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 حشرات عممي                                                                 10المختبر العاشر/ 

 م.م.استبرق محمود ميدي                                             11مختبر الحادي عشرال

   Metamorphosis التحول 

 ىو مجمل التغيرات التي تحدث في شكل الحشرة من وقت فقسيا من البيضة الى ان تصبح حشرة يافعة 

 االطوار التي تمر بها الحشرات 

 واألعضاءحديثة السن تتميز بعدم اكتمال نمو االجنحة  عبارة عن حشرات Nymphالحورية  -1
  .تعيش عمى اليابسة التناسمية 

 
طور متغذي يختمف اختالفًا كبيرا عن الطور اليافع في تركيب اجزاء الفم وعم  Larvaاليرقة  -2

  راء .النضج الجنسي واالعين ويمر بعدة اعمار يرقية تتحول الى طور العذ

 
ىو طور حشري ساكن غير متغذي يحدث بو تغيرات كثيرة في جسم الحشرة لكي  Pupaالعذراء  -3

 يالئم احتياجات الطور اليافع .
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 ىي حوريات مائية صغيرة تعيش في الماء وىي ذات تحول ناقص . Naiadحورية الماء   -4

  
  Types of Metamorphosisانواع التحول 

حشرات تخرج من البيضة وىي تشبو  Ametabolaحشرات عديمة التحول )عديمة االجنحة( -1
تمامًا االبوين في الشكل الخارجي او التركيب الداخمي عدا عدم نضوجيا جنسيًا كما في حشرة 

  السمك الفضي .

 
 -ينقسم الى نوعين : Metabolaحشرات ذات تحول )مجنحة(  -2

الحورية تشبو الكاممة مظيريًا في اجزاء الفم والعيون  Paurometabolaتحول ناقص تدريجي  - أ
وتعيش مع الكامالت في نفس المكان عدا عدم اكتمال نمو االجنحة واالعضاء التناسمية كما في 

  حشرة الجراد والصرصور.
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حوريات مائية تختمف عن الكاممة في اجزاء  Heterometabolaتحول ناقص متباين  - ب

الفم وغيرىا وتعيش في بيئة مائية مخالفة لمكاممة التي تعيش عمى اليابسة كما في حوريات 
  الرعاشات وذبابة مايس .

 
يفقس البيض عن  Holometabolaل )داخمية االجنحة( حشرات ذات تحول تام او كام - ت

يرقات تختمف تمامًا عن الكاممة في الشكل الظاىري والتركيب الداخمي وطبيعة التغذية كما في 
 البعوض والذبابة والخنافس وغيرىا .

 
  Types of Larvaانواع اليرقات 

البيض التي تفقس منو يكاد يكون خاليًا من  pseudopod larvaيرقات ذات ارجل اولية  -1
تعقيل البطن غير واضح ولواحق الرأس والصدر اثرية كما في يرقات المح وبذلك تخرج مبكرًا 

 غشائية االجنحة داخمية التطفل .
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وتعرف باليرقات االسطوانية ذات ارجل صدرية  polypod larvaيرقات عديدة االرجل  -2
  كما في يرقات حرشفية االجنحة ومنيا الفراشات . حقيقية وبطنية كاذبة

  
ىذه اليرقات تبقى مدة اطول داخل البيضة حتى  oligopod larvaيرقات قميمة االرجل  -3

 تتالشى ارجميا البطنية بينما تكتمل الصدرية في النمو وفييا نوعين من اليرقات ىما:

يرقات ذات جسم مفمطح )منضغط( كثير الكيتين ،   campodiformاليرقات المنبسطة  - أ
  وخنافس ابو العيد . مننشطة ، سريعة الحركة كما في يرقات حشرة اسد ال

 
يرقات ذات جسم نصف اسطواني وارجل صدرية  scarabaeiformاليرقات المقوسة  - ب

، رأسيا ضخم ، تعيش تحت سطح التربة  قميمة النشاط Cقصيرة وجسم مقوس عمى شكل حرف 
 ، من امثمتيا يرقات خنافس الجعال وتعرف باليرقات الجعمية .
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يرقات فاقدة لألرجل الصدرية لكن حمقات الجسم قد تكون  apod larvaيرقات عديمة االرجل  -4
الثغور التنفسية كما في يرقات  مزودة باألشواك او الوسائد المحمية والتعقيل واضح وظيور

 خنافس البقول والسوس والذبابة .

 
  Types of pupaeانواع العذارى 

 -تشمل االنواع االتية :

فييا تكون لواحق الرأس والصدر غير ممتصقة بجسم الحشرة كما   .Exarate pالعذراء الحرة  -1
  في عذراء النحل . 

 
بجسم الحشرة وال فييا تكون لواحق الرأس والصدر ممتصقة تمامًا   .Optect pالعذراء المكبمة   -2

  الفراشات والعث . عذارى يظير إال تخطيط خارجي يدل عمى مكان وجودىا كما في

 
  pupariumغمفة بالجمد اليرقي االخير فييا تكون العذراء م  .Coarictate pالعذراء المستورة  -3

 برميمي او اسطواني الشكل كما في عذارى الذباب 


