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 حشرات عممي                                                                     4المختبر الرابع/

 م.م.استبرق محمود مهدي                                                                        

 

 منطقة الصدر في الحشرات

اطق جسم الحشرة ويعد مركز الحركة وذلك الرتباط اعضاء الحركة ىو المنطقة الثانية من من        
 prothorax    يطمق عمييا الصدر االولي  حمقاتويتكون من ثالث ، المتمثمة باألجنحة واالرجل بو 

 . metathoraxواالخير او الثالث   mesothoraxوالصدر الوسطي او الثاني 

الرجل فترتبط بحمقات الصدر الثالثة اي زوج في كل ترتبط االجنحة بالصدر الثاني والثالث اما ا -
 حمقة .

 -ىي :تتكون الحمقة الصدرية غير المجنحة من ثالثة مناطق  -

 ) tergumا. الصفيحة الظيرية او) الترجة 

  sternumب. الصفيحة البطنية او القص ) االسترنة(

 pleuronج. الصفيحة او الغشاء الجانبي )البمورا( 

  legs or podsاالرجل 

 .الحشرات من عدة مناطق تشمل اآلتيتتكون الرجل في     

و.   tarsusه. الرسغ  tibiaالساق  د. femurج. الفخذ   trochanterالمدور  ب.  coxaا. الحرقفة 
 . pretarsusالرسغ الطرفي او االقصى 



15 

 

                
 

   legs typesأنواع االرجل في الحشرات

 . ةاآلتياالنواع لتضم تنوعت االرجل في الحشرات حسب الوظيفة التي تؤدييا 

وتتكون من االجزاء المكونة لألرجل النموذجية المذكورة اعاله  walking legsأرجل المشي  -1
 ويوجد ىذا النوع في الصرصر االمريكي وغيره من الحشرات .

    
ن كبير الحجم متضخم والعضالت واضحة ويوجد ىذا لفخذ يكو ا  jumping legsارجل القفز  -2

 النوع في الجراد الصحراوي .
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تحتوي الفخذ الضخمة عمى اخدود يستقر بداخمو الساق الحاوي   grasping legsارجل القنص   -3
 يرب ويوجد ىذا النوع في حشرة لنبيعمى مياميز او اسنان تنغرز بداخل جسم الفريسة وتمنعيا من ال

     ؤ877\9خ0.
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الساق والرسغ مزودة بشعيرات كثيفة تعمل عمل المجاذيف  swimming legsارجل السباحة   -4
 ويوجد ىذا النوع في حشرة البقة العمالقة او الخنفساء الغواصة .

    
مدببة تستخدم لساق وبقية االجزاء متحورة الى تراكيب اصبعية ا  digging legsارجل الحفر   -5

 لحفر االنفاق في التربة كما ىو الحال في حشرة الحفار او الكاروب .

   
  upside – down legsارجل السير عمى السطوح الممساء او بصورة مقموبة  -6

غ مزودة بشعيرات وغدد تفرز سائل لزج يساعد الحشرة السير عمى الزجاج او السقوف بصورة عقل الرس
 الذبابة المنزلية .ارجل مقموبة كما في 
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       تكون كبيرة ومزودة بشعيرات غدية وفجوات  ةعقل الرسغ االخير  matting legsارجل التزاوج  -7
مل عمى اساس تخمخل الضغط يوجد ىذا النوع في االرجل االمامية لذكور خنفساء الماء الغواصة تع
. 

  clinging legsارجل التعمق بالعائل  -8

 عقل الرسغ متحورة الى مالقط لمتعمق بالعائل كما في حشرة القمل .        

 
نيايتيا عمى حفرة  عقمة الرسغ االولى متضخمة تحتوي في cleaning legs ارجل التنظيف  -9

وميماز يمرر من خالليما الالمس لتنظيفو من العوالق كما في االرجل االمامية لشغالة نحل العسل 
. 

عقمة الرسغ االولى متضخمة تحتوي عمى  collecting legsارجل جمع حبوب المقاح -10
كما في االرجل  صفوف متوازية من الشعيرات الكثيفة تسمى الفرشاة وحفرة تسمى سمة حبوب المقاح

 الخمفية لشغالة نحل العسل .

   
 


