحت البشرة –ب    Hypodermis

الغشاء القاعدى –ج  Basement membrane





و جدار جسم الحشرةأالهيكل الخارجى  

Exoskeleton or body wall



الرقبة

   Cervicum(Neck)
•  وتعتبر والصدر الراس بين تقع رقيقة غشائية منطقة وهى

 زائدة منها تخرج التى للراس االخيرة الحلقة يمتدمن غشاء
 مكوناً  الصدر مقدم مع الغشاء هذا ويلتقى السفلى الشفة
 فى الصدر على الراس  ال على تساعد غشائية منطقة
 من زوج الرقبة جانبى على ويوجد مختلفة اتجاهات
 من يبرز نتوء مع (االمامية) احداهما فى تتمفصل الصفائح
 تتمفصل بينما المؤخرى النتوء ويسمى الراس مؤخرة
 وتختلف الراس ومؤخر الصدر مقدم مع االخرى الصفيحة
 من نوع من الصدر على الراس حركة على الحشرات قدرة

 سرعة على الحشرة يساعد مما اخر لنوع الحشرات
 يستدعيها التى الفجائية الحركة او الفريسة على االنقضاض
.التغذية أو االعداء من الهروب حالة فى الموقف



 غشائية منطقة

  الموخرى النتؤ مع تتمفصل االولى0 الصفائح من زوج الرقبة جانبى على يوجد

االولى الصدرية الحلقة مقدم مع والخلفية

 .(العنقية االصالب)الرقبة صفائح رسم



Thoraxالصدر 
• يعتبر الصدر فى الحشرات هو احد مناطق الجسم المسئوله عن حمل زوائد 
الحركة والتى تشمل ثالثة ازواج من االرجل الصدرية وتقع على السطح 
السفلى للحلقات الصدرية بينما تحمل الحشرات المجنحة عادة  زوجان من 
االجنحة على حلقتى الصدر الثانية والثالثة ووجود االرجل فى الحشرات صفة 
اولية اساسية واختفائهافى بعض الحشرات يعتبر صفة ثانوية او مكتسبة بينما 
العكس تماما بالنسبة لالجنحة فوجود االجنحة يعتبر صفة مكتسبة فى 
الحشرات المجنحة وذلك لمالئمة ظروف البيئة التى تغيت مع مرور العصور 
وحاجة الحشرات لسرعة البحث عن الغذاء او االختفاء من االعداء وقد تفقد 
 or. Dipteraبعض الحشرات زوج من االجنحة كما فى رتبة ثنائية االجنحة 
ويتبقى فقط زرج االجنحة االمامى منها لذا يالحظ ان الحلقة الصدرية 
الوسطى اكبر حجما من الحلقة االمامية والخلفية  كما قد ال توجد اجنحة كصفة 
Primitive insectsاساسية و اولية كما فى الحشرات االولية  مثل رتبة  
Collembolla زذات الذنب القاف او رتبة ذات الذنب الشعرية   

Thysanura وغيرها من الحشرات عديمة االجنحة    Apterygota  .



صفائح الصدر
• وهىىى تعنىىى صىىفائح حلقىىة الصىىدر وتشىىمل صىىفائح الترجىىة واالسىىترنه 
والبلىىورا ونجىىد ان شىىكل هىىذح الصىىفائح يختلىىف مىىن رتبىىة الخىىرى كمىىا 
يختلىىف شىىكلها وتركيبهىىا فىىى الحلقىىة المجنحىىة عىىن الحلقىىة غيىىر المجنحىىة 
وهذا ما سىوف يوضىحه الشىكل التىالى الىذى يوضىح حلقىة صىدرية غيىر 

هىىا تحىىور كبيىىر نظىىرا لعىىدم وجىىود بمجنحىىة فنجىىد أن الترجىىة ال يحىىدث 
الجناح بينما هناك صفائح تتصل بحرقفة الرجل تعرف بصفائح الحرقفة 
Anapleuriteوتسمى صفائح فوق البلورا  وصىفيحة اسىفلها مباشىرة  
وتحىىىىيط بالحرقفىىىىة مىىىىن اعلىىىىى تعىىىىرف بالصىىىىفيحة البلوريىىىىة الحرقفيىىىىة  

Coxapleurite وصفيحة اخرى تقع اسفل الحرقفة وتعرف بصفيحة  
Sternopleuriteاالسترنة  الترجه فهى تتكىون مىن صىفيحة ظهريىة  
قد تكون مقسمة بميىذاب أو دروز وتتحىور بشىكل واضىح فىى الحشىرات 
.المجنحة او الحلقة المجنحة



•  الصدرية الحلقة ان فنج المجنحة للحشرات وبالنسبة

 حتى بالحرقفة حيطت صفائح هناك ولكن متحورة االولى

 الصدر بحلقات بشدة ترتبط ان الحشرة رجل تستطيع

 النها للجناح تمفصل صفائح توجد ال بينما معها تتمفصل

 والثالثة الثانية الصدرية الحلقات فى اما مجنحة غير حلقة

 الحلقة تتحور حيث تحدث واضحة تحورات فهناك

 الحركة وظيفتى لتالئم الجناح تحمل التى الصدرية

 تنمو الرجل لحرقفة ايضا تمفصل صفائح وكذا باالجنحة

 الحلقة اسفل



صفائح الحلقة الصدرية االولية 

والمجنحة



تتركب حلقة الصدر : الحلقة الصدرية االولية: أوال  

:االولية من الصفائح االتية 

الترجة  -1 Tergum ويطلق على صفائح الترجات اسم   Tergites وتعنى  
 Notumالصفيحة الظهرية وتسمى فى الحشرات المجنحة باسم 

االسترنة  -2 Sternum وهى صفائح سفلية لحلقة الصدر وعادة تتمفصل مع :  
Sternumحرقفة االرجل فى معظم الحشرات االسترنة  هو   Sterna 
 Sternitesويطلق على صفائح االسترنة 
البلورا  -3 Pleuron وجمعها   Pleura وتعنى منطقة على جانبى حلقة الصدر  

Tergumالتى تصل بين الصفيحة الظهرية  والصفيحة السفلية  
Sternum   ويوجد بها فى حلقات الصدر زوج من الثغور التنفسية على
جانبى الحلقة ويتصل بالحلة الصدرة غير المجنحة من اسفل زوائد االرجل 
التى يطلق عليها ارجل اولية تتصل من اعلى بالصدر بصفيحتان احدهما 
Anapleuriteاسفل الثغر التنفسى وتسمى صفيحة  وصفيحة اسفلها  
Coxapleuriteمباشرة وتتصل بحرقفة الرجل ويطلق عليها  بينما تمتد  
من االسترنة صفيحة ثالثة تتمفصل مع الحرقفة من اسفل وتسمى صفيحة 
Sternopleuriteاالسترنة البلورية  بينما فى الحلقة المجنحة نجد تحوراً  
واضح قد يحدث فى هذح الصفائح فنجد ان صفيحة تحت احرقفة تندمج مع 
Anapleuriteاالسترنة وتصبح صفيحة واحدة كما يندمج صفائح  مع  
Coxapleuriteصفائح فوق الحرقفة  وتكون صفيحة واحدة يطلق عليها  
Pleural Sclerites وتصبح احدى هذح الصفائح امامية واخرى خلفية  
.حيث تتمفصل معها حرقفة الرجل للحشرة



حلقة صدرية اولية

(حلقة صدرية غير مجنحة)





:تركيب الحلقة الصدرية المجنحة: ثانيا

N الترجة -1 o t um  احدهما على يطلق صفيحتين من تتكون وهى 
Alinotum  الصفيحة بينما االجحة مع تتمفصل امامية صفيحة وهى 

Post الترجة مؤخرة وتسمى الخلفية tergum  عليها يطلق وقد 
Postscltellum  بقاعدة تتصل والى االمامية الصفيحة تلى وهى 

Alinotum الـ صفيحة اسفل ويقعا الجناح  الصفيحة الجانبين كال من 
Episternum وتسمى للبلورا االمامية  االمامية الظهرية الصفيحة بينما 
Alinotum عليها يطلق التى  صفيحة صفائح، ثالثة من تتكون فهى 

Scutellum الخلف الى االمام من عليها يطلق , Scutum ,
Prescutum  توجد قد حيث جميعها وليست الحشرات معظم فى وذلك 

 الى اليها المشار الثالثة الصفائح من صفيحة كل تقسم اخرى دروز
 ليكون السفل بروز للترجة االمامية الحافة من يبرز كما اصغر اجزاء

Phragma ويسمى للترجة الداخلى الهيكل  عضالت البوز بهذا ويتصل 
Postscutallum خلف يوجد قد كما ظهرية طولية  يسمى هيكل 

Postphragma .مؤخرتها الى الترجة مقدمة من العضالت به تتصل 

:تتركب حلقة الصدر المجنحة من 



صفائح الترجية الظهرية فى الحلقات الصدرية المجنحة 



االسترنة  -2 Sternum

Sternitesتتكون من عدد من الصفائح يطلق عليها  وتعتبر الصفيحة  

Eusternumالرئيسىىىية لالسىىىترنة  والتىىىىى تنقسىىىم فىىىى بعىىىىض  

Presternumالحشرات المجنحة الى اسىترنة اماميىة  واخىرى  

وسىىىىىىىىطية يطلىىىىىىىىق عليهىىىىىىىىا الصىىىىىىىىفيحة االسىىىىىىىىترنية القاعديىىىىىىىىة 

Basisternum وثالثىىىىىة خلفيىىىىىة   Sternellum ويمتىىىىىد بىىىىىين  

الصىىىفيحتين القاعديىىىة والخلفيىىىة انبعىىىاج للىىىداخل يخىىىرج مىىىن هىىىذا 

Furcaاالنبعاج شوكة  تفرع الى فرعين يتجة كل فرع الى احد  

جانبى جسم الحشرة وهذح الشوكة مىع االنبعىاج الىداخلى لالسىترنة 

تكون هيكل االسترنة الذى ينمو منه العضالت االسىترنية الطوليىة 

.السفلية



البلورا  -3 Pleuron

والبلورا غشاء يقىع علىى جىانبى جسىم الحشىرة   Pleuritesوصفائحها تسمى 
واسفل الترجات واعلى االسترنات ويمتد من غشاء البلورا فىى الحشىرات 
كمىا يمتىد   Coxal processالمجنحة نتوء السفل يسمى نتوء حرقفى 
 Pleural wing processنتىىىوء العلىىىى يسىىىمى النتىىىوء البلىىىورى 
ويتمفصىىل بهىىا الجنىىاح كمىىا يقسىىم غشىىاء البلىىورا الىىى صىىفيحيتين احىىدهما 
Episternumصفيحة فوق االسىترنة  واالخىرى صىفيحة خلفيىة تسىمى  
Epimeron او الصفيحة الخلفية للبلىورا ويفصىل بىين صىفيحتى البلىور  
وهىو درز يصىل بىين   Pleural Sutureدرز يسىمى الىدرز البلىورى 
النتوء البلورى الجناحى والنتوء الحرقفى من اسفل وهذا الدرز هو انبعاج 
للداخل مكونا هيكل البلورا او انبعاج بلورى تتصل به العضالت البلوريىة 
وتتصل مدمىة البلىورا ومؤخرتهىا باالسىترنة بينمىا توجىد صىفيحة الحرقفىة 
فىى وسىىط البلىورا وهىىى نقطىة التمفصىىل مىع ارجىىل الحشىرة وبىىاقى اجىىزاء 
.رجل الحشرة









  الصدرية للحلقات الداخلى الهيكل فان وعموماً 

Endothorax  النبات كمركز تستعمل 

 االجنحة لالرجل المحركة الرئيسية العضالت



ظ االتىحويال

 ثالثة بصفائح محاطة كانت غيرالمجنحة الحلقة فى الحرقفة

Anapleurite,Sternopleurite,Coxapleurite 

 االخيرة الصفيحة اندمجت المجنحة الحلقة فى بينما

Strnopleturite  تختفى وقد الحرقفة مع تماما 

Anapleurite العليا الصفيحة  صفيحة تمفصل بينما 

Coxapleurite  Tochantin وتسمى الحرقفة مع 

 الحلقة مع الحرقفة تمفصل الى االشارة يمكن وهنا

:يلى فيما نوجزها مختلفة بانواع الصدرية



كيفية اتصال وتمفصل الحرقفة مع الصدر 

• فى نظىىامين احىىدهما تمفصىىل تتمفصىىل الرجىىل مىىع الصىىدر

احىىادى فىىى بعىىض الحشىىرات حيىىث تتصىىل الرجىىل بالصىىدر 

باتصىىالها مىىع بلىىورة الحلقىىة الصىىدرية وحرقفىىة الرجىىل وهنىىا 

يىىىىىىون نقطىىىىىىة اتصىىىىىىال واحىىىىىىدة بالحرقفىىىىىىة وتعىىىىىىرف بىىىىىىـ 

Monocondylic articulation 

• بينما تتمفصل الحرقفة بالنتوء البلورى باالضافة الى وجود 

Trochantinتمفصل أخر هو تمفصل  حيث يتم تحرك )  

Coxapleuriteالصىىفيحة البلوريىىة الحرقفيىىة  الىىى غشىىاء  

وقىىىد التوجىىىد ( جىىىانبى يتمفصىىىل مىىىع الحرقفىىىة مىىىن الجانىىىب

صىىىفيحة التروكىىىانتين ولكىىىن يوجىىىد تمفصىىىل بلىىىورى واخىىىر 

Sternal articulationاسترنى ويسمى   .



كيفية اتصال وتمفصل الحرقفة مع الصدر



زاء الرجلـــجأ

فى  

 الحشرات



1. Coxaالحرقفة  وهى  الجزء القاعدى من الرجل الذى يتصل من االمام بالمدور بينما  
.يتمفصل مع الحلقة الصدرية من اعلى وذلك بطرق ثالثة سبق االشارة اليها

2. Trochanterالمدور  وهو يتكون من عقلة صغيرة تتمفصل من اعلى بالحرقفة  
بينما يتصل مباشرة بالفخذ دون مفصل ويتحرك على الحرقفة وقد ينقسم المدور الى 
عقلتين او قطعتين بينهما تمفصل اخر فتتحرك كل قطعة حركة مستقلة وذلك كما فى 
.or. Odonataمدور ارجل الرعاشات 

3. ويتصل من الخلف إتصاالً مباشراً دون تمفصل مع المدور بينما    Femurالفخد 
يتمفصل الفخد مع الساق من االمام ويمكن للساق ان يتمفصل مع الفخد ويتحرك عليه 
.حركة مفصلية

4. Tibiaالساق   اطول اجزاء الرجل وعادة ما يتحور ليالئم القيام بوظيفة وقد يغطى  
بصفين من االشواك كما فى الحشرات القانصة او المفترسة كما فى فرس النبى وتنمو 
.بداخلة عضالت كبيرة تمتد من الفخذ الى الساق لتغمد هذه العضالت فى قاعدة الساق

5. Tarsusعقلة الرسغ  وبها ( عقل رسغ 5-3)يتكون الرسغ من عدد من العقل  
عضلة واحدة تبدأ من نهاية الساق وتتصل بالعقلة القاعدية للرسغ حيث تحرك عقل 

.الرسغ كلها كقطعة واحدة معا بانقباض هذه العضالت وانبساطها

6. Pretarsusمقدم الرسغ  وهى تنشأ من انبعاج من الرسغ فى العقلة الطرفية وتنمو  
عضلة فى الرسغ الطرفى ليتحرك كحركة واحدة وينمو فى مقدمته عضلة تحرك القدم 
أو الرسغ الطرفى وعموما يتركب الرسغ او الرسغ اقصى فى اغلب الحشرات من 
Aroliumمخلمبين جانبيين بينهما كيس غشائى يسمى اروليم  كما فى رجل حشرة  
النطاط وفى حشرات اخرى كالذباب يتكون الرسغ االقصى من مخلبين جانبيين وتحت 
Pulvillusكل منهما وسادة جانبية تسمى  ثم بدال من االروليم يوجد شوكة تسمى  
empodiumشوكة القدم 



Structure of insect leg





اجزاء الرجل فى اليرقات



digging swimming

grasping
suction

Like the mouthparts and 

antennae, insect legs are quite

variable in form and function 

and reflect the insect's lifestyle.

Legs



Types of legs

Cursorial

Raptorial

Fossorial

Saltatorial
Natatorial



كيف تمشى الحشرة؟



وقد امكن وصف حركة االرجل فى الحشرات اثناء السير كما 

:يلى

1. Protraction   وهى حركة الرجل الى االمام اى جذب الجسم لالمام
(جذب لالمام)وتقدم االرجل االمامية بذلك

2. Retraction وتعنى دفع الرجل للخلف بمجرد تالمسها مع االرض  
(االرجل الخلفية)وهنا تعنى حركة الرجل ككل لالمام ايضا 

3. Promotion وهى حركة حرقفة الرجل لالمام عند بدء التحرك  
(االرجل االمامية)ويتبعها حركة الرجل ككل لالمام 

4. Remotion اى حركة الحرقفة للخلف بمجرد تثبيت الرجل وتالمسها  
.مع االرض بمجرد سيرها

5. Adduction  وهى تعنى حركة الحرقفة واالقتراب من الجسم

6. Abduction وهى تعنى حركة الحرقفة وحركة العضالت وابتعاد  
.الحرقفة عن الجسم

7. Levation رفع الرجل الى اعلى اثناء حركة الرجل لالمام 

8. Derpresssion .خفض الرجل او جزء منها فقط 



أجزاء الفم فى الحشرات

Mouth parts



 بفتحة تحيط الحركة حرة زوائد وهى الفم أجزاء زوائد سأالر تحمل
Preoral بـ يعرف بتجويف محيطة الزوائد هذح وتكون البعلوم

cavity  Labrum العليا الشفة تحيط حيث الفم قبل ما تجويف أى 
 وأ الخلف من بالتجويف يحيط بينما التجويف بهذا أعلى وأ االمام من

Labium السفلى الشفة اسفل  زائدة الداخل من الشفة هذح وتحمل 
Legula بـ وتعرف اللسان تشبة  العلويان الفكان بينما 

Mandibles Maxillae السفليان والفكان   من الفم بتجويف تحيط 
 القارضة الفم جزاءأ ذات الحشرات فى وذلك الجانبين

Mandibulate insects  فى الحشرة اسلوب يتحور حين فى 
 تتغذى التى أى) للغذاء الماصة الحشرات فى الفم جزاءأ وكذا التغذية

Suctorial الـ بالحشرات وتعرف (سائل غذاء على or
Haustellate insects  الفم جزاءأ تتحور التى االطاران وهما 

 الفم جزاءأ فى التحورات الهم نتعرض وسوف وسطية، مراحل فى
.التغذية فى ودورها



وبدراسة اجزاء الفم القارضة للتعرف على شكل 

وطبيعة عمل أجزاء الفم نجد أنها تتكون مما يأتى

الشفة العليا   -1 Labrum 

وهى قطعة كبيرة كيتينيىة صىلبه وتتصىل بالدرقىة مىن 

االمام أو اسفل ولها القدرة على الحركة علىى الدرقىة وهىى تمتىد 

مىىن تجويىىف الفىىم مىىن االمىىام بينمىىا السىىطح الىىداخلى للشىىفة العليىىا 

Gastatory organsيحمىىل أعضىىاء تىىذوق  وهىىى مكونىىه  

.سقف الحلق







جزاء فم قارضةأ -1

 Biting or Chewing Mouth Parts

ويوجد هذا النوع فى الحشرات التى تتغذى على مواد صلبه مثل يرقات 

حرشفية االجنحة والحوريات والحشرات الكاملة لمستقيمة االجنحىة 

مثل الجىراد والنطاطىات وهنىا نجىد ان الفكىان العلويىان تكىون عىادة 

مسىىىننة او ملسىىىاء ولكنهىىىا طاحنىىىة للقيىىىام بتقطيىىىع االجىىىزاء النباتيىىىة 

وفصىىلها ثىىم تقطيعهىىا والتغذيىىة عليهىىا أو طحىىم المىىادة الصىىلبة التىىى 

تتغذى عليها مع حدوث بعض التحورات فى حالىة يرقىات حرشىفية 

:االجنحة أهمها







أجزاء الفم الثاقبة الماصة -3

 Piercing and Sucking Mouth Parts

وهنا يكون بالفم  أجزاء  دورها الوظيفى هو ثقب الجدار الخارجى للجسم كمىا فىى 

و االنسىان مثىل حشىرات البىاعوض أالحشرات التى تتغىذى علىى دم الحيىوان 

وكذا البراغيث وانواع من القمل المىا  وغيرهىا حيىث تحمىل ( االناث فقط)

لى سائل الىدم كمىا إبرية تخترق جلد الحيوان لتثقبة وتصل إجزاء الفم فكوك أ

قد توجىد حشىرات عديىدة تتغىذى علىى العصىارة النباتيىة التىى ترتشىفها وذلىك 

ليهىا العصىىارة إحىىداث تهتىك بالخاليىا فيتىوارد إبعمىل ثقىب فىى بشىرة النبىات و

جىزاء الفىم الثاقبىة الماصىة فىى أالنباتية التىى ترتشىفها مىن خىالل جهىاز مى  

:معظم الحشرات ومنها





جزاء فم ماصةأ -4

 Sucking mouth parts

وهنا تتغذى الحشرة على غذاء سائل ومكشوف فال حاجىة هنىاك للفكىوك العليىا فىى 
جزائهىىا باسىىتثناء فقىىط أو طحىىن وكىىذا الفكىىان السىىفليان تالشىىت جميىىع أقطىىع 

متدتا لتكونا فيما بينهما خرطوم طويىل حيىث ينىتج إستطالتا وإالجاليتان اللتان 
نطباقهمىا معىاً إتكون قناة غذائية كمىا يزيىد مىن ( الجاليتان)نطباقهما معاً إعن 

وجود خطاطيف تلتحم مع بعضها وقت التغذيىة بينمىا ينفرجىان عىن بعضىهما 
.وقت الراحة وعدم التغذية

أما الشفة السفلى فلم يتبقى منهىا شىيئاً سىوى الملمسىين الشىفوين كمىا تالشىت معظىم 
ثريىىة أو قطعىىة صىىغيرة عنىىد قاعىىدة الجاليتىىان كمىىا أالشىىفة العليىىا وأصىىبحت 

و أتالشت المالمىس الفكيىة أيضىاً وهنىا تتغىذى الحشىرة علىى رحيىق االزهىار 
النىىىدوة العسىىىلية أو االفىىىرازات النباتيىىىة التىىىى تتغىىىذى عليهىىىا الفراشىىىات وأبىىىى 
.الدقيقات





عادات الحشرات فى التغذية

1.  Plant feedersحشرات تتغذى على النباتات 

2.  Predatorsحشرات مفترسة 

3. Scavengersحشرات مترممة 

4. Parasitesحشرات متطفله 



يتها على العوائل النباتية فقىد تتغىذى ذيتعدد أيضا سلوك الحشرات فى تغ

Phytophagousعلىىى النباتىىات الراقيىىة فتسىىمى  أو تتغىىذى علىىى  

نباتىىىىىىىىىىىىىىىىات دنيئىىىىىىىىىىىىىىىىة مثىىىىىىىىىىىىىىىىل طحالىىىىىىىىىىىىىىىىب  أو فطريىىىىىىىىىىىىىىىىات 

بينمىىا الحشىىرات التىىى تتغىىذى علىىى   Mycetophagousفتسىىمى

فتراسىها كمىا إخرى بطريقة مهاجمتها واالنقضاض عليهىا وأحشرات 

نىىىواع المختلفىىىة مىىىن الكائنىىىات الحيوانيىىىة قىىىد يمتىىىد نشىىىاطها لتهىىىاجم اأ

خىىرى الحشىىرية أو غيىىر الحشىىىرية فتعىىرف بالحشىىرات المفترسىىىة اأ

Predators بينمىىا قىىد تتطفىىل الحشىىرات علىىى جسىىم عائىىل حشىىرى  

Ectoprasitesدون الدخول لجسىم العائىل فتسىمى  أو تىدخل جسىم  

Endoparsitesالعائل وتعيش على حسابه تماماً وتسىمى  ومنهىا   

.نواع عديدة من الحشرات أ



سلوك الحشرة فى التعرف على العائل والتغذية

بنىاء والنسىل النىاتج لهىا فىى م بتوفير المجهود الذى يحتاجة اأقد تقوم اأ
ن تضىىع الحشىىرة بيضىىها علىىى نفىىس العائىىل أكيفيىىة الوصىىول للعائىىل بىى
غار من الحشرة بينما هناك بعض الحشرات قىد صالذى تتغذى علية ال

تضع بيضها فى نفس المنطقة ولكن علىى عوائىل غيىر مفضىلة نتيجىة 
لعدم توافر العائل المناسب طوال العىام أو طىوال فتىرة نشىاط الحشىرة 

عىداء الطبيعيىة لهىا لذا فان الحشرة تضع بيضها فى مكان أمىن مىن اأ
وفى مقربه العوائل المفضلة وخاصة فى الحشرات التىى تتغىذى علىى 

م وضع البيض بالقرب من العائىل فىان النباتات أما اذا صعب على اأ
.هناك سبل عديدة تلجا اليها الحشرات فى التعرف على غذائها



حشرات تتغذى على النباتات: أوالً 

 Plant feeders 

عرف الحشرة على عائلها الغذائى عادة بالرؤية حيث تستطيع الحشرة التمييز بىين لىون العائىل تت
خضىر المائىل للصىفرة بينمىا تنجىذب الذبابىة البيضىاء جىذب للىون اأينن المىن أالمفضل فنجد 

لىىى اللىىون إصىىفر وكىىذا ذبابىىة الفاكهىىة فىىى حىىين ينجىىذب جعىىل الىىورد الزغبىىى يضىىاً للىىون اأأ
لوان ثم يلى ذلك القدرة على تمييز الروائح فلكىل عائىل رائحىة زرق أكثر من غيرة من اأاأ

مميزة ولكن القدرة على الشىم تكىون مىن مسىافة أقىل مىن قىدرتها علىى التمييىز بالرؤيىة فنجىد 
زهىىار ثىىم تتحسىىس العائىىل زهىىار معينىىة عىىن غيرهىىا مىىن اأأيضىىاً النحىىل ينجىىذب ناحيىىة لىىون أ

المفضىىل معتمىىدة علىىى الشىىم باسىىتخدام المسىىتقبالت الكيماويىىة للتعىىرف علىىى نىىوع العائىىل وقىىد 
تميز بين عائل مفضىل وأخىر  نمستقبالت الكيماوية أو المستقبالت الحسية من ألتتمكن هذح ا
خىر مناسىب لهىا أوقد تتذوق الحشرة الغذاء لمدة محددة ثم تهجرح بحثاً عن غذاء  أقل تفضيالً 

.و تتحسس بمالمسها الفكية أو الشفويه وتالمسة وتتاثر به كيميائياً 



الحشرات المفترسة :ثانياً 

 Predators

Preyعادة يكون المفترس أقوى مىن الفريسىة  وتتعىدد الحيىل والخىدع لكىل حشىرة فىى كيفيىة  
سىىها فىىى مفاجئىىة أالوصىىول للفريسىىة فمىىثالً فىىرس النبىىى تسىىتغل سىىرعة حركىىة ودوران ر

الفريسة واالنقضىاض عليهىا عىالوة علىى كبىر حجىم العيىون المركبىة وبالتىالى فهىى   تىابع 
06)ة فىىى خىىالل جىىزء مىىن الثانيىىة أكىىل اتجىىاة ثىىم تقتنصىىها فجىى فىىىالفريسىىة  , أمىىا ( ثانيىىة 0

نتظىار قىدوم يرقىات الحشىرات المائيىة أالرعاشات فان حورياتها تغطىى نفسىها بىالطين فىى 
جزائهىىا أسىىتطالت إن الشىىفه السىىفلى للحوريىىة متحىىورة وأمثىىل البىىاعوض أو غيرهىىا ونجىىد 

ودعمىىت بخطىىاطيف فىىى مقىىدم الىىذقن للقىىبض علىىى الفريسىىة فيتحىىرك بالفريسىىة المشىىلوله 
جزائهىا كىذلك هنىاك أجزاء الفم القارضة فتهلك الحشرة الفريسة وتتغذى على ألى إالحركة 

سد النمل يحفر فى الرمىل خنىدق وتجلىس فىى قىاع الخنىدق أبعض الحشرات المفترسة مثل 
ذا مىىا جىىاءت النملىىة فانهىىا تنزلىىق   فىىى الحفىىرة فتقتىىرب مىىن إوتغطىىى نفسىىها بالرمىىل حتىىى 

الحشىرة المفترسىة وتقتنصىىها بسىرعة جىداً أمىىا الحشىرات الكاملىه للرعاشىىات فهىى مفترسىىة 
رجلهىا ثىم تتغىذى عليهىا وهكىذا أن تنقض على الحشىرات  الطىائرة وتقىبض عليهىا بأيضا بأ

عضىاء حىس الحشىرة المفترسىة لتميىز بىين روائىح العائىل المالئىم للتغذيىة وقىد أيضا أهناك 
نواع مىن المىن عنىد االلتصىاق بهىا أفتراس إبى العيد لها القدرة على أتكون بعض حشرات 
فىىى التحىول داخىىل مسىتعمرة المىىن المتجمىع علىىى ( اليرقىات)بىى العيىىد أوهنىا تبىدأ حشىىرات 

سطح الورقة وبالتالى يلتصق بها عدد من الحوريات فتتغذى عليهىا وتلىف وتىدور ليلتصىق 
.كبر وهكذاأبها عدد 



الحشرات الماصة للدم: ثالثاً 

 تاثير تحت عائلها الى واالنسان الحيوان دم على تتغذى التى الحشرات تنجذب

Glossina تسى التسى ذبابة فى كما الرؤية الى أو ميكانيكى أو كيميائى
medicorum  وجود فيكون اليه الجذب عوامل أحد رائحة يكون وقد 

 على قدرتها وتختلف اليه الوصول فى الحشرة يساعد الريح اتجاح فى الحيوان

.وهكذا الحشرة ونوع والعائل الحشرة بين المسافة حسب العائل تمييز

 وكذا الفاتح عن الغامق اللون ذات العائل اجسام ينجذب الباعوض أن وجد كذلك

 بمالمسها العائل جسم تتحسس ثم الناعمة االسطح عن الخشنة االسطح الى

.العائل دم على وتتغذى جرح بعمل تبدأ ثم الشفوية



الطفيليات الداخلية: رابعاً 

Internal parasitesتتطفىىىل الحشىىىرات المتطفلىىىة داخليىىىا  علىىىى  
الحشىىرات بىىأن تضىىع بيهىىا علىىى العائىىل المناسىىب عىىن طريىىق الرائحىىة 
وتسىىتقبله الحشىىرة المطفلىىة بالمسىىتقبالت الكيماويىىة بهىىا او قىىد تضىىع 
الحشرة البيض على المكان الذى يلجأ الية العائل كغذاء أو كماوى أو 
قد تفقس يرقىات الطفيىل وتنشىط جىداً عنىد قتىراب العائىل منهىا كمىا ى 
ذبابة النغف فينشط الطفيىل ويختىرق جلىد العائىل وتبىدأ نشىاطها داخىل 
جسىىم العائىىل وقىىد تتطفىىل الحشىىرة علىىى بىىيض حشىىرة اخىىرى وعنىىد 
خروج الجنين وتغذيتة على قشة البيضة او قرضها لها فيبتلىع يرقىات 
.أو بيض الطفيل وهكذا


