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   المحاضرة الخامدة                                                              قدؼ وقاية الشبات

 الجدء العسمي -السخحمة الثانية                                                              ترشيف حذخات

  مجرس مداعج رنج شاكخ محسؾد  اعجاد/ االستاد السداعج الجكتؾر )دمحم شاكخ مشرؾر( &  

             Order: Isoptera                                               رتبة متداوية االجنحة 

 مثال حذخة االرضة )الشسل االبيض(

 تستاز بكؾنيا:

 اطؾل مؽ ذلػ بكثيخ . ن مميستخ باستثشاء السمكة التي تكؾ  12مميستخ الى  2حذخات يتخاوح طؾليا مابيؽ -1

 القالدة او السدبحة ، واجداء فسيا تكؾن الرفة السسيدة ليحه الحذخة  ىؾ شكل قخون االستذعار التي تذبو  -2
 .قارضة 

اد السجشحة ليا زوجان مؽ االفخ  ،بعزيا مجشح واالخخ وىؾ االغمب غيخ مجشح في السدتعسخة الؾاحجة   3-
تكؾن غذائية شفافة واطؾل مؽ الجدؼ ، وسسيت متداوية االجشحة النيا تكؾن متداوية تساما في   االجشحة

 . والتعخيق الذكل والحجؼ

وقج تتغحى ايزا   ،حيث يكؾن الدميمؾز غحائيا الخئيدي االرضة عمى  السؾاد الشباتية كاالخذاب تتغحى  -4
ية ، وتتغحى عمى مؾاد عزؾية عجيجة اصميا نباتي او الحية وتؤدي الى ىالكيا في الشياعمى سيقان االشجار 

 حيؾاني في تاكل الجمؾد واالصؾاف وحتى عمى حذخات االرضة التي تسؾت في مدتعسخاتيا.

 ه يؾجج في القشاة اليزسية الخمفية لحذخة االرضة حيؾانات ابتجائية مؽ الدؾطيات ، االرضة تؤوي ىح   5- 
بيزؼ الدميمؾز الحي تتغحى عمية االرضة ولحلػ لعجم الكائشات وتؾفخ الغحاء ليا وىي الكائشات بجورىا تقؾم 

الحي يقؾم بيزؼ الدميمؾز  الكائشات تقؾم بافخازه هولكؽ ىح في قشاتيا اليزسية ؾليديقجرتيا عمى افخاز انديؼ الدم
 فتستص امعاء االرضة نؾاتج اليزؼ.

ؽ حذخة االرضة ، مجسؾعة تبشي عذيا فؾق سظح االرض اي التي تياجؼ االخذاب يؾجج مجسؾعتان م -6
التي تبشي عذيا تحت سظح االرض اي تؾجج دائسا في التخبة وىحه السجسؾعو ىي  االخخى  والسجسؾعو

ؾبا وان االرضة تبشي انب  االخظخ وان الزخر الشاتج عؽ حذخة االرضة يكؾن بدبب افخاد ىحه السجسؾعة،
 مابيؽ سظح االرض وتمػ القظعة الخذبية يشفج الييا دون فقج االترال مع التخبو .طيشيا 
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   طبقات المدتعمرة    

 الطبقة التكاثرية االولية  1-

الظبقة  تتكؾن مؽ السمكة وىي ممكة السدتعسخه مع ذكخ واحج اصغخ حجسا مؽ السمكة ، وتكؾن افخاد ىحة 
مع احج الحكؾر ويكؾن  تداوج السمكةؼ تدقط اجشحتيا بعج مجشحة عشج اول خخوجيا مؽ مدتعسخاتيا االصمية ث

 . ىحا التداوج بجاية مدتعسخة ججيجة

 الطبقة التكاثرية المكملة  -2

بالتداوج اال في حال مؾت او غياب السمكة او السمػ  وىي افخاد مجشحة قريخة وقادرة عمى التداوج، ولكؽ التقؾم
 لمغائب. ، حيث يربح احج افخاد ىحة الظبقة بجيالا 

 طبقة العقيمات  -3

 افخاد ىحة الظبقة غيخ مجشحة وتذسل:

 الذغاالت  1-

االخخى  تقؾم بكل االعسال داخل السدتعسخة عجا وضع البيض، فيي  تقؾم بتغحية السمكة واالفخاد التكاثخية 
 والحؾريات الرغيخة ججا ، فيي تبشي االنفاق وتشغيف السدتعسخة وغيخ ذلػ .

  الجشؾد  -2

تتسيد بانيا ذات رؤوس  كبيخة ججا وفكؾك قؾية كبيخه  ، وعيفتيا الجفاع عؽ السدتعسخة ، وفي بعض االنؾاع 
 عجاء.اليكؾن لمجشؾد فكؾك ولكؽ يكؾن ليا بؾز تفخز مؽ خاللو مادة لدجة لظخد اال
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                            حذخة االرضة  شغاالتشكل            جشؾد حذخة االرضة  شكل         
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 حذخة االرضة جشجي  مجشح   غيخ حذخة االرضة ذكخ حذخة االرضة   حؾرية شكل 

          
 السمكةشكل                        

 

 

                                                   Order: Thysanoptera        رتبة هدبية االجنحة 

 مثال حذرة الثربس 

 بكؾنيا:تستاز   

 مميستخا، وتكؾن اجداميا رفيعة مسذؾقة والسجببة. 14الى 5 حذخات صغيخة الحجؼ يتخاوح طؾليا مابيؽ  1-

 اىؼ مايسيدىا ىؾ شكل اجشحتيا  التي تستاز بكؾنيا طؾيمو ورفيعة وليا شعخ او اىجاب طؾيمة . -2
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الظبقة الخارجية لمشبات وتستص ، حيث تقؾم بخجش او جخح اجداء الفؼ متحؾرة لمخجش واالمتراص  -3
 العرارة التي تديل مؽ تمػ الجخوح .

 

 

 

   Family: Thripidaeثخبذ البرل                                                                    

                                          Thrips tabaciاالسؼ العمسي                              

                                   

 

                                               
 شكل حذخة الثخبذ                     


