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 م.م.استبرق محمود مهدي الدوري                                                    3المختبر الثالث/

  Antennae )الالمس( قرون االستشعار

يقع لمداخل من العيون المركبة قرن االستشعار من لواحق منطقة الرأس ويكون بشكل زوج متماثل         
  والسوط  pedicelوالحامل  scapeحسية يتكون من ثالث مناطق ىي قاعدة قرن االستشعار وظائفو 

flagellum. ويعد من الصفات التشخيصية لمحشرات 

 
تنوعت قرون االستشعار في الحشرات المختمفة اعتمادا عمى شكل وحجم عقل السوط بحيث شممت  -

 االنواع اآلتية :

تدريجيا نحو نياية السوط وبذلك تقل بالحجم السوط عقل  .setaceous aالالمس الشعري   -1
 .يشبو الشعرة في مظيره ويوجد ىذا النوع في الصرصر االمريكي وغيره يصبح الالمس كثيرا ما 

 
ىذا  تتماثل عقل السوط في شكميا وحجميا الى نياية السوط ويوجد .filiform aالالمس الخيطي   -2

  .في حشرة الجراد الصحراوي النوع
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عقل السوط كروية او بيضوية الشكل متماثمة في الحجم    .moniliform aلالمس القالدي ا  -3

 يوجد ىذا النوع في حشرة االرضة . ،ويكون قصير 

 
العقل مدببة من احد جياتيا بشكل مثمث ويوجد ىذا النوع في   .serrate aالالمس المنشاري   -4

 اغمب الخنافس ومنيا خنفساء الموبيا .

 
الزيادة بالحجم تكون تكون العقل الثالث االخيرة كبيرة الحجم و   .capitate aالرأسي الالمس   -5

   .التبغفي خنافس  ىذا النوع  بشكل مفاجئ يوجد
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تحدث زيادة تدريجية في حجم العقل باتجاه النياية ويوجد ىذا  .clavate aالالمس الصولجاني   -6

   .النوع في الفراشات

 
 مع توازيمبشكل العقل الثالثة االخيرة تستطيل بشكل الورقة و   .Lamellate a الالمس الورقي  -7

  .الجمودبعضيا ويوجد ىذا النوع في خنافس 

     
 ليست فقط الثالثة التي تستطيل مشابو لمورقي لكن العقل  .Flabellate aالالمس المروحي   -8

 المس خنافس االرز.ما في بل اكثر وتكون بشل مروحة كاالخيرة  -9
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يشكل السوط زاوية حادة مع قاعدة الالمس ويوجد ىذا  .Geniculate aالالمس المرفقي   -10
 .وغيرهالنوع في حشرة نحل العسل 

 
السوط يتكون من عقمة واحدة فقط كبيرة الحجم متطاولة تحتوي  .Aristate a األرستيالالمس  -10

 في المس الذبابة المنزلية . عمى شوكة مزودة بشعيرات دقيقة كما

 
  .مزودة بشعيرات قصيرة كما في المس انثى البعوضالعقل  .pilose aالالمس الريشي البسيط-11

 
العقل مزودة بشعيرات طويمة وبكثافة كما في المس   .Plumose aالالمس الريشي المضاعف -12

 ذكر البعوض.

      
العقل مزودة بتراكيب اصبعية من جانب واحد كأسنان  .pectinate aالالمس المشطي البسيط -13

 المشط كما في المس انثى فراشة الحرير .
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التراكيب االصبعية لعقل السوط تكون من الجانبين  .bipectinate aالالمس المشطي المضاعف -14

 .كما في المس ذكر فراشة الحرير

 
العقل الطرفية االخيرة تضمحل وتصبح مدببة كما في  .Stylate aخنجري الالالمس المخرازي او -15

 المس ذبابة الخيل .

 
العقمة االولى لمسوط اسطوانية الشكل اما العقل التي تمييا فتتفمطح نحو  .flat aالالمس المفمطح -16

 .الجنحةمن رتبة مستقيمة ااالعمى كما في المس بعض النطاطات 

 

 


