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وصف  االفات الزراعية وانواعها و المخاطر ايجاز ب يغطي المقرر  : المقرر  

 االقتصادية التي تسببها وأثرها على اإلنتاج الزراعي وطرق الحد من اضرارها. 

تزويد الطالب بالمعلومات األساسية في فروع علوم وقاية النبات   : اهداف المقرر

)يشكل    .النبات، االدغال و المبيدات المختلفة خاصة في علوم الحشرات، أمراض 

المقرر مدخالً للتعرف على مجاالت وأهمية الفروع المختلفة في علوم وقاية 

كما يهدف إلى توضيح أهمية وخطر اآلفات الزراعية في خفض اإلنتاج   .النبات 

 .(الزراعي وأسس مكافحة هذه اآلفات

 : المقـرر مفردات  

   وأهميتها االقتصادية.الزراعية  اآلفات  ❖

 عنها(.  الناتجة واالعراض واألضرارتقسيمها و ميزاتها) ية  الحشراالفات ا ❖

  الحشرية في العراق. اآلفات  الهم  أمثلة ❖

 الناتجة واألضرار  واالعراض وتقسيمها ميزاتها)النبات   راض امسببات م ❖

 (. عنها

 .النباتية في العراقاألمراض   امثلة  الهم  ❖

 يور والديدان الثعبانية.القوارض والط ❖

 عنها واهم االدغال المنتشرة في العراق.  الناتجة االدغال ميزاتها واألضرار   ❖

   .ية والكيميااالفات الطرق العامة للمكافحة   مقاومة االفات و ❖

 التعامل مع المبيدات وتحاشي آثارها الضارة. سالمة  ❖



3 
 

    Pests اآلفــــــــــــــــات تعريف 

الكائنات الحية التي تصيب المزروعات في مراحل نموها المختلفة من البذار هى 

وحتى  النضج والحصاد واثناء الخزن والتسويق  وتتسبب  بخسائر مباشرة أو غير  

االفة كائن حي اكتسب عدم ))  . مباشرة ، مما يؤثر على اإلنتاج الزراعي كما ونوعا

وصحته او مسكنه((. عاش االنسان واالفات رضا االنسان لتاثيرها السلبي في غذائه ا

الزراعية في صراع منذ الخليقة لتجنب اثاراالفات  السلبية او الحد منها دون مستوى 

  تاثير االقتصادي.

 انواع االفات الزراعية 

  افات حيوانية حشرية :مثل الجراد واالرضة والبعوض والذباب والدوباس

 والبق الدقيقي.

  حشرية: مثل القوارض والطيور والحلم والعناكب افات حيوانية غير

 والديدان الثعبانية.

 .مسببات امراض: مثل الفطريات والبكتريا والفيروسات والميكوبالزما 

 مثل الكلغان والشوك والحلفا والقصب. )حشائش(  دغالا : 

 اآلفات مختصر تعريفي بمجاميع

 عادة ويطلق نافعة، ت  حشرا منها بل ضارة، كلها ليست  ت  ا  الحشر: الحشرات -1

 اآلفات )  الضارة الحشرات  أمثلة من و. الحشرات الضارة على فقط اآلفات  لفظ

  القطن ورق دودة العراق السونة ،الدوباس ، البيئة في والمنتشرة الشائعة( الحشرية

 وناخرات  الفاكهة ، ذبابة والقصب   الذرة ،حفار  البيضاء ،الذبابة ،المن اللوز ،ديدان

 هناك  أن ويالحظ.  واالرضة وغيرها والخنافس السوس وأنواع رات  والحفا األخشاب 

 بعضها يصيب  حيث  الحشرية، اآلفات  من المختلفة األنواع هذه  بين التخصص بعض

  األشجار، أو النباتات  من معينة  بأجزاء بعضها ويرتبط بل ، فقط  معينة محاصيل

  وطور الحورية طور أو اليرقى  الطور  نفسها اآلفة من معينة أطوار ترتبط كما

 تكون بينما الضرر، لها مسببة  األشجار أو النباتات  من معينة  بأجزاء  الكاملة الحشرة

. ضارة غير اآلفة أطوار باقي  

 المسبب  باختالف بعضها عن تختلف مجاميع ثالث  غالبا وتشمل: النبات  أمراض  -2

 الفيروسات  تسببها وأخرى الفطريات  تسببها نباتية ض أمرا فهناك . لها  المرضى

.البكتريا تسببها وثالثة  
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 من  وهى الفئران، ضررا وأكثرها وأهمها الثديية، الحيوانات من وهى: القوارض -3

 المخزونة والمواد والخضر والبستانية الزارعية بالمحاصيل الضارة الحيوانات  أهم

.  كبيرة   أضرار  بها تلحق حيث  أنواعها اختالف على  

والحمام  العصافير مثل  المتوطنة )المستوطنة(  الطيور وتشمل: الضارة الطيور  -4

 الطيور المحاصيل تهاجم واالوز. الزرازير  مثل  والطيور المهاجرة  والغرابيل

  في والبقول المخزنة الحبوب  تهاجم كما اما عند البذار او عند النضج ، المختلفة

.   المسقفات  و المخازن  

 المحصول مع تنمو فيها مرغوب  غير نباتات  هى :  ( االدغال ) الحشائش -5

 ولكل   المنافسة في االنتاج بسبب   نقص تسبب  ثم ومن غذائه،  في وتشاركه األصلي،

 وتزاحمه تصيبه التي االدغال من معينة أنواع رعية ا  الز المحاصيل من نوع

عدوى لالصابة باالفات كالحشرات او مسببات الغذاء او تكون مصدر  وتشاركه

. االمراض  

 الحجم، الصغيرة األرجل المفصلية الحيوانات  من وهى: األكاروسات و  الحلم -6

 تتغذى حيث  النبات  على فتوجد للحياة تصلح التي البيئية األوساط جميع في تعيش

 وقلة تدهورها يسبب  مما الثمار تشوه يسبب  وبعضها النباتية العصارة على

  تتوجد االكاروسات  كما ، الحمضيات  وأكاروسات  األحمر العنكبوت  مثل محصولها،

 أنواعها بعض ويتطفل بها، الموجودة العضوية المواد على تتغذى حيث  التربة في

 اللوز، ديدان يرقات  مثل  ت الضارة الحشرا على أو النحل مثل النافعة الحشرات  على

.  المخزونة الغذائية والمواد الحبوب  تصيب االكاروسات   كما  

  الخضر رعات   ا لز  تهديدا تشكل التي الخطيرة رعية ا الز اآلفات  من: النيماتودا -7

 األ في أو حديثا المستصلحة راضي األ في سواء الحقلية المحاصيل وبعض والفاكهة

 عادة المجردة،تصيب  بالعين ترى ال دقيقة، ثعبانية ديدان وهى القديمة، ضي  را

 النيماتودية اإلصابة أعراض أهم ومن. الخفيفة األراضي  في خاصة النباتات  جذور

 متقزمة الجذور فتظهر والتقرحات  الجذرية التعقدات  ظهور الجذري للمجموع بالنسبة

الشديدة او مرافقة االصابة بالفطريات  اإلصابة حاالت  في الجذور تتعفن وأحيانا

 وتموت تماما يذبل النبات  فإن الخضري للمجموع بالنسبة أما وتكوين معقد مرضي، 

  الجذري التعقد نيماتودا مثل رق، ا األو على  ر  ا االصفر ويظهر ويتقزم فه أطرا

تدهور الحمضيات. ونيماتودا  

 ة تواجدها الى:عتقسم االفات حسب الضرر وطبي 
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: هي االفات التي تصيب محصول ما  Key Pestsاو االساسية االفات الرئيسية  .1

كلما زرع في منطقة معينة وتتسبب بضرر اقتصادي ))مثالها حشرة السونة 

على القمح وحشرة حفار ساق الذرة على الذرة الصفراء ومرض التفحم 

 المغطى على القمح وحشرتي الحميرة  و الدوباس على النخيل ((. 

مجموعة االفات التي التصيب : هي Secondary Pestsاالفات الثانوية  .2

المحصول سنويا او دائما لكن ممكن ان تحدث االصابة في بض السنين  دون 

سواها تاثرا بالظروف المناخية من حرارة ورطوبة وضوء ورياح وتتسبب 

بخسائر اقتصاديةكبيرة مثالها مرض البياض الدقيقي وصدأ الساق االسود على  

 لخضر.  القمح وحشرة القارضة على محاصيل ا

هي مجموعة االفات التي تتواجد على  Infrequent Pestsاالفات النادرة  .3

المحاصيل الزراعية في الحقل ولكنها التتسبب بخسائر واضرار كبيرة او مهمة 

 اقتصاديا ومثالها البياض الزغبى على العنب .

  Damages Caused by Pestsاألضرار التي تسببها اآلفات  

 

االفدات علدى المحاصديل بالرغم من االحتياطات الوقائية والمكافحة  ضدد 

بليغة في اإلنتاج الزراعي العالمي   الزراعية اال ان االفات تحدث اضراراً 

تشدكل  ووتتسبب باثار ضارة كبيدرة بالصدحة العامدة لانسدان والحيدوان. 

اآلفددات الحشددرية واإلمددراض النباتيددة اهددم االفددات التددي تتسددبب  بفقدددان 

 الحاصل الزراعي السنوي والتاثير على االنتاج الزراعي العالمي .

تشير االحصائيات فدي الددول المتقدمدة ان  االفدات  الحشدرية تسدبب تلفداً 

بة  % سنويا و تتسدبب االصدا15وفقداناً في الحاصالت  الزراعية  بحدود 

%   سدنويا أمدا الخسدائر  بعدد الحصداد 12باإلمراض النباتية  بتلف نحو 

%  بسددبب 10علددى الحاصددالت نتيجددة اإلصددابة باالفددات تقدددر بحدددود 

االصابة بالحشرات المخزنية ومسببات امراض مابعد الجني و القدوارض 

 والطيور.

 

     هامة : اتمالحظ

 ة وتكون متغيدرة مدن نسب االضرار في المحاصيل الزراعية غير ثابت

سنة ألخرى ومن منطقة ألخرى و من حقل الخر وذلك لكون االصابة 

باالفات  مرهونة بعوامل وظروف بيئية محلية تزيد أو تقلل من إعدداد 

 وكثافة اآلفات الزراعية.

  ــة  الســنوية      ان نســب ــي المحازــيي الزراعي ــف او الضــرر ف التل

 ول المتقدمة ) المذكورة أعالهبالدول النامية يفوق ماهو عليه في الد

( لربما بعدة اضعاف وذلك لتخلف اسداليب زراعدة وادارة المحاصديل 

 الزراعية المطبقة في الدول النامية. 
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 منطقدة فدي مهمدة التكدون قد ما محصول على منطقة في المهمة االفة 

 .اخرى على نفس المحصول او على محاصيل اخرى

 

  االفاتانواع االضرار التي تسببها 

وذلك بتطفلها او بتغذيتها علدى مختلدف أجدزاء  إتالف المحاصيل الزراعية .1

النبددات بمختلددف مراحددل النمددو ) كدداألوراق والنمددوات الحديثددة و البددراعم 

 الزهرية والثمار و السيقان واألغصان (.

الحبوب والبددذور والبقددول أو الدددرنات كدد  الحاصددالت الزراعيددة إتددالف  .2

 أثناء الزراعة والحصاد والتعبئة أو التسويق والخزن .)التقاوى( في 

ممدا يندتج بمختلدف اصدنافها  المخزوندة واالغذيدةاتالف منتجات الحبوب   .3

عنه خفض قيمتها الكمية والنوعية  لشددة اإلصدابة وتلوثهدا ببدراز وقشدور 

االنسالخ للحشرات ومخلفات الطيدور والقدوارض ا وتغيدر اللدون والطعدم  

الصابة بالمسدببات المرضدية المدراض مدا بعدد الجندي مدن والرائحة عند ا

فطريدددات وبكتريدددا وتلوثهدددا بمدددواد سدددامة تعدددرف بالسدددموم الفطريدددة 

Mycotoxins . 

تلف االنسجة من ب مما تتسبب   او التطفل عليهاامتصاص العصارة النباتية  .4

جدذور وسديقان  )الجذور وأجدزاء النباتدات الموجدودة تحدت سدطح التربدة 

الديدددان القارضددة االصددابة با فددي الحدداالت الناتجددة عددن كمدد ( ودرنددات 

(Cutworms( وكثير مدن الديددان األرضدية والسدلكية )Wireworms )

(  واالصددابة بفطريددات التربددة Aphidsوبعددض أنددواع حشددرات المددن )

 والبكتريا والديدان الثعبانية )النيماتودا( والقوارض. 

ات بآلدة وضدع البديض إضعاف النباتات من جراء عمل بعض إناث الحشر .5
لوضدع البديض فيده ممدا يتسدبب عنده  خدوشاً وحزوزًا في األنسجة النباتية

سددهولة كسددر السدداق وتعرضدده لاصددابة بدداإلمراض الفطريددة أو البكتريددا 

) كما هي الحالة عند االصابة  في حفار ساق الحنطة والشعير والفيروسات 
حشدرة دوبداس النخيدل أو ( وكدذلك Hessian flyالمسمى ذبابدة هيشديان )

( فددي بعددض Gallsتتكددون نمددوات وأورام نباتيددة غيددر طبيعيددة تسددمى )
النباتات نتيجة لتحسسها بوجود البيض أو اليرقات في أنسجتها او االصدابة 

  ببعض الفطريات والبكتريل الممرضة .

فتنمو عليها الفطريات وبكتريا  إنتاج إفرازات لزجة تغطي سطوح األوراق .6

ا تدؤدي إلدى مندع النباتدات مدن أداء اعمالهدا الحيويدة وبالتددالي مترممدة ممد 

 اضعافها او موتها كما في حالة إفرازات حشرات المن والدوباس . 

 .  إتالف نباتات الزينة واإلزهار والمسطحات الخضراء .7

إتالف أشجار الغابات ومنتجاتها كما هو الحدال فدي ضدرر العثدة الغجريدة  .8

(Gypsy Moth وبعدددض ) الخندددافس والحفدددارات والنمدددل األبددديض أو

 ( او االصابة بالمسببات المرضية الفطرية. Termitesاألرضة )
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مددن جددراء إصددابته  إتددالف األثدداث والسددجاد والمالبددس والكتددب والبنايددات  .9

بحشرات كاألرضة وعدث المالبدس وخندافس السدجاد والخنفسداء الشدعرية 

لمحبدددذة للجلدددود ( اKhabra Beetleالتدددي تعدددرف بخنفسددداء الخدددابرا )

واألصواف اوالتسبب بمرض البنايات بنمو االعفان على االخشداب ومدواد 

الطددالء المختلفددة ممددا قددد تتسددبب بددامراض الربددو الحساسددية لالنسددان 

 والحيوانات.  

من جراء إصابته بيرقدات عدث الشدمع  إتالف خاليا نحل وشمع العسل .10

(Wax Moths . أو بالنمل والزنابير ) 

بما فيها األمراض  ت لمرضية لانسان والحيوان أو النبانقل المسببات ا .11

البكتيرية والفطرية والفيروسية والديدان الثعبانية أو نقل بيدوض أو يرقدات 

 حشرية .

مددن وجددود الحشددرات  مضددايقة وإقددالق راحددة اإلنسددان أو الحيددوان .12

المنزليددة والطبيددة أو البيطريددة ، كددذلك العددض واللسددع مددن قبددل بعددض 

 ة لألوجاع المبرحة كالنمل ونحل العسل والزنابير الحشرات المسبب

 Urticarialبعض يرقات حرشفية األجنحة تمتلدك شدعيرات سدامة ) .13

Hairs ًحيددث تسددبب طفحدداً جلددديا ) (Dermatitis عنددد مالمسددتها وان )

دد) ( تسددبب تقدديح الجلددد  وهنلددك Bliser Beetlesالخنددافس المعروفددة بد

االنسددان والحيوانددات وتتسددبب بددامرض مجموعددة مددن الفطريددات تصدديب 

 جلدية متعددة.

 

 مستوى االصابة باالفات او االهمية االقتصادية لالفة 
مستوى االصابة باالفات  من المواضيع المهمة في دراسة اآلفات الزراعية  اذ يتحدد 

عندها ضرورة المكافحة من عدمها  وبشكل عام تتواجد اآلفات ضمن  ثالثة مستويات 
 األهمية االقتصادية : من ناحية

  General Equilibrium Positionمستوى التوازن العام لآلفة            -1
(G.E.P)    

وفيه تكون إعداد اآلفة متوازنة مع األعداء الطبيعية الموجودة في محيط اآلفة وتعيش 
 معها في نفس البيئة.وهنا اليُنصح بإجراء عمليات المكافحة وذلك ألسباب عديدة منها : 

إن قيمة الضرر االقتصادي الذي تسببه اآلفة قليل جدا بحيث تكون قيمة مكافحة  -أ
سائر االقتصادية المتسببة من هذا الضرر ولذا تكون عملية هذا الضرر اكبر من الخ
 المكافحة غير اقتصادية .

إن األعداء الطبيعية  لالفة قادر على القضاء على اآلفة من دون الحاجة إلى -ب 
 تدخل لإلنسان  

إجراء  المكافحة لآلفة  وهي في هذا المستوى قد يؤدي الى القضاء على األعداء -ج
دي إلى اإلخالل في التوازن الطبيعي مابين اآلفة واألعداء الطبيعيين الطبيعية مما يؤ

في البيئة وبالتالي يؤدي االمر الى تفاقم االصابة باالفة بمستويات ضرر اقتصادي 
 كبير.  
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)وجود افة بدون ضرر اقتصادي اي ان االفة بحالة توازن مع اعداتئها 
 والتستوجب المكافحة(. 

 E.T.)  (    Economicتصادي                    مستوى الحد الحرج االق-2
Threshold                  

هنا تصل إعداد اآلفة إلى مستوى من األضرار بحيث تكون مؤثرة اقتصادياً على 
المحصول ويصبح تكاثرها وانتشارها سريع وكمية الضرر الذي تحدثه اآلفة كبير 

وية إلى مقدار الضرر االقتصادي نسبيا. إن تكاليف مكافحة هذه اآلفة تكون مسا
الذي تسببه اآلفة عند هذه اللحظة. وهنا ينصح بإجراء عملية المكافحة .آلن عدم 

إجراء المكافحة عند هذا الحد يؤدي إلى زيادة كبيرة وسريعة في شدة تطور نشاط 
اآلفة وعند إذ تكون الخسائر كبيرة،أما إجراء المكافحة فسوف يعمل على وقف 

 ة ومنعها من االستمرار في إلحاق الضرر في المحصول االقتصادي. تطور اآلف
))وجود افة بضرر متوقع ان يكون مهم اقتصاديا  في ضوء المؤشرات االبيئية او 

(. الحياتية لالفة لهذا اما يجب التهيوء للمكافحة او اجراء المكافحة(  
  Economic injuryمستوى الضرر االقتصادي                           -3

(E.J.) 
هنا تصل إعداد اآلفة إلى  مستويات عالية بحيث تسبب أضرار كبيرة جدا فتكون 
تكاليف مكافحة هذه األضرار أعلى من اإلرباح المتوقعة للمحصول فتكون عملية 

)وجود افة قد تسببت   بضرر  .)المكافحة غير مجدية فال  ينصح بإجرائها 
اقتصادي كبير او مؤثر وذلك اما لتجاهل او لتاخر اتخاذ اجراءات مكافحة فعالة  

 للحد من ضررها قبل تخطيه درجة الضرر االقتصادي ((. 
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 العوامل المحددة لدرجة انتشار االفة
 يتحدد تكاثر وانتشار االفات بمجموعتين من العوامل هي:

اوال: العوامل الحيوية: وتنحصر هذه العوامللل بالخصللائح الحياتيللة )البيولوجيللة( 
 لالفة وهي:

 حجم االفة : صغر حجم االفة يساعدها على االختفاء مع حاجة قليلية للغذاء. .1
عوامل الدفاع:مثل السع والعض وافراز مواد محللة من انزيمات او سموم او  .2

 مواد طاردة.
متلك قابلية للتكاثر الجنسي وال جنسي  لهاا قابلياة علاى التكاثر: االفات التي ت .3

االنتشار وتتمكن من بناء مجتمعات كبيرة مقارنة باالفات التي تتكااثر جنسايا 
 فقط.

القدرة على الهجرة واالنتقاال مان مكاان الاى اخار لضامان ظاروف موائماة  .4
 لمعيشتها وتكاثرها.

 القدرة على التكيف للظروف غير المواتية. .5
 لجنسية : وجود االفة بنسب جنسية متوازنة.النسبة ا .6
طول دورة الحياة : اي عدد االجياال وهاي المادة الالزماة لتطاور االفاة مان  .7

 جنين الى اكتمال النضج والتكاثر واعطاء جيل جديد.
 االعداء الطبيعية: نوع وعدد االعداء الطبيعية وتاثيراتها باالفة. .8

 ثانيا: العوامل المحيطية )البيئية( وتتضمن:   
 توفر الغذاء   .1
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العوامااااال المناخياااااة وحااااارارة ورطوباااااة وضاااااوء واشاااااعاعات و ريااااااح  .2
 وهواء.........الخ(.  

 طوبوغراية الترب الزراعية ونسجتها وخواصها الفيزيائية والكيميائية. .3
 التوافق بين ظهور االفة والعائل. .4
 مطبقة.الممارسات والنظم الزراعية ال .5

 :مجاميع االفات

 Insectsحشرات   ▪
 Fungiفطريات   ▪
 Rodentsقوارض   ▪
 Mitesحلم   ▪
 Nematodesنيماتودا   ▪
  Weedsادغال   ▪
 Bacteriaبكتريا   ▪
 Virusesفيروسات   ▪
  Phytoplasmaفايتوبالزما   ▪

 
 
 

 االفات الحشرية 

 
 مظاهر الحياة في الحشرات 

على االرض وتكاد ان توجد في كل بقعة الحشرات من الكائنات الحيه الناجحه جدا 
فيها في التربه والهواء والمياه على ظهر اليابسه وداخلها  داخل النبات وعلى طحه 

 ويكفي ان ساعدت ومكنت الحشرات من هذا النجاح ومن هذه العوامل مايلي :
 اوال : الهيئه والتركيب :

افظ على الماء الجدار الخارجي:   لها جدار خارجي قوي غير مسامي يح -1
 واالحشاء الداخليه وترتكز عليه العضالت عند الحركه.

االطراف : بالرغم من وجود عدد ثابت من االطراف وهو ثالثة ازواج اال ان -2
تركيبها وحجومها وملحقاتها متباينه فهناك ارجل للقفز واخرى للحفر وثالثه للسباحه 

 محيطها. وللتثبيت وهذا ما يساعدها على توسيع الحركه في
االجنحه:    ان اكثر الحشرات مجنحه ولها زوجان من االجنحه بعضها سميك -3

يغطي االخر الغشائي ويحافظ عليه وقد وسعت االجنحه رقعة ومحيط معيشة هذه 
 الحيوانات .

اجزاء الفم : هناك انواع متعددة من اجزاء الفم  من حيث االساس الفم القارض  -4
 الماص وو تتالئم  اجزاء الفم ونوعية التغذيه ((. – الماضغ  والفم الثاقب –
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اللمس والبصر ووالحواس :     تتمتع الحشرات بنفس الحواس للكائنات االخرى  -5
.وهي منتشرة االعضاء بمناطق واسعه من الجسم على  ((والسمع والذوق والشم

 قرون االستشعار واالقالم الشرجيه واللوامس والمجسات واالرجل والبطن .
 

 ثانيا : التكاثر : 
طريقة التكاثر: اما بالتزاوج ثم يتم وضع البيض بعد ذلك  او هناك انواع  -1

ء الجنين بل ينمو  كثيره تتكاثر عذريا وتلد والده واليعتمد على المحيط النما
 الجنين ويتغذى داخل رحم االم بحيث يتعدى مرحلة الخطر .

عدد ومحل البيض:  توضع البيوض باعداد كبيره وبمحالت مضمونه  -2
 ومامونة الغذاء للصغار بعد الفقس.

دورة الحياة:  اكثر االنواع ذوات دورة حياة قصيره كي تسابق الزمن في  -3
ا اذا كانت الظروف ماتيه فالذبابه المنزليه الوصول الى الجيل الجديد السيم

التحتاج اكثر من سبعة ايام من البيضه الى البيضه وتكون البيضه ناميه 
ايام والخادره او العذراء  4-3وتفقس بعد ثمان ساعات فقط واليرقه تحتاج 

يوم بحيث نجد ان البالغه تبدا بعد اسبوع واحد بوضع البيض منذ  2-1الى 
 ا بيضه .ان وضعتها امه

االستحاله:هي ظاهرة مرور الكائن الحي بادوار مختلفه في الشكل والغذاء  -4
ومحالت المعيشه قبل الوصول الى دور البلوغ هذه الظاهره ذات فائده كبيره 
للحشره اذ تهىء لها الفرص لالستفاده واستغالل بيئات مختلفه ومواد غذائيه 

 .لمسكنمتعدده وتقلل من فرص التنافس على الغذاء وا
 البالغه ------الخادره  ----اليرقه  ----ادوار االستحاله: البيضه  -5

النمو واإلنسالخ والتحول. خالل المراحل الجنينٌيةٌ نفسها، تكون خال ياٌ البشرة   -6
خارجيةٌ هى الجليٌد وطبقة داخليةٌ هى الغشاء القاعدي.الجليٌد يعٌمل على  طبقة

دعم العضالت و يٌكون بمثابة الدرع الواقي للحشرة اثناء النمو التطوروالتحول(. 
للجليٌد غيٌر قابل للتمدد بما  sclerotisedوحيٌث أن الجزء الخارج المتصلب  

نه بشكل دوري في عمليةٌ تسمى "  يتٌناسب مع نمو الحشرة فإنه يتٌم التخلص م
 .  moultingاالنسالخ 

 

 الحشرات  كائنات حية تتصف باالتي :

رتبة و مجموعة(  32% من الحيوانات على األرض. وتنقسم إلى 95تمثل  .1
 125، وأكبر مجموعة  تتبع الحشرات هي مجموعة الخنافس ، التي تضم 

ضار من الحشرات ألف نوع. عدد االنواع ال 500عائلة مختلفة وحوالي 
 نوع. 800نحو 

. اهم االفات التي تصيب المزروعات، وتسبب لها خسائر بصورة مباشرة   .2
أو غير مباشرة  في جميع مراحل نمو المحاصيل  حتى بعد الحصاد  
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للمنتجات الزراعية واثناء التخزين والتسويق، مما يؤثر على اإلنتاج 
 الزراعي كما ونوعا.

 أكثر من بقية المخلوقات على االرض تهاجم  النباتات  .3
 تساهم  في تحليل المواد النباتية والحيوانية  ومخالفاتها .  .4
تشكل مصدرا رئيسيا كغذاء لالنسان اولعدد من الحيوانات األخرى كاطيور  .5

 والقوارض والحشرات.
. هالك عدد من الحشرات النافعة لإلنسان بطريقة مباشرة حيث تنتج العسل   .6

 و الشمع والحرير وتقوم بتلقيح النباتات. 
 انواع منها تكون أعداء طبيعية لعدد واسع من االفات  التي تتلف الزراعة . .7
خطرة  على اإلنسان مسببات امراض تنقل العدد من انواع الحشرات   .8

 تات.والحيوانات  والنبا

 

 

 عوامل نجاح الحشرات وانتشارها في الطبيعة 

صغر حجمها : الحشرات عموما صغيرة الحجم ضئيلة الوزن مقارنة  .1
بباقي الحيوانات وهذا يمكنهامن االختباء في مناطق ضيقة وشقوق ضيقة 

تساعدها على االختباء والتخفي من االعداء الطبيعية والحماية من 
كيات قلية من الغذاء واضافة الى ذلك الظروف الصعبة  وتحتاج الى 

 تمتاز بكبر عضالتها مقارنة باجمالي وزنها.
سهولة تكيفها  : تستطيع الحشرات التكيف مع الظروف غير المناسبة  .2

بسهولة كغياب العائل او ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة ونسب 
 الرطوبة .

رار للتفتيش االصرار والجدية : تتميز الحشرا بخاصية عالية على االص .3
عن الغذاء والتزاوج وكثير من الشواهد التي تؤكد ذلك فالذباب والبعوض 
مثال تكرر محاوالتها الحصول على الغذاء رغم محولة طرده الكثر من 
مرة والنمل يعمل جسور لنقل الغذاء من مكان الى اخر في المواقع التي 

 فيها عوائق مياه وكذلك تفتيش النحل عن غذائه .
كيل واقي خارجي : تمتلك الحشرات هيكل كايتيني يحمى جسم وجود ه .4

 الحشرات وانسجتها من الظروف غير المناسبة.
سرعة الحركة او القابلية على الطيران تمتلك الحشرات ارجا واجنحة  .5

لكل من الحركة والطيران للتنقل بعيدا عن االعداء او بحثا عن االكل 
 كم للساعة. 70 والتزاوج تقدرر سرعة بعض الحشرات بنحو

تعدد طرق التكاثر فانواع من الحشرات تتكاثر جنسيا وبعضها يتكاثر  .6
الجنسيا وانوع تمتاز بخصوبة عالية فملكة النحل على سبيل المثال تضع 

 بيضة خالل ورة حياتها,. 1500نحة 
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قصر دورة الحياة معظم الحشرات التتجاوز دورة حياتها بضعة ايام  او  .7
 الذباب المزلي يكمل دورة حياته اسبوع.عددة اسابيع ومثال 

تمر الحشرات  Metamorhosisامتالك ظاهرة االستحالة او التشكيل  .8
اثناء نموها بعدة ادوار الى ان تصل الى الدور البالغ بعضها متغذي  

وابعض االخر غير متغذي  وبعضها ساكن وبعضها متحرك وبعضها 
 مقاوم للظروف البيئية غير المناسبة  .

اصبحت ظاهرة مقاومة  Resistanceامتالك ظاهرة المقاومة   .9
% من انواع 50الحشرات ضد المبيدات ظاهرة شائعة قد تصل ال

 الحشرات.
تمتلك بعض الحشرات وسائل دفاعية كاالت اللسع او الحراشف او   .10

وجود مواد شمعية او روائح كريهة او تلون وتشكيالت تساعدها  على 
 االختباء .

 

 

 

 

 

موقع الحشرات بالنسبه الى شعبة مفصلية االرجل    
 

قسم العلماءالمملكه الحيوانيه الى عدة شعب استنادا الى اوجه الشبه واالختالف بين 
تقسيم الحيوانات المختلفة في التركيب هذه الحيوانات  وتعد الشعبه القاعدة االساسيه ل

 من وحيدة الخليه الى الحيوانات الراقيه كالفقريات ... 
ان اكبر هذه الشعب عدداهي شعبة مفصلية االرجل            

Arthropodaمن جميع االنواع التي تعود الى 80وتشمل هذه الشعبه%
المملكةالحيوانية وللتعرف على صفات ومميزات هذه الحيوانات من حيث المظهر 

الخارجي فكل من العقرب والروبيان والجراد وخاتم سليمان وام اربعة واربعين 
 فنالحظ ان جميعها تتصف بما يلي وهي صفات خارجيه لتركيب الجسم:

 الجسم متماثل جانبين  .-1
تتصل فيما بينها اتصاال  (  segments (اجسامها تنقسم الى عدة حلقات -2

 مفصليا وتتجمع بعض الحلقات لتكوين مناطق متميزه.
 لها زوائد مفصلية . -3
 . تغطي اجسامها طبقه صلبه كايتينيه  -4
 لهذه الشعبه مميزات في التشريح الداخلي وكما يلي: -5
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القناة الهضميه تمتد على طول الجسم في وسط جوف الحيوان والقلب يقع فوقها  -1
اما الجهاز العصبي فيقع تحت القناة الهضميه ويتوزع الدم في الفراغ بين االعضاء 

 واالجهزه الداخليه .
و الخياشيم او الرئات الكتابيه.تتنفس بواسطة القصبات الهوائيه ا-2  
 النمو غالبا ما يكون مصحوبا بالتحول وو االستحالة(( .. -3
 

 صفوف شعبة مفصلية االرجل
                              --------------------- 

 Crustacea   :Classصف القشريات       -1
اغلب افرادها مائية المعيشه تتغذى على مواد حيوانية او نباتية        

 المنشا مثل الروبيان.
   class:    Diplodaصف مزدوجة االرجل  -2

حيوانات دودية الشكل تسمى مفصلية االرجلذوات االلف رجل مثل        
خاتم سليمان يعيش في الترب الرطبه تحت االوراق المتساقطه وفي 

 التربه ويكثر في الخريف والشتاء .شقوق 
   class:  Chiliopodaصف مفردة االرجل  -3

مثل ام اربعة واربعين وتسمى ذوات المائة رجل وتوجد تحت القلف او        
قطع الخشب المتروكه وهي نشطه وسريعة الحركه ومفترسه ولها مخالب 

 سامه تشل بها الحيوانات الصغيره قبل افتراسها .
 class:  Arachnidaلعنكبوتيات صف ا -4

 ويضم العقارب والعناكب والقراد والحلم        
         class:  Insectaصف الحشرات   -5

 والصرصر  ...  ةمثل الجراد           
 
 

:  الحشرات (طائفةصف )ل العامة لخصائصا
Insecta           Class:   

 

 الحشرات تركيب
 
 بيٌنها يفصل  segments ) ) حلقة 20 من تيٌكون الحشرة جسم-- 1

 . غشائيةٌ  مناطق
 من صلب وهو الجسم جدار يٌسمى للحشرة خارجى جدار يٌوجد-2

 يٌحافظ و الداخليةٌ  وأجهزتها أعضاءها يٌحمي الحشرة و جسم يٌدعم الكايٌتينٌ 
 -:االتيهٌ  بالوظائف الجسم جدار ويٌقوم. العام شكلها على

 الجفاف من الداخليةٌ  أحشائها يٌحمي و الحشرة جسم يٌدعم -
 .الخارجيةٌ  والمإثرات

 . الحشرة جسم عضالت  عليه ترتكز -
 . الحشرة شكل يٌحدد -
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 :هى متميٌزة مناطق ثالث من الحشرة جسم يٌتكون -3
 متماسكة علبة شكل  فى مندمجة حلقات 6 من يتكون  Head الرأس -

  . الرأس بعلبة تسمى
 منطقة الصدر عن الرأس يٌفصل  و. حلقات 3 من يتكون  Thorax الصدر -

 Cervix تسمى بالعنق حلقيةٌ  بينٌ  غشائيةٌ 
 
 . متداخلة حلقة 11 - 6 من تتكون  Abdomen البطن -
 
 

 :الحشرات في الجسم زوائد
 
 .الفم واجزاء االستشعار قرون: الرأس زوائد •
 واالجنحة االرجل :  الصدر زوائد •
(  السفاد والة البيض وضع الة)  التناسلية الزوائد:  البطن زوائد •

 (.الشرجية القرون) التناسلية غير والزوائد
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 الحشرة االجزاء الرئيسية لجسم
 
 

  حمل الزوائد االتية : وي يقع الراس في مقدمة الجسم :الرأس.1
 

) تقع العيون المركبة على   Compound eyes المركبة العيٌون من زوج - أ
جانبي الراس ) زوج( وتختلف في شكلها وحجمها باختالف الحشرات ووظيفتها 

رؤية االاشياء ةتميزها وتتميز اشكال العيون وحركتها والوانها باختالف االنوع 
تقع بين العيون  (Simple eyes)  البسيطٌة من العيٌون وعددالحشرية (  

 .المركبة  
 

االساسيٌة  وظيٌفتها Antennae االستشعار رونق من زوج-ب 
 يتالف قرن االستشعار من ثالثة اجزاء هي :  . االحساس

   Scapeاالصل -1
   Pedicalالعنق  -2 
  Flagellumالسوط  -3 
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 هناك عدة انواع من قرون االستشعار حسب نوع الحشرة هي:
 كما في حشرة الجراد. -الخيطي  .1
 كما في خنفساء الطحين المنشارية.  -الملعقةالراسي يشبه  .2
 كما في الصرصر.–الشعري  .3
 كما في حفارات السيقان. -المنشاري .4
 كما في الفراشات . -المشطي .5
 كما في ذكر البعوض.–الريشي  .6
 كما في ذبابة الفرس.-المخرازي  .7
 كما في ذبابة المنزل. –الشبكي  .8
 كما في حشرة االرضة. –القالدي  .9

 كما في فراشة ابو دقيق اللهانة  -.الصولجاني10
 
 
 
 



18 
 

      
 

 
 

 انواع قرون االستشعاربعض تحورات رسم تخطيطي ل
 
 

  :وتشمل  Mouth parts  يتالف فم الحشرات من عدة اجزاء :  الفم -ج
  Labrum العلياٌ  الشفة .1
  Mandibles  الفكان العلوياٌن .2
   Maxilla السفلياٌن الفكان .3
   Labiumالسفلى الشفة .4
 .  Hypopharynx  اللسان .5

 الحشرة تغذيةٌ  طبيعةٌ  باختالف يٌختلف تركيب الفم في الحشرات  
تتحور هذه االجزاء او يضمر بعضها تبعا لطبيعة  .الذي تتناوله الغذاء ونوع

التغذية ولهذا هنلك عدة انواع من تحورات الفم  ويكون الفم على عدة انواع 
 هي: 
يوجد هذا النوع في    The Chewing  type نوع الفم القارض .1

 الحشرات الكاملة في الجراد والخنافس .
يوجد هذا النوع في   The Sucking type نوع الفم الماص .2

الحشرات حرشفية االجنحة مثل الفراشات والعث. وتنحصر وظيفة 
هذا النوع في امتصاص الرحيق والمواد السائلة بواسطة خرطوم 

 طويل.
يوجد هذا النوع في الذباب   The Lapping type نوع الفم الالعق .3

 المنزلي.
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يوجد   The Chewing –lapping type نوع الفم القارض الالعق .4
 هذا النوع في شغالت نحل العسل .

يوجد هذا  The Piercing –Sucking type نوع الفم الثاقب الماص .5
النوع في الحشرات الماصة كالمن والبق الدقيقي والحشرات 

وابقة الخضراء )الحشرات التي تتغذى على القشرية والسونة 
 العصارة النباتية(.

 
 
 

 بعض انواع تحورات اجزاء الفم في الحشرات
 
 

 
 
 
 
 وهي :  صدرية  حلقات ثالث من  كون الصدر منيت    Thorax الصدر -2

  Prothoraxالصدر االساسي ▪
 Mesothorax الصدر الوسطي ▪
  Mexathorax الصدر الخلفي ▪

 .حلقة(  كل  في زوج ارجل  حلقة زوج من االرجل )ستكل  تحمل 
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 Legsاالرجل 

 :تتالف االرجل من خمسة اجزاء هي 
والساق    Femurوالفخذ   Trochanterثم المدور  Coxaالحرقفة 

Tibia   والرسغTarsus  . 

 
 
 
 وتتحور  االرجل في الحشرات  لتالئم وظائف مختلفة  

السباحة او مسك الفريسة او جمع كالمشي او الركض او الحفر او 
حبوب اللقاح لهذا هنلك عدة انواع من االرجل تحورت حسب الوظيفة 

 ونوع الحشرة وطبيعة تغذيتها وهي:
ارجل المشي : يعتقد انها هي االساسية في الحشرات التي  -1

تطورت منها باقي االنواع وتمتاز بتجانس وطول منطقتي الفخذ 
 مريكي.والساق. مثل ارجل الصرصر اال

ارجل القفز: كما في الجراد والقفاز والبراغيث وصرصر الحقل حيث  -2
يالحظ نمو عدد كبير في عضالت الفخذ الذي يساعدها على 

 القفز.
ارجل السباحة: وهي ارجل بعض انواع الحشرات للعوم او  -3

السباحة حيث تفلطحت اجزائها ومما عليها شعر طويل فيصبح 
 ئية .كالمجذاف كما في البقة  الما

ارجل القنص وهي تحور االرجل للقيام بالقنص كما في حشرة  -4
 فرس النبي.

 ارجل الحفر كما في الرجل االمامية لحشرة الحفار او الكاروب. -5
ارجل الجمع كما في تحور الحاصل في الزوج االخير لشغالة  -6

 النحل الحاوية على سلة اللقاح.
االرجل ارجل للتعلق كما في ارجل القمل حيث تتحور جميع  -7

 لغرض التعلق بالعائل .
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 بعض تحورات االرجل في الحشرات 
 

 
 

  االجنحة وانواعها
 
  الوسطى  الصدرية كل من الحلقة تحمل  المجنحة الحشرات في 

يتحور زوج االجنحة في الحلقة   قد او االجنحة  من والخلفية زوج
الخلفية في بعض انواع الحشرات الى تراكيب ابرية كما في رتبة 

ثنائية االجنحة. وفي انواع اخرى في الحشرات غير المجنحة تختفي 
 االجنحة كما في البراغيث والقمل.
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االجنحة وانواعها بعض تحورات رسم تخطيطي ل 
 في الحشرات

 
جنحة لتقسيم الحشرات الى رتب وعلى قد اعتمدت انواع اال

 النحوكما في الرتب االتية:  
  Order : Hymenopteraرتبة غشائية االجنحة:  -1

يتميز الجناح الغشائي بالشفافية ورقته ووضوح التعريق 
 فيه كما في االجنحة االمامية  والخلفية لنحل العسل.

  Order: Coleopteraرتبة غمدية االجنحة:  -2
يزداد سمك زوج االجنحة االمامية ويصبح صلبا وفيها 

وسميكا ويحمي الزوج الغشائي الخلفي كما في حشرات 
 الخنافس والسوس.

   Order : Hemiptera االجنحة رتبة نصفية  -3
يحدث التحور في النصف القاعدي من الجناح االمامي 

حيث يكون جلدي سميك والنصف الخلفي يبقى غشائي 
 خضراء.كما في حشرة البقة ال

   Order: Orthropteraرتبة مستقيمة االجنحة   -4
تكون االجنحة االمامية في هذه الرتبة قوام جلدي و 

سميكة وال تستخدم هذه االجنحة للطيران بينما الجناح 
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الخلفي يكون غشائي ويستخدم للطيران مثل الجراد 
 والنطاطات والصراصر وفرس النبي.

   Order Thysanoptera رتبة هدبية االجنحة  -5
وفيها يختزل زوجا االجنحة ويصبح شريط ضيق وقليل 

العروق اال انها لم تفقد وظيفتها االساسية للطيران كما 
 في حشرة الثربس.

  Order : Lepidopteraرتبة حرشفية االجنحة  -6
وهي اجنحة غشائية تكون مغطاة بالحراشف كما في ابو 

 ة والفراشات االخرى.دقيق اللهان
   Order :  Diptera رتبة ثنائية االجنحة  -7

يكون زوج االجنحة االمامية غشائي ويختزل الزوج الخلفي 
 ويتحول الى دبوسي للتوازن كما في الذباب المنزلي.

 
 

 
 احد  من هي الجزء الخلفي من الحشرة تتكون   Abdomen  البطن– 3

 او الحلقات عدد تختزل قد الحشرية االنواع من قليل  عدد في حلقة،  عشر
 الهضمية وهي الرئيسية الجسم اجهزة جميع على البطن تحتوي.  تلتحم

 .والتنفسية واالخراجية والتناسلية
 وتحمل البطن الزوائد التالية:

الزوائد الال تناسلية :وتمثل  القرون الشجرجية التي تستخدمها بعض  .1
بعض الحشرات تستخدم للدفاع كما الحشرات كاعضاء تحسس وفي 

 في حشرة الرعاش.
 الزوائد التناسلية  وتشمل : .2

A  الة السفاد.Copulatory Organ او تسمى بعضو التناسلي :
 الذكري 

B  . الة وضع البيضOvipositer  وقد  .: وهو عضو التناسلي االنثوي
لنفس تتحول الة وضع البيض عند الزنابير والنحل الى اعضاء دفاع عن ا

 كالالت لسع. 
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 التطور( أو ) التحول ةانواع االستحال
     Metamorphosisالحشرات فى

 
 أو بطور مارة  نموها أثناء الحشرات في تغيٌرات تحدث البيٌض،  فقس بعد
وتختلف هذه  .بالتحول العمليات تلك وتسمى الكامل  الطور بلوغها قبل  أكثر

 التغيرات بين انواع الحشرات .
هي عملية نزع الغالف الخارجي القديم واستبداله   Moltingاالنسالخ  

 .بغالف جديد اوسع منه يسمح للحشرة بالنمو والزيادة بالحجم
 

 :Metamorphosis التحول أنواع

في هذا النوع من     Ametabola التحول يٌمة عد حشرات: أوال
الحشرات اليطرا عليها اي تغيرات اثناء نموها ووصولها الى الحشرة الكاملة 

باستثناء الحجم وعدم اكتمال االجهز التناسلية فالحشرة الصغيرة كثيرة 
الفضى //  السمك الشبه باالم  وتمر بعدة انسالخات قبل البلوغ كما في 

 األم(.....  تشبه حشرة ) – بيٌضة

 
 
 
 تام غيرٌ  تحول ذات حشرات: ثانيا 
    Pounometabolaتدريجي )استحالة تدريجية (  تحول ذات الحشرات-أ

الجراد والمن والسونة حيث تتشابه الحشرات  الصغيرة والكاملة  كما في 
في الغذاء والشكل عدا كبر االجنحة وتعرف الحشرة الصغيرة بالحورية 
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Nymph  بيضة  .-Egg--------حورية Nymph  الياٌبسة(  أعمارعلى )عدة---
 . Adultكاملة  حشرة -----

 
 

 
 
 
 
 

 
لنوع من في هذا  ا   Hemimetabola ناقص تحول ذات الحشرات -ب

 االستحالة تعيش الحوريات  في بيئة غير بيئة الكامالت كما في حشرة 
 حشرة------------الماء( فى أعمار حوريٌة )عدة------– بيٌضة مايٌو// ذبابة

 كاملة.
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في هذا النوع من   Holometabola  تام تحول ذات حشرات: ثالثا
تختلف عن االم البالغة في    Larvae االستحالة يفقس البيض عن يرقات 

الشكل ونتسلخ عدة انسالخات لمرورها بعدة اطوار تختلف بالحجم ثم 
)طور سكون( ثم يكتمل نمو الحشرة في طور   Pupa تتحول الى عذراء 

----- حريٌر // بيٌضةال دودة كما فى Adult  العذراء وتتحول الى حشرة بالغة 
 كاملة. حشرة--------- – عذراء –-------أعمار( )عدة يٌرقة–-
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 تقسيم الحشرات حسب الغذاء الذي تتناولة 

 :يمكن تقسيم الحشرات الى مجاميعة في ضوء الغذاء الذي تتناوله الى 

  Phytophagous Insectsحشرات نباتية التغذية  .1

تتغذا على النباتات وتشكل نحو وهي مجموعة الحشرات التي 

%من مجمل الحشرات واغلبها يعتبر افات وتتسبب في اضرار 47

 اقتصادية على المحاصيل الزراعية.

   Saprophytic Insectsحشرات رمية التغذية  .2

وهي مجموعة الحشرات التي تتغذلى على مواد نباتية وحيوانية ميتة 

 ومتحللة ومثالها انواع الخنافس .

    Omnivorous Insectsتنوعة التغذية حشرات م .3

وهي الحشرات التي تتغذى على المواد النباتية والحيوانية ميتة او حية اي 

 انها تجمع بين المواد النباتية والحيوانية بالتغذية .

   Zoophagous Insectsحشرات حيوانية التغذية  .4

منها وهي الحشرات التي تتغذى على الحيوانات الكبيرة او الصغيرة و

 ماهو متطفل  كالبعوض والقمل او مفترس كالدعاسيق والرعاشات .

 

 تقسيم الحشرات حسب التخصص الغذائي للعوائل 

 تقسم الحشرا التي تتغذى على النباتات الى: 

 

   Polyphagous Insects حشرات عديدة العوائل النباتية .1

تعود لعدة وهي الحشرا التي تتغذى على عوائل نباتية متباينة 

 120عوائل مختلفة مثالها الذبابة البيضاء التي تتغذى على نحو 

 باتي ومثال اخر من الخوخ االخضر.عائل ن

وهي   Oligophagous Insectsحشرات محدودة العوائل النباتية .2

الحشرات التي تتغذا على انواع من العوائل النباتية التي تعود لعائلة 

وائل مثالها دودة جوز القطن الشوكية واحدة او عدد محدود من الع

 .ودودة اوراق اللهانة

وهي  Monophagous Insects حشرات وحيدة العائل النباتي . 3

الحشرا المتخصصة التي تعيش على عائل واحد مثل دودة ثمار التين  

 على اشجار التين اوحشرتي  الحميرة و  الدوباس على النخيل.   
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  Hibernationالسكون )السبات( 

هي حالة سكون  احدى اطوار الحشرة لمقاومة ظروف غير مالئمة     كارتفاع 

 او انخفاض درجات الحرارة . 

االنواع المختلفة للحشرات تسبت باطوار مختلفة مثال حشرة دوباس النخيل 

تسبت بطور البيضة وحفار ساق الذرة تسبت قي طور اليرقة وحشرة جوز 

 طن تسبت بطور العذراء واخيرا سوسة الجت تسبت بطور البالغة.الق

 انواع اليرقات في الحشرات  

تختلف االنواع المختلفة من الحشرات انواع مختلفة من اليرقات وتتمثل    

 باالتي:

        يرقات اولية  .1

 يرقات اسطوانية  .2

 يرقات منبسطة  .3

   يرقات دودية الشكل  .4

 يرقات مقوسة  .5

  Pupaالعذراء  

عبارة عن طور ساكن  او هادئ غير متغذي  وغير متنقل يلي طور  

اليرقة في حشرات كاملة االستحالة )التشكل( قد تكون العذراء داخل 

عبارة عن افراز من الفم تحيط به الحشرة في  الشرنقة شرنقة )

طورها اليرقي االخير حول نفسها( ويجري في طور العذراء  تغيرات 

فسيولوجية كبيرة ينتج عنها تشك الحشرة الكاملة وهنالك    وتحوالت

 عدة انواع من العذارى منها:
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 .العذراء الحرة 1

هي عذراء ذات ارجل واضحة وقرون استشعار سائبة او حرة    غير 

 ملتصقة بالجسم كما في عذارى النمل والزنابير.

 العذراء المكبلة .2

استشعار ملتصقة بالجسم وهي  عذراء ذات ارجل واضحة وقرون 

وتدل عليها التخطيطات التي يمكن مالحظتها في خارج جسم 

 العذراء مثل عذارى الفراشات. 

 .العذراء المستورة 3

وهي عذراء مغطاة او مغلفة بجلد خارجي من انسالخ االخير لليرقة 

 وغالبا ما يكون شكلها برميلي كما هو الخال في الذباب المنزلي.

 Classification of Insects تصنيف الحشرا ت

يعرف علم التصنيف بأنه العلم الذي يبحث في تقسيم الكائنات الحية ، 

 ووضعها في عدة مجاميع متشابهة

   :Hexapoda    Insecta Class )صف الحشرات   )   

  Sub classينقسم صف الحشرات إلى تحت صفين 

 Ordersيقع تحت كل منهما عدة رتب •

  Familiesتتكون كل رتبة من عدة فصائل  •

  Genusومفردها Generaتنقسم كل فصيلة إلى عدة أجناس  •

 Speciesيحتوي كل جنس عدة أنواع  •

 Sub – Specieو ينقسم النوع إلى عدة تحت نوع  •

 الحشرات الى:   classينقسم صف

 الحشرات عديمة االجنحةSub-classتحت صف   •

 الحشرات المجنحة Sub-classتحت صف  •

 وينقسم  تحت صف الحشرات المجنحة الى: 

 الحشرات خارجية االجنحة Division قسم  •

 الحشرات داخلية االجنحة  Divisionقسم  •

 شروط كتابة االسم العلمي:
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يكتب االسم العلمي  اسم علمي. نوع من الحشرات )الكائنات الحية (   لكل 

 وفق الشروط االتية:

 الالتينية. يكتب باللغة  .1

يمثل اسم الجنس ويبدأ بحرف  االولمقطعين  منالعلمي   يتكون اإلسم  .2

 . اسم النوع ويبدأ بحرف صغير  كبير والثاني يمثل 

سمى او ابتكر االسم  العالم الذي  اسم الحرف االول من  يكتب  .3

 . العلمي   في نهاية المقطعين 

 يكتب االسم العلمي بحروف مائلة او يوضع تحته . .4

يجوز اختصار اسم الجنس بالحرف االول وتوضع بعده نقطة واليجوز  .5

 اختصار اسم النوع.

    Kingdom: Animalia 

 

Phylum: Arthropoda 

 

Class: Insecta 

 

Order: Hemiptera 

 

Family: Aphididae 

 

Genus: Aphis 

 

Species: Aphis gossypii  

            Aphis gossypii  

A. gossypii  

A. gossypii  
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 بعض االفات الحشرية 

  عثة  )دودة ( درنات البطاطـــا             

Phthorimaea Operculella (Zeller),  االسم العلمي 

Family : Gelechiidae العائلة 

Order : Lepidoptera الرتبة 

تعود االفة الى رتبة حرشفية االجنحة . واالفة  شائعة االنتشار وتصيب  

البطاطا ومناطق شحنها وتعبئتها وكذلك محالت خزنها والمحالت االخرى 

 الخاصة بوجود هذا المحصول .

      : اليرقات بجميع اطوارها . )البالغة فراشة اوعثة التتغذى تتزاوج   الطور الضار

 وتضع البيض في المخازن او على العوائل في  الحقل(.

:   تهاجم هذه اآلفة درنات البطاطا والتبغ والطماطة االهمية االقتصادية والضرر

والباذنجان واالعشاب التي تعو د لنفس العائلة الباذنجانية ويشمل ضررها 

االوراق حيث تحفر اليرقة بين سطحي الورقة ) بين البشرة العليا والسفلى( 

وكذلك تنزل الى داخل الساق في النباتات الحديثة النمو كما انها تهاجم 

نات البطاطا في المخزن والحقل محدثة انفاقاً قذرة المنظر كما تسبب تعفن در

وفساد الدر نات وهذا يؤدي الى خسارة بالغة وضرر اقتصادي للمحصول في 

 كل من الحقل والمخزن. 

 : المكافحة

تهيئة مخازن جيدة لخزن البطاطا . رش ارضية المخزن باحدى المبيدات  -1

 الكيمياوية قبل الخزن

 .االكياس بمسحوق المالثيون  تعفير -2

 . تعفير البطاطا المعدة للزراعة .3 

. في حالة اصابة نباتات البطاطا بالحقل يمكن استعمال المبيدات رشاً او 4

   .تعفيرا 
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     Citrus Butterfly دودة اوراق الحمضيات  

Order: Lepidoptera                                                                          

Family:Papilionidae  

Papilio demoleus         

نتشار وتصيب االالمية االفة ع  .جنحةعائلة الفراشات سنونية رتبة حرشفية ااال

 لالصابة بهذه االفة  الحمضيات  .تتعرض اشجار  ضروات اضافة الى الحمضيات خال

وتصيب جميع انواع  في كل مناطق زراعة الحمضيات وتسمى ايضا بفراشة الليمون

.الحمضيات.  الطور الضار اليرقات بجميع اطوارها  

وراق الطرية الحديثة التكوين وعلى االتغذية على اعراض  وجود  : صابةاعراض ااال 

االصابات الشديدة تؤدي الى ضرر كبير ممكن ان تفقد الشجرة غالب و القمم النامية

 االوراق وهذا ينعكس على الثمار كما ونوعا 

 

 

.            

Termite    حشرة االرضة  

     Isoptera :    تعود حشرة االرضة الى رتبة متشابهة االجنحة  

االجتماعية التى تعيش : تتبع الحشرة الحشرات مميزات حشرة االرضة  

 بمستعمرات طيلة حياتها ونشطة خالل العام. تتميز باالتي:

وجود تقسم بين افراد المستعمرة الى طبقات او فئات ووجود توزيع  -1

وتخصص بالعمل بين الطبقات اذ ان كل طبقة تتخصص بواجب اومهمة واحدة 

 او اكثر التقوم بها الطبقة االخرى.
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غير مجنحة وهنالك نوع ثالث يكون باجنحة منها افراد مجنحة واخرى  -2

 قصيرة. 

 تكون االجنحة االمامية و الخلفية متساوية الطول والتعريق. -3

 اجزاء الفم قارضة . -4

 ضرر الحشرة واهميتها االقتصادية:

تتغذى حشرة االرضة على المواد السليلوزية بصورة رئيسية فهي تتلف المواد 

ها بتحليلها وتشير الوقائع الى ان الخشبية المصنعة وغير المصنعة واتالف

االرضة قد تسببت بتلف بيوت وقرى بالكامل بتلف االسقف الخشبية الداخلة 

في بنائها واالعمدة الخشبية واالثاث بمختلف انواعة وثمنه فضالعن تلف 

 الكتب والصناديق الورقية . 

 كذلك تصيب االرض المحاصيل الحقلية خاصة عند التعرض للجفاف واالشجار

 في الغابات او اشجار الفاكهة في البساتين وتؤدي الى موتها .

 
 

 العناكب )االكروسات( 

األكاروسات هى عباره عن مجموعه كائنات صغيره جدا وال ترى غالبا بالعين 
المجرده ,تعيش فى التربه او على النبات او متطفله على الحيوانات والطيور 

 : الكائناتاألكاروسات تضم مجموعتين من 
 
  القراد .1
  الحلم . 2

 : أن منها أفات نباتيه ترجع الى وأهميه الحلم 

حيث تتغذى على أوراق النبات او تمتص  -: تسبب ضرر مباشر للنبات •

  عصارته مما يسبب الضعف واالصفراروالذبول

 والثمار  بافرازها خيوط / غزل عنكبوتى على األوراق: تسبب ضرر غير مباشر •
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ونتيجه لتلك الخيوط المتراكمه على سطح  لتستعمله فى الحركه والتنقل 

 . ةالورقه تتراكم األتربه وتسد الثغور التنفسيه فيصعب تنفس الورق

 

 الفرق بين الحشرات والعناكب

صدر  –ينقسم الجسم فى الحشرات إلى ثالث مناطق ) رأس   : الجسم.1

 بطن( –

جسم العناكب غير مقسم الى  االكاروس إلى منطقتين.نقسم الجسم فى ي

 حلقات

  توجد فى الحشرات و ال توجد فى األكاروس  :قرون االستشعار.2

توجد فى الحشرات و ال توجد فى األكاروس لكن أحيانا  : العيون المركبة.3

  قد توجد أعين بسيطه

  أزواج فى األكاروسثالثة أزواج من األرجل فى الحشرات وأربعة  : األرجل.4

ال توجد  , يوجد زوجين من األجنحه الحقيقيه فى الحشرات :ألجنحه ا.5

 أجنحه فى االكاروس .

 –يرقه  –يوجد فى الحشرات ذات التطور الكامل ) بيض  :طور العذراء. 6

)بيضةـــــ        طور عذراء   ال يوجد فى األكاروس  ( طور كامل  –عذراء 

  . )  يرقةــــــــــــحوريةــــــــ  حيوان كامل 

فى الحشرات تحمل زوائد مثل آلة وضع البيض فى   :نهايه الجسم. 7 

األنثى ..وآلة السفاد فى الذكر آلة اللسع فى النحل وهكذا أما فى األكاروس 

 فهى ال تحمل أى زوائد(

 

 عنكبوت الغبار

االفات المهمة التي تصيب ثمار نخيل التمر في العراق يعتبرعنكبوت الغبار من 
حيث تمتص اليرقات والحوريات والكامالت العصارة من الثمار في مراحل تكونها 

االولية )مرحلتي الجمري والخالل( تكون الثمار المصابة خشنة الملمس او 
فلينية ويظهر على سطحها تشققات صغيرة مع وجود شبكة من الخيوط 

في المسافات البينية بين الثمارتحتوي على جلود االنسالخ وتتراكم الحريرية 
عليها االتربة واالوساخ وتعطي مظهر غباري على الثمار لذلك سمي العنكبوت 

   بعنكبوت الغبار.
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