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 الفصل الثاني 

 Insects Classificationتصنيف الحشرات 

ممممكة الحيوانية عدة اصناف تشترك في لالتي تعود   Phylum Arthropodaتضم شعبة المفصميات 
 ; Class Insecta ; Crustaceaومن ىذه االصناف، ات معينة وتختمف في اخرى مع بعضيا صف

Arachnida   ويعد صنف الحشراتInsecta  ىو الصنف االكبر في ىذه الشعبة وكذلك بالمممكة
 . مختمف البيئاتالحيوانية ككل والذي يضم بدوره الكثير من الرتب الحشرية التي تعيش في 

 فية المراتب التصني

 Kingdomالمممكة الحيوانية 

  Phylumشعبة المفصميات 

 Classصنف الحشرات 

  Orderالرتبة 

  Familyالعائمة 

 Genus الجنس

 Speciesالنوع 

اضافة الى انو توجد مراتب تصنيفية ثانوية تشمل فوق وتحت المرتبة التصنيفية منيا مثاًل فوق العائمة 
Super family  ع( او تحت النوع )النويSubspecies  . يقسم صنف الحشرات الى  وغيرىا

 :طويئفتين )تحت الصنف( ىما 

تضم حشرات غير مجنحة بدائيًا   Subclass:Apterygotaطويئفة الحشرات غير المجنحة  -
توجد في اسالفيا وبذلك فيي عديمة التحول وتحمل زوائد غير الزوائد الشرجية والتناسمية  اي ال

 الخارجية .
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تضم حشرات مجنحة او غير مجنحة Pterygota :  Subclassحشرات المجنحة طويئفة ال -
ثانويًا اي ان اسالفيا كانت مجنحة واختفت اجنحتيا بشكل ثانوي وىذه الحشرات اما ذات تحول 

 ناقص او كامل وعمى اساس طريقة نمو االجنحة تقسم ىذه الطويئفة الى قسمين ىما :

حشرات ذات  Division : Exopterygota قصة التحول او ناقسم الحشرات خارجية االجنحة  - أ
 .تحول ناقص تنمو فييا االجنحة لمخارج 

يضم  Division : Endopterygotaاو كاممة التحول  قسم الحشرات داخمية االجنحة -ب
الحشرات ذات التحول الكامل ينمو الجناح في البداية نحو الداخل وفي المراحل االخيرة من طور 

 ا بالبروز الى الخارج .العذراء يبد

 تضم اآلتي :الرتب التابعة لهذين القسمين     

   Subclass 1:Apterygota طويئفة الحشرات غير المجنحة-1

 تضم هذه الطويئفة الرتب التالية 

  Order 1:Thysanuraرتبة ذات الذنب الشعري   - أ

   Order 2:Collembolaرتبة ذات الذنب القافز  - ب

  Order 3:Dipluraلمزدوج  ( رتبة ثنائية الذنب) ا  - ج

  Order 4:Proturaرتبة اولية الذنب   -د

  Subclass 2:Pterygotaطويئفة الحشرات المجنحة  -2

ويضم الرتب  Division : Exopterygotaقسم الحشرات خارجية االجنحة او ناقصة التحول  ( أ)
 االتية : 

 Order :Ephemeropteraرتبة ذبابة مايو   -1

  Odonataرتبة الرعاشات   -2
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  Blattariaرتبة الصراصير  -3

  Mantodeaرتبة فرس النبي   -4

 Phasmidaرتبة الحشرات العصوية    -5

  Orthopteraرتبة مستقيمة االجنحة  -6

  Isopteraرتبة متساوية االجنحة  -7

   Dermapteraرتبة جمدية االجنحة  -8

  Embiopteraاالنفاق  الشبك او رتبة غازالت -9

 Plecoptera (رذباب االحجامطوية االجنحة )رتبة  -10

  Psocopteraرتبة قمل الكتب والقمف   -11

  Zoraptera (الزورابتيراسمبوجيات )رتبة  -12

  Mallophagaرتبة القمل القارض  -13

  Anopluraرتبة القمل الماص  -14

  Thysanopteraرتبة ىدبية االجنحة   -15

  Hemipteraرتبة نصفية االجنحة  -16

   Homopteraرتبة متجانسة االجنحة  -17

ويضم  Division : Endopterygotaخمية االجنحة او كاممة التحول قسم الحشرات دا ( ب)
 الرتب االتية :

  Neuropteraرتبة شبكية االجنحة   -1

  Mecopteraرتبة الذباب العقربي   -2
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  Coleopteraرتبة غمدية االجنحة   -3

  Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة   -4

  Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة   -5

  Siphonapteraفية االجنحة( رتبة البراغيث )خا  -6

  Dipteraرتبة ثنائية االجنحة   -7

  Strepsitera ممتوية االجنحةرتبة   -8

   Trichoptera شعرية االجنحة رتبة  -9
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 المفتاح التصنيفي لمحشرات 

 ٣٢ ...................................................................موجودة األجنحة .١

 ٣ .....................................صغيرة براعم عن عبارة أو موجودة غير جنحةاأل -

Protura (  

 الذنب أولية) ....أبيض ولونو رفيع والجسم موجودة، غير االستشعار قرون     2.

 ٢ .............................................................موجودة االستشعار قرون -

 صغير حجميا .القفز في تستخدميا  (Furcula)نيايتيا في مشقوقة بطنية زائدة الي .٢
 Collembola القافز الذنب ذوات) ........................................جًدا

 ٤ ..............................................................موجودة غير القفز زائدة -

 الشرجية الزوائد تمك تكون قد) البطن نياية في التعقل متعددة ويمةط شرجية زوائد ليا .٤

 ........السفمى سطحيا عمى ابرية زوائد بيا البطن أن سنجد الحالة تمك في ولكن قصيرة

.......................................................................................٥ 

 أسفل االبرية الزوائد .الشكل (كالبية) ممقطية أو موجودة غير أو قصيرة الشرجية الزوائد -

 ٦ ...................................................................موجودة غير البطن

 ...................................مختزلة المركبة األعين البطن مؤخرة في أذناب ثالثة .٥

 Thysanura الشعرى  الذنب ذوات ..................................................

 ...................................ممقط شكل عمى أو خيطيين البطن، مؤخرة في ذنبان -

 Diplura  المزدوج الذنب ذوات ......................................................  

 ٧ ...................................أطول أو سم٢ الىحو  غالًبا الحجم، كبيرة حشرات .٦
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 ٩ ..........................................سم١ من أقل غالًبا الحجم، صغيرة حشرات -

 ..................................لمقفز متحورة متضخمة، الخمفية األرجل .٧

   Orthopteraاألجنحة مستقيمة من المجنحة غير األفراد ...........................

 ٨ ................................األرجل بقية مثل مثميا الحجم في عادية الخمفية األرجل -

 ...................متالمستين تكونان تكادان األرجل من زوج كل حرقفتا .مفمطح الجسم .٨
 Blattaria الصراصير من جنحةالم غير األفراد .....................................

 .............بعضيما عن منفصمتان األرجل من زوج كل حرقفتا .وانبوبى طويل الجسم -

 Phasmida العصوية  الحشرات ....................................................

  ...............................................الشكل  وممقطية معقمة وغير كبيرة الشرجية الزوائد .٩

 Dermaptera نحة األج جمدية .....................................................  

 ١١ ..................................الشكل ممقطية ليست (وجدت ان الشرجية الزوائد -

 أو شمعية بمادة مغطى جسميا (Cornicles)لمبطن  الظيرية الناحية عمى انبوبيتان زائدتان ليا . ١١
 ............................................................................................بقشرة

 Homoptera األجنحة  متجانسة من المجنحة غير األفراد ..........................  

 تغطى قشور أو شمعية مواد توجد وال .البطن عمى زائدتان توجد ال 11-
 ١١ ............................الجسم

 ...............الصدر وبين بينيا ما العنف يشبو ما لتكون متحضرة البطن .

 Hymenoptera  األجنحة غشائية من المجنحة غير األفراد ........................

 ١٣ ..............................................................متخصرة غير البطن -
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 ..................................متضخمة األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقمة . ١٣

 Embioptera  األنفاق غازالت من المجنحة غير األفراد ...........................

 ١٢ .............................................متضخمة غير القاعدية الرسغية العقمة -

المؤخرة  عند ةمدبب البطن،  الشكل مخروطى بوز داخل موجودة ماصة ثاقبة فم أجزاء . ١٢
 Thysanoptera  األجنحة ىدبية من المجنحة غير ..........................األفراد

 ١٤ .........................................................كالسابقة ليست الفم أجزاء -

 .....................................الجانب من مضغوط الجسم .لمقفز متحورة األرجل 14. 

 Siphonaptera  البراغيث ....................................................... )

 ١٥ .................................................لمقفز متحورة غير عادية، األرجل -

 ١٦ .......................................طويل ماص خرطوم الى متحورة الفم أجزاء . ١٥

 ١٧ .................طويمة تكون قد نفسيا الرأس كانت وان كالسابقة ليست الفم أجزاء -

 ....................................الرأس في أخاديد داخل مختفية االستشعار قرون . ١٦

 Diptera األجنحة  ثنائيات من المجنحة غير األفراد ................................

 .....................................................وظاىرة طويمة االستشعار قرون -

 Hemiptera  األجنحة نصفية من المجنحة غير األفراد ..............................

 ..................................................غزيرة وحراشيف ربشع مغطى الجسم . ١٧

 Lepidopteraاألجنحة  حرشفية من المجنحة غير األفراد .........................

 ١٨ .......................................كثيفة حراشيف أو بشعر مغطى غير الجسم -

 ......................................قصيرة الشرجية دالزوائ .قالدية االستشعار قرون . ١٨
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   Isoptera األجنحة متساوية من المجنحة غير األفراد .............................

 ١٩ ..............................شرجية زوائد توجد ال .قالدية غير االستشعار قرون -

 ٣١ ........................................……ورفيعة طويمة االستشعار قرون . ١٩

 ٣١ ..........................................................قصيرة االستشعار قرون -

 .....................................................الخرطوم يشبو لألمام ممتد الرأس 20.

 Mecoptera  العقرب الذباب من جنحةالم غير األفراد ..............................

 Psocoptera  الكتب قمل من المجنحة غير األفراد)..........لألمام ممتد غير الرأس

 ................................................عقل خمس إلى أربع من يتكون الرسغ . ٣١

 Diptera األجنحة  ياتثنائ من المجنحة غير األفراد ...............................  

  22 ..........................................……عقل ثالثة إلى عقمة من يتكون الرسغ -

 مثل عرضيا كان اذا ما حالة وفى .طوليا من أكبر عرضيا يكون ما غالًبا الرأس 22.

 ...................قارضة تكون الفم أجزاء فإن عرضيا، من أكبر طوليا أن أو طوليا

 Mallophaga  القارض القمل ....................................................  

 متحورة األرجل .ماصة ثاقبة الفم أجزاء .عرضيا من أكبر طوليا يكون ما غالًبا الرأس -

 Anoplura الماص  القمل)...............................................لمتشبث

  .………………………جناح   لكل األمامية الحافة عند قدةع أو حز ليا . ٣٢

 Odonata  الرعاشات ............................................................  

 ٣٤ ................................لمجناح األمامية الحافة عند عقد أو حزوز توجد ال -
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 االستشعار قرون .الجسم بطول تكون ما ًباوغال التعقل وعديدة طويمة الشرجية الزوائد . ٣٤

 Ephemeroptera مايو  ذبابسوطية .............................................   

 ٣٥ ........................................................السابقة الصفات ليا ليست -

 متحورة ماميةاأل األرجل أو لمقفز ومتحورة متضخمة الخمفية األرجل . ٣٥

  .........................………………………خيطية االستشعار قرون . لمحفر

 Orthoptaraاألجنحة  مستقيمة .................................................

 ٣٦ .......مختمفة أشكال ليا االستشعار قرون .األرجل باقى مثل عادية الخمفية األرجل -

 ................………معقمة وغير الشكل كالبية ممقطية كبيرة ةشرجي زوائد ليا . ٣٦

 Dermaptera األجنحة  جمدية ..................................................  

 ٣٧ .............................………………غائبة أو ممقطية غير الشرجية الزوائد -

 ٣٨ ........................................................األجنحة من واحد زوج ليا . ٣٧

 ٣٩ ...........................................................األجنحة من زوجان ليا -

 Diptera األجنحة  ثنائيات............................األجنحة خمف التوازن دبابيس . ٣٨  

 .........................األجنحة أمام ونتك وجدت ولو موجودة، غير التوازن دبابيس -

 Homoptera  األجنحة متجانسة ...................................................  

 المالمس (Palpi) .طويل بوز أو خرطوم داخل موجودة تكون ما عادة ماصة، ثاقبة الفم أجزاء . ٣٩

  ٢١ ....................................................................... موجودة غير

 ٢٣ ........................................ موجودة المالمس .السابقة غير الفم أجزاء -
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 Hemiptera األجنحة  نصفية......لمعوم ومتحورة رسغية مخالب بال الخمفية األرجل . ٢١  

 ٢١ .................................................رسغية مخالب بيا الخمفية األرجل -

 ................نصفية األمامية األجنحة .الرأس مقدمة أسفل من يخرج الفمى الخرطوم . ٢١

 Hemiptera  األجنحة نصفية ....................................................

 الرجمية بين ما يخرج كأنو ويظير الرأس مؤخرة أسفل من يخرج الفمى الخرطوم -

 .................................والتركيب الشكل متجانسة األمامية األجنحة .األماميين

 Homoptera نحة األج متجانسة ..................................................

 .....طويمة أىداب ليا األجنحة.  قمعى بوز داخل ماصة ثاقبة الفم أجزاء 32.

 Thysanoptera األجنحة  ىدبية .................................................  

 ٢٢ ...................................................................كالسابقة ليست -

 الخمفى الزوج عن والمممس السمك في مختمف أو صمب، األجنحة من األمامى الزوج . ٢٢

.................................................................................. ٢٤ 

 ٢٧ .............................................................غشائية األجنحة كل -

 الشرجية الزوائد .عرضية عروق بو وليس صمب غمدي األجنحة من األمامي الزوج . ٢٤

 Coleoptera األجنحة  غمدية ...............................................غائبة

 اآلخر عمى أحدىما ويركب واضحة، عرضية عروق بو األجنحة من األمامية الزوج -

 ٢٥ ............................................موجودة الشرجية الزوائد . جزئيا األقل عمى

 Mantodea النبى  أفراس ..........……………لمقنص متحورة األمامية األرجل . ٢٥
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 ٢٦ ................................................األرجل بقية مثل عادية األمامية األرجل -

 Blattaria  الصراصير) ...........الجسم كل تغطى ما غالًبا األجنحة .مفمطح الجسم . ٢٦  

 ........................................  الصغيرة العصا أو القضيب ويشبو وطويل رفيع الجسم -

 Phasmida  العصوية الحشرات ...........................................................  

  ……………لمبطن األخيرة عقل الثالث طول األقل عمى وتبمغ طويمة الشرجية الزوائد . ٢٧

 Plecoptera األحجار  ذباب .......................................................  

  ............................................................38غائبة أو قصيرة الشرجية الزوائد -

 واألجنحة الجسم .الرأس أسفل ممفوف طويل خرطوم صورة في ماصة، الفم أجزاء 38.

 Lepidoptera األجنحة  حرشفية ...............................بحراشيف مغطاه

 وباألخص العدد قميمة أو موجودة غير الحراشيف .الرأس أسفل ممفوفة غير الفم أجزاء -

 ٢٩ .............................................................األجنحة عروق فوق

 ...................................متضخمة األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقمة . ٢٩

 Embioptera  األنفاق غازالت ..................................................  

 ٤١ .........................متضخمة غير األمامية الرجل في القاعدية الرسغية العقمة -

 ..........والتعريق الطول في متساوية والخمفية األمامية األجنحة .التعقل رباعى الرسغ . ٤١

 Isoptera  األجنحة متساوية .....................................................  

 ٤١ .......................مختمفة والخمفية األمامية األجنحة .التعقل رباعي غير الرسغ -

 Mecoptera العقرب  الذباب .................الخرطوم وتشبو لألمام ممدودة الرأس . ٤١
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 ٤٣ ........................................................لألمام ممدودة رغي الرأس -

 العروق كانت إذا .األمامية الحافة في وباألخص األجنحة في كثيرة العرضية العروق . ٤٣

 ...............................شمعية بمادة مغطاة والجسم األجنحة فإن قميمة العرضية

  Neuroptera األجنحة شبكية ...................................................  

 ٤٢ .................شمعية بمادة مغطاة غير واألجنحة الجسم .قميمة العرضية العروق -

 ...شعر عمييا يكون ما غالًبا األجنحة .المالمس سوى منيا يظير وال مختزلة الفم أجزاء . ٤٢

 Trichoptera  قاديس ذباب .....................................................  

 ٤٤ ...................................................................كالسابقة ليست -

 Hymenoptera األجنحة  غشائية) ............................التعقيل خماسي الرسغ . ٤٤

  Psocoptera والقمف الكتب قمل) ......................التعقل ثالثي أو ثنائي الرسغ -

 

 

 

 

 

 

 

 


