كل٘خ الؼلْم/قسن ػلْم الض٘بح
ػلن الضشـاد الؼولٖ/م.م.ضفبف ؿاضٖ هِؼٕ السفبس
استضبلخ الضشـاد Insect metamorphosis
التحول  -:Metamorphosisسلسلخ هي التغ٘ـاد الوظِـٗخ الوتتبل٘ةخ هةي
فقس الج٘ضخ صتةٔ صبةجش الضشةـٍ كبهلةخ ّفةٖ كةة هـصلةخ صتغ٘ةـ فةٖ الشة ة
ٗضؼث اًسالط لزلؼ الضشـح اؽ ٌٗقع الزلؼ القؼٗن ثوب فَ٘ ال ْ٘ص ةة ّص تسةت
الضشةـح رلةةؼا رؼٗةةؼا ٗسةةوش ثؼول٘ةةخ التغ٘ةةـ فةةٖ الشة ة ّالٌوةةْ فةةٖ الضزةةن قجةةة
صبلت الزلؼ الزؼٗؼ.
ّكة هظِـ رؼٗؼ صجؼّ فَ٘ الضشـح ٗسؤ الطْؿ ّٗ Instarغتلة ػةؼػ ُةؾٍ
األطْاؿ ثبعتالف ًةْع الضشةـح ّالفتةـح التةٖ صؼ٘شةِب الضشةـح ثةؾلم الوظِةـ
ٗطلق ػلِ٘ب الوـصلخ .Stadium or stage
انواع التحول Metamorphosis type

-1التحووول اليل و  Primitive metamorphosisاّ ثةةؼّى
صضْل ّْٗ Ametabolaرؼ ُؾا الٌْع فٖ الضشـاد غ٘ـ الوزٌضةخ
اصةةةةال ّ Apterogotaهٌِةةةةب صشةةةةـح السةةةةوم الفضةةةةٖ ّصشةةةةـح
الـ ّٗ Collembolaو ي صْض٘ضَ ثبلوؼبػلخ التبل٘خ
Egg
young
adult
ص٘ةةج صفقةةس الج٘ضةةخ ػةةي صةةغ٘ـ ةةجَ٘ ثةةبألثْٗي هةةي ص٘ةةج الش ة ة
صوبهةةب ٌّٗسةةلظ ػةةؼح اًسةةالعبد ٗةةقػاػ عاللِ ةب صزةةن رسةةوَ ّٗضةةؼث
صطْؿ ث٘ي أرِقصةَ التٌبسةل٘خ ل ةي ػّى صةؼّث إ صغ٘ةـ ّاضةش فةٖ
الشة ة الغةةبؿرٖ ّصؼةة٘ر الضشةةـح ال بهل ةخ ّغ٘ةةـ ال بهلةةخ فةةٖ ًفةةس
الج٘ئخ.

 -2التحول التدريج Gradual meta.
ْٗرةةةؼ فةةةٖ الضشةةةـاد هسةةةتق٘وخ ا رٌضةةةخ ّ Orthopteraهٌِةةةب
الزةةـاػح ّصـاصةةـ الضقةةة ّرلؼٗةةخ ا رٌضةةخ ّ dermaptraهٌِةةب
الوـػاى ا هـٗ ٖ ّٗ.و ي صْض٘ضخ ثوب ٗأصٖ فٖ
Egg
Nymph
Adult
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ّصشبثَ الضْؿٗخ الجبلغةخ هةي ًبص٘ةخ الشة ة الؼةبم ػةؼٓ الضزةن ّػةؼم
ّرْػ األرٌضخ التٖ صظِـ كجـاػن عبؿر٘خ ثؼؼ اًسةالعبد صوةـ ثِةب
الضْؿٗخ.

 -3التحوووول اوووز ال ووو (النووو
ّصْرؼ فٖ صشـاد حالث ؿصت ُّٖ-:
 -1ؿصجخ ؽثبثخ هبٗس Ephemeroptera
 -2ؿصجخ الـػب بد Odonata
 -3ؿصجخ هطجقخ ا رٌضخ ّٗ plecopteraو ي صْض٘ضخ ثبلوؼبػلخ
Egg
Naiad
Adult
ّصغتل الضْؿٗخ الوبئ٘خ ػي الضشـح الجبلغخ اعتالفب كج٘ـأ هي ص٘ج
الشة ة ّأرةةقاف الفةةن ّالج٘ئةةخ ًّةةْع الغؾافّ.الضْؿٗةةخ الوبئ٘ةةخ صتةةٌفس
ثبلغالصةةن ّصغةةؾٗتِب هبئ٘ةةخ ّصٌوةةْ ا رٌضةةخ فِ٘ةةب كجةةـاػن عبؿر٘ةةخ
صةةقػاػ ًوةةْا ّصزوةةب ثؼةةؼ كةةة اًسةةالط اهةةب الجبلغةةبد فت ةةْى اؿضةة٘خ
الوؼ٘شخ اّ ُْائ٘خ ّصتٌفس ػي طـٗق الفتضبد التٌفس٘خ.

Incomplet meta.

naiad

Complete meta.
 -4التحول ال
ْٗرؼ فةٖ صشةـاد الـصةت الؼل٘ةب كبلفـا ةبد هةي صـ ةف٘خ ا رٌضةخ
ّ Lepidopteraالةةةةةةةةةةؾثبة هةةةةةةةةةةي ّ Dipteraالٌضةةةةةةةةةةة هةةةةةةةةةةي
2

ّ Hymenopteraالغٌةةةةبفس هةةةةي ؿصجةةةةخ ّ Coleopteraغ٘ـُةةةةب
ّٗو ي صْض٘ضخ ثبلوؼبػلخ-:
Egg
larva
pupa
Adult
اؽ ثؼةةؼ فقةةس الج٘ضةةخ صغةةـد ال٘ـقةةخ التةةٖ صغتل ة اعتالفةةب كل٘ةةب ػةةي
الجبلغةةخ فةةٖ الشة ة ّطـٗقةةخ التغؾٗةةخ ّالتـك٘ةةت الةةؼاعلٖ ّصوةةـ ثؼةةؼح
اًسالعبد ٗغتل ػؼػُب ثأعتالف اًةْع الضشةـاد ّٗةقػاػ صزوِةب
عةةالل ُةةؾٍ ا ًسةةالعبد ّفةةٖ ًِبٗةةخ الطةةْؿ ال٘ـقةةٖ ا ع٘ةةـ صةةؼعة
ال٘ـقةةخ فةةٖ ػّؿ رؼٗةةؼ ُّةةْ ػّؿ الؼةةؾؿاف ُّ Pupaةةْ ػّؿ سةةبكي
صوتٌغ فَ٘ ػةي التغؾٗةخ ّٗضةؼث عاللةَ اػةبػح ثٌةبف ا ًسةزخ الوغتلفةخ
الؼاعل٘خ ّالغبؿر٘خ ّصظِـ فٖ ُؾا الؼّؿ فّائؼ لزسن ثأًْاػِب.
خطأ!

Larva3

Pupa

Larva2

Larva1

Adult
Larva3

Egg

-5التحول المفزط Hypermetamorphosis
ّٗضؼث فٖ صشـح الغٌفسبف الضبؿقخ هي ػبئلخ ّٗ Meloidaeو ةي
صْض٘ضخ ثبلوؼبػلخ التبل٘خ
Egg
)Larvae (different type of larva
Pupa
Adult
اؽ صوـ ال٘ـقخ ثأطْاؿ ٗـقَ٘ صغتل هي ًبص٘خ الشة ة ّالٌةْع ّصتةٔ
التغؾٗةةخ ك ةأى ص ةةْى ال٘ـقةةبد ا ّلةةٔ هةةي ًةةْع ال٘ـقةةبد الوٌجسةةطخ
ّ Compodei formصؼطةةةٖ ُةةةؾح ال٘ـقةةةبد ٗـقةةةبد هةةةي ًةةةْع
الوقْسةةخ  ُّ Scarabaeiform larvaeةةؾا ّصةةْ الةةٔ ػّؿ
الؼؾؿاف.
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أنواع الاز ت يالعذارىLarval and pupal types
الاز وو  -:Larvaػّؿ غ٘ةةـ ًبضةةةذ ْٗرةةةؼ فةةةٖ الضشةةةـاد ؽاد
التضْل ال بهة ثة٘ي ػّؿ الج٘ضةخ ّػّؿ الؼةؾؿاف ّصغتلة كخ٘ةـا فةٖ
ة لِب ّث٘ئتِةةب ّصغةةؾٗتِب ػةةي الةةؼّؿ الجةةبل ْٗرةةؼ ًوةةبؽد هغتلفةةخ هةةي
ال٘ـقبد فٖ الضشـاد ؽاد التضْل ال بهة ُّٖ-:
ٗ -1ـقةةبد ػؼٗوةةخ ا ؿرةةة ُّ -: Apodous larvaeةةٖ التةةٖ
صوتلم اؿرة ػلٔ البؼؿ اّ الجطي ّهٌِب -:
ٗ -aـقةبد ػّػٗةخ  -: vermiformرسةوِب اسةطْاًٖ طْٗةة عةبل
هي األؿرة ّهي اهخلتِب ٗـقبد الؾثبة.
ٗ -bـقةةخ ثـغ٘ةةخ الش ة ة  -: Screw shaped L.كوةةب فةةٖ ػبئلةةخ
الغٌبفس ؽاد القـّى الطْٗلخ . Cerambycidae
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ٗ - cـقبد صشجخ ؽًت الفأؿ  -:Rat-tail L.صوتلةم فةٖ ًِبٗةخ الةجطي
فائؼح ؽًج٘خ صشجخ ؽٗة الفأؿ كوب فٖ ػبئلخ  Syrphidaeفٖ الؾثبة.

ٗ -2ـقةبد قل٘لةخ األؿرةة ُّ -:Oligopodous L.ةٖ التةٖ صوتلةم
اؿرةةال ػلةةٔ البةةؼؿ فقةةظ اهةةب الةةجطي فت ةةْى عبل٘ةةخ هةةي ا طةةـاف
ّٗو ي صو٘قح ثب ًْاع التبلَ٘ فِ٘ب.
ٗ -aـقةةةبد سةةةل ٘خ ّ-:Elateriformlص ةةةْى ؽاد رسةةةن اسةةةطْاًٖ
الش ة هستق٘ن صوتلم حالث افّاد هي ا ؿرة البؼؿَٗ ّص ْى ُةؾح
ال٘ـقةةةةبد هفتـسةةةةخ ًّشةةةةطخ فةةةةٖ ص٘بصِةةةةب كوةةةةب فةةةةٖ عٌةةةةبفس هةةةةي
ػبئلَ.Tenebrionidae

ٗ -bـقةبد هٌجسةطَ -:Compodeiform L.رسةوِب هٌجسةظ ّلِةب
حةةالث افّاد هةةي ا ؿرةةة البةةؼؿَٗ ُّةةٖ سةةـٗؼَ الضـكةةَ ّصٌتِةةٖ
ثطٌِب ثقّد هي القـّى الشـرَ٘ ُّٖ ٗـقبد هفتـسَ ّهي ا هخلَ
ػلِ٘ب ٗـقبد الوي ّالؼػبس٘ق.
ٗ -cـقةةبد رؼبل٘ةةخ  -: Scarabaciform L.ةة لِب اسةةطْاًٖ
هلتةةْٕ ثشة ة صةةـف ّ Cص ةةْى ا ؿرةة البةةؼؿَٗ ًبه٘ةةَ ّصـكتِةةب
ضةةؼ٘فَ ّعبهلةةَ ّ صْرةةؼ قةةـّى ةةـرَ٘ فةةٖ ًِبٗةةَ ثطٌِةةب ّٗ ةةْى
رسةةةوِب ًةةةبػن لضوةةةٖ ّ ةةةفبف اص٘بًةةةب كوةةةب فةةةٖ ٗـقةةةبد هةةةي ػبئلةةةَ
.Scarabaeidae
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ٗ -3ـقةةبد ػؼٗةةؼٍ ا ؿرةةة  ّٗ -:Polypodous L.ةةْى رسةةوِب
اسةةةطْاًٖ الشةةة ة ّا ؿرةةةة الضق٘ق٘ةةةَ الوتوفبةةةلخ صْرةةةؼ ػلةةةٔ
البةةؼؿ ّا ؿرةةة ا ّل٘ةةَ ػلةةٔ الةةجطي ّهةةي ا هخلةةخ ػلةةٔ ُةةؾٍ
ال٘ـقةةةبد فةةةٖ صـ ةةةف٘خ ا رٌضةةةخ ّصسةةةؤّ.Caterpillarsقةةةؼ
صسةةةةةةؤ ٗـقةةةةةةبد ػؼٗةةةةةةؼح ا ؿرةةةةةةة ثبل٘ـقةةةةةةبد ا سةةةةةةطْاًَ٘
.Eruciform

+
الؼةةؾؿاف ُ -:pupaةةْ ػّؿ رهـصلةةخ هةةبث٘ي ػّؿ ال٘ـقةةخ ّ الجبلغةةخ فةةٖ
الضشـاد ؽاد ا ستضبلخ ال بهلخ .
ّصتبةة الؼةةؾؿاف ث ًِْةةب ػؼٗوةةخ الضـكةةخ ّالتغؾٗةةخ ّصزةةـٕ فةةٖ ُةةؾا الةةؼّؿ
صغ٘ةةـاد ّصضةةْ د ػؼٗةةؼح ّصٌتِةةٖ ثت ةةْٗي اػضةةبف ّارِةةقح الضشةةـح ال بهلةةَ
كةةأرقاف الفةةن ّا رِةةقح التٌبسةةلَ٘ ّا رٌضةةخ ّا ؿرةةة ّاللةةْاهس ٌُّ.ةةب ػةةؼح
اًْاع هي الؼؾاؿٓ ُّٖ-:
 1الضةـحُّ -:Exarate p.ةةٖ التةٖ ص ةةْى فِ٘ةةب ا رٌضةةخ ّاللةةْاهس ّا ؿرةةة
غ٘ـ هلتبقخ ثبلزسةن ّٗغلفِةب غشةبف ٗوٌؼِةب هةي الضـكةخ ّهةي اهخلتِةب ػةؾاؿٓ
الغٌبفس ّالقًبث٘ـ.
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 2الو جلةةَّ -:Obtect P.ص ةةْى فِ٘ةةب ا رٌضةةخ ّاللةةْاهس ّا ؿرةةة هلتبةقخ
ثبلزسن هخة ػؾاؿٓ الفـا بد .

 3الوسةتْؿٍرالجـه٘لخ  -: Coarctate P.صضةبط الؼةؾؿاف ثزلةؼ ال٘ـقةخ السةو٘م
ّالوتبلت ّ لخ اسطْاًٖ اّ ثـه٘لٖ كوب فٖ ػؾؿاف الؾثبة الوٌقلٖ.

 4الٌشةةطخ ُّ -:Active P.ةةٖ الٌةةْع الْص٘ةةؼ الةةؾٕ ٗ ةةْى هتضةةـ ًّشةةظ
ّصـكتةةَ سةةـٗؼخ ّصْرةةؼ فقةةظ فةةٖ الجؼةةّْ. .هؼ٘شةةتِب هبئ٘ةةخ ّصوتل ةم هٌطقةةخ
ؿأس٘خ صؼؿَٗ كج٘ـٍ هغ هٌطقخ ثطٌَ٘ فٖ ًِبٗتِب غالصن ؽًجَ٘ ّكوب ْٗرؼ فةٖ
هٌطقخ البؼؿ صـاك٘ت اًجْث٘خ ؽاد ّظ٘فَ صٌفسَ٘ اٗضب.
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الحوريه -:Nymphػّؿ غ٘ـ ًبضذ ْٗرؼ ث٘ي ػّؿٕ الج٘ضخ ّالجبلغخ ُّةٖ
صشةةةجَ الجبلغةةةَ فةةةٖ الشةةة ة ّالتغؾٗةةةَ ّالتةةةٌفس هةةةب ػةةةؼٓ اًِةةةب صةةةغ٘ـٍ الضزةةةن
ّا رٌضةةخ ص ةةْى فِ٘ةةب ثشة ة ثةةـاػن ّثبلتةةؼؿٗذ فةةٖ كةةة اًسةةالط صٌوةةْ ا رٌضةةخ
اكخـ صتٔ صؼطٖ ػّؿ الجبلغخ.
الحوريووه الم هاووه ُّ -:Naiadةةٖ صْؿٗةةخ هبئ٘ةةخ التغؾٗةةخ ّالتةةٌفس ّصْرةةؼ فةةٖ
حةةةالث ؿصةةةت فقةةةظ ُّةةةٖ ؿصجةةةخ ؽثبثةةةخ هةةةبٗس ّؿصجةةةخ الفـا ةةةبد ّؿصجةةةخ هطجقةةةخ
ا رٌضخ.
الصووو از -:Youngػّؿ غ٘ةةةـ ًبضةةةذ ْٗرةةةؼ ثةةة٘ي ػّؿ الج٘ضةةةخ ّالجبلغةةةخ فةةةٖ
الضشةـاد ا ّل٘ةَ غ٘ةـ الوزٌضةةَ اصةال ّٗشةجَ البةغ٘ـ ٌُةةب الجبلغةخ هةي ًبص٘ةةَ
الش ة هبػؼٓ الضزن اّ اللْى اّ ًوْ ثؼض ا ُؼاة .
الباضهّ -:Eggصتبل هي ًْاح ّالسبٗتْ ثةالفم ٗض٘طِةب ثغالفة٘ي ػاعلةٖ ؿق٘ةق
ّعبؿرٖ سو٘م ّصلت ٗؼػٔ ثبلقشـح ّصضْٕ القشةـح ػلةٔ فتضةخ الٌق٘ةـ التةٖ
صوـ عاللِب الض٘بهي ػٌؼ اعببة الج٘ضخ.
الجاووو ُّ -:Generationةةةٖ الفتةةةـح الْاقؼةةةَ ثةةة٘ي الج٘ضةةةخ ّ فقسةةةِب ًّوةةةْ
الضشـٍ البغ٘ـح الٔ ثبلغخ ّّضؼِب اّل ث٘ضخ.
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