
      التاسعة  المحاضرة                                                              قسم وقا�ة الن�ات

  الجزء العملي -المرحلة الثان�ة                                                              تصن�ف حشرات
 شاكر محمود   اعداد/ االستاد المساعد الد�تور (دمحم شاكر منصور) &  مدرس مساعد رند

                                  Division: Endopterygotaداخل�ة االجنحة        قسم الحشرات

  Order:Hymenopteraرت�ة غشائ�ة االجنحة                                                    

  النحل والنمل والزنابیرمثال 

 الممیزات 

 مل�مترا في �عض الزنابیر . 50مل�مترا �ما في الطفیل�ات الداخل�ة الى  0.1یتراوح طولها مابین  1-

معظمها حشرات مجنحة �ما وان �عضها مختزل الجناح او غیر مجنح ، الحشرات المجنحة لها زوجان  -2
وج الخلفي اشف والزوج االمامي اكبر من الز التي التحتوي على حر و  طو�لین وض�قین من االجنحة الغشائ�ة
بواسطة الخطاط�ف التي تبرز من الحافة االمام�ة للجناح الخلفي والتي ترت�ط �حافة  واالثنان یتشا�كان معا

للعمل �وحدة واحدة اثناء الطیران، و�ختلف تعر�ق ممایؤهلهما مثخنة على الحافة الخلف�ة للجناح االمامي 
       في انواع وفي انواع اخرى ثیرا االجنحة بین حشرات الرت�ة حیث تقل العروق الطو�لة والمستعرضة �

    .   تكون قلیلة جدا، حیث تقل العروق اما �ضمورها او �اندماجها مع �عضها

 اجزاء الفم تكون قارضه او قارضه العقة. -3

الحلقة الصدر�ة الوسطى دائما متضخمة �ما یتناسب مع الجهد التي تقوم �ه االجنحة االمام�ة اثناء   4-
   الب�ض �ثیرا ماتتحور الى الة للسع اومنشار و�عض انواع هذة الرت�ة اجتماع�ة المع�شه . ، ألةالطیران

غالب�ة االنواع المعروفة  تتغذى على رحیق االزهار او حبوب اللقاح ، حیث  تستخدم العدید من افراد هذه  -5 
او في انتاجها ل�عض المنتجات  الرت�ة اما في مجال المكافحة الحیو�ة او ملقحات اساس�ة لكثیر من الن�اتات

المفیدة �العسل ، االن ان �عض انواعها تعتبر افات زراع�ة ضارة لكثیر من المحاصیل مثل زنبور الحنطة 
حیث ان  الت لسع ممیزه جدا لها�عض انواع النمل اَ للنحل والزنابیر و  المنشاري والزنبور االحمر ، �ما وان

 لسعها اح�انا �سبب مشاكل خطیرة لالنسان.

 تنقسم رت�ة غشائ�ة االجنحة الى رتیبتین:

 

 

                                                                     ۱ 
 



 

   Suborder:Symphyta                                          (عد�مة الخصر)رتی�ة س�مفایتا 1-

ول�س لها عادات الح�اة  الحشرات الكاملة مع�شة انفراد�ة وفیها تع�ش االنواع االول�ة لغشائ�ة االجنحةوتضم    
لة وضع آو  و�كون الصدر متصل �ال�طن اي عدم وجود خصر وتمتاز �كون قاعدة ال�طن عر�ضة ،االجتماع�ة

 متحورة للثقب. الب�ض

 مثل زنبور الحنطة المنشاري 

                                                 Family:Cephidae                              

                             Cephus  tabidusاالسم العلمي                                       

 

                                               

 شكل حشرة زنبور الحنطة المنشاري                                
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    :Apocrita                                     Suborder         رتی�ة ابو�رایتا ( ذات الخصر)2- 

وتكون  عدد �بیر منها مع�شة اجتماع�ة تضم الغالب�ة العظمى من الحشرات الغشائ�ة االجنحة والتي �ع�ش 
الحلقة ال�طن�ة االولى ملتحمة  �كون منضغط �شدة بین الصدر وال�طن وتكون والجسم  قاعدة ال�طن رف�عة

للوخز  هلة وضع الب�ض متحور ، آ ن انضغاط الحلقة ال�طن�ة الثان�ةمالرف�ع  و�تكون الخصر �الصدر الخلفي
   .في االنواع المتطفلة او اللسع في االنواع الالسعة

 مثال 

 نحل العسل 

 

                               

 شكل حشرة نحل العسل                                         
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 شكل حشرة نحل العسل                                       

 

 

                        

   المنزلي  شكل حشرة النمل                                                       
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                                                        Order:Siphonaptera  رت�ة خاف�ة االجنحة 

  مثال البراغیث

                                                الممیزات

ه عدد من االشواك تتجة نحو ول حشرات صغیرة الحجم وعد�مة االجنحة اجسامها مضغوطة من الجانبین1-  

  .تع�ش على امتصاص دم الفقر�ات الخلف

  .طو�لة متضخمة مزوده �اشواك معدة للقفز حشرات القافزة حیث له ارجل خلف�ةالبرغوث من ال 2-

  ه. اجزاء الفم ثاق�ة ماصة تثقب جلد المض�ف وتمتص دم 3-

وغیرها من ، حیث انها الناقل االساسي لمرض الطاعون  من اخطر الحشرات الناقلة لالمراض تعتبر -4

 االمراض التي تصیب االنسان او الحیوانات الثد�ة او الطیور.

 االنسانمثال برغوث 

                               

                                      

 شكل حشرة برغوث االنسان                                     
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