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 حشرات عممي                                                      5المختبر الخامس /

 م.م.استبرق محمود مهدي                                                                

  insects wingsأجنحة الحشرات 

من الصفات التشخيصية لمحشرات تنوعت االجنحة في الحشرات لتضم عدة انواع والتي بدورىا تعد     
 وىي :

جناح شفاف واضح التعريق ويوجد ىذا النوع في بعض الرتب  .membrane wالجناح الغشائي  -1
  رىا.الحشرية ومنيا رتبة ثنائية االجنحة كما في حشرة الذبابة المنزلية وغي

 
جناح اقرب لمغشائي لكن اكثر سمكا واغمق لونا   .dermal or tegmina w الجناح الجمدي -2

عميو اضافة الى وجود بعض النقوش كما في جناح حشرة ابرة العجوز من رتبة جمدية االجنحة ، 
 .لصحراوي والصرصر االمريكي لجراد افي بعض الحشرات كما في زوج الجناح االمامي لحشرتي ا
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متميزة كما  نقوشجناح مغطى بالحراشف التي تكون ذات الوان و  .scaly wالجناح الحرشفي  -3
 ىو الحال في الفراشات والعثث التابعة لرتبة حرشفية االجنحة .

    
اىداب كثيفة عمى طوليين و  جناح غشائي ضيق يحتوي عمى عرقين .hairy wالجناح الهدبي  -4

 يوجد في حشرة ثربس البصل.، حوافو 

 
كما في حشرة وبشكل شبكي  التعريق جناح غشائي واضح .neuropteran wالجناح الشبكي  -5

 . د المن وغيرهاس
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جناح نصفو القاعدي المرتبط بصدر الحشرة غمدي  .hemelytron wالجناح نصف الغمدي  -6
 ونصفو التالي غشائي كما ىو الحال في حشرة البقة الخضراء وغيرىا من نصفية االجنحة .

  
وظيفتو حماية الزوج الثاني جناح متقرن صمب غير واضح التعريق  .elytron wالجناح الغمدي  -7

 . الخنافسالذي وظيفتو الطيران كما في جناح 

 
ىو تركيب ناتج عن تحور زوج الجناح الثاني ويفيد في توازن الحشرة   halterدبوس التوازن  -8

 رتبة ثنائية االجنحة مثل الذبابة المنزلية والبعوض . اثناء الطيران ويوجد في معظم حشرات
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 Wings coupling apparatusجهاز )آلة( شبك االجنحة 

يوجد ثالث انواع لشبك االجنحة في الحشرات وىذا بدوره يوفر مجيودا كبيرا لمحشرة ويزيد من       
ناء الطيران وقد توجد حشرات تمتمك كفاءة الطيران من خالل جعل الجناحين يعمالن كوحدة واحدة اث

 زوجين من االجنحة تعمل مستقمة عن بعضيا كما في حشرة االرضة .

   Hamulateالنوع ذو الخطاطيف  -1

يوجد ىذا النوع في حشرات رتبة غشائية االجنحة ) النحل والزنابير ( حيث يبرز من الحافة        
ة المنحنية والتي تشتبك مع جزء سميك من االمامية لمجناح الخمفي صف من الخطاطيف الدقيق

 الحافة الخمفية لمجناح االمامي .

 
  Frenulateالنوع ذو االشواك  -2

يوجد في كثير من انواع الفراشات ويختمف في االناث عنو في الذكور ، ففي االناث تكون         
برز من السطح السفمي لمجناح االمامي وتعرف الشويكات كثيرة تشتبك مع خصمة من الشعر ت

بالمشبك ، اما في الذكور فتمتحم شويكات الجناح الخمفي في شوكة واحدة قوية تشتبك مع نتوء 
 منحني من السطح السفمي لمجناح االمامي .
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   Jugateالنوع المتراكب او االصبعي  -3

يوجد ايضا في بعض انواع الفراشات وفيو يبرز من قاعدة الحافة الخمفية لمجناح االمامي         
زائدة تشبو االصبع تمتد تحت الحافة االمامية لمجناح الخمفي بينما يكون باقي الجناح االمامي ممتدا 

 فوق الجناح الخمفي وبذلك يتم التماسك بين الجناحين .

 

   
 

 Wings venationتعريق االجنحة 

شبكة داخميًا يتركب الجناح بشكل اساسي من طبقتين رقيقتين عميا وسفمى تقوييما وتسندىما         
والممموءة بالدم وتعد من الصفات التشخيصية  venaeمن االنابيب المجوفة التي تعرف بالعروق 

 مستوى النوع ، وقد وضع نظام اساسي خاص لتعريق االجنحة وىو كاآلتي .حتى عمى 

  يقوي الحافة االمامية لمجناحCosta  (C )العرق الضمعي  -1

 sc1 , sc2يقع اسفل االول ويتفرع الى فرعين ىما Sub costa (Sc )العرق تحت الضمعي  -2
. 
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والثاني العضدي  R1امي يتفرع الى فرعين ىما العضدي االمRadius (R )العرق العضدي  -3
 (.R2,R3,R4,R5والذي يتفرع بدوره الى فرعين ثم اربعة فروع ) Rsالكبير 

 Mediaيتفرع الى فرعين رئيسين ىما الوسطي االمامي Media (M )العرق الوسطي  -4
anterior  (MA الذي يتفرع الى فرعين والوسطي الخمفي )Media posterior (MP يتفرع )

 الى اربعة فروع . 

الى فرعين  Cu1يتفرع االول  Cu1 , Cu2يتفرع الى فرعين Cubitis(Cu ) العرق الزندي  -5
 فال يتفرع . Cu2اما الثاني  Cu1a ,Cu1bىما 

وىي ثالثة عروق ال تتفرع الى تقع في الجية الخمفية لمجناح Anal (A )العروق الشرجية   -6
 . A1,A2,A3عروق ثانوية وىي 

ة غير ثابتة العدد في الحشرات فقد يحصل ليا اندماج او تضمحل وكذلك تنشأ ىذه العروق الرئيسية الطولي
 .  عروق مستعرضة تعطي دعامة اكثر لألجنحة 

 

 
 

 

 


