
 وقا�ة الن�ات                                                                المحاضرة الثان�ةقسم  

 جزء العملي ال –المرحلة الثان�ة                                                          تصن�ف حشرات  

 م.م. رند شاكر      اعداد/ االستاد المساعد الد�تور (دمحم شاكر منصور) &                   

      Order:Dictyopteraرت�ة الصراصیر وفرس النبي                                                 

 الصراصیر تمتاز �كونها:

من الحشرات مت�اینة الحجم منها الصغیر الذي الیتعدى طوله سنت�مترا واحدا، ومنها الكبیر الذي قد �صل 1- 

 سنت�متر. 7الى 

واجزاء الفم  تش�ه السوط وتكون عدیدة العقل ولها قرون استشعار طو�له ،المفلطحة �اجسامها وتتمیز2-  

 .  واالرجل غیر متحوره متحوره للمضغ

مجنحة في الغالب وان �انت هناك انواع غیر مجنحة ، االنواع المجنحة لها زوجان من االجنحة تكون  3  -   

الخلفي  اح كون الحشرة الجني حالة سلفي ف�كون غشائي ، وفالزوج االمامي �كون جلدي ثخین اما الزوج الخ

 . الذي �عمل �غطاء لحمایته ینطوي عدة ط�ات تحت الزوج االمامي الذي �كون االكثر سمكا

تضع ب�ضها في حافظة للب�ض ، حیث تحتوي �ل حافظة على اكثر من عشر ب�ضات وتلصق هذه   -4  

 .الحوافظ في ار�ان المطا�خ وتحت االحجار 

 ومن اهم االنواع مایلي:

              Family: Blattidaeالصرصر االمر�كي                                              – 1

 americana Periplaneta     االسم العلمي                                       

 االلماني الصرصر 2- 

 الصرصر الشرقي  -3
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 ) الصرصر االمر�كي1(شكل                             

 

                                                                                     

   

 ) الصرصر الشرقي                3شكل (       ماني                     ) الصرصر االل2(شكل      

                                                   

 فرس النبي

 الممیزات:

 .وغال�ا ماتكون طو�له ورف�عه ،الحشرات یتراوح حجمها بین المتوسط والكبیر هذه-1

اهم ما�میز هذه الحشره هي االستطاله الموجوده في الحلقة الصدر�ه االولى، والتي تحمل زوجا من االرجل -2
 جدا لهذه الحشره.المتحوره للقنص وهي صفة ممیزه 

                                                                           ۲  
 



تمتلك غالب�ة االنواع زوجین من االجنحة ، الزوج االمامي �كون جلدي وضیق والزوج الخلفي �كون غشائي   3-
 وعر�ض.

تعد هذه الحشرة من الحشرات المفترسة ، واجزاء الفم متحوره للمضغ والراس �متلك قدره فائقه على التحرك  – 4
وذلك في وضع استعداد  ولفتره طو�لة ي سكون تاموااللتفات ، حیث تنتظر فرائسها بین الحشائش والن�اتات ف

 بواسطة االرجل االمام�ة.  لقنص ا�ة فر�سه تقترب منها

 لها فائدة �بیره في الحقل حیث تقوم �اقتناص العدید من الفرائس الضاره �الن�اتات . 5-

 

 

 Mantidae :Family 

 Sphodromantis   viridis       فرس النبي االخضر                            االسم العلمي    

                           

                                    
               

 ) حشرة  فرس النبي4شكل (                                        

  

 

 

                                                                           ۳  
 



 :Dermaptera          Orderرت�ة جلد�ه االجنحة                                                

 مثال حشرة ابرة العجوز

 تمتاز �كونها:

 .، واجزاء الفم قارضهسنت�مترات ونصف 3حشرات متوسطة الحجم اذ الیز�د طولها عن -1

 للدفاع هوالتي تستخدم غیر مقسم �ش�ه الملقط �مؤخرة �طنها تر�یب اهم ما�میزها عند رؤ�تها هو وجود -2

 . واقتناص الفر�سه 

، والتي تكون  عند ان�ساطها دائر�ه نصف جلد�ه والخلف�ه تكون غشائ�ه كون قصیرةمام�ة تاالجنحة اال   3-

وهي  حة االمام�ة اكبر من االجنحه االمام�ة حیث تقوم الحشرة �طیها عدة ط�ات طول�ه وعرض�ه تحت االجن

 .وتختبئ نهاراً  من الحشرات التي تنشط ل�الً 

تضع االناث الب�ض في التر�ة وت�قى راقده على الب�ض حتى �فقس وتخرج الحور�ات وت�قى �جوارها تعتني 5-  

 بها حتى تستط�ع االعتماد على نفسها.

  

                        

    حشرة ابرة العجوز  )5شكل (                               
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