
     السا�عة  المحاضرة                                                              قسم وقا�ة الن�ات

 الجزء العملي -المرحلة الثان�ة                                                              تصن�ف حشرات

 شاكر محمود الد�تور (دمحم شاكر منصور) &  مدرس مساعد رند اعداد/ االستاد المساعد 

                             Division: Endopterygotaداخل�ة االجنحة        قسم الحشرات

                                         Order: Neuroptera             رت�ة ش�ك�ة االجنحة 

  واسد النمل   حشرة اسد المن مثال  

  الممیزات

لهذه الحشرات زوجین من االجنحة الغشائ�ة مع وجود العدید من العروق المستعرضة التي تعطي االجنحة  1-
   المظهر الش�كي ، و�ما ان  تتشا�ه االجنحة االمام�ة مع االجنحة الخلف�ة في الشكل والتعر�ق . 

 الجمالون).(  الحشرة ما�ش�ه سقف الدار المائل وقت الراحة�كون وضع االجنحة على الجسم   -2

  قرون االستشعار تكون طو�له تتكون من عقل عدیدة، اجزاء الفم من النوع القارض .  3-

طول�ة منجل�ة لتناسب وظ�فتها في  تمتلك فكوك ، والیرقات تكون مفترسة ومعظم الحشرات الكاملة  الیرقات -4
        .القنص واالفتراس تع�ش مفترسة على حشرات مفصل�ة اخرى 

التي تعملها  الشكل مخروط�ة هي یرقات تختبئ في التر�ة فهي تصنع حفر صغیرة مثال یرقات اسد النمل -5
للنمل والحشرات االرض�ة االخرى، فعندما تسقط اي ، وتسخدم هي الحفر �مثا�ة مصائد  في الرمل او التراب

عند قاع الحفرة من اقتناص  تبئهلمخحشرة في الحفره فانها التسط�ع الخروج �سرعة منها مما �مكن الیرقات ا
   تلك الفرائس �سهولة.

 وتوجد ا�ضا یرقات تفترس حشرات المن تسمى �اسد المن  تع�ش على الن�اتات . – 6
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                                                                    Order: Dipteraثنائ�ة االجنحة  رت�ة

   وال�عوض  الذ�اب مثال علیها

 الممیزات

 وتعتبر من اكبر الرتب الحشر�ة ، وتتراوح احجامها مابین المتناه�ة في الصغر الى متوسطة الحجم.  1-   

اما الزوج الخلفي    سمیت ثنائ�ة االجنحة لكونها تمتلك زوجا واحدا من االجنحة الغشائ�ة وهو الزوج االمامي  -2

 اتزان.  يالى دبوس فمخترل

    .  او االسفنجي او منها ما�متلك اجزاء فم من النوع الالعق ثاق�ة ماصهم فما تمتلك اجزاء فم اجزاء الف – 3

الصفه المهمه لهذه الرت�ة هو ان الحلقة الصدر�ه الثان�ة تكون متضخمه واالولى والثالثة صغیرتان ، حتى  -4

 ان الصدر یبدو �انه الیتكون اال منها.

           

                       

             الرت�ة الى ثالثة رتی�ات وهي :تنقسم هذه 

                                       Suborder: Nematoceraرتی�ة الن�ماتوسیرا         1- 

حیث یتكون السوط في قرن االستشعار  ،تمتاز �كون قرون استشعارها الطو�له اطول من الراس والصدر 

 ومن اهم انواع هذه الرتی�ة : الواحد على االقل من ار�عة عقل متساو�ة في الطول والسمك

 عائلة ذ�اب الرمل   -1

 ذ�ا�ة الرمل     
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 شكل حشرة ذ�ا�ة الرمل                                  

 

 

 عائلة ال�عوض  2-

 Culex والكیول�كس   Anopheles �عوضة االنوفلس

           

 شكل حشرة �عوضة الكیولكس      شكل حشرة �عوضة االنوفلس                                   
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                                                  Suborder: Brachyceraرتی�ة براك�سیرا -2

و�تكون السوط في قرن االستشعار من اقل من  �كون قرن االستشعار اقصر من الراس والصدر معا تمتاز 

 ومن اهم انواع هذه الرتی�ة : ار�عة عقل

 عائلة ذ�اب الخیل 1-

 ذ�ا�ة الخیل 

                                            Suborder: Cyclorrhaphaرتی�ة س�كلورهافا   -3

السوط في قرن االستشعار  �ه عقلة واحدة علیها شو�ة على ناحیته الظهر�ة ، ومن اهم انواع هذه تمتاز �كون 

 الرتی�ة :

 عائلة ذ�اب االزهار -1

 ذ�ا�ة االزهار 

 الدروسوف�ال ة الفاكههعائلة ذ�ا� 2-

 �الذ�ا�ة الدروسوف

                                                         Family: Drosophilidae               

        Drosophila  melanogasterاالسم العلمي                                                

       

 شكل حشرة الدروسوف�ال                                شكل حشرة ذ�ا�ة االزهار       
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                                                     Family: Muscidaeعائلة الذ�اب المنزلي   3-

          Musca  domestica  االسم العلمي                                            الذ�ا�ة المنزل�ة 

                                 

  

                           

 شكل حشرة الذ�ا�ة المنزل�ة                                
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