
 المحاضرة االولى                                                                                                        قسم وقا�ة الن�ات   

 الجزء العملي - تصن�ف حشرات                                                         المرحلة الثان�ة

   اكر محمودش رنده درس مساعدم&   اعداد/ االستاد المساعد الد�تور (دمحم شاكر منصور)  

  حشراتالتصن�ف                                    

                         Insecta classification                                   

والتي تعد من اكبر شعب المملكة الحیوان�ة   Arthropoda�عود صنف الحشرات الى شع�ة مفصل�ة األرجل 
Animalia  .والذي �ضم العدید من الرتب الحشر�ة التي تع�ش في مختلف البیئات 

 Taxonomy or Systematicو�عرف علم التصن�ف 

 لذي یهتم بتنظ�م الحشرات ووضعها في مراتب تصن�ف�ة.هو العلم ا

       Taxonomic categoriesالمراتب التصن�ف�ة 

  Kingdom                                  المملكة الحیوان�ة                               

      Phylumشع�ة مفصل�ة االرجل                                                          

                         Classالصنف                                                     

                   Orderرت�ة                          ال                                   

                      Familyالعائلة                                                         

                        Genusالجنس                                                       

                                   Speciesالنوع                                            

 Subphylumو Subspeciesوتوجد ا�ضا مراتب تصن�ف�ة ثانو�ة تشمل فوق وتحت المرت�ة التصن�ف�ة مثل 
 وغیرها. Superfamilyو

 مثال

 الذ�ا�ة المنزل�ة 

                                                                 Kingdom         Animalia 

                                                                       ۱ 
 



                                                        Phylum        Arthropoda 

                                            Class          Insecta 

                   Order           Diptera                                 

              Family         Muscidae             

Genus   Musca                        

    Species      domestica    

 ( تحت الصنف) هما: ُصن�ف �قسم صنف الحشرات الى

             Subclass Apterygota                           الحشرات عد�مة االجنحة ُصن�ف 1- 
تكون حشرات عد�مة االجنحة والتحول فیها �س�ط او معدوم  ولها زوج او اكثر من الزوائد ال�طن�ة (غیر    

 تكاثر�ة).

 وتشمل الرتب التال�ه:

                  Order   Collembola      رت�ة ذات الذنب القافز                       1- 

                    Order Thysanura                            رت�ة ذات الذنب الشعري  -2

                Order Dipluraرت�ة ثنائ�ة الذنب                                           -3

                                Order Proturaرت�ة ذات الذنب العجزي                        -4

                                                                             

                                                                          Order Collembola                                              رت�ة ذات الذنب القافز

                                        Family    Hypogastruridae مثال على هذه الرت�ه 

     Hypogastrura armataاالسم العلمي                                   

                                   وتمتاز  

 4من  و�تكون قرن االستشعار ل�متراتم6 حشرات صغیرة جدا في الحجم، الیز�د طول اكبر انواعها عن 1-

 عقل. 

                                                                       ۲ 
 



 عقل وتحمل عادة ثالثة ازواج من الزوائد ال�طن�ة وهي  6ال�طن تتكون من  -2

ال�طن�ة : وهي توجد على الحلقة ال�طن�ة االولى وظ�فتها افراز مادة الصقة تساعد الحشرة على  االنبو�ة-أ

 المشي على السطوح الناعمة .

 مش�ك او قا�ض صغیر یوجد على الحلقة ال�طن�ة الثالثة . -ب

انفصالهما عضو القفز: یوجد على الحلقة ال�طن�ة الرا�عة و�انق�اض هذا العضو اسفل ال�طن �القا�ض و� -ج

 تتمكن الحشرة من القفز لمسافات طو�لة نسب�ا.

 تع�ش حشرات هذه الرت�ة في التر�ة والمواد المتعفنة الرط�ة ومترممة على المواد الن�ات�ة المتحلله . 3-

                                                                  

 حشرة ذات الذنب القافز    ) 1شكل(                                                                        

 

 Order Thysanura                                                     رت�ة ذات الذنب الشعري 

 وتتمیز

الرق�قة  حشرات هذة الرت�ة غیر مجنحة وجسمها في الغالب مغطى �حراشف و�ما تتمیز ا�ضا �اجسامها1-

 المدب�ة عند مؤخرتها حیث  تنتهي بثالث زوائد سوط�ة طو�لة عدیدة العقل .

بلونه الرمادي  تتواجد دائما داخل المنازل والمطا�خ و�االخص النوع المعروف �السمك الفضي الذي یتمیز 2-

كن عدیده خارج المنازل ، �االضافة الى هناك انواع اخرى لهذه الرت�ة تتواجد في اما  2)الفضي �ما في الشكل (

 Lepismaجنس ومن اهمها  وتحت االحجار. 

                                                                       ۳ 
 



                         

 حشرة السمك الفضي 2)شكل(                             

                                   Subclass : Pterygotaالحشرات المجنحة           ُصن�ف 2-

فیها موجود اما �كون ناقص او تدر�جي او تام ول�س لها زوائد �طن�ة عدا وهي حشرات ذات اجنحة والتحول 

 الزوائد التكاثر�ة .

 وتقسم من حیث نشاة االجنحة الى قسمین:

                                                                                Division : Exopterygota                                      قسم الحشرات خارج�ة االجنحة-١

 ، وتضم اطوارها الغیر �الغه تسمى حور�ات وتتكون االجنحة خارج الجسم والتحول فیها �كون ناقص او تدر�جي

 : منها عدة رتب حشر�ة

         Order: Ephemeroptera                                            رت�ة ذ�ا�ة مایو 1-

                                 Order: Odonata                         رت�ة الرعاشات -2

                                              Order: Orthoptera      مستق�مة االجنحة     رت�ة -3

                                          Order :Dictyoptera  الصراصیر وفرس النبيرت�ة  -4

                                                     Order: Isopteraرت�ة متساو�ة االجنحة  5 - 

                                            Order: Dermapteraرت�ة جلد�ة االجنحة         -6

            Thysanoptera                                           :Orderرت�ة هدب�ة االجنحة      – 7

                                       Order : Hemipteraرت�ة نصف�ة االجنحة         8 - 

                                                                       ٤ 
 



                                    Order: Homopteraمتشابهة  االجنحة                   رت�ة  9-

                   Divison: Endopterygota                   قسم الحشرات داخل�ة االجنحة -2

وتضم عدة  واطوارها الغیر �الغه تسمى یرقات وتمر �طور العذراء وتتكون االجنحة داخل�ا والتطور �كون تام

 : منها رتب حشر�ة

                                               Order: Neuropteraرت�ة ش�ك�ة االجنحة  1- 

                                              Order: Lepidopteraرت�ة حرشف�ة االجنحة 2-  

                                                    Order: Dipteraرت�ة ثنائ�ة االجنحة    -3

                                    Order: Siphonapteraاالجنحة            رت�ة خاف�ة -4

                                           Order: Hymenopteraرت�ة غشائ�ة االجنحة  5- 

                                Order: Coleopteraرت�ة غمد�ة االجنحة               6-  

 

 Order: Ephemeroptera                                               ذ�ا�ة مایورت�ة  

         Family   Baetidae                                            مثال على هذة الرت�ه

      Baetis baleanicusاالسم العلمي                                                         

 :وتمتاز �كونها

  .مل�متر 50مل�مترات الى  4یتراوح طولها مابین 1-   

وتتمیز ا�ضا بوجود زائدتین شرجیتین طو�لتین عدیده العقل �االضافة الى زائده اخرى طو�لة توجد اح�انا  -2

 مابین الزائدتین الشرجیتین وتكون عدیدة العقل ا�ضا .

�ما  وجود زوجین من االجنحة الغشائ�ة تكون مرتفعة رأس�ة الى االعلى عند الراحة والجناح الخلفي مخترل 3-

 . )3في الشكل (

                                                                       ٥ 
 



الحشرات الكاملة التتغذى في هذه المرحلة  حیث التع�ش اال لساعات معدوده فقط لتتزاوج وتضع الب�ض  -4

 في الماء ثم تموت �عدها لتبدأ دورة ح�اة جدیده.

الحور�ة المائ�ة لذ�ا�ة مایو تش�ه الحشرة الكاملة الى حد �بیر اال انها تنتهي دائما بثالثة خیوط طو�لة عدیدة  5-

   .)4�ما في الشكل( العقل ( زائدتان شرجیتان طرفیتان وخ�ط وسطي)

ار ورط�ا الحشرات الكاملة ل�عض تلك االنواع دائما ماتنجذب الى االضواء ل�ال وخصوصا اذا �ان الجو ح -6

 و�ثیرا ماتتساقط هذه الحشرات نت�جة اصدامها �مصادر الضوء.

     

 ) حور�ة ذ�ا�ة مایو4الحشره الكاملة لذ�ا�ة مایو                          شكل ( 3)شكل (   

 Order: Odonata                                                       رت�ة الرعاشات   

 �كونها :وتمتاز 

 حشرات هذه الرت�ة متوسطة الى �بیرة الحجم ، والعیون المر��ة �بیره �شكل واضح .-1

، وال�طن طو�لة ممشوقة وتنتهي بزوائد شرج�ة اجزاء الفم قو�ة ومتحوره للمضغ وقرون االستشعار ابر�ة 2- 

 صغیره غیر معقلة.

لتي لها ش�كة من العروق الطو�لة والعرض�ة الكثیره لها زوجان من االجنحة الغشائ�ة الشفافة الطو�لة وا 3-    

 و�ما ان لكل جناح حز او عقده ممیزه عند الحافه االمام�ة .

 اساسیتین هما:وتنقسم هذه الرت�ة الى تحت رتبتین 

 Suborder: Anisoptera    تحت رت�ة الرعاشات الكبیره                                     1-

                Family: Aeshnidae                                              مثال علیها  

                                                                       ٦ 
 



     Anax  parthenopeاالسم العلمي                                                         

�كون االجنحة  بینهما في حالة سكون الحشرة عن طر�ق وضع االجنحة فوق الجسم ، حیث تتمیز هذة  وتتمیز 

 .)5�ما في الشكل ( مفروده ومستو�ه افق�ا ، وا�ضا تكون نشطة جدا تطیر فوق البرك والمستنقعات

                                         Suborder:Zygopteraتحت رت�ة الرعاشات الصغیره  -2

  Family: Euphaeidae                                                             مثال علیها   

 Epallage fatimeاالسم العلمي                                                                 

وتتمیز �كون االجنحة مضمومة في وضع رأسي فوق الجسم ،وا�ضا تكون  اقل نشاطا وغال�ا مانراها فوق او 

 .6)�ما في الشكل ( بین الحشائش عند الشواطئ والمستنقعات

تضع الرعاشات ب�ضها في الماء حیث �فقس الى حور�ات مائ�ة حیث انها تش�ه الحشرات الكاملة اال انها غیر 

 مجنحة وتع�ش في وسط �ختلف عن الوسط التي تع�ش ف�ه الحشرات الكاملة ، وتكون الحور�ات �شكل عام

    .ة االخرى مفترسه حیث تتغذى  على یرقات ال�عوض والحشرات المائ�

 

              

                                                             ) الرعاش الصغیر6شكل (                              الرعاش الكبیر 5)شكل (

                                                                       ۷ 
 



                             Order: Orthoptera                       رت�ة الحشرات مستق�مة االجنحة 

 وصراصیر الحقل والجراد والنطاطات الكاروب  وتشمل 

 وتمتاز �كونها:

اسم هذه الرت�ة اشتق من طب�عة اجنحتها االمام�ه والتي تتمیز �قوامها الجلدي واالجنحة الخلف�ة تكون 1- 

 غشائ�ة وعر�ضة جدا واالجنحة الخلف�ة فقط هي التي تستخدم في الطیران.

مترا ، وان اهم صفه في افراد هذه الرت�ة هي االرجل �سنت12متر واحد الى اكثر من �یتراوح طولها مابین سنت -2

 الخلف�ة المسطحة والمتحوره للقفز، واجزاء  فمها متحوره للمضغ والعیون المر��ه �بیره �شكل واضح.

اجزاء معینه في اجسامها �االجنحة وان افراد هذه الرت�ه لها القدره على اصدار اصوات عن طر�ق حك  3-

 واالرجل ب�عضها و�ستخدم هذه الخاص�ه في جذب �عضها ال�عض من اجل التزاوج.

لها جهاز في مؤخرة ال�طن واضح وممیز لوضع الب�ض وقد �كون قصیرا وقو�ا ومعد لوضع الب�ض داخل  -4

االنبو�ة �ما الحال في صرصر او �كون رف�ع وطو�ل � حفر في االرض �ما الحال في الجراد والنطاطات

 الحقل.

تعتبر �عض انواع هذة الرت�ة افات زراع�ة خطیره اذ تتغذى على الن�اتات الخضراء و�االخص عندما تتواجد  5-

 في جماعات �بیره �ما في الجراد الرحال.

 وقسمت هذه الرت�ة الى رتیبتین اساسیتین:

                                  Suborder  : Caeliferaرتی�ة قصیرة قرون االستشعار     1-   

وتضم الجراد والنطاطات  وان اهم ما�میزها  هو �ون قرون االستشعار خ�ط�ه عدیدة العقل وتكون اقصر من 

 و السمع على جانبي العقلة ال�طن�ة االولى.طول الصدر و�كون عض

                                     Suborder  : Ensiferaرتی�ة طو�لة قرون االستشعار  -2

وتضم صراصیر الحقل والنطاطات طو�لة قرون االستشعار والحفارات وان اهم ما�میزها هو طول قرون  

استشعارها النسبي اذ �كون اطول من الصدر  واح�انا �كون اطول من طول الجسم �له  �ما هو الحال في 

لسمع یوجد على قص�ة الرجل االمام�ة ، وان االرجل االمام�ه في النطاطات طو�لة قرون االستشعار ، وعضو ا

 .الحفارات متضخمه ومتحوره جیدا للقفز

                                                                       ۸ 
 



 ومن االمثلة على هذه الرت�ة:

       Caelifera:Suborderالجراد الصحراوي او الرحال                                                 1- 

 Family: Acridiidae                                                                                

 Schistocerca gregaria            

 

    

 ) الجراد الصحراوي 7شكل (                              

 

                         Suborder: Ensiferaصرصر الحقل االسود                            -2

 Family : Gryllidae           

                                                             Gryllus bimaculatus                  

                                         

 صرصر الحقل االسود 8)شكل (                                   

                                                                       ۹ 
 



                                        Suborder: Ensiferaالكاروب ( الحفار)              3-

 Family:Gryllotalpidae            

 Gryllotalpa afrcianaاالسم العلمي                          

  

 ) الكاروب9شكل (           

 

                                                                       ۱۰ 
 


