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 حشرات عممي                    كمية العموم                                                         

 المرحمة الثانية                      قسم عموم الحياة                                                 

 م.م.استبرق محمود مهدي                    االول                                          المختبر 

   Insect's body Morphology: المظهر الخارجي لجسم الحشرة 

التي تعود لممممكة الحيوانية  Arthropodaاالرجل  مفصمياتمن اصناف شعبة الحشرات ىي صنف    
لذا يتطمب  ، بات ومنتجاتوليا اىمية طبية بالنسبة لإلنسان والحيوان وكذلك اقتصادية بالنسبة لمنالتي و 

وطريقة السيطرة عمييا ومكافحتيا وتقميل اضرارىا لإلنسان والحيوان والنبات التعرف عمى صفاتيا المظيرية 
تغذيتيا ودورة حياتيا ، وبالتالي تحديد الطريقة المالئمة لمكافحتيا او إلكثارىا كما في حالة الحشرات 

 النافعة االقتصادية.

 صفاتها المظهرية:

وتتضمن  abdomenوالبطن  thoraxوالصدر  headالجسم يتكون من ثالث مناطق ىي الرأس   -1
 تشخيصية لمحشرة . ىذه المناطق الثالثة لواحق ليا اىمية 

 جدار الجسم كايتيني صمب يمثل الييكل الخارجي الساند لجسم الحشرة. -2
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 أوضاع الرأس في الحشرات:

 ىناك ثالث انماط ألوضاع الرأس في الحشرات اعتمادا عمى موقع اجزاء الفم وتشمل:          

 كما في حشرة الجراد الصحراوي . Hypognathous رأس سفمية أجزاء الفم  -1

   
 

 .اسد النمل  كما في حشرة  Prognathousرأس أمامية أجزاء الفم   -2

   
 كما في البقة الخضراء . Opisthognathous أجزاء الفم رأس خمفية  -3
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  Mouthparts typesانواع اجزاء الفم 

 تضم االنواع اآلتية :         

ويمثل النوع النموذجي ألجزاء الفم في الحشرات إذ يتكون من  .chewing m.pالنوع القارض  -1
 خمسة اجزاء تشمل :

الشفة د. labrumالشفة العميا ج. maxillaeفكان السفميان الب.  mandiblesالفكان العمويان ا. 
ويوجد في حشرة الجراد الصحراوي   hypopharynxوم ه.زائدة تحت البمع  labiumالسفمى 

 . والصراصير وغيرىا

        فك عمويأ. 

 

 galeaوالقمنسوة  laciniaوالشرشرة  stipesوالساق   cardoيتكون من الوصمة  فك سفمي مساعدب. 
 maxillary palp والمممس الفكي
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  شفة عمياج. 

 
 

 prementumومقدم الذقن   mentumوالذقن   submentumتتكون من تحت الذقن  شفة سفمىد. 
  labial palpوالمممس الشفوي  paraglossaوجارا المسان   glossaوالمسان 

         

         زائدة تحت البمعومه.  

 يوجد في حشرة نحل العسل . .chewing – lapping m.pنوع القارض الالعق ال -2
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 .يوجد في الذبابة المنزلية  .sponging m.pالنوع االسفنجي  -3

   
  .عثيوجد في الفراشة وال  .syphoning - sucking m.pالنوع السايفوني الماص  -4

    
 يوجد في حشرة البعوض . .piercing – sucking m.pالنوع الثاقب الماص  -5
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   .predate jabbing – sucking m.pالنوع المفترس بالوخز واالمتصاص  -6

 يوجد في حشرة أسد المن وأسد النمل .       

  اسد النمل 

 .يوجد في حوريات الرعاشات   .predate – chewing m.pالنوع المفترس القارض -7

 
 

 

 

 

 

 

 


