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تقـســـيم الحـشــرات

Insect Taxonomy



الصفات العامة لشعبة مفصليات األرجل

هيكل خارجى صلب•

الجسم متماثل الجانبين•

لها القدرة على اإلنسالخ•

القناة الهضمية كاملة التكوين•

الجهاز الدورى من النوع المفتوح•

التنفس بالخياشيم أو الجهاز القصبى•

ةاإلخراج بواسطة أنابيب ملبيجى وبعض الغدد المتخصص•

الجهاز العصبى مكون من مخ و حبل عصبى بطنى•

األجناس منفصلة•



مفصليات األرجلشعبة

ذوات األلفالقشريات

رجل

ذوات المائة

رجل
الحشراتاتالعنكبي

خمس طوائف

غير مجنحةمجنحة

داخلية األجنحةخارجية األجنحة



عوامل انتشار الحشرات

صغر حجم الجسم. 1

سرعة التكاثر. 2

القدرة على الطيران و الهجرة. 3

القدرة على محاكاة البيئة. 4

قيم الحياة اإلجتماعية. 5

تكوين جدار الجسم. 6



تصنيف الحشرات

•Taxonomyعلم التصنيف

ي مجاميع هو العلم الذي يبحث في تقسيم الكائنات الحية ووضعها ف•

متشابهة

Aristotle 384-322ارسطو •

ها قسم الحيوانات الى مجاميع تبعاً لطريقة معيشتها، وعادات•

لتقسيموتركيب اجسامها ولم يقترح نظاماً معين بل وضع اساس ل

ن ذوات اقترح مجاميع رئيسية للحيوانات ومنها الحشرات وميز بي•

ةالفكوك وذوات الممصات، كما ميز بين المجنحة وغير المجنح



Binomial nomenclatureلينيوس عالم سويدي طبق نظام •

 Linnaeus........   قسم صف الحشرات إلى سبع رتب •

•Brauer قسم الحشرات الى قسمين1885عام

•Apterygota وpterygota

•Sharp 1899طور هذا النظام

•Borner 1904 الحشرات المجنحةpterygota الى
Exopterygota وEndopterygota

ةبين الحشرات وحفرياتها الجيولوجيHandlirshقارن 1908•

Palaeoperanالحشرات المجنحة الى  Martinovقسم 1925•
Neopteran ordersو 



أســس علم التقـسـيم الحـديث

األجنحة. .نهاوجودها أو غيابها، وفى حالة وجودها، شكلها و تعريقها و تكوي:1

نوع التحول فيها. 2.

نوع أجزاء الفم. 3.

كون من طبقا لنظام التسمية المزدوجة الحديث، فإن الفرد يحمل اسما علميا م•
:شقين

.، الحرف األول منه كبيراإسم الجنس: األول -1

.، ال يكتب فيه الحرف األول كبيراإسم النوع: الثانى-2

.  ويكتبان اإلسمان بالحروف المائلة



Insect = Hexapoda

Kingdom:       Animalia

Subkingdom: Metazoa

Phylum:          Arthroboda

Subphylum:    Hexaboda

Class:              Insecta  

ســـداســيـات األرجــل



طــــائـــفـــــــة

ةطائفتحت

قــــســـــــم



الـمـجـنحـة: تحـت طائـفةالغـير مجـنحة: تحـت طائـفة

داخـلـية األجـنـحـة خـارجيـة األجـنـحـة

الـحـشـــرات:   طائـفة 

حـشـــرات ذات تـحـول حـشـــرات عديـمة التـحـول

كاملة التحولناقصة التحول



خارجية األجنحة

طائفة الحشــرات مجنحة



رتب الحشرات

رتبة ذات الذنب الشعرى. 1

ريبة ذات الذنب القافز. 2

المجنحةغير المجنحة

داخلية األجنحةخارجية األجنحة

رتبة ذباب مايو. 1

رتبة الصراصيرو فرس الن. بى2

رتبة الرعاشات. 3

رتبة متساوية األجنحة. 4

رتبة القمل القارض. 5

رتبة القمل الماص. 6

رتبة شبكية األجنحة. 1

رتبة غمدية األجنحة. 2

رتبة حرشفية األجنح. ة3

رتبة ذات الجناحين. 4

رتبة خافية األجنحة. 5

رتبة غشائية األجنح. ة6



المطلوب دراستــه

الوضع التقسيمى للحشرة. 1

الصفات المورفولوجية للحشرة. 2

األهمية اإلقتصادية للحشرة. 3

طريقة المقاومة إذا كانت حشرة ضارة. 4



قافـزة 
المـوز

الـســمك
الـفـضـى

الـحـشـــرات الـغـيـر مـجـنـحــة:تـحـت طـائـفــة-1

ذات الذنـب القـافـز:رتـبـــةذات الذنـب الـشــعــرى:رتـبـــة

الحـشــــــرات:طائفة

األجـنحةعـديمات:طائفةتحت

القـافـزالذنـبذات:رتـبـــة

المـوزقافـزة:مثال

الحـشــــــرات:طائفة

األجـنحةعـديمات:طائفةتحت

الـشــعــرىالذنـبذات:رتـبـــة

الفضـىالسـمك:مثال



السمك الفضي

وهي حشرة غير مجنحة ولونها فضي نظرا لتغطية جسمها ،Ametabolusهذه الحشرة عديمة التحول 

ديدة والقرون الشرجية طويلة ع. حلقة عليها بعض الزوائد البطنية11بحراشيف فضية، وتتكون بطنها من 

.الحلقات وقد يوجد بين القرنين زائدة وسطية طويلة وخيطية الشكل

.وتعيش في البيوت أو بين األوراق الجافة والحشائش أو في النبات في الحقول المزروعة

ب تغذيتها على في البيوت، تتغـذى هذه اآلفـة على المواد العضوية وكثيراً ما تتلف الصور والكتب بسب

.المواد العضويةوفي الحقول، تتغذى على النباتات الميتة و. الصمغ والمواد النشوية الموجود بأغلفة الكتب

ولهذا، فإن . خارجيتفقس الصغار شبيهة باألم حيث ال تختلف عند فقسها عن الحشرة الكاملة في التركيب ال

ضون عدة وتنمو الصغار إلى أن تصل إلى الطور البالغ الغير مجنح في غ. التحول في هذه الحشرة معدوم

.أسابيع

لذا . لى تلك الموادتتلف أغلفة الكتب والطبقة الالمعة في الصور واألقمشة المنشاة وغيرها بسبب تغذيتها ع

.شياءفهي توجد داخل المساكن بين الكتب وخلف الصور، وتنشط ليال وتختبئ نهاراً وراء تلك األ

استعمال تقاوم هذه اآلفة بتنظيف الصور والكتب من وقت آلخر لضمان التخلص منها إن وجدت، وأيضاً -

.المبيدات المناسبة لرش المكتبات الكبيرة لحماية الكتب



ذوات الذنب القافز

مم طوالً 5وهي صغيرة ال تزيد عن ،Ametabolusهذه الحشرة عديمة التحول 

عقل، واألعين 4أجزاء الفم قـارضة، وقـرون اإلستشعار مكونة من . وتحولها منعدم

حلقات، ويوجـد عليها زوائد منها األنـبـوب الغروي 6البطن بها . المركبة غائبة

Collophers  على الحلقة البطنية األولي ويوجد على الثالثة عضو القفزSpring، وعلى

. Catchالرابعة المشبك

.باتاتتوجد تحت األخشاب المتعفنة الرطبة وفي التربة تحت األوراق المتعفنة للن

ى البذور تتغذى هذه الحشرات على المواد المتحللة، وقد توجد على النباتات وتتغذي عل

.والنباتـات الصـغيرة

.تسبب هذه الحشـرة أضراراً بالغة لبادرات معظم النباتات والزهور



الـحـشـــرات الـمـجـنـحــة:تـحـت طـائـفــة-2

داخـلـية األجـنـحـة: قســم  خـارجيـة األجـنـحـة: قســم 

خـارجيـة-أ

األجـنـحـة



ذبابـــة مايـو

ذباب مـايـو: رتـبــة

الـحـــشــــــــــــرات:طائفة

المجـنحـةالحشـرات:طائفةتحت

األجـنحــةخارجـيـة:قـســم-أوال

مــايــوذباب:رتـبـــة-1

مايــوذبابة:مثال



نوع 2000هذه الرتبة من الرتب الصغيرة حيث تضم حوالي •

جنس200موزعة في حوالي 

رياتها شائعة اإلنتشار حول البرك والمستنقعات حيث تعيش حو•

اجزاء الفم في الحوريات قارض وفي الحشرات الكاملة أثري•

.التطور غير كامل•

تعتبر الحوريات لهذه الرتبة غذاء هام لألسماك : األهمية•

:EphemeropteraOrderرتبة ذبابة مايو 



الـرعـاشــات: رتـبــة

الـحـــشــــــــــــرات:طائفةالـــرعـــاش

المجـنحـةالحشـرات:طائفةتحت

األجـنحــةخارجـيـة:قـســم-أوال

الرعاشات:رتـبـــة

الصغيرةالرعاشات:رتبةتحت-أ

الكبيرةالرعاشات:رتبةتحت-ب

الكبيروالصغيرالرعاش:مثال
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:OdonataOrderرتبة الرعاشات 

(:رتيبتين)تنقسم هذه الرتبة الى تحت رتبتين •

الرعاش الكبير ( رتيبة)تحت رتبة •

•Sub Order: Anisoptera (Dragonflies)

لالحشرات التابعة لهذه الرتبة ذات جسم قوي و االجنحة األمامية والخلفية مختلفة في الشك•

ة واألجنحة وهي تتميز باألعين المركبة الكبير،التحول في هذه الحشرة من النوع الناقـص المتباين•
حجم، سريع كما يتميز بأنه كبير ال. الغشائية القوية وسرعة الطيران، وبأجزاء الفم القارضة القوية

سم من طول الج. يوجد زوج من المواسك الطويلة في نهاية البطن تساعد فى عملية السفاد. الطيران
.مم65-75

لهاموش تُعد الرعاشات من الحشرات النافعة ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب والبعوض وا•
.وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

تغذى هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائية ت•
.مقاومتهالذلك ليس هناك حاجة ل. على األسماك الصغيرة لكن ليس بدرجة تؤثر على الثروة السمكية
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http://images.google.com.sa/imgres?imgurl=http://www.vcrlter.virginia.edu/albums/album39/Boyeria_sp.jpg&imgrefurl=http://www.vcrlter.virginia.edu/gallery/slideshow.php?set_albumName%3Dalbum39&h=1536&w=2048&sz=723&tbnid=aBBXfHshXPAJ:&tbnh=112&tbnw=150&hl=ar&start=13&prev=/images?q%3DOdonata%26svnum%3D10%26hl%3Dar%26lr%3D%26safe%3Dactive%26sa%3DG


Suborder: Zygopteraتحت رتبة الرعاش الصغير   •

.حشرات صغيرة، نحيفة، األجنحة األمامية والخلفية متشابهه في الشكل•

اجزاء الفم في هذه الرتبة قارضة في الحوريات والحشرات الكاملة •

التطور غير كامل•

ها على أسطح تعيش هذه الحشرة بالقرب من التجمعات المائية النقية حيث إنها تضع بيض: التكاثر•
األسماك تتغذى الحوريات باالفتراس على. النباتات المغمورة فى الماء حيث تعيش حورياتها

ر طور الصغيرة والحيوانات المائية األخرى وتنسلخ عدة انسالخات على مدار العام ثم يخرج آخ
.حوري من الماء استعدادا لخروج الحشرة البالغة إلى الهواء

مهمة في المكافحة الحيوية ألنها تفترس حشرات ضارة مثل الذباب والبعوض : األهمية•
.والهاموش وغيرها و ذلك بفضل أجزاء الفم القارض القوى

ية تتغذى هذه الحشرة تعد من الحشرات النافعة الفتراسها الحشرات الضارة، إال أن حورياتها المائ•
.على األسماك الصغيرة



الرعاش األحمر العنقدي

الرعاش الالزوردي

الرعاش األزرق المخطط


