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 مبدة الحشزاث العبمت / قسم وقبيت النببث / المزحلت االولى 

 )المحبضزة االولى( 

           Entomology ــــراثعلم احلشــــــ

دساعخ شبيهخ يٍ َبحٛخ   Insectaْٕ انؼهى انز٘ ٚٓزى ثذساعخ انحششاد 

ٔدساعخ  Antomyٔرششٚحٓب انذاخهٙ  Morphologyيظٓشْب انخبسعٙ 

ٔػاللزٓب ثجٛئزٓب   Taxanomyػهى ٔظبئف االػؼبء ٔرظُٛفٓب 

Ecology  ثزنك كأ٘ ػهى يٍ ػهٕو انحٛبح ٚؤد٘ فٙ انُٓبٚخ انٗ يؼشفخ ْٕٔ

 انحششاد انُبفؼخ ٔاالعزفبدح يُٓب ٔيكبفحخ انؼبسح يُٓــــــــــب.
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 :موق 

إَٔاػبً ػذٚذح ٔيزجبُٚخ يٍ    Kingdom Animalaانحٕٛاَٛخرظى انًًهكخ 

انكبئُبد انحٕٛاَٛخ انزٙ رؼٛش ػهٗ ٔعّ انًؼًٕسح )االسع( ٔانزٙ رظٓش 

فًٛب ثٛٓب اخزالفبد كجٛشح ٔٔاػحخ يٍ حٛش انشكم ٔانحغى ٔؽجٛؼخ 

 انًؼٛشخ ٔرظى انًًهكخ انحٕٛاَٛخ لغًٍٛ سئٛغٍٛ ًْـــــــــــــــب :

   Pratozoa  االبتدائيتقسم احليواناث  .1

     Metazoaقسم احليواناث الكبرية متعددة  اخلاليــــــا   .2
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كبنهجبئٍ ٔانطٕٛس ٔانحششاد ٔٚظى لغى انحٕٛاَبد يزؼذدح انخالٚب ػذح 

ٔغٛشْب Arthropod ] شؼجخ يفظهٛخ االسعم  [يُٓب   Phylumشؼت 

انشٕكٛبد ، يٍ انشؼت يضم شؼجخ انحجهٛبد ،شؼجخ انشخٕٚبد ، شؼجخ 

 شؼجخ انذٚذاٌ انشخٕٚخ ، شؼجخ انذٚذاٌ انحهمٛخ ٔغٛشْب يٍ انشؼت.

ٔانزٙ رُزًٙ انٛٓب انحششاد  Arthropodرؼُذ شؼجخ يفظهٛخ االسعم  

يٍ اكجش شؼت انًًهكخ انحٕٛاَٛخ يٍ حٛش ػذد إَاع انحٕٛاَبد فٛٓب 

نف ػهًبً اٌ ػذد إَاع انحششاد انًظُفخ ٚجهغ يهٌٕٛ ٔيئزبٌ ٔخًغٍٛ ا

َٕع ٚفٕق ثؼذح يشاد يغًٕع اػذاد انحٕٛاَبد االخشٖ يغزًؼخ فٙ 

ػذح طفٕف  Arthropodػبنى انحٕٛاٌ ، ٔرظى شؼجخ يفظهٛخ االسعم 

 -ٔرزًٛض ثظفبد ػـــــــــــــــــــــبيخ يُٓب :

ٚزشكت عغًٓب يٍ ػذح لطغ رزظم يغ ثؼؼب انجؼغ كزنك انحبل فٙ  .1

 ؼبً.اسعهٓب انزٙ رزكٌٕ يٍ لطغ يفظهٛخ اٚ

  Bilateral  Symmetryاعغبيٓب راد رُبظش عبَجٙ  .2

  Triploblasticٚحزٕ٘ انغغى ػهٗ صالس ؽجمبد عشصٕيٛخ  .3

 انمُبح انٓؼًٛخ كبيــــــــــــــهخ .4

أٔ ػٍ  انكزبثٛخانزُفظ ثٕاعطخ انمظجبد انٕٓائٛخ ٔانخٛبشٛى أٔ انشئبد  .5

 ؽشٚك عذاس انغغى

ؾ ثبنمُبح انٓؼًٛخ أٔ االخشاط ثٕاعطخ اَبثٛت يبنجٛغٙ انزٙ رشرج .6

  انخؼش أٔ انغذد انحشلفٛخ أٔ ثٕاعطخ انُفشٚذٚبثٕاعطخ انغذد 

 عٓبص انذٔساٌ يٍ انُٕع انًفزٕػ .7

ٚزأنف انغٓبص انؼظجٙ يٍ ػمذح ػظجٛخ يضدٔعخ رمغ فٕق انفى رشرجؾ  .8

 ثبنحجم انؼظجٙ انغفهٙ ثٕاعطخ سٔاثؾ ػظجٛخ 
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بط يٍ يبدح فٙ االع ExosKeletonٚزكٌٕ انٓٛكم انخبسعٙ نهغغى  .9

كبٚزُٛخ رفشصْب خالٚب انجششح ُٔٚغهخ ػذح يشاد خالل االدٔاس انغٛش 

 انكبيهخ

 ٔاالخظبة فٙ اغهت االحٛبٌ ٚكٌٕ داخهٙانغُغبٌ يُفظالٌ  .11

 

 اصناف شعبة مفصلية الارجـــــــــــــل

Class of Arthropoda 

رظى شؼجخ يفظهٛخ االسعم إَاػبً يخزهفخ يٍ انكبئُبد انحٛخ ٔانزٙ 

% يٍ يغًٕع إَاع انًًهكخ انحٕٛاَٛخ ٔٚؼذ لغًبً 81رًضم يبٚمبسة 

كجٛشاً يُٓب يٍ اٜفبد انؼبسح ثبإلَغبٌ ٔانحٕٛاٌ ٔانُجبد يضم انمشاد 

ٔانحهى ٔانؼُبكت ٔغٛشْب ثًُٛب ٚؼذ انجؼغ االخش يفٛذاً نكَّٕ ٚفزشط 

ِ يٍ انكبئُبد انحٛخ يضم خبرى عهًٛبٌ ٔاو االسثؼخ ٔاالسثؼٌٕ غٛش

ٔانغجؼخ ٔانغجؼٌٕ سعم فٙ حٍٛ ٚؼذ انجؼغ االخش غزاء نإلَغبٌ يضم 

 انشٔثٛبٌ .

 -ٔيٍ اطُبف أٔ طفٕف شؼجخ يفظهٛخ االسعم :

     Class:  Onychophoraطف انًخهجٛبد أٔ رٔ انًخبنت       .1

                                Class:  Arachnidaطف انؼُكجٕرٛبد         .2

                                      Class:  Crustaceaطف انمششٚبد  .3

                        Class:  Chilopodaطف رٔاد انًبئخ سعم  .4

                       Class:  Diplopodaطف رٔاد االنف سعم  .5

                            Class:  Trilopita طف صالصٛخ انفظٕص .6
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                                  Class:  Symphylaطف انغًٛفبٚال  .7

                                Class:  Pouropodaطف انجٕسٔثٕدا  .8

                                       Class:  Insectaطف انحششاد  .9

 

 ٚؼذ طف انحششاد أٔ يب ٚغًٗ ثظف -: صف الحشــــــــــــــــزاث

( يٍ اكجش يغبيٛغ انًًهكخ انحٕٛاَٛخ ٔال  Hexapoda  (عذاعٛخ االسعم 

ٚفٕق انحششاد فٙ ػذد االفشاد انزٙ رُزغٓب افشاد فظٛهخ انحٕٛاَبد االٔنٛخ 

Protozoa )   نكٍ ػذد االَٕاع )   Species  انُبرغخ نظف انحششاد

 ٚفٕق كضٛشاً ػذد االَٕاع انزٙ رزجغ أ٘ طف يٍ طفٕف انًًهكخ انحٕٛاَٛخ.

% يٍ افشاد انًًهكخ انحٕٛاَٛخ ٔاكضش يٍ 75فبنحششاد رًضم اكضش يٍ 

% يٍ افشاد شؼجخ يفظهٛخ االسعم ٔٚمذس ػذد إَاع انحششاد انًظُفخ 91

انؼذد ال ًٚضم انؼذد انحمٛمٙ   َٕع ٔيغ ْزا فأٌ ْزا 152515111حبنٛبً لشاثخ 

 َٕاع انزٙ ْٙ فٙ صٚبدح يغزًشح .نأل

 51أشبسد انذساعبد انٗ اٌ انحششاد يٕعٕدح ػهٗ االسع يُز اكضش يٍ 

يهٌٕٛ عُخ يمبسَخ ثبنغُظ انجشش٘ انز٘ ال ٚزؼذٖ ٔعٕدِ ػهٗ االسع 

َظف يهٌٕٛ عُخ . رُزشش انحششاد فٙ يغبحبد ٔاعؼخ ٔركبد الرخهٕ أ٘ 

االسع يٍ ٔعٕد انحششاد فٓٙ يٕعٕدح فٙ انجّش ٔانغٕٓل  ثمؼخ يٍ

ٔانغجبل ٔانٕدٚبٌ ... انخ ٔكزنك رٕعذ فٙ انجحبس انًبنحخ ٔانًٛبِ انؼزثخ 

 ُٔٚبثٛغ انًٛبِ انغبخُخ ٔفٙ انًُبؽك انحبسح ٔانًؼزذنخ ٔحزٗ ػهٗ انضهٕط.
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Kingdom  : Animala 

Phylum  : Arthropoda 

Class  : Insecta or Hexapoda 

Order  : Lipidoptera  , Diptera 

Homoptera , Hemiptera 

Hymenoptera 

Family                                        

Genas                                  

  مميـــــــــــــــــزات صف الحشرات

يٍ انًًٛضاد االعبعٛخ فٙ طف انحششاد انزٙ َفظهٓب ػٍ غٛشْب يٍ 

 -نحٕٛاَبد يفظهٛخ االسعم َزكش يُٓب:ا

ٔانظذس    Headعغًٓب يمغى انٗ صالس يُبؽك ْٔٙ انشأط  .1

Thorax   ٍٔانجطAbdomen   كال يُٓب ٚزكٌٕ يٍ ػذح حهمبد لذ

رُذيظ يؼبً اصُبء انًُٕ انغُُٛٙ كًب فٙ انشأط أٔ رجمٗ ٔاػحخ كًب فٙ 

 انظذس ٔانجطٍ.

 أٔ يب رغًٗ ثمشٌ االعزشؼبس. نٓب صٔط ٔاحذ يٍ انهٕايظ .2

 نٓب صالس اصٔاط يٍ االسعم انًفظهٛخ انزٙ رزظم ثبنحهمبد انظذسٚخ .3

لذ ٚكٌٕ نٓب صٔط أٔ صٔعبٌ يٍ االعُحخ رزظم ثبنحهمبد انظذسٚخ  .4

 انٕعطٗ ٔانخهفٛخ .
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عٓبص انزُفغٙ يكٌٕ يٍ اَبثٛت أٔ لظٛجبد ْٕائٛخ رزخهم انغغى  .5

ٕس انزُفغٛخ انًٕعٕدح ػهٗ ٔرزظم خبسعٛبً ثٕاعطخ اصٔاط يٍ انضغ

 عبَجٙ انظذس ٔانجطٍ.

حهمخ  11رزكٌٕ انجطٍ يٍ ػذد يخزهف يٍ انحهمبد ال رضٚذ ػبدح ػٍ  .6

ثطُٛخ اغهجٓب خبنٛخ يٍ انضٔائذ انحشكٛخ خبطخ فٙ انجبنغبد ٔرحًم 

 انجطٍ فٙ َٓبٚزٓب االػؼبء انزُبعهٛخ.

 حلشراث العـوامــــــــــــــــــــــل اليت ساعدث على انتشار ا

     ExosKeleton وجىد هيكل خبرجي صلب للجسم .1

رًزبص انحششاد ثغذاسعغًٓب انظهت انز٘ ٚمٙ اػؼبئٓب انذاخهٛخ يٍ 

االػشاس انخبسعٛخ ٔاالحزفبظ ثبنًبء داخم اَغغخ انغغى يٍ انزجخش نًب 

 ٚحزّٕٚ يٍ ؽجمبد شًؼٛخ غٛش يُفزح نهًبء.

   Small Sizeصغز الحجـــــــــــم  .2

انحششاد َبدساً يب ركٌٕ كجٛشح انحغى ٔرؼّذ حششح ) انحششح انؼؼٕٚخ( 

Palophus  titon    ٙعى ؽٕالً 25يٍ اكجش انحششاد حغًبً إر رجهغ حٕان

 اال أٌ اغهت انحششاد طغٛشح انحغى .

 

 Functional Wingsوجىد اجنحت فعــــــــــــــبلت  .3
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رضٚذ لٕح انطٛشاٌ يٍ لذسح انحششاد انًغُحخ ػهٗ انجمبء ٔاالَشبس إر 

رًُحٓب فشطخ انجحش ػٍ انغزاء ٔايبكٍ ٔػغ انجٛغ انًُبعت نًؼٛشخ 

 اؽٕاسْب غٛش انكبيهخ فٛضداد ركبصشْب.

  Adaptability of Structures  مالئمـــــــــــــــت التزكيب  .4

ٔفغٕٛنٕعٛخ خبطخ نززالئى يغ انظشٔف  نهحششاد رحٕساد يٕسفٕنٕعٛخ

انًحٛطخ ثٓب ٔٚظٓش رنك عٛذاً فٙ انحششاد انًفزشعخ انزٙ رمزُض فشائغٓب 

ثأسعهٓب االيبيٛخ انمٕٚخ انًزحٕسح ألداء ٔظبئف انمُض ٔيغك انفشٚغخ كًب 

 . Mantidsفٙ حششح فشط انُجٙ 

         مالئـــــــــــــمت اجهزة الحشـزاث المختلفت .5

Adaptability of the different systems       

رؤد٘ االعٓضح انًخزهفخ نهحششاد ٔظبئفٓب فٙ عٕٓنخ ٔٚغش ثؼٛذاً ػٍ 

 انزؼمٛذ عٕاء اكبَذ  يبئٛخ انًؼٛشخ أٔ ػهٗ انٛبثغخ.

           تنــــــــــــــــــىع الغذاء والبيئت                                     .6

and Environmental Diversity       Food 

لذ ٚزجبٍٚ غزاء انحششح خالل يشاحم ًَْٕب انًخزهفخ كأٌ رزغزٖ ػهٗ غزاء 

ثشٔرُٛٙ فٙ ؽٕس انٛشلخ صى ٚزغٛش كبيالً انٗ كبسثْٕٛذساد فٙ ؽٕس انجبنغخ 

ٔٚغزهضو ْزا انُٕع يؼٛشخ انحششح انٕاحذح فٙ ثٛئبد يخزهفخ كأٌ ركٌٕ 

 ؽٕسْب انٛشلٙ ٔػهٗ انٛبثغخ فٙ ؽٕسْب انكبيم انجبنغ. رؼٛش فٙ انًبء فٙ

 

  High Fecundityالخصــــــــــــــــىبت العبليت  .7
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رؼذ انخظٕثخ انؼبنٛخ أٔ يب ٚغًٗ ثبنكفبءح انزُبعهٛخ نهحششاد يٍ انؼٕايم 

انزٙ عبػذد ػهٗ اَزشبسْب ٔصٚبدح اػذادْب ، ٔرخزهف انحششاد فًٛب ثُٛٓب 

ثًُٛب رؼغ إَاع اخشٖ  Viviparous)فجؼؼٓب ٔنّٕد )ثطشٚمخ انزكبصش 

ثٕٛػخ ، ٔرزكبصش ثؼغ انحششاد عُغٛبً         Oviparous)  انجٛغ رذػٗ )

 (Sexual  ( ًٔانجؼغ االخش رزكبصش ػزسٚب )Parthenogenesis  ٘أ )

 ثذٌٔ رضأط.

 Insect   Adaptabiliityتكيف الحشـــزاث للظزوف غيز المالئمت   .8

نحششاد رغزطٛغ ركٛف َفغٓب نهظشٔف انجٛئٛخ انًزطشفخ يضالً كضٛش يٍ ا

ػُذ اَخفبع دسعبد  Hibernationدخٕنٓب فٙ عجبد شزٕ٘ ؽٕٚم 

ػُذ اسرفبع دسعبد  Aestivationانحشاسح أٔ رذخم فٙ عجبد شزٕ٘ 

 انحشاسح ػٍ يؼذالرٓب انطجٛؼٛخ.

 

 دور االنســــــــــــــــــــــــان يف زيادة اعداد

االَغبٌ فٙ ظٕٓس ٔرحٕل ثؼغ إَاع انحششاد انزٙ نى ركٍ نٓب دٔس 

 -اًْٛخ الزظبدٚخ انٗ آفـــــــــــبد ػبسح :

انزٕعغ فٙ اعزظالػ االساػٙ انًزشٔكخ ٔصٚبدح انشلؼخ انضساػٛخ يًب  .1

أدٖ انٗ انمؼبء ػهٗ انكضٛش يٍ انؼٕائم انجشٚخ فبَزمهذ انحششاد ثزنك انٗ 

 انًضسٔػبد.

بف صساػٛخ عذٚذح ٔفٛشح االَزبط نكُٓب يفؼهخ يٍ لجم إدخبل اطُ .2

 انحششاد.
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انزمذو انكجٛش فٙ ؽشق انضساػخ يٍ حشاصخ ٔرغًٛذ عبػذ فٙ انزٕعغ فٙ  .3

 اَزبط انًحبطٛم ٔانز٘ ػًٍ انغزاء انكبفٙ نزضاٚذ انحششاد.

انزمذو انكجٛش فٙ ٔعبئؾ انُمم أدٖ انٗ اَزمبل انحششاد يٍ يٕاؽُٓب   .4

االطهٛخ انٗ ايبكٍ عذٚذح ُٚؼذو فٛٓب رٕاعذ اػذائٓب انحٕٛٚخ يٍ يفزشعبد 

 ٔيزطفالد.

أدٖ االعزخذاو انؼشٕائٙ انٕاعغ نهًجٛذاد شذٚذح انغًٛخ انٗ ظٕٓس . 5

خالل ثبنزٕاصٌ عالالد يٍ اٜفبد اشذ خطٕسح يٍ اطٕنٓب فؼالً ػٍ اال

 انطجٛــــــــــــــؼٙ
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 )المحاضرة الثانية( 

 

 راتــــــــــاضــــــــــــــــــــــــــــــرار احلش
  -تقسم اضرار احلشرات بصورة عـــــــــــامة اىل ثالثة اقسام :

 مشس اُؾؾشاد ُِٔؾبف٤َ اُضساػ٤خ ٝأُضسٝػبد االخشٟ .1

 . مشس اُؾؾشاد ُإلٗغبٕ ٝؽ٤ٞاٗبرٚ اُذاع٘خ2

 أُخضٝٗـــــــــــــــخ. مشس اُؾؾشاد ُِٔٞاد 3

 

٣ٌٕٝٞ ػٖ   ضرر الحشرات للمحاصيل الزراعية والمزروعات االخرى .1

 -هش٣ن  :

. آزقبؿ اُؼقبسح ٖٓ االٗغغخ اُ٘جبر٤خ أُخزِلخ ٖٓ هجَ اُؾؾشاد راد 1

اعضاء اُلْ اُضبهجخ أُبفخ ًٔب ك٢ ؽؾشاد أُٖ ٝاُؾؾشاد اُوؾش٣خ 

 ٝاُزثبة االث٤ل .

الٝسام ٝاُجشاػْ ٝاُغ٤وبٕ ٝهِق االؽغبس ٝاُضٔبس ٖٓ . اُزـز٣خ ثوشك ا2

هجَ اُؾؾشاد راد اعضاء اُلْ اُوبسك ًبُغشاد ٝاُخ٘بكظ ٝاالهٞاس اُـ٤ش 

 اٌُبِٓخ ُِلشاؽبد ٝأث٢ ده٤ن .

. ؽلش آكبم أٝ ه٘ٞاد ك٢ اُوِق أٝ اُغبم أٝ اُجشاػْ ٖٓ هجَ ؽلبساد 3

 ٔؾٔؼ.ع٤وبٕ االؽغبس راد اُ٘ٞاح اُؾغش٣خ ٓضَ ؽلبس عبم اُ

. إؽذاس ر٤ٜغبد ك٢ االٗغغخ اُز٢ ر٘ٔٞ ػ٤ِٜب ػ٠ِ ؽٌَ ٗٔٞاد عشهب٤ٗخ 4

ػ٠ِ اُ٘جبد ٖٓ هجَ ؽؾشاد ٓغججخ ُألٝساّ ٝاُز٢ ٣زجغ ٓؼظٜٔب سرجخ 

 ؿؾبئ٤خ االع٘ؾخ.
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. ٜٓبعٔخ اُغزٝس ٝاعضاء اُغبم رؾذ عطؼ اُزشثخ ٖٓ هجَ ثؼل 5

 ٝاُغؼبٍ. اُغ٤ٌِخاُؾؾشاد 

اُلب٣شٝع٤خ ٝاُجٌز٤ش٣خ ٝاُلطش٣خ عٞاء أًبٗذ ٗوَ . ٗوَ ٝٗؾش االٓشاك 6

 ٓجبؽش أٝ ؿ٤ش ٓجبؽش.

 -٣ٌٕٝٞ ػٖ هش٣ن :  . ضرر الحشرات لإلنسان وحيواناجه الذاجنة2

. ٝعٞدٛب ك٢ أُغبًٖ ٝاؽذاصٜب افٞاربً ٓنب٣وخ اص٘بء اٝهبد االعزشاؽخ أٝ 1

 اُّ٘ٞ .

أٝ ػ٘ذ ع٤شٛب . ؽْ سٝائؼ ًش٣ٜٚ ٗبرغخ ػٖ اكشاصارٜب ٓضَ ثؼل اُخ٘بكظ 2

 ػ٠ِ االٝا٢ٗ ٝٓٞاد اُطؼبّ ًبُقشاف٤ش.

. رؾذس ثؼل اُؾؾشاد ر٤ٜغبد ٝا٥ّ اص٘بء ع٤شٛب ػ٠ِ اُغِذ ٝرؾَٔ 3

ثؼل ٣شهبد اُؾؾشاد ٖٓ ؽؼجخ ؽشؽل٤خ االع٘ؾخ ػ٠ِ اعغبٜٓب ؽؼ٤شاد 

 عبٓخ .

.٣ؤد١ دخٍٞ اُؾؾشاد ا٠ُ اعضاء اُغغْ اُؾغبعخ ًبُؼ٤ٕٞ ٝاالٗق 4

 ٔشاس رِي االعضاء اٝ اؽزوبٜٗب أٝ ا٠ُ اُزو٤ئ.ٝاالرإ ٝاُلْ ا٠ُ اؽ

.رؾذس ثؼل اُؾؾشاد ا٥ّ ٓؤر٣خ ُإلٗغبٕ )ٓٞعؼخ( أٝ اُؾ٤ٞإ ػٖ 5

هش٣ن ػل اُغغْ ثٞاعطخ اعضاء كٜٔب اُوبسك ًبَُ٘ٔ أٝ ػٖ هش٣ن صوت 

اُغِذ ُـشك اُزـز١ ًبُجؼٞك ٝاُؤَ أٝ اُِغغ ثٞاعطخ آُخ اُِغغ ًبُضٗبث٤ش 

 ٝاُ٘ؾَ .

الٓشاك ٓضَ ٓشك اُز٤لٞئ٤ذ اُز١ ٣٘زوَ ثٞاعطخ اُزثبة . ٗوَ ٝٗؾش ا6

 ٝؽ٠ٔ اُز٤لٞط ثٞاعطخ هَٔ اُغغْ ٝؿ٤شٛب.

  . ضرر الحشرات للمواد المخزونـــــــــــــــة3

. افبثخ ٝرِق اُؾجٞة أُخضٝٗخ ٖٓ هجَ خ٘بكظ اُطؾ٤ٖ اُقذئ٤خ 1

 ٝأُ٘ؾبس٣خ ٝؿ٤شٛب.

 اُغغبد ٝاٗٞاع اُؼش. . افبثخ اُغغبد ٝاُلشٝ ٝأُالثظ ٖٓ هجَ خ٘بكظ2
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 . افبثخ اُغِٞد ٝاُغٌبئش ٖٓ هجَ خ٘بكظ اُغِٞد ٝخ٘بكظ اُزجؾ.3

ٝاٗٞاع ٖٓ  Wax Moth . ارالف االعظ اُؾٔؼ٤خ ٖٓ هجَ دٝدح اُؾٔغ 4

 اَُ٘ٔ.

 . رِق اٌُزت ٝاُغشائذ ٝاٝسام اُغذسإ ثٞاعطخ ؽؾشح اُغٔي اُلن٢.5

 االسمــــــــخ.هجَ ؽؾشح  . افبثخ االخؾبة ٝاالصبس أُ٘ض٢ُ 6ٖٓ

 ـــــــراتــــــــــــــمنـــــــــــــــــــــــــــــــــافع احلشـــــ

اُق ٗٞع ٝٛٞ  31 -11إٕ ػذد االٗٞاع اُنبسح ٖٓ اُؾؾشاد ٣زشاٝػ ث٤ٖ 

% كوو أٓب ثو٤خ االٗٞاع االخشٟ ك٢ٜ 3-2ٓب ٣ؾٌَ ٗغجخ مئ٤ِخ ال رزغبٝص 

 -هَ ٖٝٓ اْٛ كٞائذ اُؾؾشاد :ٓل٤ذح ك٢ االؿِت أٝ ػذ٣ٔخ اُنشس ػ٠ِ اال

 اُز١ ر٘زغٚ ؽـبُخ ٗؾَ اُؼغَ Waxاٗزبط اُؾٔغ  .1

ٖٓ اُؾؾشاد اُوؾش٣خ اُٜ٘ذ٣خ اُز١ Shellac   اُؾ٤الى. اٗزبط ٓبدح 2

 ٣غزخذّ ًذٛبٕ ُز٤ِٔغ االخؾبة

اُوشٓض٣خ   Cochineal. اٗزبط ثؼل اُقجـبد ٓضَ فجـخ ا٤٘٤ًٌُٞب3ٍ

 إُِٞ اُز٢ رغزخشط ٖٓ ثطٕٞ االعغبّ اُغبكخ ُؾؾشح اُقج٤ش اُوؾش٣خ

 ٖٓ سؽ٤ن االصٛبس ٝؽجٞة ُوبؽٜب  Honey. اٗزبط اُؼغـــــَ 4

. اٗزبط اُؾش٣ش ٖٓ اُـذد اُِؼبث٤خ ُجؼل ٣شهبد سرجخ ؽشؽل٤خ االع٘ؾخ ٓضَ 5

  Bombyx moriدٝدح اُؾش٣ش 
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٤خ اُزِو٤ؼ اُخِط٢ ُألصٛبس ٓٔب ٣ض٣ذ . رِؼت اُؾؾشاد دٝساً ٜٓٔبً ك٢ ػ6ِٔ

 ٖٓ ٗغجخ اخقبثٜب

اُز٢ رغزخذّ ًٔٞاد داثـخ ُِغِٞد ًٔب Galls . اٗزبط االٝساّ اُ٘جبر٤خ 7

 ٣غزخشط ٜٓ٘ب ثؼل افجبؽ اُغِٞد ٝاُؾؼش ٝاُقٞف

ٝأُلزشعبد  Parasitoids. ثؼل اُؾؾشاد ٓضَ أُزطلالد 8

Predators ٓ َِاػذائٜبرٜبعْ اُؾؾشاد اُنبسح ٝثزُي رو ٖ 

 . رؼذ اُؾؾشاد أُبئ٤خ ٖٓ أُقبدس اُـزائ٤خ أُٜٔخ ُالعٔبى9

. رغبػذ اُؾؾشاد ك٢ رؾغ٤ٖ خٞاؿ اُزشثخ ػٖ هش٣ن ؽلش االٗلبم 11

كزض٣ذ ٖٓ اُز٣ٜٞخ أٝ ػٖ هش٣ن ص٣بدح أُٞاد اُؼن٣ٞخ اُ٘برغخ ٖٓ رؾَِ 

 اعغبٜٓب

 ا٤ُٔزٚ. أُغبٛٔخ ك٢ ر٘ظ٤ق اُج٤ئخ ػٖ هش٣ن اُزـز١ ػ٠ِ االعغبّ 11

.رزخقـ ثؼل اُؾؾشاد ك٢ اُزـز١ ػ٠ِ االدؿبٍ ٝثزُي روَِ ٖٓ 12

 اٗزؾبسٛب

. رٔزِي اُؼذ٣ذ ٖٓ اُؾؾشاد ثؼل أٌُٞٗبد اُطج٤خ راد أُٞافلبد 13

 اُؼالع٤خ أُٜٔخ ٓضَ 

( اُز٢ رغزخِـ ٖٓ اكشاصاد ثؼل ٣شهبد  Allantion)  االٗؾٖٓبدح  -أ

٤وخ ٝاُزٜبثبد اُؼظبّ ٝاُزوشؽبد اُزثبة ٝرغزخذّ ًٔبدح ٓؼؤخ ُِغشٝػ اُؼٔ

 اُغِذ٣خ.
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( ٓغزخِـ ٖٓ دّ ؽؾشح اُزثبثخ  Cantharidinٓبدح اٌُبٗضبس٣ذ٣ٖ ) -ة

 االعجب٤ٗخ ٝرغزخذّ ًؼالط داخ٢ِ الٓشاك اُغٜبص اُج٢ُٞ ٝاُز٘بع٢ِ.

( رغزخشط ٖٓ عغْ ؽؾشح اُ٘ؾَ ٝرغزخذّ ك٢  Apisٓبدح االثظ )  -ط

 ٓؼبُغخ ٓشك اُخ٘بم.

( اُز١ ر٘زغٚ ؽـبالد ٗؾَ اُؼغَ ؽ٤ش  ٢ٌRoyaljelly ) اُـزاء أُِ -د

 ٣وذّ ث٤ٌٔبد ه٤ِِخ ُٔؼبُغخ ؽبالد اُؼوْ ُذٟ االٗغبٕ.

٣غزخذّ اُغْ اُز١ رلشصٙ ؽـبُخ ٗؾَ اُؼغَ اص٘بء اُِغغ ك٢ ٓؼبُغخ  -ٛـ

 اُزٜبثبد أُلبفَ ٝاُشٝٓبرضّ.

(  Mannaرغزخذّ ثؼل اكشاصاد اُؾؾشاد ؿزاء ُإلٗغبٕ ٓضَ ) أُ٘ب  -ع

اُز١ رلشصٙ اُؾؾشاد اُوؾش٣خ ٝأُٖ ٝاُغ٤ٌبدا خالٍ اؽٜش اُق٤ق .          

   Trabutina ٖٝٓ اُغٔب اُ٘برظ ػٖ اكشاصاد اُؾؾشح اُوؾش٣خ

mannipara . 

ٝرغزؼَٔ اكشاصاد ثؼل اٗٞاع أُٖ اُز٢ رزـزٟ ػ٠ِ اؽغبس اُجِٞه ك٢ 

خبفخ ك٢ ٓؾبكظخ  ؽٔبٍ اُؼشام ك٢ ف٘بػخ اؽٜش اٗٞاع ؽ٣ِٞبد ٖٓ اُغٔب

 اُغ٤ِٔب٤ٗخ.

  Metamorphosis ]التطور واالستحالة  [انــــــــــــــواع التشكل 

٣خزِق اُ٘ٔٞ ك٢ اُؾؾشاد ٝثو٤خ ٓلق٤ِبد االسعَ ػٖ اُ٘ٔٞ ك٢ اُِجبئٖ ك٢ 

ٗٞاؽ٢ ٓخزِلخ كل٢ اُؾؾشاد ٣وزقش اُ٘ٔٞ ثؾٌَ ًبَٓ روش٣جب ػ٠ِ االهٞاس 
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بد ( ُٝزُي افجؾذ كزشح اُطٞ ا٤ُبكغ       اُـ٤ش ًبِٓخ ) ا٤ُشهبد أٝ اُؾٞس٣

) اُـ٤ش ًبَٓ ( اهٍٞ ثٌض٤ش ٖٓ اُطٞس اٌُبَٓ ٝاٝمؼ ٓضبٍ ػ٠ِ رُي رثبثخ 

ٓب٣ٞ ٓضالً رؾزبط اهٞاسٛب أُبئ٤خ ا٠ُ ع٘ز٤ٖ أٝ اًضش إلًٔبٍ ٗٔٞٛب ك٢ ؽ٤ٖ 

رؼ٤ؼ اُجبُـبد عبػبد أٝ ا٣بّ كوو .   ٣ٌٖٝٔ ر٤ٔض صالس اؽٌبٍ سئ٤غ٤خ ٖٓ 

 -ٞ ٓبثؼذ اُغ٤ٖ٘ ٢ٛٝ :اهٞاس اُ٘ٔ

) ػذ٣ٔخ االع٘ؾخ   Ametabolousؽؾشاد ػذ٣ٔخ اُزطٞس أٝ اُزؾٍٞ  .1

Apterygota  َك٢ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ اُزطٞس ٣ٌٕٞ ٓوذاس اُزـ٤ش اُؾبف : )

ٖٓ اُطٞس ا٤ُبكغ ثؼذ كوغٚ ٖٓ اُج٤نخ ا٠ُ اُطٞس اُجبُؾ ٓزٔضالً ثض٣بدح اُؾغْ 

ٝٗٔٞ االػنبء اُز٘بع٤ِخ ًٔب ك٢ اُؾؾشاد االثزذائ٤خ ٓضَ سرجخ راد اُزٗت 

 . ( سرجخ اُغٔي اُلنThysanura٢اُؾؼش١ ) 

             Hemi metabolousأو نالص حشرات ذات تحول نصفً . 2

( : بصورة عامة ٌمكن تمسٌم  Exopterygota) خارجٌة االجنحة 

 التحول الى نوعٌن:

(: وفٌه Parrometabolousأ/ حشرات ذات تحول نالص تدرٌجً )  

وتبمى فً نفس  Nymph ) ( تخرج الحورٌة ) Eggsوبعد فمس البٌض ) 

(  Adaltاالماكن وتتغذى على نفس الطعام الذي تعٌش علٌه البالغة ) 

وفٌما عدا االجنحة التً تنمو على شكل براعم خارجٌة واعضاء التناسل 

الخارجٌة فأن التغٌر فً الشكل حتى تمام لنضج ٌكون طفٌفاً كما فً 

لحشرات الجراد أو الصرصر االمرٌكً أو حشرنة السونة وغٌرها من ا

 خارجٌة االجنحة . 

Egg → Nymph → Adult 
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(: Heterometabolousب/  حشرات ذات تحور نالص غٌر تدرٌجً )

بعد فمس البٌض تعٌش الحورٌات فً الماء وتسمى حورٌات مائٌة 

Naiads   بٌنما تعٌش الحشرة البالغة على الٌابسة وفً مثل هذه الحالة فأنه

ة مختلف عن غذاء الحشرة البالغة حٌث من الطبٌعً أن ٌكون غذاء الحورٌ

تعٌش بأفتراس االحٌاء المائٌة بواسطة اجزاء فمها المارض المفترس كما 

انها تتنفس بواسطة الخٌاشٌم فعلٌه فأن التغٌر فً الشكل هنا ملحوظ فهو 

ٌشمل الخٌاشٌم وتحور اجزاء الفم فضالً عن نشوء االجنحة كما فً 

 .الرعاشات وغٌرها

Egg → Naiads→ Adult 

                 Holometabolousحشرات ذات تحول تام أو كامل   -3

(: ٌحصل هذا النوع من Endopterygota) حشرات داخلٌة االجنحة 

التحول فً الحشرات داخلٌة االجنحة وٌطلك على االطوار التً تلً فمس 

أن تصل التً تمر بعدة تغٌرات فسلجٌة لبل  Larvaeبالٌرلة  Eggالبٌضة 

الى مرحلة النضج ثم تنسلخ الٌرلة عن طور ساكن ال ٌتغذى هو طور 

ولبل   Adultثم تنسلخ االخٌرة متحولة الى الطور الكامل  Pupaالعذراء 

نهاٌة الطور الٌرلً تتولف الٌرلة عن التغذٌة وتسمى حٌنها بالطور ما لبل 

 كما فً حشرات رتبة حرشفٌة االجنحة.   Pre Pupaالعذراء 

Egg → Larvae→ Pupa→ Adult 
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      Insect  Ordersالرتب احلشــــــــــــــــــــــــرية 

 ػذ٣ٔخ اُزطٞس(  Apterygota (  جحث صف الحشرات عذيم االجنحة  -أ

 Order : Thysanuraسرجخ راد اُزٗت اُؾؼش١       .1

    Order : Collembolaسرجخ راد اُزٗت اُوـــــبكض  .2

            Order : Proturaسرجخ ا٤ُٝــــــــــبد اُزٗت  .3

 

  Pterygotaجحث صف الحشرات المجنحــــــــــــة   -ة

) ٗبهقخ اُزطٞس  Expterygotaاُؾؾشاد خبسع٤خ االع٘ؾخ   (1

Hemimetabolous ) 

 Or: Ephemeropteraرتبة ذباب ماٌو             ( أ

 Or: Odonataرتبة الرعاشات    ( ة

 Or: Blattariaرتبة الصراصر     ( د

 Or: Mantodeaرتبة فرس النبً   ( س

 Or: Phasmidaرتبة الحشرات العصوٌة           ( ط

 Or: Orthopteraرتبة مستمٌمة االجنحة         ( ػ

 Or: Isopteraرتبة متساوٌة االجنحة         ( ؿ

 Or: Dermapteraرتبة جلدٌة االجنحة         ( د

 Or: Embiopteraرتبة غازالت االنفاق        ( ر
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 Or: Plecopteraرتبة منثنٌة االجنحة          ( س

 Or: Psocopteraرتبة لمل الكتب           ( ص

 Or: Zorapteraرتبة الزورابترا   ( ط

 Or: Mallophagaرتبة الممل المارض  ( ػ

 Or: Anopluraرتبة الممل الماص    ( ؿ

 Or: Thysanopteraرتبة هدبٌة االجنحة   ( ك

 Or: Hemipteraرتبة نصفٌة االجنحة         ( ه

 Or: Homopteraرتبة متشابهة االجنحة         ( ظ

 

    Endopterygotaاُؾؾشاد داخ٤ِخ االع٘ؾخ  .2

   Holometabolousًبِٓخ اُزطٞس        

 Egg → Larvae→ Pupa→ Adult 

      Or : Neuropteraرتبة شبكٌة االجنحة                    -1

  Or : Mecopteraرتبة الذباب العمرب                         -2

       Or : Coleopteraرتبة غمدٌة االجنحة                    -3

            Or : Hymenopteraرتبة غشائٌة االجنحة           -4

                              Or :Trichopteraرتبة ذباب لاٌس      -5

                      Or : Lepidopteraة   رتبة حرشفٌة االجنح -6

 Or : Siphonapteraرتبة خافٌة االجنحة )رتبة البراغٌث(   -7

                                  Or : Dipteraرتبة ثنائٌة االجنحة    -8
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                               Or : Strepsiteraرتبة سترٌبسٌبترا    -9
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 )المحاضرة الثالثت (

 التشريح اخلارجـــــــــــــي للحشرات

ك٢ اُؾشواد ٤ٌِٜٛب اُوئ٤س٢ اُن١ ٣وبثَ   ٣Integumentؼل علاه اُغسْ 

ا٤ٌَُٜ اُؼظ٢ٔ ك٢ اُلوو٣بد ٝٛٞ اًضو االعٜيح ٓالئٔخً ُغسْ اُؾشوح ، ًٔب 

اُزو٤ًج٤خ  ٝاُٞظ٤ل٤خ إم رزظَ ثٚ ػضالد  ٣ٔضَ اًجو هله ٖٓ اُزؾٞهاد

اُؾشوح ضٖٔ آبًٖ ٓ٘بسجخ ك٤ٚ ك٤ظجؼ عسٜٔب ه٣ٞبً ٓزٔبسٌبً ٝؽ٤ضٔب ٝعلّ 

 -علاه اُغسْ كأٗٚ ٣ز٤ٔي ا٠ُ صالس ٌٓٞٗبد ٛـــــــــــــــــــــــ٢ :

 Epidermis ـــرةـــالبشٝٛٞ اُقبهع٢ ، صْ   Cuticle الكيــــــــــــــــــوتكل )اجلّليد(

ٝٛٞ اُغيء اُن١ ٣وٟ   Besement Membrane والغشـــــــــــاء القاعدي، 

ثسُٜٞخ ٖٓ علاه اُغسْ ٝٛٞ ا٤ٌُٞرٌَ أُلظ٢ِ اُو١ٞ اُن١ ٣ـط٢ اُغسْ 

ٝاُن١ اْٛ  ExosKeletonٖٓ اُقبهط ٝاُن١ ٣ٌٕٞ ٤ٌِٛٚ اُقبهع٢ 

خ ًبٗذ أّ ٝظبئلٚ ٛٞ ؽٔب٣خ االػضبء اُلاف٤ِخ ٖٓ أُؤصواد اُقبهع٤خ ث٤ئ٤

ؽ٣ٞ٤خ ًٔب ٣شزوى ك٢ ًض٤و ٖٓ اُ٘شبطبد اُٜبٓخ ًبُزـن٣خ ٝاُؾوًخ 

ٝاُزٌبصو.    ُغلاه عسْ اُؾشوح ٓوٝٗخ ٓؾلٝكح ٌُ٘ٚ ؿ٤و هبثَ ُِزٔلك اال ك٢ 

رِي اُظبٛوح اُز٢ ٣زْ فالُٜب    Ecdysisاُلزوح اُز٢ ر٢ِ ػ٤ِٔخ االٗسالؿ 

اُغسْ ٖٓ طلبئؼ طِجخ  رـ٤و ٛنا اُغلاه ثأفو اًضو ارسبػبً . ٣زٌٕٞ علاه

رزوبثَ ك٢ ٓ٘بطن افوٟ ؽ٤ش ٣ظجؼ اُغلاه ؿشبئ٤بً ٝٓوٗبً كز٘شأ ثنُي اُغسْ 

اُز٢ رزظَ ثجؼضٜب اُجؼض ثٞاسطخ اؿش٤خ هه٤وخ ٝٓوٗخ رؼوف ثبالؿش٤خ 
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رٌست اُغسْ ٓوٝٗخ  Inter Segmental Membranesٓب ث٤ٖ اُؾِوبد 

٘ل اُزـن٣خ أٝ ٝهذ رغٔغ ٝرسبػل اُؾشوح ػ٠ِ اُؾوًخ ٝاالُزٞاء ٝاالٗزلبؿ ػ

اُج٤ض ك٢ أُج٤ض ًٔب رٌٖٔ ؽِوبد اُغسْ ٖٓ إٔ رزلافَ رِسٌٞث٤بً ػ٘ل 

اٌٗٔبش ٛنٙ االؿش٤خ أٝ رزجبػل ػ٘ل اٗجسبطٜب، ًٔب ٣ٌٖٔ إ رزجبػل اُظل٤ؾخ 

ػٖ اُظل٤ؾخ اُجط٤٘خ ُٜب  Tergum بالترجـــــتاُؼ٣ِٞخ ُِؾِوخ ٝاُز٢ رس٠ٔ 

ٝثنُي ػ٘لٓب ٣٘جسظ اُـشبئبٕ اُغبٗج٤بٕ   Sternum  بالسترنيمٝاُز٢ رس٠ٔ 

 .  Pleura البلورا أُٔزلإ ث٤ٜ٘ٔب ٝاُز٢ رلػ٠ ثـشبء

       Stractur of Bodywallـــــركيب جـدار اجلسم ــــــــتــــ

٣قزِق سٔي علاه اُغسْ ك٢ اُؾشواد ثبفزالف اٗٞاػٜب كٜٞ ٣زواٝػ ث٤ٖ 

ٓب٣ٌوٕٝ = ٓب٣ٌوٕٝ( ) ا  1اهَ ٖٓ ٓب٣ٌوٕٝ ) اهَ ٖٓ 
 

    
ِْٓ ( ا٠ُ  

ثضغ ِٓٔزواد ، ًٔب هل ٣قزِق اُسٔي ا٣ضبً ٖٓ ٓ٘طوخ ا٠ُ افوٟ ك٢ ٗلس 

اُؾشوح ًٝٔب مًو كئٕ علاه عسْ اُؾشوح ٣زوًت ٖٓ صالس طجوبد 

ٓورجــــــخ ٖٓ اُقبهط ا٠ُ اُلافَ ٢ٛ ) ا٤ٌُٞرٌَ ٝاُجشوح ٝاُـشبء 

 اُوبػل١(.

   Cuticle الكيــــــــــــــــــوتكل )اجلّليد( 

ٝٛٞ اُطجوخ اُقبهع٤خ ُِغسْ م١ اُظالثخ أُؼوٝكخ ٝإٌُٔٞ ٤ٌَُِٜ 

اُقبهع٢ ُِؾشوح ، ٝا٤ٌُٞرٌَ ػجبهح ػٖ طجوخ ؿ٤و ف٣ِٞخ رزٌٕٞ اسبسبً ٖٓ 

ٓبكح ٓؼولح اُزو٤ًت ٗبرغخ ٖٓ ارؾبك اٌُب٣ز٤ٖ ٓغ اُجوٝر٤ٖ رلوىٛب اُطجوخ 
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ث٘ظق اُٞىٕ اُغبف  اُز٢ رؾزٜب ٢ٛٝ اُجشوح اُلاف٤ِخ ٣ٝوله ا٤ٌُٞرٌَ

ُغسْ اُؾشوح ٣ٝوسْ ا٤ٌُٞرٌَ ا٠ُ طجوز٤ٖ ماد طلبد طج٤ؼ٤خ ٤ٔ٤ًٝبئ٤خ 

 -فبطـــــــــخ ٢ٛ :

٢ٛٝ طجوخ هه٤وخ فبهع٤خ ال   Epicuticleالكيـــــــــــــوتكل السطحي   -أ

ٓب٣ٌوٕٝ ٝال رؾز١ٞ ػ٠ِ ٓبكح اٌُب٣ز٤ٖ ر٘وسْ ٛنٙ اُطجوخ  4ري٣ل سٌٜٔب ػٖ 

ا٠ُ صالس طجوبد ػ٠ِ االهَ اُقبهع٤خ ٜٓ٘ب رلػ٠ ك٢ ثؼض اُؾشواد 

ٝاُز٢ رزٌٕٞ ٖٓ ٓظله ثوٝر٢٘٤  Cement Layerثبُطجوخ االسٔ٘ز٤خ 

ك٢٘ٛ ٣ٝؼزول إٔ ٝظ٤لزٜب ٛٞ ؽٔب٣خ اُطجوخ اُز٢ ر٤ِٜب ٖٓ اُقلش ، ٝاُطجوخ 

  Wax Layerاُضب٤ٗخ ٢ٛ اُطجوخ اُٞسط٠ اُز٢ رؼوف ثبُطجوخ اُشٔؼ٤خ 

ٓ٘غ كولإ أُبء ٖٓ عسْ اُؾشوح ، أٓب اُطجوخ ٢ٛٝ ماد ا٤ٔٛخ فبطخ ك٢ 

 Proteinاُضبُضخ كزؼوف ثبُطجوخ اُلاف٤ِخ أٝ ا٤ٌُٞرٌَ اُسطؾ٢ اُجوٝر٢٘٤ 

Epicuticle . 

٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ػلح طجوبد    Pro Cuticleوتكل االولـــــي ــــــــــالكي -ب

اال٢ُٝ ا٠ُ  ٓزوأًخ رٔزل ثٔٞاىاح ا٤ٌُٞرٌَ اُسطؾ٢ ٣ٝ٘وسْ ا٤ٌُٞرٌَ

  Exocuticleٝكاً٘خ ٢ٛ ا٤ٌُٞرٌَ اُقبهع٢  ٓوٞاٙطجوز٤ٖ ) طجوخ فبهع٤خ 

(  Endocuticleٝطجوخ كاف٤ِخ ٓوٗخ ٝاكزؼ ُٞٗبً ٢ٛ ا٤ٌُٞرٌَ اُلاف٢ِ 

 ٣ٝؼزول إ ٤ًِٜٔب ماد رو٤ًت ٤ٔ٤ًبئ٢ ٝٛٞ ثوٝر٤٘بد ٓزؾلح ٓغ اٌُب٣ز٤ٖ.
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   Hypodormis   البشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الداخليت

رزٌٕٞ اُجشوح اُلاف٤ِخ ٖٓ طجوخ ٝاؽلح ٖٓ اُقال٣ب اُؾ٤خ اُز٢ ٣ظؼت رؾل٣ل 

اُلٞاطَ ث٤ٜ٘ب ٣ٝٞعل ث٤ٖ فال٣ب اُجشوح اُلاف٤ِخ ثؼض اُقال٣ب ا٤ُٔٔيح 

اُـ٤و اُؼبك١ ؽ٤ش إ اؿِجٜب مٝ ٗشبط ؿل١ ًزِي اُز٢ رلوى سبئَ  ُشٌِٜب

اُز٢  Trichogen Cells االٗسالؿ أٝ اُقال٣ب أُُٞلح ُِشؼ٤واد اُؾس٤خ 

٣غبٝهٛب ػبكح ف٤ِخ افوٟ ٓزؾٞهح ٢ٛ اُق٤ِخ أُُٞلح ُـشبء اُشؼوح 

Tormoen Cell  ٟٝهل رٞعل ػالٝح ػ٠ِ ٛنٙ اُقال٣ب اُـل٣خ فال٣ب افو

اُز٢ رغؼَ ٖٓ   Sense Cellsرغبٝهٛب ٢ٛ اُقال٣ب اُؼظج٤خ اُؾس٤خ 

ٝإ ٝظ٤لخ فال٣ب   Sense Organsاُشؼ٤وح ػضٞ ٖٓ اػضبء اُؾس 

اُلاف٤ِخ ػل٣لح كٜٔ٘ب اكواى ا٤ٌُٞرٌَ ٝاكواى سبئَ االٗسالؿ ًٔب إ  اُجشوح
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اكواىارٜب رسبػل ػ٠ِ اُزئبّ اُغوٝػ أٝ رلوى ٓٞاك عبمثخ ُِغ٘س االفو أٝ 

 ُطوك االػلاء.

   Membrane    الغشــــــــــــــــــــــــــــــــاء القاعدي

ٝٛٞ طجوخ ٖٓ ٗس٤ظ ضبّ رٔزل اسلَ طجوخ اُجشوح اُلاف٤ِخ ٝؽٍٞ اال٤ُبف 

اُؼض٤ِخ أُزظِخ ثغلاه اُغسْ ًٔب رٔزل ا٤ُٚ أٝ رقزوهٚ اُوظ٤جبد اُٜٞائ٤خ 

Tracheoles  ٣ٝزٌٕٞ اُـشبء اُوبػل١ ٖٓ طجوخ ف٣ِٞخ ػل٣ٔخ اُشٌَ ٣جِؾ ،

ٛلاة ٓب٣ٌوٕٝ ٣ٝٞعل ػ٠ِ علاه اُغسْ ك٢ اُؾشواد ا 1سٌٜٔب ؽٞا٢ُ 

 Spinesٝشؼو صبثذ أٝ ٓزؾوى كبُضبثذ ٝك٤ٚ االشٞاى  Scalesٝؽواشق 

اُز٢ رٞعل ػ٠ِ اهعَ ًض٤و ٖٓ اُؾشواد  Spursٝأُزؾوى ٝك٤ٚ أُٜب٤ٓي 

٢ٛٝ رشجٚ االشٞاى ك٢ اُزو٤ًت اال اٜٗب ٓزظِخ ثبُغِل ارظبالً ٓلظ٤ِبً .      

وٜب ٜٗب٣بد رزؾٞه اُشؼوح ُزؤك١ ٝظبئق ٓقزِلخ ٝرٌٕٞ ؽس٤خ ػ٘لٓب رواك

ػظج٤خ ُزؾس ثبُؾوًخ أٝ اُشْ أٝ اُنٝم ،أٝ ؿل٣خ ؽ٤٘ٔب رواكوٜب ؿلح 

إلكواى ٓٞاك ٓل٤لح ٝثظٞهح ػبٓخ كبٕ ٝظ٤لخ اُشؼوح ٝاُؾواشق ٢ٛ اُٞهب٣خ 

ضل اُزـ٤واد اُغ٣ٞخ أٝ االػلاء اُطج٤ؼ٤خ االفوٟ ًٔب هل رسبػل اُؾشوح 

 ػ٠ِ اُط٤وإ أٝ رسبػلٛب ػ٠ِ اُؼّٞ ك٢ أُبء.
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   Ecdysisنســــــــــــــــــــــالخ    اال

٣ٔو اُغلاه اُقبهع٢ ُِؾشوح ث٘شبطبد كٝه٣خ طٞاٍ ؽ٤برٜب ٝاثوى ٛنٙ 

اُول٣ْ .            زقِض اُلٝه١ ٖٓ ا٤ٌُٞرٌَثبُاُزـ٤واد ٢ٛ رِي اُز٢ رزظَ 

٣ؾلس االٗسالؿ ػبكح ك٢ اطٞاه اُؾشواد اُـ٤و اٌُبِٓخ أٓب اما ٝطِذ 

طٞه اُجِٞؽ كإٔ فبط٤خ اُ٘ٔٞ أُورجطخ ثبالٗسالؿ رزٞهق ػبكح ً ُزجلأ 

ٓوؽِخ اُجِٞؽ ٣ٝقزِق ػلك ٓواد االٗسالؿ ك٢ االطٞاه اُ٘ب٤ٓخ ؽست ٗٞع 

٤ٖ ًَ اٗسالف٤ٖ ٓزؼبهج٤ٖ اُؾشوح ٣ٝطِن ػ٠ِ أُلح اُز٢ رٔض٤ٜب اُؾشوح ث

( .                                                                    Stadiumثلزوح ) 

رجلأ اُؾشوح هجَ االٗسالؿ ثبُزٞهق ػٖ اُزـن٣خ ٝاُؾوًخ ؽ٤ش ٣زْ اٗلظبٍ 

ٝرجلأ فال٣ب اُجشوح اُلاف٤ِخ ك٢  Apolysisاُجشوح ػٖ ا٤ٌُٞرٌَ اُول٣ْ 

َ اُغل٣ل ثلًء ثب٤ٌُٞرٌَ اُسطؾ٢ ٣ؼوجٚ ا٤ٌُٞرٌَ اال٢ُٝ إكواى ا٤ٌُٞرٌ

ٝثٔغوك اًزٔبٍ ا٤ُخ اكواى ا٤ٌُٞرٌَ اُغل٣ل ٣جلأ سبئَ االٗسالؿ ثبُ٘شبط 

٤ُٜظْ ا٤ٌُٞرٌَ اُول٣ْ ٕ ٝهجَ اُزقِض ٖٓ ا٤ٌُٞرٌَ اُول٣ْ ٓجبشوح رزوست 

طجوخ ٖٓ اُشٔغ ػ٠ِ سطؼ ا٤ٌُٞرٌَ اُسطؾ٢ اُغل٣ل ٤ِ٣ٜب روست طجوخ 

خ ثٞاسطخ فال٣ب اُجشوح اُلاف٤ِخ صْ رجلأ ػ٤ِٔخ اُزقِض ٖٓ ا٤ٌُٞرٌَ اسٔ٘ز٤

ؽ٤ش رجلأ اُؾشوح ثي٣بكح  Ecdysisاُول٣ْ ٝاُز٢ رؼوف ثؼ٤ِٔخ االٗسالؿ 

ؽغٜٔب ػٖ طو٣ن اثزالع اُٜٞاء ٝأُبء ا٠ُ كافَ أُؼ٢ّ ا٠ُ عبٗت روِض 

اُؼضالد ك٤زٔيم ا٤ٌُٞرٌَ اُول٣ْ ػ٠ِ فطٞط اُضؼق اُز٢ رؼوف 

٢ٛٝ اُقطٞط االسبس٤خ ُزٔيم  Ecdysal  Linesاالٗسالؿ ثقطٞط 

ا٤ٌُٞرٌَ ٝهل رٞعل ٓٞاك ٓقبط٤خ ٤ُ٘خ ػ٠ِ اُسطؼ اُلاف٢ِ ٖٓ ا٤ٌُٞرٌَ 
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أُسِـ رسبػل ك٢ فوٝط اُؾشوح ٝثٔغوك إ رزؾوه اُؾشوح ٖٓ ا٤ٌُٞرٌَ 

اُول٣ْ ٣ٔزلك ا٤ٌُٞرٌَ اُغل٣ل أُوٕ ٗسج٤بً ُٝٞ ُلزوح هظ٤وح ػٖ طو٣ن 

أُ٘بطن ا٤ُِ٘خ ٖٓ  كززٔلُلّ ٝروِض اعياء اُغسْ أُقزِلخ اىك٣بك ضـظ ا

ا٤ٌُٞرٌَ رؾذ ٝطأح ٛنا اُضـظ ،  ثٜنٙ اُطو٣ن ٣زـ٤و ؽغْ اُغسْ ك٢ 

ٝهذ ّٝع٤ي ثؼل مُي ٣زظِت ا٤ٌُٞرٌَ اُغل٣ل سو٣ؼبً ثٔسبػلح ٛوٕٓٞ فبص 

اُن١ ٣لوى ك٢ اُلّ  ثٞاسطخ فال٣ب ػظج٤خ ٓلوىح        ٣Burciconســـــ٠ٔ 

 ٔـ ًٝنُي اُؼول اُؼظج٤خ ُِظله ٝاُجطٖ .ك٢ اُ
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 ) المحاضرة الرابعت (

       Body Regionsمناطق اجلسم او اقسام اجلسم 

 

 Body regions of the insect الحشرة جسم ناطقم

٠زىْٛ جؽُ اٌحشطح ِٓ حٍمبد ػسز٘ب ػشطْٚ ٚ٘صٖ اٌحٍمبد رزجّغ ٌزىْٛ 

 ثالس ِٕبغك ضئ١ؽ١خ ٟ٘ :

 ويتكون مه ستت حلقاث مندمجت . Headالرأس     .1

 ويتكون مه ثالث حلقاث. Thoraxالصدر     .2

 ويتكون مه إحدى عشر حلقت.  Abdomenالبطه     .3

ً فٟ  ٠ٚزصً ثىً حٍمخ ِٓ حٍمبد اٌجؽُ ظٚج ِٓ اٌعٚائس ٠ىْٛ ٚاظحب

اٌج١ٕٓ ٌٚىٓ ررزفٟ أٚ ررزعي ثؼط ٘صٖ اٌعٚائس ثؼس ذطٚج اٌحشطح ِٓ 

 اٌج١عخ.
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 Head and its appendages الرأس وزوائده 

٠زطوت ضأغ اٌحشطح ِٓ ػسز ِٓ اٌصفبئح رىبز رٍزحُ ثؼعٙب ثجؼط رّبِبً 

ً ٠ؼطف ثـ ػٍجخ اٌطأغ رحّٟ األجعاء اٌزٟ فٟ  ً صٍجب ً ِزّبؼىب ١ٌزىْٛ غالفب

زاذٍٙب ٚأّ٘ٙب اٌّد. ٕٚ٘بن صؼٛثخ وج١طح جساً فٟ ر١١ّع ػسز حٍمبد اٌطأغ 

اٌج١ٕ١ٕخ.  اٌؽزخ ألٔٙب إٔسِجذ ِغ ثؼعٙب ٌٚىٓ ٠ّىٓ ر١ّع٘ب فٟ األغٛاض

زًّ ٠ٚفصً اٌطأغ ػٓ اٌصسض جعء غشبئٟ ضل١ك ٘ٛ اٌؼٕك ٠ٚش

ِعزٚجخ رؼًّ وٕمطخ إرصبي أٚ إضرىبظ ث١ٓ اٌطأغ ٚاٌصسض األِبِٟ.  ػٍٝ

٠ٚحًّ اٌطأغ أػعبء اٌحػ ٟٚ٘ ظٚجبً ِٓ لطْٚ اإلؼزشؼبض ٚظٚجبً ِٓ 

 اٌؼ١ْٛ اٌّطوجخ ٚلس رٛجس ػ١ْٛ ثؽ١طخ، وّب ٠حًّ أجعاء اٌفُ.

 :  Head capsule علبة الرأس

 :رزطوت ػٍجخ اٌطأغ ِٓ اٌصفبئح ا٢ر١خ

 :مه السطح العلوي أو األمامي-أ

: ٟٚ٘ ػجبضح ػٓ إٌّطمخ اٌظٙط٠خ ِٓ اٌطأغ Epicranium اٌجّجّخ-1

ٚرغطٟ اٌطأغ ِٓ أػٍٝ ٚرّزس إٌٝ اٌرٍف حزٝ ِٕطمخ اٌثمت اٌّؤذطٞ، 

اٌجّجّٟ اٌصٞ فٟ اٌٛؼػ اٌسضظ  -فٟ أغٍت اٌحشطاد–٠ٚمؽُ اٌجّجّخ 

٠زفطع إٌٝ فطػ١ٓ ٠زجٙبْ إٌٝ األِبَ أٚ إٌٝ أؼفً )حؽت ارجبٖ اٌطأغ( 

٠ؼطفبْ ثـ اٌسضظ٠ٓ اٌجج١١ٙٓ ٚاٌججٙخ ٟ٘ اٌجعء اٌّحصٛض ث١ٓ ٘ص٠ٓ 

 اٌفطػ١ٓ ِٓ األِبَ ٠ٚحًّ اٌؼ١ٓ اٌجؽ١طخ اٌٛؼط١خ.
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: ٟٚ٘ ػجبضح ػٓ اٌجعء اٌؼٍٛٞ ِٓ اٌجّجّخ فٛق Vertexلّخ اٌطأغ -2

 ِجبشطح ث١ٓ اٌؼ١ٕ١ٓ اٌّطوجز١ٓ.اٌججٙخ 

: ٟٚ٘ اٌجعء اٌع١ك اٌصٞ ٠مغ أؼفً اٌججٙخ ِجبشطح Clypeusاٌسضلخ -3

 ٚرحًّ فٟ أؼفٍٙب اٌشفخ اٌؼ١ٍب.

: ٟٚ٘ اٌجعء اٌصٞ ٠ٍٟ اٌسضلخ ِجبشطح ِٓ أؼفً وُ Labrumاٌشفخ اٌؼ١ٍب -4

 أٔٙب رغطٟ اٌفى١ٓ اٌؼ١٠ٍٛٓ ِٓ األِبَ.

وً اٌّؽبحخ اٌجبٔج١خ أؼفً ٚذٍف اٌؼ١ٕ١ٓ : ٚرشًّ Gena)اٌرس (  اٌٛجٕخ-5

 ػٍٝ وً جبٔت ، ٠ٚزصً ثٙب وً ِٓ اٌفى١ٓ اٌؼ١٠ٍٛٓ )اٌٍح١١بْ(

: ٚ٘ٛ اٌجعء اٌصٞ ٠صً ث١ٓ لّخ اٌطأغ ٚاٌطلجخ ِٓ Occiptاٌمفب -6

 اٌرٍف.

 ِٓ اٌؽطح اٌؽفٍٟ أٚ اٌرٍفٟ: -ة

 اٌجّجّخ: رّزس ٔحٛ اٌرٍف حزٝ اٌثمت اٌّؤذطٞ. -1

: ٚ٘ٛ اٌفزحخ اٌزٟ ٠ّط ِٕٙب Occiptal foramenاٌثمت اٌّؤذطٞ  -2

اٌّطئ ٚاٌحجً اٌؼصجٟ ٚرزصً حٛافٙب ثبٌؼٕك اٌغشبئٟ اٌصٞ ٠طثػ اٌطأغ 

 ثبٌصسض.

ٚرٛجس فٟ ٚؼػ ِمسِخ اٌطأغ ِٓ أؼفً ، ٟٚ٘ Labiumاٌشفخ اٌؽفٍٝ:  -3

 رحًّ اٌّالِػ اٌشف٠ٛخ.

اٌّٛجٛز٠ٓ ػٍٝ  : ّٚ٘ب ػجبضح ػٓ اٌجعئMaxillaeٓ١اٌفىبْ اٌؽف١ٍبْ  -4

 جبٔجٟ اٌشفخ اٌؽفٍٝ ٠ٚحًّ وً ِّٕٙب ٍِّؽبً فى١بً.
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 منظر أمامي لرأس الجرادة                        

 

 الرأس أوضـــــــــــــاع

ً إلرجبٖ ِحٛض٘ب  ٚاٌطأغ فٟ اٌحشطاد ٠ّىٓ رمؽ١ّٙب إٌٝ ػسح أٔٛاع رجؼب

 اٌطٌٟٛ ِٚٛظغ أجعاء اٌفُ ف١ٙب إٌٝ :

٠ىْٛ اٌّحٛض اٌطٌٟٛ   :Prognathous   فم أماميترأس ذو أجزاء  -1

ٌٍطأغ ػٍٝ إِزساز اٌّحٛض اٌطٌٟٛ ٌٍجؽُ ٚرىْٛ أجعاء اٌفُ أِب١ِخ اٌٛظغ 

 وّب فٟ اٌؽٛغ ، إًٌّ األث١ط.

 ٠ىHypognathousْٛ:    : ) عموديت (  رأس ذاث أجزاء فم سفليت -2

ً ػٍٝ اٌّحٛض اٌطٌٟٛ ٌٍجؽُ ٚرىْٛ أجعاء  اٌّحٛض اٌطٌٟٛ ٌٍطأغ ػّٛز٠ب

 اٌفُ ػٍٝ اٌجٙخ اٌجط١ٕخ )ؼف١ٍخ( وّب فٟ اٌجطاز ٚاٌصثبثخ إٌّع١ٌخ.

رأس ذاث اجزاء فم سفليت بطنيت )سفليت  -3

رٕحٕٟ اٌطأغ إٌٝ اٌرٍف ػٍٝ اٌؽطح : Opithognathous  مائلت(
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بِٟ ٌألضجً فٟ ٚظغ ث١ٓ اٌعٚج األِاٌجطٕٟ ٌٍحشطح ٚرٛجس أجعاء اٌفُ 

 ظاد األٚضاق ٚاٌجمخ اٌرعطاء.بفِبئً وّب فٟ ل

 

 

 

 

 

 

 Antennaeار ـــــــقرون اإلستشع

ِٓ أُ٘ ١ِّعاد اٌحشطاد ٘ٛ ٚجٛز ظٚج ِٓ لطْٚ اإلؼزشؼبض رزصً 

 ثبٌجعء األِبِٟ ِٓ اٌطأغ ث١ٓ اٌؼ١ٕ١ٓ اٌّطوجز١ٓ.

اإلؼزشؼبض ٚ٘ٛ ٠زحٛض إٌٝ ٠رطج وً لطْ ِٓ رج٠ٛف ٠ؼطف ثٕمطح لطْ 

أشىبي ِرزٍفخ ٚلس ٠رزعي فٟ ثؼط اٌحشطاد حزٝ ٠ىبز ال ٠زجبٚظ ٔسثخ 

 صغ١طح.

ٚرؼزجط لطْٚ اإلؼزشؼبض أػعبء حؽ١خ. فٟٙ ٌٍّػ وّب فٟ اٌجطاز أٚ ٌٍشُ 

وّب فٟ ثؼط أٔٛاع اٌصثبة ، أٚ ٌٍؽّغ وّب فٟ اٌجؼٛض. ٚٔبزضاً ِب ٔجس أٔٙب 

ٌزٕفػ فٟ ثؼط اٌرٕبفػ اٌّبئ١خ أٚ رزحٛض ٌزؤزٞ ٚظبئف أذطٜ ِثً ا

ٌٍمجط ػٍٝ األٔثٝ أثٕبء اٌزعاٚج. ٚفٟ ثؼط اٌحشطاد رٛجس فطٚلبً 

 ِٛضفٌٛٛج١خ فٟ لطْٚ اإلؼزشؼبض رفطق ث١ٓ اٌصوط ٚاألٔثٝ.
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 ٠ٚزطوت لطْ اإلؼزشؼبض ِٓ ثالثخ أجعاء ضئ١ؽ١خ ٟ٘:

ض ٚ٘ٛ ٚ٘ٛ اٌؼمٍخ األٌٚٝ أٚ اٌمبػس٠خ ٌمطْ اإلؼزشؼب Scape:   األصً    .1

 أغٛي اٌؼمً.

 ٚ٘ٛ اٌؼمٍخ اٌزب١ٌخ ٌألصً ٟٚ٘ أصغط ل١ٍالً ِٓ األصً. :Pedicel اٌؼٕك    .2

ٚ٘ٛ اٌجعء اٌجبلٟ ِٓ لطْ اإلؼزشؼبض  Flagellum: )اٌشّطاخ(  اٌؽٛغ    .3

٠ٚزىْٛ ػبزح ِٓ ػسز ِٓ اٌؼمً اٌزٟ لس رزحٛض ٌزىْٛ األشىبي اٌّرزٍفخ 

 سح فٟ ثؼط األح١بْ.ٌمطْٚ اإلؼزشؼبض ٚلس ٠ىْٛ ػمٍخ ٚاح

٠ٚٛجس فٟ اٌطأغ ػعالد لطْ اإلؼزشؼبض اٌزٟ رزصً ثمبػسح األصً، 

ٚ٘صٖ اٌؼعالد رّىٓ األصً أْ ٠زحطن ٚحسٖ، ثُ ػعالد أذطٜ ٔبشئخ 

ِٓ األصً رصً إٌٝ لبػسح اٌؼٕك ٌٚصٌه ٠ّىٓ ٌٍؼٕك أْ ٠زحطن ٚحسٖ 

ٌ ً حطوخ أ٠عبً. إّٔب اٌؽٛغ ١ٌػ ٌٗ ػعالد ذبصخ ثٗ ٠ٚؽزّس حطوزٗ رجؼب

 اٌؼٕك.

 

الشكل من حشرة إلى أخرى. تختلف قرون االستشعار اختالفًا عظيًما في 

:  يانواع قرون االستشعار في الحشرات ما يل ومن   
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إٌطبغبد      . 1 اٌر١ط١خ Filiform  اٌجطاز ٚ وّب فٟ   

اٌسل١ك أثٝ اٌصٌٛجبٟٔ. Clavate 2  وّب فٟ    

اٌطأؼٟ. Capitate   3 ِثً ذٕبفػ اٌجٍٛز وّب فٟ ثؼط اٌرٕبفػ   

اٌصثبثخ إٌّع١ٌخ ٟزاألض٠ؽ. Aristate 4. وّب فٟ   

اٌٛضلٟ. Lamellate 5 . وّب فٟ  ثؼط أٔٛاع ذٕبفػ اٌجؼً   

إًٌّ األث١ط  ؼمسٞاٌ. 6  أٚ  اٌمالز٠خ  Moniliform  وّب فٟ     

أثٝ زٚزح اٌحط٠طوّب فٟ   Pectinate 7  .ٟاٌّشط  

Plumose وّب فٟ شوط اٌجؼٛض   اٌط٠شٟ.  8 

اٌصطصطوّب فٟ    Pilose   9  .ٞاٌشؼط  

شثبثخ اٌر١ً اٌّرطاظٞ.  Stylate  11  وّب فٟ     

ٔحً اٌؼؽً    Geniculate  وّب فٟ    اٌّطفمٟ.  11 

إٌّشبضٞ.  Serrate 12  حفبضاد ؼ١مبْ االشجبض وّب فٟ    

ٌمعا زٚزح  . اٌّشط١خ اٌّعبػفخ  Bipectinate  13   وّب فٟ فطاشخ    

 

 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%A8%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%82%D9%8A%D9%82&action=edit&redlink=1
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 ) المحاضرة الخامست(

        The Eyesالعيــــــىن 

 ٠ٛظذ ٔٛػاْ ِٓ اٌؼ١ْٛ فٟ اٌحششاخ ٟ٘ : 

 : وتقسم اىل    Ocelliالعيون البسيطة  . 1

   Dorsal  ocelli  العيىن البسيــــــــــــــــــطت الظهريتأ/ 

فٟ لّح اٌشاط  ٚذٛظذ فٟ اٌحششاخ اٌىاٍِح ٚاٌحٛس٠اخ ٚذمغ ػٍٝ اٌعٙٗ

ٚػذد٘ا شالشح ِٚٛصػح تشىً ِصٍس لاػذذٗ اٌٝ االػٍٝ ٚٚظ١فرٙا ذٕث١ٗ 

 اٌحششج اٌٝ ٚظٛد اٞ اشش ٌٍؼٛء ِّٙا واْ تغ١طا 

   Laterol   ocelli      ب/ العيىن البسيـــــطت الجاوبيت

ٟٚ٘ ِٓ إٌٛع ٚح١ذ اٌؼذعح ذٛظذ فٟ ا١ٌشلاخ ػٍٝ ظأثٟ اٌشأط ٚظ١فرٙا 

 ذ١١ّض اٌؼٛء ٚاٌظالَ 

      The Compoundالعيون املركبة . 2

ٚذٛظذ فٟ اٌحششاخ اٌىاٍِح ٟٚ٘ صٚض ٚاحذ ِٓ اٌؼ١ْٛ ذمغ وً ِٕٙا ػٍٝ 

ظأثٟ اٌشاط ٚلش٠ٕح اٌؼ١ٓ ذرىْٛ ِٓ ٚحذاخ تظش٠ح عذاع١ح اٌشىً وً 

ٚاحذج ِٕٙا ػثاسج ػٓ ػذعح ٚفائذج ٘زٖ اٌؼ١ْٛ ٌٍحششاخ ٘ٛ ٌر١١ّض شىً 

 ٚحشوح ِٚىاْ االش١اء ٚوزٌه سؤ٠ح االظظ
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 يطةالعيون المركبة والبس

 

 Mouth parts     أجزاء الفم

  

 ذرشوة أظضاء اٌفُ أعاعاً ِٓ األظضاء اٌرا١ٌح:

 Labrumشفح ػ١ٍا  -أ

  Mandibles  صٚض ِٓ اٌفىٛن اٌؼ٠ٍٛح -ب

 Maxilldeصٚض ِٓ اٌفىٛن اٌغف١ٍح ) اٌّغاػذج (  -ظـ

 Labiumشفح عفٍٝ  -د

 ٠ٚHypopharynxخشض ِٓ أسػ١ح اٌفُ ظضء آخش ٠طٍك ػ١ٍٗ اٌٍغاْ 
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ٚلذ ذحذز تؼغ اٌرحٛساخ فٟ شىً ٚذشو١ة ٘زٖ األظضاء ، أٚ أح١أاً 

  ذىْٛ ِخرضٌح ذثؼاً ٌطث١ؼح ذغز٠ح اٌحششج ٚٔٛع اٌغزاء.

 مــــــأجزاء الف  وحتورات  أنواع

ِغ ذطٛس ػاداخ االغرزاء اٌّخرٍفح ت١ٓ اٌشذة اٌؼ١ٍا، تشرٝ اٌٛعائً ٌرالئُ 

ً أخشٜ ِٓ اٌغزاء ٚػاداخ االغرزاء. ٚػٍٝ رٌه فمذ ٔشأخ ػذج  أٔٛاػا

، أٚ الخرشاق واإلعفٕطذحٛساخ ٌّض اٌغزاء اٌغائً أٚ ٌؼمٗ أٚ اِرظاطٗ 

 أٔغعح إٌثاخ أٚ اٌح١ٛاْ الِرظاص ػظاسذّٙا.

 قارضت :( أجزاء الفم ال1)

األِش٠ىٟ ٚ٘ٛ اٌرشو١ة األعاعٟ )اٌّصاٌٟ( ألظضاء  شطش ٠ٚٛظذ فٟ اٌظ

 ويتكىن مه :اٌفُ فٟ اٌحششاخ . 

شفٗ ػ١ٍا: ػثاسج ػٓ طف١حح سل١مح ٠ٛظذ تٙا شك فٟ ِٕرظف اٌحافح  -أ

 األِا١ِح ٚذرظً تاٌذسلح ِٓ اٌعٙح اٌغف١ٍح.

اٌى١ر١ٓ اٌظٍة ٚذحًّ اٌفىاْ اٌؼ٠ٍٛاْ: وً ِّٕٙا ػثاسج ػٓ ورٍح ِٓ  -ب

ً فٟ ؽشفٙا  ً ؽاحٕا ً ل٠ٛح فٟ ؽشفٙا األِاِٟ ٚعطحا حافرٙا اٌذاخ١ٍح أعٕأا

اٌخٍفٟ ٠ٚرحىُ فٟ حشوح وً فه ػؼالخ ل٠ٛح ِمشتح ِٚثؼذج . ٠ٚرحشن 

 حشوح ظأث١ح

يتكىن مه الصفائح اٌفىاْ اٌغف١ٍاْ اٌّغاػذاْ: وً فه ِغاػذ  -ظـ

 الكيتيىيت اآلتيت:
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 ٛ اٌعضء اٌماػذٞ اٌزٞ ٠ظً اٌفه تاٌشأط.اٌماػذج : ٚ٘ -1

  ٠ٚحًّ تم١ح  اٌغاق: ظضء ؽ٠ًٛ ٔٛػاً ِا ٚ٘ٛ ٠رظً ِفظ١ٍاً ِغ اٌماػذج -2

 فىٟ(. ٍِّظأظضاء اٌفه اٌّغاػذ ) اٌخٛرج ، اٌشش٠حح، 

 اٌخٛرج : ٟٚ٘ اٌظف١حح اٌخاسظ١ح . -3

 اٌشش٠حح: اٌظف١حح اٌذاخ١ٍح ٟٚ٘ ِغٕٕح. -4

ٚ٘ٛ ِىْٛ ِٓ خّظ    اٌخٛرج تاٌغاق اذظاياٌفىٟ: ٠ٛظذ ػٕذ  اٌٍّّظ -5

 ػمً ٠ٚحًّ شؼٛساً وص١شج.

 االذعا٘اخٚاٌفه اٌغفٍٟ ٠رحشن فٟ ظ١ّغ 

صٚض ِٓ اٌضٚائذ اٌّّاشٍح فٟ ذشو١ثٙا  أذِاضاٌشفٗ اٌغفٍٝ: ٚذرىْٛ ِٓ  -د

 :وهي تتركة مه األجزاء اآلتيتٌٍفىٛن اٌّغاػذج 

 اٌعضء اٌماػذٞ اٌزٞ ٠ظً اٌشفٗ اٌغفٍٝ تاٌشأط.ذحد اٌزلٓ : ٚ٘ٛ     .1

 اٌزلٓ: ٚ٘ٛ اٌعضء اٌزٞ ٠ؼٍٛ ذحد اٌزلٓ.    .2

 فٛق اٌزلٓ: ٚ٘ٛ اٌعضء اٌزٞ ٠ٍٟ اٌزلٓ.    .3

 اٌٍغاْ )ظٍٛعا( : ػثاسج ػٓ صٚض ِٓ اٌظفائح اٌذاخ١ٍح اٌظغ١شج اٌحعُ.    .4

 اٌخاسظ١ح. ظاس اٌٍغاْ )تاساظٍٛعا( : ػثاسج ػٓ صٚض ِٓ اٌظفائح    .5

شف٠ٛاْ: ػٕذ لاػذج فٛق اٌزلٓ ٠ٛظذ حاًِ اٌٍّّظ اٌشفٛٞ ػٍٝ  ٍِّغاْ    .6

 وال اٌعأث١ٓ ٠ٚحًّ وً ِّٕٙا ٍِّغاً شف٠ٛاً ِىٛٔاً ِٓ شالز ػمً.
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اٌٍغاْ: ٚ٘ٛ ػثاسج ػٓ ٔرٛء ٔاذط ِٓ فشاؽ اٌفُ فٟ اٌٛعؾ ٚػ١ٍٗ ذفرح  -٘ـ

اْ ٠مَٛ ترحش٠ه اٌطؼاَ داخً اٌمٕاج اٌّشرشوح ا٢ذ١ح ِٓ اٌغذد اٌٍؼات١ح ٚاٌٍغ

 اٌفُ ٚوزٌه ذٛظذ ػ١ٍٗ أػؼاء حغ١ح ٌرزٚق اٌطؼاَ.

  

وّا ٟ٘ ِّصٍح فٟ أتٟ اٌذل١ك ٚاٌفشاػ. ذث١ٓ أْ  أجزاء الفم الماصت: -( 2) 

أظضاء اٌفُ ٘زٖ إّٔا ذظٍح ٌّض أٚ عحة اٌغزاء اٌغائً فمؾ. ٚذغرزٜ 

اٌحششاخ اٌرٟ ٌٙا أظضاء فُ ِصً ٘زٖ تاٌشح١ك اٌزٞ ذحظً ػ١ٍٗ ِٓ 

إال إٌٝ خشؽَٛ ِاص ؽ٠ًٛ ٌرعّؼٗ تٗ ،  ضال ذحرااألص٘اس، ِٚٓ شُ ٟ٘ 

اعرطاٌرا اعرطاٌح ػظ١ّح ، ٚذعرّؼاْ ِؼاً ٌٚزٌه فإْ خٛرذٟ اٌفى١ٓ لذ 

ٌىٟ ذىٛٔا رٌه اٌخشؽَٛ اٌّشغٛب ف١ٗ . ٠ٚٛظذ  ِشؼثحٚذؼّّٙا خطاؽ١ف 

ًّ ػٍٝ عطحٙا اٌذاخٍٟ ، ٠ٚىْٛ  فٟ وً ِٓ اٌخٛرذ١ٓ ١ِضاب ٠ّرذ ؽ١ٌٛا

ا١ٌّضاتاْ اٌمٕاج اٌغزائ١ح اٌرٟ ٠ُّرض اٌشح١ك ف١ٙا. ٠ٍٚرف ٘زا اٌخشؽَٛ أعفً 

تبيه أن مكىواث شُ ٠ٕفشد تؼغؾ اٌُ ػٕذ االعرؼّاي. اٌشأط ٚلد اٌشاحح، 

 أجزاء الفم األخري مختزلت تقريباً وهي:

اٌشفح اٌؼ١ٍا، ِخرضٌح إٌٝ طف١حح ِغرؼشػح ػ١مح ػٕذ اٌحافح اٌغف١ٍح     -

 ٌٍشأط.

 ٚذحد اٌثٍؼَٛ، غائثح و١ٍح. فىاْ اٌؼ٠ٍٛاْاٌ    -

تاٌخٛرذ١ٓ اٌّّذٚدذ١ٓ اٌفىاْ ، ِرحٛساْ ذحٛساً ػظ١ّاً، ّٚ٘ا ِّصالْ    -

 فى١١ٓ ِخرض١ٌٓ اخرضالً وث١شاً. ٍِّٚغ١ٓاِرذاداً ػظ١ّاً ٌرىٛٔا اٌخشؽَٛ 
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اٌشفح اٌغفٍٝ ، ٟٚ٘ ِخرضٌح إٌٝ ِعشد طف١حح تط١ٕح طغ١شج، ٚذحًّ    -

 .اٌرى٠ٛٓ  ظ١ذجشف١٠ٛٓ  ٍِّغ١ٓ

  

وّا ٟ٘ ِّصٍح فٟ شغاٌح ٔحً  : أجزاء الفم القارضت الالعقت -(  3) 

تٗ تشح١ك األص٘اس  ٌررغزٜاٌؼغً. ٌمذ ذىْٛ فٟ ٘زٖ اٌحششج خشؽَٛ ِاص 

، غ١ش أٔٙا لذ احرفظد فٟ ٔفظ اٌٛلد تاٌٍح١١ٓ اٌم١٠ٛٓ ِٓ اٌطشاص اٌماسع 

ً فٟ ذشى١ً اٌشّغ ٌثٕاء ِشؾ اٌؼغً. ٚػ١ٍه  ألٔٙا ذغرخذَ أظضاء اٌفُ أ٠ؼا

 ّا حغٕا اٌرى٠ٛٓ ٌٚىّٕٙا فمذا األعٕاْأْ ذرث١ٓ إراً أْ اٌٍح١١ٓ ، ٚ٘

اٌفى١ٓ ، ٠ٚرىْٛ وً ِّٕٙا ِٓ لاػذج اٌفه ٚعاق اٌفه ، ٚذحًّ األخ١شج 

فى١اً ِخرضالً. اٌشفح  ٍِّٚغإِّٙا خٛرج ؽ٠ٍٛح وإٌظً ٚشش٠حح أشش٠ح 

اٌغفٍٝ ، ٌٚٙا شذفراْ لاػذ٠راْ ، اٌزلٓ ٚفٛق اٌزلٓ ، ذذػّّٙا طف١حح 

ِغرؼشػح ٟ٘ اٌحضاَ ) ذشذىض ػٍٝ لاػذذٟ اٌفى١ٓ ػٍٝ اٌعأث١ٓ(. 

شذفاخ، ٚظاسا اٌٍغاْ 4اٌشف٠ٛاْ ؽ٠ٛالْ ٠ٚرىْٛ وً ِّٕٙا ِٓ  ٚاٌٍّّغاْ

ٔاْ اعرطاٌح ػظ١ّح ِخرضالْ إٌٝ فظ١ٓ طغ١ش٠ٓ ، ت١ّٕا اعرطاي اٌٍغا

ِى١ٔٛٓ ٌغأاً ؽ٠ٛالً ٌٗ شف١ح ػٕذ ؽشفٗ ذشثٗ اٌٍّؼمح . ٚاٌٍغاْ ِطٜٛ ذعاٖ 

إٌاح١ح اٌثط١ٕح ١ٌىْٛ أٔثٛتح أٚ لٕاج غزائ١ح ٠ُّرض ف١ٙا اٌشح١ك.ٚػٕذِا 

اٌشف٠ٛاْ ٚاٌٍغاْ ِؼاً وً ػٍٝ األخشٜ فشتّا  ٚاٌٍّّغاْذٕطثك اٌخٛرذاْ 

 ىٓ أْ ٠ٌٛط فٟ األص٘اس تؼّك.ذىْٛ ت١ٕأاً أٔثٛت١ّاً ل٠ٛاً ٠ّ
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وّا ٟ٘ ِّصٍح فٟ اٌزتاتح إٌّض١ٌح.  أجزاء الفم الماصت كاإلسفىج: -(4) 

ذٍؼك ٘زٖ اٌحششج اٌغزاء اٌغائً ػٕذ عطح ِا ، ٚ٘زا اٌغزاء إِا أْ ٠ىْٛ 

أطالً ػٍٝ شىً عائً أٚ أْ ذحٌٛٗ اٌحششج إٌٝ عائً تفؼً ٌؼاتٙا أٚ تغٛائً 

ٓ أْ أظضاء اٌفُ ذىْٛ خشؽِٛاً ِّذٚداً ٠رذٌٝ سأع١ّاً ذشظؼٙا ِٓ أِؼائٙا. ذث١

، ٌٚٙا شف١راْ أرٙائ١راْ ذشثٙاْ اإلعفٕط ، ٠ّٚىٓ ذ١١ّض شالز ِٕاؽك فٟ 

 ٘زا اٌخشؽَٛ:

اٌثٛص، ٠ٕٚرّٟ ِٓ إٌاح١ح اٌّشفٌٛٛظ١ح ٌٍشأط ، ٚ٘ٛ ِخشٚؽٟ اٌشىً  - 

ّح. ٚذغط١ٗ ِٓ األِاَ )اٌعٙح اٌظٙش٠ح ( طف١حراْ ّ٘ا اٌذسلح ٚاٌذاػ

ٚاٌفىاْ ِّصالْ ٕ٘ا تغالٟ اٌفى١ٓ، ّٚ٘ا ٠ٛظذاْ ػٍٝ ظأثٟ اٌثٛص ٚاٌشفح 

فى١١ٓ ٠رىْٛ وً ِّٕٙا ِٓ شذفح  تٍّّغ١ٓاٌؼ١ٍا فٛق اٌثٍؼ١ِٛح، ٚوزٌه 

 ٚاحذج.

َّض، ٚ٘ٛ ٠رىْٛ ِٓ شفح عفٍٝ خٍف١ح )تاؽ١ٕح( وث١شج ٚتٙا ١ِضاب  - ِّ اٌ

ٚوزٌه ذحد اٌثٍؼَٛ أِاِٟ ػ١ّك ذث١د ف١ٗ اٌشفح اٌؼ١ٍا فٛق اٌثٍؼ١ِٛح 

)اٌٍغاْ( اٌزٞ ٠مغ خٍف اٌشفح اٌؼ١ٍا. ٚتاٌشفح اٌؼ١ٍا فٛق اٌثٍؼ١ِٛح ِعشٜ 

ػ١ّك ػٍٝ عطحٙا اٌخٍفٟ ت١ّٕا ٠ٛظذ ١ِضاب ػٍٝ اٌغطح األِاِٟ ٌٍغاْ، 

ً اٌمٕاج اٌغزائ١ح. ٠ٚرحذ اٌثٍؼَٛ فٟ إٌاح١ح  ٠ٚىْٛ اٌّعشٜ ٚا١ٌّضاب ِؼا

اج اٌغزائ١ح ػٕذ ؽشفٗ اٌثؼ١ذ.ٚذٛظذ اٌمش٠ثح ِغ اٌّشئ ٠ٍٚرمٟ ِغ ٘زٖ اٌمٕ

ػٕذ رٌه اٌّىاْ ، ٚظ١فرٙا أْ  Uطف١حح لثً تٍؼ١ِٛح طغ١ش ػٍٝ شىً 

 ذحفع ظٛف اٌثٍؼَٛ ِفرٛحاً.

، ّٚ٘ا وث١شذاْ وثشاً ػظ١ّاً، ٚذمطغ عطح١ّٙا اٌذاخٍٟ ٚاٌغفٍٟ اٌشفراْ -

ٛحح لٕٛاخ ِغرؼشػح ِرؼذدج ٟ٘ اٌمظ١ثاخ اٌىارتح ، اٌرٟ ذظً ِفر
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ً ٔاح١ح اٌفرحح  خِٓ اٌحٍماتّعّٛػح  غ١ش اٌىاٍِح. ٚذرعٗ اٌمٕٛاخ ظ١ّؼا

 اٌف١ّح اٌرٟ ذح١ؾ تٙا ط١ٍثح تؼ١ذج ذشثٗ حذٚج اٌحظاْ.

  

٘زٖ أحذ اٌطشص اٌشائؼح : المفترست والمتطفلت  الحشراث فمأجزاء ( 5)

، ٟٚ٘ ؽشاص  ٌّفرشعحألظضاء اٌفُ ، ٚذرىْٛ تٛظٗ خاص فٟ اٌحششاخ ا

 ٠الئُ شمة أٔغعح إٌثاخ ٚاٌح١ٛاْ ِٚض ػظ١ش٘ا أٚ دِٙا. ٠ٚرحٛس  اٌفىاْ

فٟ ٘زٖ اٌحاٌح إٌٝ ل١ٍُّاخ إتش٠ح اٌشىً ٠ّىٓ أْ ذُذفغ فٟ أٔغعح  اٌؼ٠ٍٛاْ

ؽف١ٍ١ح ففٟ  حششاخ اٌؼائً اٌشخٛج. ِٚصً أظضاء اٌفُ ٘زٖ ِّصٍح فٟ ػذج

أٔصٝ اٌثؼٛع )ظٕظ و١ٌٛىظ( ٠رث١ٓ أْ ِؼظُ أظضاء اٌفُ ف١ٙا ِرحٛس إٌٝ 

ل١ٍّاخ ذشثٗ اإلتش، ٚاٌشفح اٌغفٍٝ ذىْٛ ٔٛػاً ِٓ اٌخشؽَٛ اٌّغرط١ً اٌزٞ 

اٌشفح  ٠ٛظذ ػٍٝ ظأثٗ اٌظٙشٞ ١ِضاب ٠ؼًّ وغّذ ٌغرح ل١ٍّاخ ٟ٘ : 

. ٚذرىْٛ اٌمٕاج اٌغزائ١ح اٌفىاْ اٌؼ٠ٍٛاْٚاٌؼ١ٍا فٛق اٌثٍؼ١ِٛح ٚذحد اٌثٍؼَٛ 

إٌٝ أعفً ِٚٓ ذحد اٌثٍؼَٛ  ذٕطٛٞت١ٓ اٌشفح اٌؼ١ٍا فٛق اٌثٍؼ١ِٛح ، اٌرٟ 

 ٚاٌٍّّغاْاٌٛالغ ذحرٙا، ت١ّٕا ٠ّرذ اٌّعشٜ اٌٍؼاتٟ داخً ذحد اٌثٍؼَٛ . 

 اٌرى٠ٛٓ. اٌفى١اْ حغٓ

 

  

   

 

 

http://kenanaonline.com/users/wanis/tags/3919/posts
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 ) المحاضرة السادسة (

           Thoraxالصـــــذر 

وهي الطظطقة الثانية من جسم الحشرة تقع بين الرأس والبطن وهي مركز   

الحركةةة صتصةةالأل جا وجةةن وا جظحةةة تقةةةهص مظطقةةة الصةة و  ةةي الحشةةرات 

من ثالثة حلقات تسطى كن واح ة مظها جاسةم مثةن الحلقةة الصة وألة ا ولةى 

والحلقةةة الصةة وألة الثانيةةة أو الصةة و    Prothoraxأو الصةة و ا مةةامي  

والحلقةةةة الصةةة وألة الثالثةةةة أو الصةةة و  Mesothorax) الهسةةةطي   يلثةةةانا

.وألقشةةةةاجأل تركيةةةةا حلقةةةةات الصةةةة و  ةةةةي Metathoraxالثالةةةةل )ال(ل ةةةةي  

، ولةظةأل م(قلةف  ةي Subclass Apterygotaالحشةرات د مطةة ا جظحةة 

جسةة ا اوتبا ةةأل جا جظحةةة   Subclass Pterygotaالحشةةرات الطحظحةةة 

ولهجةةةةهع ال ضةةةةالت القةةةةي تحةةةةرس ا جظحةةةةة والقةةةةي تسةةةة ا تحةةةةهوا الحلققةةةةين 

الص وألقين وألرتبط جححم و ادلية ا جظحة إذ أص الححم يقظاسا  رعما مع 

ا جظحةةةة الطقصةةةلة وعةةةهة ع  هةةةا للهةةةهان  أثظةةةان الطيةةةراص وألقبةةةع ذلةةة   هةةةهو 

جظحةةة، وتسةةطى الحلققةةاص صةة ا م مةةن  شةةان ال للةةهوا  ةةي الحلقةةة الحاملةةة لأ

مسةطى   Pterothoraxالص وألقاص الثانية والثالثة جاسةم الصة و الطحةظم   

وتسطى  هر الحلقة الص وألة   Pronotum هر الحلقة الص وألة ا ولى 
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. دةةاعة Postnotumوتةة دى  هةةر الصةة و الثالةةل   Alinotumالثةةاني 

ذ م(ق ةةي تحطةةن الحشةةرة نوجةةين مةةن ا جظحةةة أو نوج واحةة  مةةن ا جظحةةة إ

الةةةزوج ا وو أو يقحةةةهو إلةةةى عبةةةهس تةةةهانص كطةةةا  ةةةي وتبةةةة ثظا يةةةة ا جظحةةةة 

Order Diptera   كةلل  يهجة  نوجةين مةن ال قحةات القظ سةية نوج واحة .

 دلى جان ي الحلقة الص وألة الثانية والثالثة.

تقةةةهص كةةن حلقةةة صةة وألة مةةن ثالثةةة صةة ا م، تسةةطى الصةة يحة ا ولةةى     

وألقصةةةةةةن بهةةةةةةا ا جظحةةةةةةة  ةةةةةةي  Tergumلقرجةةةةةةة جالصةةةةةة يحة الأهرألةةةةةةة أو ا

الحلققةةةةين الثانيةةةةة والثالثةةةةة والصةةةة يحة الثانيةةةةة وتةةةةةهص لأسةةةة ن جالصةةةة يحة 

وألقصةةن بهةةا أنواج ا وجةةن الصةة وألة  ةةي  Sternumالبطظيةةة أو اصسةةقرنة 

جطيةع حلقةةات الصةة و والصةة يحة الثالثةة هةةي الصةة يحة الحان يةةة أو ال للةةهوا 

Pleuron يةةةةأل الثوةةةةهو وال قحةةةةات القظ سةةةةةية.  وهةةةةي  شةةةةان وعيةةةة  تهجةةةةة  دل

يقصةةةن جحةةةن حلقةةةة نوج مةةةن ا وجةةةن الط صةةةلية  قسةةةطى جا وجةةةن ا ماميةةةة 

وا وجن الثانيةة أو الهسةطية وا وجةن الثالثةة أو ال(ل يةة. و يقصةن جالحلقةة 

الص وألة الثانية الزوج ا وو من ا جظحة وألسطى الحظاح ا مامي وألقصةن 

الثةةاني مةةن ا جظحةةة وألسةةطى الحظةةاح الثةةاني جالحلقةةة الصةة وألة الثالثةةة الةةزوج 
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دلةةى ا جظحةةة  ةةي الحظةةاح  تأو الحظةةاح ال(ل ةةي. وتحةة ث م أةةم القحةةهألرا

ا مامي، ج ض الحشرات تطل  نوج واح  من ا جظحة هه الزوج ا مةامي 

بيظطا يقحهو الزوج الثاني إلى عبهس تهانص كطا  ي حشرات اللجاب وب ض 

  ا  ةةةةي وتبةةةةة السةةةةط  ال ضةةةةيالحشةةةةرات تةةةةةهص د مطةةةةة ا جظحةةةةة كطةةةة

(Subclass: Apterygota) . 

 ــــــل يف احلشرات ــــــــــــــــــــــــــاالرجــــــ

ًٚ٘ صٚائذ صٚجٍح دمٍمٍح ٌٍذٍماخ  -: ارجــــل احلشــرات الكامــــــــــلة  .1

اٌظذسٌح ٌّىٓ اْ ذرذٛس ٌرؤدي ٚظائف ِخرٍفح ، ذرىْٛ اٌشجً 

 -إٌّٛرجٍــــح ِٓ خّغح اسجً ٘ــــــــــــــً:

ًٚ٘ اٌجضء اٌماػذي ٌٍشجً ) اٌرً ذرّفظً ِغ اٌجغُ (   Coxa الحرلفة

ٓ فً فجٛج خاطح ٌطٍك ػٍٍٙا اٌرجٌٛف اٌذشلفً ٚذرّفظً اٌذشلفح ِ

اٌطشف اَخش ِغ ذشوٍة ِفظًٍ ٌرىْٛ ِٓ جضء ٚادذ أٚ جضئٍٓ ٘ٛ 

ٚاٌزي ٌرظً اذظاالً شاتراً تاٌجضء اٌزي ٌٍٍٗ  ٚاٌزي   Trachanterالمذور 

ٌٚؼذ اٌفخذ فً اغٍة اٌذششاخ تأٔٗ ذشوٍة   Femur  الفخذ ٌذػى

ٚػمٍح   Tibiaالساق ِرؼخُ ٚؽًٌٛ ٔغثٍاً ٌٍٍٚٗ ػمٍح اعطٛأٍح ذغّى 

اٌغاق لذ ذىْٛ تطٛي اٌفخذ أٚ الظش اال أٙا اسفغ ِٓ اٌفخذ ٌذًّ اٌغاق 

ِجّٛػح ِٓ االشٛان ٌٚرذشن ػٍى اٌفخذ ػادج تذشوح ِفظٍٍح أِا اٌجضء 
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اٌزي ٌرىْٛ ِٓ ػذج ػمً   Tarsusالرسغ االخٍش ِٓ سجً اٌذششج فٙٛ 

 طغٍشج ذرظً تثؼؼٙا اٌثؼغ .

 

 -: ـــــــــة ) الريقـــــــــــات(ارجل احلشرات الغري الكاملـــ .2

وّا فً االسجً اٌظذسٌح  -:True Legs) االسجــــــً اٌذمٍمٍح )  -أ

ٌٍٍشلاخ اٌرً ذشثٗ ٌذذ ِا االسجً اٌظذسٌح ٌٍذششاخ اٌىاٍِح ِٓ دٍس ػذد 

ٚاٌغاق ٚاٌشعغ (دٍس ٌرىْٛ  اجضائٙا اٌّفظٍٍح ) اٌذشلفح ٚاٌّذٚس ٚاٌفخذ

اٌشعغ فً اٌٍشلاخ ِٓ دٍمح ٚادذج ذٕرًٙ تّخٍة ٚادذ وّا فً اٌٍشلاخ 

 اٌراتؼح ٌشذثح دششفٍح االجٕذح.

ٚذغّى تاالسجً  -: ( Pseudo Legs االسجـــــً اٌثطٍٕح اٌىارتح ) -ب

( ًٚ٘ ػثاسج ػٓ صٚائذ  Pro Legsاٌغٍش اٌذمٍمٍح أٚ االسجً االٌٍٚح ) 

ش ِمغّح ٌٛجذ ػٕذ ؽشفٙا اٌذش طف اٚ ػذج طفٛف ِٓ ٌذٍّح غٍ

اٌخطاؽٍف ِٕظّح تشىً دائشج واٍِح أٚ ٔظف دائشج ٌٚخرٍف ػذد ٘زٖ 

 .اٌخطاؽٍف تذغة ٔٛع اٌٍشلح

 انواع حتورات االرجل يف احلشرات  

ذرذٛس االسجً فً اٌذششاخ فً اٌذششاخ دغة ؽثٍؼح اٌٛظائف اٌرً 

مٕض  ٚاٌذفش ٚذٌٍٛذ االطٛاخ ذؤدٌٙا واٌمفض ٚاٌجشي ٚاٌغثادح ٚاٌ

 ٚاٌرٕظٍف ٚفٍّا ٌأذً ٚطف ِٛجض الُ٘ اٌرذٛساخ تاألسجً :
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 : . ارجل المشــــــي1

ٌؼرمذ تأْ اسجً اٌّشً ً٘ االسجً االعاعٍح فً اٌذششاخ اٌرً ذطٛسخ 

ػٕٙا تالً االسجً ذّراص اسجً اٌّشً ترجأظ ٚؽٛي ِٕطمرً اٌفخز ٚاٌغاق 

 وّا فً اسجً اٌظشطش االِشٌىً .ٚتشىٍٙا االعطٛأً اٌؼاَ 

 . ارجل المفـــز :2

وّا فً اٌجشاد ٚإٌطاؽاخ ٚاٌثشاغٍس ٚطشطش اٌذمً دٍس ٌرذٛس اٌضٚض 

اٌخٍفً ِٓ االسجً فٍغرطًٍ اٌفخز ٌٚرؼخُ تشىً ٍِّض ػٓ تالً ػمً 

اٌشجً جشاء اِرالئٗ تاٌؼؼالخ اٌمٌٛح اٌرً ذّىٓ اٌذششج ِٓ اٌمفض 

 اٌشجً اٚ دجُ اٌذششج .ٌّغافاخ ؽٌٍٛح ذٕاعة ؽٛي 

 . ارجل المنص 3

ؽشأخ  تؼغ اٌرذٛساخ ػٍى االسجً اٌّؼذج ٌٍمٕض وّا فً دششج فشط 

إٌثً دٍس اعرطاٌح اٌذشلفح ٚذؼخُ اٌفخز اٌزي ٌّرذ ػٍى ؽٛي عطذٗ 

اٌخاسجً اخذٚد ٌغرمش فٍٗ اٌغاق وّا جٙض اٌفخز تأعٕاْ لٌٛح ذغاػذ فً 

 فالخ اٚ اٌٙشٚب.ِغه اٌمشٌح تشذج تذٍس ال ٌّىٕٙا اال

 عوم :ـــ. ارجل ال4

ذرذٛس اٌشجً اٌخٍفٍح فً اغٍة اٌذششاخ اٌّائٍح اٌى اسجً ِؼذج ٌٍغثادح 

دٍس ٌغرطًٍ وال ِٓ اٌغاق ٚاٌشعغ ٌٚضٚداْ تشؼٍشاخ وصٍفح ٚؽٌٍٛح ذضٌذ 

 ِٓ ِغادح اٌشجً اٌّؼشػح ٌٍّاء فرظثخ واٌّجزاف وّا فً اٌثمح اٌّائٍح .
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 . ارجل الحفـــــر :5

ّا فً االسجً االِاٍِح ٌٍذفاس ) اٌىاسٚب اٚ وٍة اٌّاء( دٍس ٌرؼخُ و

اٌفخز ٌٍظثخ لٌٛا را صائذج عفٍٍح وّا ٌرفٍطخ اٌغاق ٌٍٕرًٙ ؽشفٗ تأستؼح 

اعٕاْ واٌرٍٍٕح ٚ٘ىزا ذظثخ اٌغاق ػٍى شىً ٌشثٗ سادح اٌٍذ اٌّّرذج فً 

 ٚػغ ػّٛدي .

 . ارجل الجمـــع : 6

ٔذٛ ؽشفٗ ٚذظثخ ٌذٛافٗ شؼٍشاخ ؽٌٍٛح وّا ٚفٍٙا ٌٕثغؾ اٌغاق ذذسٌجٍا 

ذرؼخُ اٌؼمٍح اٌماػذٌح ٌٍشعغ اٌزي ٌرىْٛ ِٓ خّظ ػمً ٌرظثخ ِٕثغطح 

طفٛف ػشٌؼح ِٚرٛاصٌح ِٓ  11ٚػشٌؼح ٌّرٍه عطذٙا اٌذاخًٍ 

االشٛان اٌمظٍشج ذؼًّ فششاٖ ذجّغ تٛاعطرٙا دثٛب اٌٍماح اٌٍّرظمح 

ٙا فً عٍح دثٛب اٌٍماح ، ذرىْٛ تجغُ اٌذششج اشٕاء صٌاسذٙا ٌألص٘اس ٌرذفؼ

عٍح دثٛب اٌٍماح فً ذجٌٛف خاص ٌمغ ػٕذ ٔٙاٌح اٌغاق ٚػمٍح اٌشعغ 

اٌماػذٌح ذغرخذِٙا اٌذششج فً جّغ دثٛب اٌٍماح وّا فً االسجً اٌخٍفٍح 

 ٌشغاٌح ٔذً اٌؼغً .

 . ارجل التنظيف : 7

تظٛسج ػاِح فإْ جٍّغ اسجً اٌذششاخ ٌّىٓ اْ ذغرخذَ فً ذٕظٍف   

غ اجضاء اٌجغُ خاطح لشًٔ االعرشؼاس اال اْ ٕ٘ان اسجال ِرذٛسج تؼ

ألداء ٘زٖ اٌٛظٍفح ٌطٍك ػٍٍٙا اسجً اٌرٕظٍف دٍس ذظثخ اٌشجً االِاٍِح 

 ِغطاٖ تشؼٍشاخ غضٌشج وّا فً اتً دلٍك اٌخٍاس ٚٔذً اٌؼغً .
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 . ارجل التزاوج :  8

ِاٍِح ٌثؼغ ٚفٍٙا ذرؼخُ اٌؼمً اٌصالز اٌماػذٌح ِٓ ػمً سعغ اٌشجً اال

أٛاع اٌخٕافظ اٌّائٍح ٌرىْٛ خفاً ِضٚدا تشؼٍشاخ غذٌح ذفشص ِادج ٌضجح 

ذغاػذ ػٍى شذج اٌرظاق اٌشجً االِاٍِح ٌٍذششج )اٌزوش( ترشجح اٌظذس 

االِاًِ اٌٍّغاء ٌألٔصى اشٕاء ػٍٍّح  اٌرضاٚض فً اٌّاء ِصً االسجً اٌخٍفٍح 

 ٌفشط إٌثً.

 . ارجل التعلك :9

مًّ اٌذمٍمً دٍس ذرذٛس جٍّغ اسجً اٌذششج ٌغشع وّا فً اسجً اٌ

اٌرؼٍك تاٌؼائً ٚفٍٙا ٌرىْٛ اٌشعغ ِٓ ػمٍح ٚادذج ٌٚرذٛس اٌشعغ االلظى 

اٌى ِخٍة داد ٌصٕى ػٍى صائذج اٚ ٔرٛء طٍة ِٓ اٌغاق ٚتزٌه ذظثخ 

شؼشج اٌؼائً ِذظٛسج فً ذجٌٛف ٌذٍؾ تٗ اٌّخٍة ٚٔرٛء اٌغاق ٚػمٍح 

 اٌشعغ .

 لى السطوح الملساء:. ارجل السير ع11

ٌٛجذ ٘زا إٌّؾ ِٓ االسجً فً تؼغ اٌذششاخ ِصً اٌزتاتح إٌّضٌٍح دٍس 

ذٛجذ شؼشج ٚعطٍح ذغّى شٛوح اٌمذَ اٌرً ٌٛجذ تٍٕٙا ٚتٍٓ وً ِخٍة ِٓ 

ِخاٌة اٌشعغ االلظى ٚعادج جأثٍح غشائٍح راخ شؼٍشاخ غذٌح ذغّى 

اٌغطٛح إٌاػّح درى اٌٛعادج اٌجأثٍح ٌٍمذَ ذّىٓ اٌذششج ِٓ اٌغٍش ػٍى 

ٌٚٛ وأد تٛػغ ِمٍٛب ٚلذ ذفشص اٌٛعادج ِٓ خالي شؼٍشاذٙا اٌغذٌح ِٛاد 

 ٌضجح ذصثد ؽشف اٌشجً ػٍى اٌغطخ إٌاػُ اٌزي ذغٍش ػٍٍٗ اٌذششج .
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 )المحاضرة السابعة(     

 تركيب األجنحة في الحشرات:

األجنحةةه  ةةت اد ةةجاا االةةجاا االجةةت اانةةناجت ء عةةي  دةة    ةةن    ةةي   

ء صةةق عن ةةجة   Veinsوآخةةس لةةب ت مانعرةةن  ةةسور ءةةج ن  ةةسور االنةةنح 

االنةةنح سلجةةت ااح ةةسة سرنائةةه   ةةندده ناعةةن  ةةجا دةة  ااصةةبند  ااصةة  ه 

و ةه  ء صةق سالتةة ت   Axillary scleritesءجةرن ااصةبند  األسادةه 

ءسباعةةن دةة  اانةةناج مةة الل  ةةسور االنةةنحا ودةة  االعةةه ااجاخ دةةه ء صةةق 

سحننه ااصفدحه ااصجايها ءجةن ج  ةه  ااالتة ت وااصةبند  اةسادةه نةت 

 ر دةةةه ااااةةةسا ا االنةةةنح د  ةةةب اا ةةةالق ءئسي ةةةنا اةةة   ةةة ث  ةةةيا   ااحننةةةه 

نةنح و ننةه اائرةه م عرةه االنةنح  األدندده وءعي   نةج االعةه األدنددةه ا ل

وءر ةةق االعةةه اانناجدةةه ا لنةةنح وااحننةةه ااجاخ دةةه هو اان فدةةه و ةةت ا نةةه 

اائسي ه ا نة  اايلةات ا ح ةسة  نةج اقا ةنر األجنحةه ه نةن  اا ةه ااح ةسةا 

وظدبه األجنحةه سنانجة ه ا ح ةسات  ةت ااااةسا  وبالةل ااح ةسات ءصةجا 

اوب  واالساا وصساصس ااحئق هصيات ميالا عن د ق ذكيا ااحبنا مااعن
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وك اةةةس دةةة  ااح ةةةسات ء حةةةسة سجةةةس ه نندئةةةه   ةةةن  صةةةجا  نعةةةن ه يةةة  هو 

 طنا ا

 تكوين الجناح:

ي عي  االننح د  ط ئ ا  د ق ءعةيي  جةجاا االجةت و ةت ط ئةه ااعايءعةق 

وط ئه دياجة وااغ ن  اائن ج  وءيجج ما  ااا ئ ا  اائص نت واأل صنب 

 ه خناجده األجنحه نت دس  ه د السة اجوا وااجم ا ينري االننح نت دلري 

س ةةالق خةةناجت الةةجاا االجةةت  اعةةس االنةةنح س ةةالق   Nymphااحيايةةه 

مةةةس ت دجةةةا    ةةةن جةةةنقات ااح ئ ةةةا  ااصةةةجاي ا  اا نقدةةةه واا نا ةةةه ويالاةةةس 

سةةناحلت خةة ط األطةةياا اارن  بةةه ا حيايةةه  ويحةةجث اا غااةةس ااعااةةس  ةةا  

 نح شال   اانعندتاوصيط ااحيايه اوا ااا يغ سحاب  أخه االن

هدةةةن نةةةت ااح ةةةسات ااخ ةةةه األجنحةةةه نةةةن  االنةةةنح ينرةةةي نةةةت اوا اااسعةةةه   

Larva  س ةةةالق مةةةس ت ين ةةةأ دةةة  اا  ةةةسة ااجاخ دةةةه م ااا ئةةةه اارياةةةجة  الةةةنا

االجةةت  وين  ةةا  ةةها اانرةةي ء الةةن ألقةةيام ااح ةةسات اارن  بةةه سصةةياة  ندةةه 

 ءرس دسا ق ءعيي  األجنحه نت اانايات ا ءده:
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 ءئالس اا  سة ااجاخ ده س الق جاب او كدس  ت قري  ها اا ئالسا – 1

 حجث ءحجب اعها اال   اار ئالس دنجنالن اان ااخق اا سكاب ااعدجت  – 2

 خ ط دس  ه ااالهاا ا

 حجث اواا  اعها اانرةي ااعدجةت وي صةق دة  جعةه سنا  ةسة ااجاخ دةه  – 3

ح س ةةالق مةةس ت دةةسة  نقدةةه  هدةةن االعةةه األخةةسئ ن  ئةةن لةةند ها ويالةةي  االنةةن

bud  ودن اط دحنطن سناعايءعق اانناجت ا اسعها 

 اPupaينج خ اال ج األخاس ا اسعه وءجخق اااسعه اوا ااالهاا   – 4

ءاعس األجنحه ا رةسة األواةن ك ساباةب خناجدةه  ةت ءنرةي  اةن ه  ء  عةن   

ط ئ ةةن ااغ ةةةن  اائن ةةج  دةةة  االع ةةا ا وق ةةةن ج ا  خ  ةةن اا  ةةةسة ء رسكةةة  

ئص نت ونت ااحناه األخاسة ءاجو األجنحه ء ةأاا دة  ط ئةه  يط دحد  اا

ااعايءعةةةةق نئةةةة ا وق ةةةةن ج جسيةةةةن  ااةةةةجم ووجةةةةيا األ صةةةةنب نةةةةت األجنحةةةةه 

 ميضيحا
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 دسا ق قري االننح

 عروق األجنحة:

ءن  ةةا ااالةةسور نةةت ااالةةجا واا سءاةةب  جةةب هقةةيام ااح ةةسات وءجةة الرق    

قاةةج نم –كيدجة ية  ةه  ااصةةبه نةت ءصةةندر ااح ةسات وي  ةةا  ةناة قاةةنم 

ا راةة  وءجةةرده ااالةةسور  وءيجةةج قةةي ا  دةة  ااالةةسور  ةةت ااالةةسور ااايادةةه 

واا ةةت ءر ةةج   ةةن طةةيط االنةةنح دةة  عن جءةة   اةةن طسنةة  وااالةةسور ااالسضةةده 

ايادةه م التةعن وءجةرن هو اارج السضه واا ت ءر ج انقدةن وءةسب  ااالةسور اا

   ااالنمسةا ااالسور 
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 أسماء العروق الطولية: 

 ويالي  دحنذ ن ا حننه األدندده    Coasta ( C ) الت ة ااالسر اات

ينئجةت  نةج قعني ة   اةن عجةرا   SubCosta (SC)ة ااالسر ءحت اات الت 

 نت سالل ااح ساتا

و ةي ااالةسر اا ناةب ااةسددس وينئجةت ااةن  Radius ( R )ةة ااالةسر ااعالاةس  

ويجرن االهم ااعالاس  ااه  ي بسم   R2ويجرن األوط و  R1نس ا   رن 

  ان هاباله نسوما مجوا 

ويئةةا نةةت ولةة  االنةةنح ينئجةةت  اةةن  Median (M )ةةة ااالةةسر اايلةةات 

 عجرا  وكق نسم ينئجت مجوا   ان نس ا ا

ه تةن ي بةسم  اةن نةس ا  األوط دنعرةن  Cubitus (CU )ةة ااالةسر اا قةج  

 ي بسم  ان نس ا  ه تنا

 ةةسور ءن  ةةا  3-1وءعةةي    Anal (A )ةة ااالةةسور اا اويةةه م اا ةةسجده  

 جب ااح سات وءئا نةت اارنائةه اا اويةه هو اا ةسجده دة  االنةنح وء حةج 

  ه  ااالسور  نج اائن جة
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 الت ءيضدحت ا لننح فد  ااالسور اااياده وااالسور اارج السضه
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 )المحاضرة الثامنة(

     Wings  Modification حتـــــــــــــــــــورات االجنحة

اجُذح انذشراخ فً انغانة غشائٍح شفافح ونكٍ كثٍراً يا ٌطرأ عهٍها تعط 

انتغٍراخ فً انتركٍة ألغراض ولائٍح خاصح االيايٍح يُها ) انسوج 

تُطىي تذتها عُذ االيايً يٍ االجُذح( نذًاٌح االجُذح انخهفٍح انتً 

انرادح عهًاً اٌ غانثٍح انذشراخ تعتًذ فً غٍراَها عهى االجُذح انخهفٍح 

 -ويٍ اَىاع االجُذح فً انذشراخ :

: ٌتًٍس انجُاح انغشائً تشفافٍته ورلته ووظىح َظاو  االجنحة الغشائية .1

انتعرٌك فٍه كًا فً االجُذح انخهفٍح نهخُافص واالجُذح االيايٍح وانخهفٍح 

 ُذم انعطم وانرعاشاخ .ن

: وفٍها ٌسداد ضًك انجُاح كثٍر فٍصثخ صهثاً وضًٍكاً  .االجنحة الغمدية2

دٍج ٌعًم عهى دًاٌح االجُذح انغشائٍح انتً تهٍه كًا فً االجُذح االيايٍح 

 نرتثح غًذٌح االجُذح ) انطىش وانخُافص(.

: تتذىر االجُذح االيايٍح نذشراخ رتثح يطتمًٍح  االجنحة الجلدية. 3

االجُذح يثم انجراد وانُطاغاخ ورتثح انصراصر وفرش انُثً دٍج تكىٌ 

 االجُذح ضًٍكح َىعاً يا وراخ لىاو جهذي.

: ٌذذث تذىر فً انُصف انماعذي يٍ انجُاح االيايً  االجنحة النصفية. 4

خر غشائٍاً كًا فً دشراخ دٍج ٌكىٌ جهذٌاً ضًٍكاً تًٍُا ٌثمى َصفه اال

 َصفٍح االجُذح يثم اَىاع انثك كانثمح انخعراء أو دشرج انطىَح.
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: وفٍها ٌختسل زوجا االجُذح وتصثخ شرٌطٍح ظٍمح  االجنحة الهدبية. 5

ولهٍهح انعروق اال اَها نى تفمذ وظٍفتها االضاضٍح وهً انطٍراٌ ورنك تفعم 

 ا كًا فً دشرج انثرتص.تعط االهذاب انطىٌهح انتً تًُى يٍ دىافه

: وهً عثارج عٍ اجُذح غشائٍح فً االصم اال أٌ  االجنحة الحرشفية. 6

رو   Scalesغشاء انجُاح ٌغطى كهٍاً أو جسئٍاً تًجًىعح يٍ انذراشف 

 انىاٌ زاهٍح كًا فً اتً دلٍمٍاخ وانفراشاخ يٍ رتثح درشفٍح االجُذح.

 :اجهـــــــــــزة شبك اجلنحت

وهي  راكيبييو وؽةييؽ أ نيي  عة اييش اتيت كلا يياك  رنوايي  ر تيي  ل  ييؽك    

كلمنوافش وؼ كلا اك ، وظيفوه  ش غ كألة اش كألو ويش وع كلنافيش عث ي   

 كلطباكن وزي  أ ق بايش كألة اش عاى كلطباكن. وركؽن عاى ع ؽك  ه :

ويكييؽن ا ييكك راأبييو ع يي ت  Jugate Type كل مييؽ ا كلاميي و   – 1

 طقش كلغ  ئيش لازكويش كلنافيش لام ي   كألوي و  لوقيوقا كلا نيش يمود وؼ كلم

كألو وييييش لام ييي   كلنافييي  ع يييد كلطبييياكن أمييي  نييي    ييياك   ر يييش  اشيييفيش 

 كألة اش.

ويكيييؽن ا يييكك شيييؽأش وك يييدأ  Frenate Type كل ميييؽ ا كل يييؽأ  – 2

يبباأ عو وممؽعش عشؽكك ربدع وؼ ق عدأ كلم ي   كلنافي  كألو وييش ور يو غ 
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عو وممؽعييش كل ييتباك  رؽةييد   Retinaculumمى و يي غ  انطيي ي يقيي

عايييى كلا نيييش كلنافييييش لام ييي   ألو و .يمييي  نييي  اتيييت   ييياك   اشيييفيش 

 كألة اش.

يكييييؽن ا ييييكك عييييد  وييييؼ  Hamulate Type كل مييييؽ ا كلنطيييي ن  – 3

كلنطيييي في  نيييي  وةييييا كلا نييييش كألو ويييييش لام يييي   كلنافيييي  ور ييييو غ ع ييييد 

و و ، أم  ني  كل ايك وكلز ي ببا ويؼ كلطباكن وع كلا نش كلنافيش لام    كأل

  ر ش غ  ئيش كألة اش.

ه يي ك عييدأ ع ييؽك  وييؼ كألة اييش نيي  كلا يياك  وتييدأ لو  ةييو و ي ييوه  و هيي :  

كلم يييي   كلماييييدي وكل مييييف  وكلغمييييدي وكلااشييييف  وكلهييييدب  وكلغ يييي ئ  وةييييبوػ 

   كةوه  ن  كلد س كلتما .

   The Flightعملية الطيران:

اتت كلتؽكوك رواكػ اتمايش كلطباكن وؼ كلمفياش كلعهايش،  ف ئح كاطيش  

 وراكيبو كلم    عهمه  كلمفياش كلعهايش لؽةؽ  عضال  رار ا به  وه : 
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 كلتضال  كلتمؽ يش: رابا كلمفياش كلعهايش ا ل ط يش. – 1

عضييييال  رموييييد وييييؼ كلمييييف ئح كلم  بيييييش وك اطيييييش وق عييييدأ كلم يييي    – 2

 يش . لامفياش كل ط 

 اأيييش كلميييفياش كل ط ييييش ل عايييى وكألةيييفك هييي  كلااأيييش كلائيقيييش كلوييي    

رامييك كألة اييش  اييؽ كألعاييى وكألةييفك عث يي   كلطبيياكن، وكلمييف ئح ك اطيييش 

رتميييك لوغببيييا كرمييي   كلطبييياكن لايميييبؼ ولا يييم ر ورقييي عد عيضييي  نييي   اأيييش 

 كألة اش.
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 )المحاضرة التاسعة(

           Abdomenالبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 :  Abdomenمظظقة البظؽ 

حلقػػػة  ػػػل  11-9وهػػػل الطظظقػػػة المنلمػػػة مػػػؽ مظػػػنط  ال  ػػػؼ  و   ػػػؾ  مػػػؽ  

الحشخات البنلغة و  ؾ  بشكل أنبؾبل وقػج  ت ػدؿ الحلقػة البظظاػة ا ولػ   ػل 

     ػؾ  مػؽ  Somiteبعض الحشخات و صبح بشكل قظعة صػغرخة   ػط  

  والصػػػةاحة البظظاػػػة ةا( ػػػ خنة  Tergumالصػػػةاحة الغةخ)ػػػة ةال خ ػػػة  

Sternumزوج مػؽ  8- 1ةاحة  ننباة غشنئاة  و ؾ ج علػ  لػل حلقػة وص

 الف حنت ال ظف اة. (  ح ؾي البظؽ عل  أر ل  ل دور البلؾغ.

(  حطل البظؽ لؾاح  عجا أعضنء ال  نثخ ال ل   صل بنلحلقنت الظةنئاة    

  Cerciوهل آلة وضع الباض وآلة ال فند إضن ة إل  و ػؾد القػخ  الشػخ اة 

 حطل زوائج ذنباه.وبعض الحشخات  
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 :تتصل بالبطن نوعني من الزوائد هي

: وهػل  A Reproductive Appendages  زوائد  ال كااررةدة  -أوال

أ ػػداء ( عةقػػة لةػػن بعطلاػػة ال  ػػنثخ وقػػج  ت لػػف هػػحك الدوائػػج  ػػل الػػحلؾر 

 عؽ اإلننث ومظةن:

 ؾ ػػج  ػػل نةن ػػة   Cercusة مفخدهػػن   Cerci  القددروا الجددر  ة – 1

وهػل وهػل  خايرػت  ظشػن مػؽ ا ػ خنة الحلقػة البظظاػة الحند ػة عشػخ البظؽ 

أ ػػداء قػػج    ػػؾ  مػػؽ قظعػػة واحػػػجة أو عػػجة قظػػع  ح ػػت الحشػػخات وقػػػج 

  ػػؾ  طؾ)لػػة أو قصػػرخة لطػػن  ػػل أغلػػت الحشػػخات ممػػل ال ػػخاد بننؾاعػػه و 

 الصخاصخ 

و ؾ ػػج  ػػل نةن ػػة الػػبظؽ وعػػندة  ػػل الػػحلؾر وهػػل   Style األقدد   – 2

  طة لطن  ل ذلؾر الصخاصخ.أ داء غرخ مق

وهػػػل أ ػػػداء  ؾ ػػػج علػػػ  الحلقػػػنت   Conical األنابيدددل الية  دددة – 3

البظظاػػػػػػة التنم ػػػػػػة وال ند ػػػػػػة و ت لػػػػػػف  ػػػػػػل الشػػػػػػكل والح ػػػػػػؼ وعاف ةػػػػػػن 

  شتاصاة لطن  ل الطؽ حرث  فخز بؾا ظ ةن الظجوة الع لاة.
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قج   ضتؼ القخو  الشػخ اة و  بػخ  ػل الح ػؼ   Forcipes الم قط – 4

بح بشػػػكل مةقػػػة مط ػػػجة مػػػؽ نةن ػػػة الػػػبظؽ   ػػػ عطلةن الحشػػػخة  ػػػل و صػػػ

 اإلم نؾ بنلفخ) ة أو الغحاء لطن  ل إبخة الع ؾز.

: قػػػج   حػػػؾر القػػػخو  الشػػػخ اة إلػػػ   ػػػكل طؾ)ػػػل  الزوائددد  الجدددعرةة – 6

 ؼورفاػػع   ؾ ػػج  ػػل نةن ػػة الػػبظؽ لطػػن  ػػل حشػػخة ال ػػطػ الفضػػل والتان ػػا

  ل ذبنب منيؾ. 

: وهػل أ ػداء    Reproductive Appendages ةران ًاد زوائد  كااررةد

لةػػػن عةقػػػة بعطلاػػػة ال  ػػػنثخ و شػػػطل آلػػػة وضػػػع البػػػاض  ػػػل اإلنػػػنث وآلػػػة 

 ػػل اإلنػػنث البنلغػػة  9و  8ال ػػفند  ػػل الػػحلؾر و  صػػل بػػنلحلق رؽ البظظاػػة 

 .9و ل الحلؾر   صل بنلحلقة البظظاة 

 : Ovipositorآلة وضع البيض يف اإلناث 

 ظشػػػػػن مػػػػػؽ الحلق ػػػػػرؽ المنمظػػػػػة وال ن ػػػػػعة و   ػػػػػؾ  مػػػػػؽ ثةثػػػػػة أزواج مػػػػػؽ  

 ) Anterior  ػػط  ا وؿ مظةػػن بػػنلدوج ا مػػنمل  Valvesالصػػطنمنت 

ventral) valve  والمػػػػػػػننل بػػػػػػػنلدوج الػػػػػػػجا لل أو  لفػػػػػػػل  أو  ػػػػػػػفلل
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Posterior ( inner) valve  و ظشن مؽ الحلقة البظظاة ال ن ػعة والمنلػث

و)ظشن مؽ الحلقػة  Lateral ( Dorsal) valveةخي بنلدوج ال ننبل أو ع

البظظاػػة المنمظػػة   ظظبػػ  هػػحك الصػػطنمنت معػػنب ل  ػػؾ  أنبؾبػػة  طػػخ  ةلةػػن 

البػػاض إلػػ  التػػػنرج. و ت لػػف آلػػػة الؾضػػع بػػن  ةؼ الحشػػػخات مظةػػن مػػػن 

  ؾ  طؾ)لة و اةاه لطن  ل ال ػخاد ذو القػخو  الظؾ)لػة أو ابخ)ػه لطػن  ػل 

صػػػػػرخة لطػػػػػن  ػػػػػل ال ػػػػػخاد ذو القػػػػػخو  القصػػػػػرخة أو الدنػػػػػنبرخ الظفرلاػػػػػة أو ق

 مظشنر)ة لطن  ل المخبذ
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وهػل   Stingو  ػل  ػغن(ت نحػل الع ػل والدنػنبرخ   حػؾر إلػ  آلػة الل ػع   

عبنرة عؽ  حؾر آلة وضع الباض إل   خلرت   نعج الحشخة  ل الج نع عؽ 

الط  عطخة.    ؾ  مؽ ثةثة أزواج مؽ الدوائػج  طمػل الػدوج ا وؿ الغطػج وهػؾ 

الدوج ال ننبل أو العلؾي حرث انجم ت مػؽ الظػخؼ التػنر ل ولؾنػت غطػجا 

ظفػػخدة ومظفصػػلة واحػػجا مػػجبت الظةن ػػة ومػػؽ القنعػػجة الجا لاػػة   ػػؾ  ا  ػػداء م

مظفخ رؽ عؽ بعضةطن نحؾ ال ننبرؽ التػنر ررؽ  و ػل  arms   ؾ  ذراعرؽ 

 ػػػغنلة الظحػػػل  كػػػؾ  الغطػػػج مػػػدود مػػػؽ القنعػػػجة الجا لاػػػة ب ضػػػتؼ أو ان فػػػنخ 

  ػػط  بػػػ ةبصػػلة الغطػػج   أمػػن الػػدوج المػػننل  ةػػؾ عبػػنرة عػػؽ الػػخمحرؽ اللػػحيؽ 

ك طؾ)لػػة ذات أ ػػظن   طػػمة  الػػدوج ال ػػفلل أو ا مػػنمل وهػػؾ عبػػنرة عػػؽ ابػػخ 

م  ةة نةني ةن للتلػف ولػل رمػح ي صػل مػؽ طخ ػه الػجا لل بنقصػ  الظػخؼ 

ال ننبل الجا لل مؽ ذراع الغطج و)عطل الغطج عل  حفظ الػخمحرؽ  و) ػ ظاع 

الخمحػػن  أ  يظدلقػػن  ب ػػةؾلة  ػػؾؽ الغطػػج وهػػل الحخلػػة الطشػػنهجة أثظػػنء الل ػػع 

رؽ الغطػػػج والػػخمحرؽ قظػػػنة وال ػػل بؾا ػػظ ةن  عطػػػل ال ػػخح  ػػػل ال  ػػؼ.  ؾ ػػػج بػػ

  ط  قظنة ال ؼ  أمن الدوج المنلػث  ةػؾ عبػنرة عػؽ الطلط ػرؽ و)طػمة  الػدوج 

التلفػػػػػل أو الػػػػػجا لل وهطػػػػػن عبػػػػػنرة عػػػػػؽ قلطػػػػػرؽ  ػػػػػنر ررؽ مػػػػػؽ صػػػػػةاح رؽ 
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  ح ذ بةطن الحشخة الطؾضع  ولل ملطذ مكػؾ  مػؽ عقلػة  ػل  ؽم  ظرل ر

اج مػػػؽ الصػػفنئح  ػػػل أزو  3. هظػػنؾ خ ػػغنلة الظحػػل ومػػػؽ عقل ػػرؽ  ػػػل الدنػػنبر

مؾضع ا صنؿ احػج  خعػل الغطػج بنحػج الػخمحرؽ وهػل صػةاحة صػغرخة مملمػة 

وصػػةاحة مخبعػػة وأ ػػخي م ػػ ظرلة علػػ  لػػل  ننػػت وهػػحك الصػػفنئح  حػػؾرات 

    صل بةحك الصفنئح عضػةت دا لاػة  عطػل علػ  9و  8ا  خنه الحلق رؽ 

خة  ػطن هػؾ  حخ)ةن ي  بت عظةػن ا  ػخاؽ الغطػج والػخمحرؽ لل  ػؼ و فػخز الحشػ

مػػػد)ن مػػػؽ إ ػػػخاز غػػػج رؽ حنمضػػػاة مػػػع غػػػجة قلؾ)ػػػة الغػػػجة الحنمضػػػاة أنبؾباػػػة 

الشكل    حج الغج ن  ل ف ح  ل قظػنة مشػ خلة  صػت  ػل متػد  ال ػؼ ثػؼ قظػنة 

 صت  ل الغشنء الؾاقع برؽ  خعل الغطج  أمن الغجة القلؾ)ػة  ةػل غػجة واحػجة 

ات  صػػل لػػجا ل  صػػت بف حػػة م ػػ قلة بػػرؽ  خعػػل الغطػػج ومػػؽ مػػد)ن اإل ػػخاز 

 ال خح و)حجث ال  طؼ.

و ل حشػخات أ ػخي ممػل ر بػة حخ ػةاة ا  ظحػة وغطج ػه ا  ظحػة (     

  ؾ ج آلة وضع الباض حقاقاة ول ؽ الحلقنت البظظاة م جا لة مع

بعصػػةن الػػبعض   شػػكل أنبؾبػػة قنبلػػة لل طػػجد  حطػػل الف حػػة ال ظن ػػلاة علػػ  

 قط ةن البعرجة.
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 ل  غنلة نحل الع ل خلرت آلة الل ع  
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 :  Male Genitalآلة السفاد يف الذكور 

 ظشػػػػن مػػػػؽ لحلقػػػػة البظظاػػػػة ال ن ػػػػعة    ػػػػؾ  مػػػػؽ زوج مػػػػؽ الطقػػػػنبض      

علػػػ   ػػػػننبل ا ػػػ خنه الحلقػػػة البظظاػػػػة   Parameresال ننباػػػة   ػػػط  

مػػع  قػػع  صػػرؽ  ػػننبرؽ    Penisأو    Aedeagusال ن ػعة والقضػػرت 

و ػػػل لمرػػػخ مػػػؽ الحشػػػخات  ةحػػػظ أ  آلػػػة عػػػجد مػػػؽ الصػػػفنئح ال ننباػػػة. 

 قج  كؾ  الطقنبض ال ننباة أو  تال فند  ن ح إ كن( مت لفة مؽ ال حؾ)خا

الفصػػػن  غبػػػخ مؾ ػػػؾدة أو قػػػج  ح ػػػؾي علػػػ   خايرػػػت أ ػػػخي ونغػػػخا لةػػػحك 

  ل  شتاص الحشخات لصفة  ق اطاة . ا(  ة نت  قج ا  عطلت
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 )المحاضرة العاشرة(

ٌشمل دراسة االجهزة الداخلٌة بشكل عام وٌتطرق الى : التشريح الداخلي 

 وظٌفة بعض تراكٌبها والى االعضاء الملحمة بها وهً كما ٌلً :

 . الجهاز الهضم1ً

 . الجهاز االخراج2ً

 . الجهاز التنفسً 3

 . الجهاز العضلً 4

 . جهاز الدوران5

 . الجهاز العصبً 6

 الجهاز التناسلً. 7

           Digestive  System .اجلهـــــــــــــــــــاز اهلضمي  1

َخشكب انجهبص انهضًٍ فٍ انذششاث يٍ انقُبة انهضًُت ويهذقبحهب وحخظم 

بهب احظبالً يببششا يثم االَببُب االػىسَت واَببُب يبنبُجٍ او احظبل غُش 

 يببشش يثم انغذد انهؼببُت 

: وهً انبوب ٌمتد داخل جسم الحشرة تفتح الى   القنــــــــــــــاة الهضميت 

الخارج فً بداٌة الجسم فً تجوٌف فمً ) ال ٌعتبر من ملحمات المناة 

 Anusالهضمٌة ( وتفتح الى الخارج فً نهاٌة الجسم بفتحة الشرج 
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 وٌختلف طولها باختالف انواع الحشرات ونوع غذائها فمد ٌبلغ طولها

بممدار طول الجسم او اكثر مما ٌجعلها تلتف وتلتوي على بعضها داخل 

 الجسم . تتكون المناة الهضمٌة فً الحشرات من ثالث مناطك :

  Fore gut. المناة الهضمٌة االمامٌة 1

   Mid gut. المناة الهضمٌة الوسطى 2

  Hind gut. المناة الهضمٌة الخلفٌة 3

  

   Fore gut . القناة الهضمية االمامية1

 تتكون من :

هو اول منطمة فً المناة الهضمٌة االمامٌة الذي  Pharynx.  البلعوم  1

ٌمع بعد التجوٌف الفمً وٌتحور الى مضحة ماصة لسحب السوائل فً 

 الحشرات الماصة او لدفع الغذاء فً الحشرات المارضة.

تد وهو انبوبة اسطوانٌة رلٌمة الجدران تم  Oesophagus. المرئ  2

 من مؤخرة الراس الى الجزء االمامً من الصدر.

وهً زوج او اكثر من الغدد تمع فً  Salivary glandsالغدد اللعابية 

على جانبً المرئ تفتح لرب لاعدة اللسان   Thoraxمنطمة الصدر 

وظٌفتها افراز اللعاب الذي ٌساعد على ترطٌب وتنظٌف الفم وهضم المواد 

 الكاربوهٌدراتٌة .
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هً جزء منتفخ ناتج من اتساع نهاٌة المرئ وتعتبر    Cropوصلة .الح3

مخزن للغذاء وٌتم فٌها هضم جزئً للغذاء بواسطة االنزٌمات الموجودة 

 باإلفرازات  اللعابٌة . 

هً نهاٌة المناة الهضمٌة االمامٌة وتكون كاملة  Gizzard . المانصة 4

التكوٌن فً الحشرات المارضة حٌث تظهر بشكل جزء عضلً سمٌن 

الجدران مبطن من الداخل بالكٌوتكل الذي ٌكون صلب وذو اسنان كاٌتٌنٌة 

تستخدم فً طحن وتفتٌت الطعام ولد ٌنعدم وجودها او تكون بشكل صمام 

ئل الى المناة الهضمٌة الوسطى كما فً بسٌط ٌنظم مرور الغذاء السا

 الحشرات الماصة .

      Mid gut . القناة الهضمية الوسطــــــــــى 2

تكون   Stomachهً الجزء الوسطً من المناة الهضمٌة تسمى المعدة 

انبوبٌة الشكل او على شكل كٌس مستطٌل وٌوجد صمام بٌن المناة 

سطى ٌسمى بالصمام الملبً او الهضمٌة االمامٌة والمناة الهضمٌة الو

المرٌئً وظٌفته منع رجوع الغذاء من المناة الهضمٌة الوسطى الى 

االمامٌة وتعتبر المعدة الجزء االكبر الذي ٌحدث فٌه هضم المواد الغذائٌة 

 وامتصاصها بواسطة الخالٌا الطالئٌة للمعدة . 

طرفها  : هً عبارة عن اكٌاس او زوائد مغلمة من االنابيب االعورية

البعٌد وتفتح فً ممدمة المعدة ٌختلف عددها باختالف الحشرات ولها دور 

بارز فً زٌادة المساحة السطحٌة للمعدة وكذلن لد تحتوي على بكترٌا لها 

 صلة بعملٌات الهضم واالمتصاص .
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خارجٌة عند الطرف االمامً  : وهً تنشأ كانبعاجات انابيب مالبيجي

الخلفً للمعً الخلفً ولها طرفان احداهما سائب وهو اما عائم فً الدم او 

ٌتصل بالمستمٌم بواسطة غشاء رلٌك واالخر ٌتصل بالمناة الهضمٌة 

.تختلف عدد هذه االنابٌب من حشرة الى اخرى فتتراوح من اثنٌن كما فً 

فً  122-22احٌن ، من الحشرات المشرٌة الى اربعة فً ذات الجن

فً غشائٌة االجنحة  وٌختلف طول هذه  122مستمٌمة االجنحة وتزٌد عن 

 االنابٌب فكلما لل العدد زاد الطول .

لون انابٌب مالبٌجً ٌتراوح من االبٌض الى االصفر واحٌانا ٌكون لونها 

 اسمر بنً. 

 وظائف انابيب مالبيجي : 

سم الحشرة وطردها مع . استخالص حمض البولٌن والٌورٌا من ج1

 البراز.

. افراز بعض االنزٌمات الهاضمة او افراز المادة الحرٌرٌة كما فً 2

 بعض حشرات غمدٌة االجنحة وحشرة اسد المن .

  Hind gut. القناة الهضمية الخلفية 3

وهً الجزء الخلفً للمناة الهضمٌة وٌوجد بٌنها وبٌن المناة الوسطى صمام 

اء المهضوم من المناة الوسطى وتتكون من ثالث بوابً ٌنظم مرور الغذ

 مناطك :
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وهً انبوبة ضٌمة ملتفة وٌوجد فً منطمة  ileumاالمعاء الدقيقة . 1

اتصالها بالمناة الوسطى مجموعة من انابٌب مسدودة النهاٌة تسمى بأنابٌب 

 مالبٌجً وظٌفتها اخراجٌة .

معاء الدلٌمة وٌكون غٌر ملتف ولطره اوسع من اال Colonالقولون . 2

 ولذلن ٌسمى باألمعاء الغلٌظة .

وهو الجزء الخلفً من المناة الهضمٌة وٌكون    Rectum  المستقيم.3

التً تطرح الى الخارج عن طرٌك  متوسع وحاوي على المواد االبرازٌة

فتحة الشرج او المخرج .                                                                               

 Rectalٌوجد فً معظم الحشرات نتوءات داخلٌة تسمى الوسادات  

pads  تسمى احٌانا الغدد المستمٌمة او تسمى حلٌمات المستمٌمRectal 

Papillue  وٌعتمد انها تفٌد فً امتصاص الماء واٌونات االمالح والمواد

 المفٌدة من الفضالت لبل طرحها الى الخارج .
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 التـغذيــــــــــــــــــة

ػهُت ثى َقم انًىاد  هٍ ػًهُت اخز انغزاء واجشاء انؼًهُبث انكًُىفُضائُت

انغزائُت انًخذههت انً اػضبء انجسى انًخخهفت السخخذايهب كًظذس نهطبقت 

 وغُشهب .

 

 

 طبائع التغذيت :

سىاء كبَج يٍ  غزائهب كبفت اَىاع انًىاد انغزائُت حسخخذو انذششاث فٍ 

 اطم َببحٍ او دُىاٍَ ورنك نهذظىل ػهً انطبقت وانًُى وانخكبثش 
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 حقسى انذششاث دسب َىع غزائهب انً 

انذششاث انًخشيًت ) انكبَست( : حخغزي ػهً بقبَب انًىاد انًخفسخت  -1

 انذُىاَُت وانُببحُت انًخذههت نهزا حُضف انبُئت ويثبنهب اَىاع يٍ انخُبفس

انذششاث يخُىػت انخغزَت : حخغزي ػهً يخخهف انًىاد راث االطم  -2

 مانُببحٍ وانذُىاٍَ يثم انًُ

دششاث اكالث انهذىو : حخغزي ػهً االَسجت انذُىاَُت وحشًم  -3

 انًفخشسبث وانًخطفالث

دششاث اكالث انُببحبث : حؼخبش يٍ اشذ اػذاء االَخبج انضساػٍ وحقسى  -4

 دسب انؼىائم انُببحُت انخٍ حظُبهب انً 

A – . دششاث ػذَذة انؼىائم : حخغزي ػهً يخخهف انُببحبث يثم انجشاد 

B-  دششاث قهُهت انؼىائم : حخخض ببنغزاء ػهً ػبئهت َببحُت فقظ 

C- . دششاث ودُذة انؼبئم : حخخض ببنغزاء ػهً َىع َببحٍ وادذ 

 

 

 

 

 

 



 م.م هبــه هــــامش يونـس                        01حرشات عامة                         م/
 

 

 Excretory Systemاجلهاز االخراجي   -2

َقىو هزا انجهبص بىظُفت حُظُى انضغظ انخُبفزٌ فٍ انذو وػضل وطشح 

انًىاد انًفُذة انضائذة ػٍ دبجت انفضالث انُُخشوجُُُت انضبسة وكزنك 

 انجسى انً انخبسج . وَخشكب انجهبص االخشاجٍ انًُىرجٍ نهذششاث يٍ :

 انًسخقُى  -3االيؼبء                        -2اَببُب يبنبُجٍ             -1

فٍ بؼض اَىاع انذششاث قذ ال حىجذ اَببُب يبنبُجٍ او قذ حىجذ نكٍ 

يخخظظت بؼضل يىاد يؼُُت دوٌ االخشي وظُفخهب فٍ االخشاج حكىٌ 

وسىاء ايخهكج انذششة جهبص اخشاجٍ ًَىرجٍ او نى حًخهك فأَُب سُجذ 

بؼض انذبالث انخٍ َالدع فُهب اػضبء اخشاج اخشي حقىو بإخشاج يىاد 

 خبطت ال َسخطُغ جهبص االخشاج انًُىرجٍ طشدهب وهٍ :

بث انُبحجت ػٍ االَض . انغذد انشفىَت ) انكهً انشفىَت( حقىو بؼضل انظبغ1

 يٍ انسبئم انذيىٌ وطشدهب خبسج انجسى 

 . غشفت انخششُخ2

. انخالَب انًذُطت ببنقهب وانخالَب انكهىَت حقىو بؼضل انًشكببث انضبسة 3

وانًشكببث انغُش يفُذة راث االوصاٌ انجضَئُت انؼبنُت انًىجىدة فٍ انسبئم 

 انذيىٌ

 حخضٍَُ. االجسبو انذهُُت حؼًم كؼضى اخشاج 4

 . جذاس انجسى َؼًم كؼضى اخشاج حخض5ٍَُ
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َقىو كم يٍ االيؼبء وانًسخقُى بإػبدة ايخظبص انًىاد انخٍ حذخبجهب 

انذششة واسجبػهب انً انذو وطشح يب بقٍ يٍ انًىاد خبسج انجسى يغ 

 انبشاص.
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 حدى عشر(اال)المحاضرة 

   Respratory systemاجلهاز التنفسي     : 3

: ٘ٛ ؽصٛي اٌىبئٓ ػٍٝ االٚوغغ١ٓ اٌالصَ ٌؾ١برٗ  عملٍت التىفس

ٚاٌزخٍص ِٓ صٕبئٟ اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ إٌبرظ ػٓ ػ١ٍّخ اٌزّض١ً اٌغزائٟ داخً 

 عغّٗ ٠ؾًّ اٌزٕفظ ػ١ٍّبد ف١ض٠بئ١خ )غج١ؼ١خ( ٚو١ّ١ب٠ٚخ 

 : الجهاس التىفسً القصبً فً الحشزاث مهٌتكىن 

ٟٚ٘ فزؾبد ٔبرغخ ػٓ أجؼبعبد ِٓ :  Spiracies. الثغىر التىفسٍت 1

عذاس اٌغغُ ٔؾٛ اٌذاخً ٠ذخً ػٓ غش٠مٙب اٌٙٛاء اٌٝ اٌمصجبد اٌٙٛائ١خ 

 10ٚرٛعذ ػٍٝ عبٔجٟ اٌغغُ ٌىً ؽٍمخ ٚاٌؼذد اٌىٍٟ ٌٙزٖ اٌؾٍمبد ٘ٛ 

اٌصذس اٌضبٟٔ ٚصٚط فٟ اٌصذس  اصٚاط صٚعبْ فٟ اٌصذس )صٚط فٟ

اصٚاط فٟ اٌجطٓ ِٓ اٌغٍمخ اٌجط١ٕخ اٌضب١ٔخ اٌٝ اٌؾٍمخ اٌجط١ٕخ  8اٌضبٌش( ٚ 

اٌزبعؼخ ثٛالغ صٚط فٟ وً ؽٍمخ . اٌؾٍمخ اٌجط١ٕخ االٌٚٝ ٚاٌصذس٠خ االٌٚٝ 

 اخزضٌذ ف١ٙب اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ فٟ اٌّشاؽً اٌغ١ٕ١ٕخ اٌّزأخشح .

غٛس اٌزٕفغ١خ اٌصذس٠خ اوجش اٌضغٛس ع١ّؼب ػبدح ٠ىْٛ اٌضٚط االٚي ِٓ اٌض

فٟ اٌؾغُ وّب اْ ؽغُ اٌضغٛس ٠صغش رذس٠غ١بً وٍّب ارغٕٙب ٔؾٛ ٔٙب٠خ اٌجطٓ 

. لذ رؾبثٙٗ اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ فٟ اٌصذس٠خ ٚاٌجط١ٕخ فٟ اٌزشو١ت اٚ لذ رخزٍف 

وّب اْ اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ اٌجط١ٕخ لذ رخزٍف ػٓ ثؼعٙب اٌجؼط ٌىً صغش 

 ىُ فٟ فزؾٗ ٚغٍمٗ ٠خزٍف ثبخزالف اٌؾؾشاد.رٕفغٟ عٙبص ٠زؾ
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: ٌٍضغٛس ٚظ١فخ ادخبي ٚاخشاط اٌٙٛاء )ػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌغبصٞ  وظٍفت الثغىر

 ( وّب رؼزجش ِٛاظغ ٌفمذاْ اٌّبء ِٓ خالي ػ١ٍّخ إٌزؼ.

ِٓ إٌبدس اْ رىْٛ اٌضغٛس ِؼذِٚخ وّب فٟ سرجخ راد اٌزٔت اٌمبفض ؽ١ش 

 ُ ٠ؾذس اٌزٕفظ ػٓ غش٠ك عذاس اٌغغ

تقسم الحشزاث على اساس عذد الثغىر التىفسٍت )عذد الثغىر العاملت 

 والمقفلت(

  Poly pneusticاوال: حشزاث عذٌذة الثغىر العاملت 

اصٚاط ِٓ اٌضغٛس اٌؼبٍِخ ػٍٝ االلً رمَٛ ثذٚس٘ب فٟ اٌزٕفظ  ٠8ٛعذ ف١ٙب 

 ٚ٘زٖ رمغُ ػٍٝ اعبط 

اصٚاط ِٓ  10ف١ٙب ٚ Holo pneustic. حشرات كاملة الثغىر العاملة 1

اٌضغٛس اٌزٟ رمَٛ ثذٚس٘ب فٟ اٌزٕفظ وّب فٟ ِؼظُ اٌؾؾشاد اٌىبٍِخ 

 وبٌصشصش ٠ٚشلبد غؾبئ١خ االعٕؾخ ٚؽشؽف١خ االعٕؾخ. 

ٚف١ٙب صٚط اٌصذس اٌخٍفٟ   Pari pneustic.حشرات حميطية الثغىر العاملة 2

اصٚاط ( ٚاؽذ فٟ اٌصذس  ٠9ىْٛ غ١ش ػبًِ ٠ؼٕٟ ِمفً )اٞ رؼًّ 

ِٓ  Cecidomyidaeفٟ اٌجطٓ وّب فٟ ثؼط ٠شلبد ػبئٍخ  8طٟ ٚاٌٛع

 سرجخ صٕبئ١خ االعٕؾخ .
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اصٚاط ػبٍِخ  8ٚف١ٙب   Hemi pneustic. حشرات نصفية الثغىر العاملة 3

فٟ اٌجطٓ وّب فٟ ثؼط ٠شلبد ػبئٍخ  7ٚاؽذ فٟ اٌصذس اٌٛعطٟ ٚ

Mycetophilidae  . سرجخ صٕبئ١خ االعٕؾخ ِٓ 

 Oligo pneusticثاوٍا: حشزاث قلٍلت الثغىر العاملت 

ٚف١ٙب صٚط ٚاؽذ اٚ صٚعبْ ِٓ اٌضغٛس اٌزٟ رمَٛ ثذٚس٘ب فٟ اٌزٕفظ اِب 

 اٌجم١خ فّغٍمخ ٚرمغُ اٌٝ:

 Amphi pneustic. حشرات السوجني العاملني 1

راد صٚع١ٓ ػب١ٍِٓ اؽذاّ٘ب فٟ اٌصذس اٌٛعطٟ ٚاالخش فٟ ٔٙب٠خ اٌجطٓ 

 ػبئٍخ اٌؾشِظ وّب فٟ ٠شلبد 

 Meta pneustic. حشرات خلفية السوج العامل 2

ٚف١ٙب صٚط ٚاؽذ فمػ ٠مَٛ ثذٚسٖ فٟ اٌزٕفظ ٠ٚمغ فٟ ٔٙب٠خ اٌجطٓ ِضً 

 ٠شلبد اٌجؼٛض 

  Pro pneusticحشرات امامية السوج العامل . 3

ٚف١ٙب صٚط ٚاؽذ فمػ ػبًِ ٠مغ فٟ اٌصذس اٌٛعطٟ ِضً ػزاسٜ سرجخ صٕبئ١خ 

 االعٕؾخ 

 



 م.م هبــه هــــامش يونـس                        11حرشات عامة                         م/
 

 

   Apneusticثالثا: حشزاث عذٌمت الثغىر العاملت 

ال ٠ٛعذ اٞ صٚط ِٓ اٌضغٛس ػبِال وّب فٟ ٠شلبد اٌٙبِٛػ ٚؽٛس٠بد 

 اٌشػبػ 

 

    Trachae. القصبــــــــــــــــاث الهىائٍت 2

ٟٚ٘ أبث١ت ِغٛفخ رٕؾأ وبٔجؼبط داخٍٟ ٌغذاس اٌغغُ رّزذ ِٓ اٌفزؾبد 

اٌٝ داخً عغُ اٌؾؾشح ٚرزفشع اٌٝ لصجبد اٌٛالؼخ ػٍٝ اٌصؾ١فخ اٌغبٔج١خ 

 اصغش ٚاصغش ٚرٕزؾش اٌٝ ِخزٍف االػعبء ٚاالٔغغخ.

   Tracheoles. القصٍباث الهىائٍت 3

ٟٚ٘ أبث١ت فٟ ٔٙب٠خ اٌمصجبد اٌٙٛائ١خ ٚرىْٛ سف١ؼخ عذا ٚرصً اٌٝ 

اٌخال٠ب ِجبؽشح ٚػٓ غش٠مٙب ٠ؾذس رجبدي اٌغبصاد رٕؾأ اٌمص١جبد اٌٙٛائ١خ 

 ٌِٛذح لبدسح ٌززّذد ٚاالٔعغبغ .ِٓ خال٠ب 

 Air Sacs. االكٍاس الهىائٍت 4

ٟٚ٘ أزفبخبد وج١شح و١غ١ٗ سل١مخ اٌغذساْ ِشٔخ لبثٍخ ٌٍزغ١ش فٟ ؽغّٙب 

ٔبرغخ ِٓ ارغبع ثؼط اعضاء اٌمصجبد اٌٙٛائ١خ رٛعذ فٟ اغٍت اٌؾؾشاد 

اٌّغٕؾخ ٚرظٙش ثٛظٛػ فٟ اٌؾؾشاد اٌغش٠ؼخ اٌط١شاْ ٚال رٛعذ فٟ 

اٌؾؾشاد اٌغ١ش اٌّغٕؾخ رؼًّ االو١بط اٌٙٛائ١خ وّؾضْ ٌٍٙٛاء ٌٍزغز٠خ 

عالد اٌزٟ رؾزبط اٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ اٌٙٛاء اصٕبء اٌط١شاْ ٚرؼًّ اٌؼ

ػٍٝ ص٠بدح اٌّغبخخ اٌزٟ رؾذس ف١ٙب ػ١ٍّخ اٌزجبدي اٌغبصٞ ٚوزٌه رؼًّ ػٍٝ 

رم١ًٍ اٌٛصْ إٌٛػٟ ٌٍؾؾشح اٌطبئشح ٚثزٌه رغبػذ٘ب ػٍٝ اٌط١شاْ خبصخ 
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فٛق  فٟ اٌؾؾشاد وج١شح اٌؾغُ ٚوزٌه رغبػذ اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ ػٍٝ اٌطفٛ

عطؼ اٌّبء وّب رؼزجش اػعبء ٌٍّٛاصٔخ اٌّبئ١خ فٟ اٌؾؾشاد اٌزٟ رؼ١ؼ فٟ 

ِغز٠ٛبد ِخزٍفخ ِٓ اٌّبء وّب رؼًّ وّخضْ ٌٍٙٛاء فٟ اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ 

 ػٕذ ِؾبٌٚزٙب اٌغطظ.

 التىفس فــــــــــــــــً الحشزاث االرضٍت  

زٕفظ اٌؾؾشاد االسظ١خ ٟ٘ اٌؾؾشاد اٌزٟ رؼ١ؼ فٟ ظشٚف ا١ٌبثغخ ٚر

 ٟٚ٘ : ٘زٖ اٌؾؾشاد اٌٙٛاء اٌغٛٞ ٕٚ٘بن صالس غشق ٌزٕفظ 

. االٔزؾبس : وّب فٟ اٌؾؾشاد اٌصغ١شح ٚفٟ اٌج١ٛض ٚاالغٛاس اٌغبوٕخ 1

ِٓ اٌؾؾشاد اٌىج١شح ػٓ غش٠ك االٔزؾبس ٌٍغبصاد. ٚلذ ػٍّٕب اْ افشاد 

ٚسرجخ راد اٌزٔت اٌؼغضٞ     Collembolaسرجخ راد اٌزٔت اٌمبفض 

Protura رّزٍه عٙبصا لصج١ب ٚثزٌه فبْ ٘زٖ اٌؾؾشاد رزٕفظ ػٓ  ال

غش٠ك أزؾبس اٌغبصاد ػجش عذاس اٌغغُ ، ٠غبػذ عٙبص اٌذٚساْ ٚؽشوخ 

 اٌغبئً اٌذِٛٞ ػٍٝ عشػخ ٔمً اٌغبصاد اٌزٕفغ١خ .

 

. اٌز٠ٛٙخ اٌغ١ش ِجبؽشح : رغّٝ ا٠عب ثبٌز٠ٛٙخ اٌٙبدئخ ٚرزُ ؽشوخ اٌٙٛاء 2

اٌٝ ٔؾبغ ػعٍٟ ٚأّب ػٓ غش٠ك رى٠ٛٓ  فٟ اٌغٙبص اٌمصجٟ دْٚ اٌؾبعخ

رخٍخً فٟ اٌعغػ اٌغٛٞ ثؾ١ش ٠صجؼ داخً اٌغٙبص اٌمصجٟ عبٌجب ثبٌٕغجخ 

ٌٍٙٛاء اٌغٛٞ  وّب فٟ ٠شلبد ٚػزاسٜ ؽشؽف١خ االعٕؾخ ٚاٌجؼط ِٓ 

غّذ٠ٗ االعٕؾخ ٚفٟ اٌجشاغ١ش ٚفٟ ٘زٖ اٌؾؾشاد ٔشٜ اْ اٌزٕفظ ػٓ 

ؾؾشح ٌٍزجبدي اٌغبصٞ اِب ٌىجش غش٠ك االٔزؾبس فمػ ال ٠زّبؽٝ ِغ ؽبعخ اٌ
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ؽغّٙب ثبٌٕغجخ ٌّغبؽزٙب اٌغطؾ١خ اٚ ٌٛعٛد عذاس عغُ ٠ؾٛٞ ػٍٝ ع١ٍذ 

 عطؾٟ ع١ّه ٠ؼ١ك رجبدي اٌغبصاد.  

 

. اٌز٠ٛٙخ اٌؼع١ٍخ اٚ اٌز٠ٛٙخ ا١ٌّىب١ٔى١خ :وّب فٟ اٌؾؾشاد اٌىج١شح 3

خ ٚإٌؾطخ ؽ١ش رؾزبط اٌٝ و١ّبد وج١شح ِٓ االٚوغغ١ٓ رزُ اٌز٠ٛٙخ اٌؼع١ٍ

ػٓ غش٠ك رغ١ش ؽغُ اٌغٙبص اٌمصجٟ ٚخصٛصب ؽغُ االو١بط اٌٙٛائ١خ 

ٚرٌه ثٛاعطخ رمٍص ٚأجغبغ اٌؼعالد ا١ٌٙى١ٍخ وّب فٟ اٌغشاد 

 اٌصؾشاٚٞ.

 

 التىفس فـــــــــــــــً الحشزاث المائٍت 

فٟ ِؼظُ اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ ٠ٛعذ عٙبص لصجٟ وّب ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ اٌؾؾشاد  

االسظ١خ غ١ش اْ اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ لذ رىْٛ ػبٍِخ اٚ ِمفٍخ دائّب ؽ١ش  رزٕفظ 

اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ اٌٙٛاء اٌؾش اٚ االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ثطشق ػذ٠ذح 

ؾشاد اٌّبئ١خ رؼزّذ ػٍٝ ٔٛع اٌؾؾشح ٠ّٚىٓ رمغ١ُ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ فٟ اٌؾ

 اٌٝ ٔٛػ١ٓ سئ١غ١١ٓ وّب ٠ٍٟ :

رىْٛ اٌضغٛس ع١ّؼب ِغٍمخ رزٕفظ اٌؾؾشاد راد   اوال: اجلهاز القصيب املغلق : 

 اٌغٙبص اٌمصجٟ اٌّغٍك ثإؽذٜ اٌٛعبئً اٌزب١ٌخ اٚ االوضش :

:  ٠زُ اٌزجبدي اٌغبصٞ فٟ Body wall    التىفس عه طزٌق جذار الجسم.1

ئ١خ ػٓ غش٠ك عذاس اٌغغُ ٚلذ ٚعذ اْ ٠شلبد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌؾؾشاد اٌّب
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رؾصً ػٍٝ االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ػٓ   Chironomusاٌٙبِٛػ 

 Culexغش٠ك عذاس اٌغغُ اٌزٞ ٠ىْٛ سل١مب وّب ٚعذ اْ ٠شلبد اٌجؼٛض 

رؾصً ػٍٝ ٔصف ؽبعزٙب ِٓ االٚوغغ١ٓ فٟ ١ِبٖ ع١ذح اٌز٠ٛٙخ ػٓ غش٠ك 

ِٓ اٌزؾٛساد اٌزٟ رغبػذ ػٍٝ رٕفظ عذاس اٌغغُ ٚثبٌشغُ ِٓ ٚعٛد اٌؼذ٠ذ 

اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ اال اْ عذاس اٌغغُ ٠ٍؼت دٚسا ِّٙب فٟ اٌزٕفظ خصٛصب 

فٟ إٌّبغك اٌشل١مخ ِٕٗ ٚاٌزٟ غبٌجب ِب رىْٛ ِضٚدح ثؾجىخ ِٓ اٌمصجبد 

 ٚاٌمص١جبد اٌٙٛائ١خ. 

: ٟٚ٘   Tracheal gills التىفس بىاسطت الخٍاشٍم القصبٍت . 2

ل١مخ ٌغذاس اٌغغُ رؾزٛٞ ػٍٝ ؽجىخ وض١فخ ِٓ اٌمصجبد رؾٛساد خبسع١خ س

ٚرٛعذ ٘زٖ اٌخ١بؽ١ُ غبٌجب فٟ االغٛاس اٌؾٛس٠خ ٌٍشػبؽبد ٚرثبة ِب٠ٛ ٚلذ 

رجمٝ ؽزٝ فٟ اٌجبٌغبد ٌٚىٓ دْٚ اْ ٠ىْٛ ٌٙب دٚس فٟ اٌزٕفظ ٚرٛعذ ٘زٖ 

اٌخ١بؽ١ُ ػبدح فٟ اٌجطٓ ٌٚىٓ لذ رٛعذ فٟ اٌصذس ٚؽزٝ فٟ اٌشاط وّب فٟ 

 .  Plecopteraاع سرجخ ِط٠ٛخ االعٕؾخثؼط أٛ

: فٟ ٘زا إٌٛع رٛعذ صغٛس رٕفغ١خ ػبٍِخ ٠زُ ػٓ  ثانيا: اجلهاز القصيب املفتىح

غش٠مٙب دخٛي االٚوغغ١ٓ ثّب ٠ٍجٟ ؽبعخ اٌغغُ ٚاٌؾؾشاد اٌزٟ رّزٍه ٘زا 

إٌٛع ِٓ اٌغٙبص اٌزٕفغٟ ٔٛػبْ اؽذاّ٘ب ٠ؼزّذ ػٍٝ االٚوغغ١ٓ اٌغٛٞ 

 االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ٚاالخش ٠ؼزّذ ػٍٝ 

 أ/ الحشزاث التً تعتمذ على االوكسجٍه الجىي : ومىها ثالث اوىاع 

. اٌؾؾشاد اٌزٟ رزٕفظ ػٍٝ عطؼ اٌّبء   : ٟٚ٘ اٌؾؾشاد اٌزٟ رصؼذ 1

ث١ٓ ربسح ٚاخشٜ اٌٝ عطؼ اٌّبء ٌزؾصً ػٍٝ االٚوغغ١ٓ اٌغٛٞ و١شلبد 
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ٔجٛث١خ رّذ٘ب اٌٝ عطؼ ٚػزاسٜ اٌجؼٛض وزٌه اٌؾؾشاد اٌزٟ ٌٙب صٚائذ ا

 اٌّبء ٚرزٕفظ خالٌٙب ِضً ٠شلبد رثبة ا٠شعزبٌظ.

. اٌؾؾشاد اٌغبغغخ ِغ ِخبصْ اٌٙٛاء  : رزّىٓ ثؼط اٌؾؾشاد ِٕٚٙب 2

ِٓ ؽًّ فمبػبد اٌٙٛاء رؾذ اٌغٕبػ اٌغّذٞ  Dytiscusاٌخٕفغبء اٌّبئ١خ 

اٌّبء  ٚرغزفبد ِٓ ٘زا اٌٙٛاء فٟ اٌزٕفظ ػٕذ اٌغطظ ١ٌّىٕٙب ِٓ اٌجمبء رؾذ

 ِذح اغٛي .

. اٌؾؾشاد اٌزٟ رغزفبد ِٓ ٘ٛاء أغغخ إٌجبربد اٌّبئ١خ : ٠ٛعذ ٌجؼط 3

اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ صٚائذ أجٛث١خ ل٠ٛخ ِٚذثجخ ِٓ ٔٙب٠زٙب ِٚضٚدح ثبعٕبْ رؾجٗ 

إٌّؾبس ٚرمغ اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ فٟ ٔٙب٠خ ٘زٖ اٌضٚائذ ؽ١ش رمَٛ ثغشعٙب فٟ 

ٙب ػٍٝ االٚوغغ١ٓ ٚ٘زٖ اٌؾبٌخ رٛعذ فٟ أغغخ إٌجبربد اٌّبئ١خ ٚرؾصً ِٕ

اٌؾؾشاد اٌّبئ١خ اٌزٟ رؼ١ؼ ِغّٛسح ثبٌط١ٓ ؽ١ش ٠ىْٛ رشو١ض االٚوغغ١ٓ 

ل١ًٍ ِٚٓ اِضٍزٙب ثؼط ٠شلبد اٌخٕبفظ ِٓ غّذ٠خ االعٕؾخ ٚثؼط ٠شلبد 

 صٕبئ١خ االعٕؾخ ِضً اٌجؼٛض .

اع ب/ الحشزاث التً تعتمذ على االوكسجٍه المذاب فً الماء ومىها االوى

 التالٍت 

. اٌؾؾشاد راد اٌخ١بؽ١ُ اٌغبص٠خ اٌّؤلزخ : ػٕذ غطظ ثؼط اٌؾؾشاد 1

رؾذ اٌّبء فبٔٙب رؾًّ ِؼٙب فمبػبد ٘ٛائ١خ اٚ غؾبء ٘ٛائٟ سل١ك خصٛصب 

لشة اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ ٠ٚزىْٛ ٔز١غخ ٌٛعٛد ؽؼ١شاد دل١مخ وبس٘خ ٌٍّبء 

 10000000اٌٝ  10000 ٚثىضبفخ رجٍغ فٟ ثؼط أٛاع اٌخٕبفظ ِب ث١ٓ 

ٚرزّىٓ ٘زٖ اٌؾؾشاد ْ اٌجمبء غبغغخ .  ؽؼ١شح فٟ اٌغٕزّزش اٌّشثغ اٌٛاؽذ

ٌفزشح غ٠ٍٛخ ؽ١ش رمَٛ ٘زٖ اٌفمبػبد اٚ االغؾ١خ اٌٙٛائ١خ ثذٚس اٌخ١بؽ١ُ 
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فؼٕذ اعزٙالن اٌؾؾشح ٌالٚوغغ١ٓ فٟ اٌغٙبص اٌمصجٟ ٚاٌخ١بؽ١ُ اٌغبص٠خ 

ٌفمبػخ اٚ اٌغؾبء اٌٙٛائٟ فإْ االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ٠زٕؾش اٌٝ داخً ا

اِب غبص صٕبئٟ اٚوغ١ذ اٌىبسثْٛ ٚٔز١غخ عشػخ رٚثبٔٗ فبٔٗ ٠ٕزؾش ِٓ اٌفمبػخ 

 اٌٝ اٌّبء .

. اٌؾؾشاد راد اٌخ١بؽ١ُ اٌغبص٠خ اٌذائ١ّخ : ٚرعُ اٌؾجىخ اٌٛال١خ 2

ٚاٌخ١بؽ١ُ اٌضغش٠خ ٚاٌؾجىخ اٌٛال١خ ػجبسح ػٓ ؽؼ١شاد دل١مخ ِٛعٛدح ثىضبفخ 

ِٓ عطؼ اٌغغُ اٚ أٙب رؾٛساد  ١ٍِ2ْٛ ؽؼ١شح / عُ 200ػب١ٌخ رصً اٌٝ 

ِضمجخ ِٓ اٌغ١ٍذ رّزذ ثؾىً لٕٛاد اٚ عطٛػ فٛق غشف ٘ٛائ١خ ثؾ١ش 

٠زىْٛ غؾبء ٘ٛائٟ ث١ٓ اٌؾؼ١شاد ٚٔظشا ٌخبص١خ وشح اٌّبء وزٌه اْ 

اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌغؾبء اٌٙٛاء فٟ اٌؾجىخ اٌٛال١خ رىْٛ اوجش ثىض١ش ِٓ 

بؽ١ُ اٌغبص٠خ اٌّؤلزخ ٌزٌه فإٔٙب رزّىٓ ِٓ رض٠ٚذ اٌّغبؽخ اٌغطؾ١خ ٌٍخ١

اٌؾؾشح ثّب رؾزبعٗ ِٓ االٚوغغ١ٓ اٌّزاة فٟ اٌّبء ػٍٝ ؽشغ اْ ٠ىْٛ 

رشو١ض االٚوغغ١ٓ فٟ اٌّبء اػٍٝ ِٓ رشو١ضٖ فٟ اٌغؾبء اٌٙٛائٟ ٚاال فبْ 

اٌؼىظ ٠ؤدٞ ٌخشٚط االٚوغغ١ٓ ِٓ غؾبء اٌٙٛاء اٌٝ اٌّبء وّب فٟ اٌجمخ 

 رجخ ٔصف١خ االعٕؾخ .اف١ٍٛع١شط ِٓ س

اِب اٌخ١بؽ١ُ اٌضغش٠خ فبٔٙب ّٔٛاد خبسع١خ ٌٍّٕطمخ اٌّؾ١طخ ثفزؾخ اٌضغش اٚ 

رؾٛساد خبسع١خ ٌٍشد٘خ ٚرعُ ع١ّغ ٘زٖ اٌزؾٛساد ػٍٝ ؽجىخ ٚال١خ )ػذا 

رؾٛساد اٌخ١بؽ١ُ اٌضغش٠ٗ ٌجؼط أٛاع ػبئٍخ اٌٙبِٛػ ( ٚ٘زٖ اٌؾؾشاد 

ء ؽظ رزأصش ثبٌّٕبغك اٌزٟ ٠مً اٌزٟ رّزٍه خ١بؽ١ُ صغش٠ٗ ٠ٛعذ ثٙب اػعب

 ف١ٙب اٌعغػ اٌغض٠ئٟ ٌألٚوغغ١ٓ ثبٌّبء ٚرزغٕجٙب 

 



 م.م هبــه هــــامش يونـس                        11حرشات عامة                         م/
 

 

 التىفس فً الحشزاث المتطفلت داخلٍا :

رؾصً ِؼظُ اٌؾؾشاد اٌّزطفٍخ داخ١ٍب ػٍٝ االٚوغغ١ٓ ػٓ غش٠ك 

االٔزؾبس ػجش عذاس اٌغغُ ِٓ أغغخ اٌؼبئً اٞ ػٓ غش٠ك اٌزٕفظ اٌغ١ٍذٞ 

وّب ٚرؾصً ثؼط اٌطف١ٍ١بد ػٍٝ االٚوغغ١ٓ ِٓ اٌٙٛاء اٌغٛٞ ٚرٌه 

ثضمت عٍذ اٌؼبئً وّب فٟ ٔغف عٍذ اٌجمش ِٚٓ ٘زا اٌضمت رجشص صغٛس٘ب 

لؼخ فٟ ٔٙب٠خ اٌجطٓ ٚرزٕفظ اٌٙٛاء اٌغٛٞ ٚرؾصً اٌؾؾشاد اٌزفغ١خ اٌٛا

اٌّزطفٍخ داخ١ٍب ػٍٝ ؽؾشاد اخشٜ ػٍٝ االٚوغغ١ٓ ػٓ غش٠ك اٌغٙبص 

اٌمصجٟ ٌٍؼبئً اٚ ػٓ غش٠ك صمت عذاس عغُ اٌؼبئً . ٚرؾصً ا١ٌشلبد 

اٌىج١شح ٌٕغف ِؼذح اٌخ١ً ػٍٝ االٚوغغ١ٓ ِٓ اٌٙٛاء اٌزٞ ٠ذخً اٌّؼذح ِغ 

فظ ٘زا اٌٙٛاء ثٛاعطخ صٚط اٌضغٛس اٌٛالؼخ فٟ ٔٙب٠خ اٌجطٓ اٌغزاء ؽ١ش رزٕ

. 
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 عشر ( االثنا)المحاضرة   

 Circulatory  systemجهاز الـــــــــــــــــــدوران     : 4

جٜبػ اُضٝعإ ك٢ اُذشغاد ٖٓ اُ٘ٞع أُلزٞح ٣ٝزغًت اؿبؿب ٖٓ اُٞػبء 

اُض١ٞٓ اُظٜغ١ اُظ١ ٛٞ ػجبعح ػٖ اٗجٞثخ ثـ٤طخ روغ ك٢ أُ٘طوخ اُٞؿط٠ 

ُِظٜغ رذذ اُصل٤ذخ اُظٜغ٣خ ُذِوبد اُجـْ ٓجبشغح ٣ٝٔزض ػ٠ِ غٍٞ 

                  .اُجـْ 

جؼء سِل٢ ٛٞ اُوِت ٝجؼء  ٣٘وـْ اُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ ا٠ُ جؼئ٤ٖ 

آب٢ٓ ٛٞ االثٜغ ٖٝٓ ٓزٔٔبد ٛظا اُجٜبػ اُذجبة اُذبجؼ اُظٜغ١ 

 ٝاُذجبة اُذبجؼ اُجط٢٘ ٝاُوِٞة أُـبػضح أُغرجطخ ثؼٝائض اُجـْ 
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 Sinusesجتـــــــــــاويف اجلســــــــــــــــــم   

ؼ٣ٖ ٣٘وـْ رج٣ٞق جـْ اُذشغح ا٠ُ ثالس رجب٣ٝق ثٞاؿطخ دجبث٤ٖ دبج

ٝاُذجبة   Dorsal diaphragmٛٔب اُذجبة اُذبجؼ اُظٜغ١ )اُؼ١ِٞ( 

   Ventral diaphragmاُذبجؼ اُجط٢٘ )اُـل٢ِ( 

٣ٔزض اُذجبة اُذبجؼ اُظٜغ١ )اُؼ١ِٞ( كٞم اُو٘بح اُٜع٤ٔخ ٝرذذ اُوِت 

 Pericardialٌٓٞٗب رج٣ٞق كٞم اُوِت ٣ـ٠ٔ اُزج٣ٞق أُذ٤ػ ثبُوِت 

sinus  اٝ اُزج٣ٞق اُظٜغ١ اٝ اُزج٣ٞق اُؼ١ِٞ، آب اُذجبة اُذبجؼ

اُجط٢٘ اٝ اُـل٢ِ ٣ٔزض كٞم اُذجَ اُؼصج٢ اُجط٢٘ ٝاؿلَ اُو٘بح اُٜع٤ٔخ 

ك٤زٌٕٞ اؿلِٚ رج٣ٞق ٣ضػ٠ اُزج٣ٞق اُؼصج٢ اٝ اُجط٢٘ اٝ اُـل٢ِ 

Perineural sinus    ٖآب اُزج٣ٞق أُغًؼ١ اُظ١ ٣وغ ث٤ٖ اُذجبث٤

  Perivisceral sinusف ثبُزج٣ٞق اُذش١ٞ اٝ اُٞؿط٢ اُذبجؼ٣ٖ ك٤ؼغ

ٝاُظ١ ٣ذ١ٞ االدشبء اُضاس٤ِخ ٓثَ اُجٜبػ اُٜع٢ٔ ٝاُز٘بؿ٢ِ ٝاالسغاج٢ 

. 

ال ٣صَ اُذجبثبٕ اُذبجؼإ ا٠ُ ٜٗب٣خ جـْ اُذشغح ٖٓ االٓبّ ٖٝٓ اُشِق 

 ك٤زغًبٕ كـذخ آب٤ٓخ ٝسِل٤خ ٤ُـٔذبٕ ثٔغٝع اُضّ ث٤ٖ اُزجب٣ٝق اُثالثخ 

 :   كىن جهاز الــــــــــــــــــــدورانمما يت

    The Dorsal vesselالىعاء الدمىي الظهري : اوال

ٝٛظا ٣زٌٕٞ ٖٓ اُوِت ٝاالثٜغ ٝاُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ ٛٞ اُٞػبء اُٞد٤ض 

 اُظ١ ٣وّٞ ثعز اُضّ ٖٓ أُ٘طوخ اُشِل٤خ ا٠ُ أُ٘طوخ االٓب٤ٓخ ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ :
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الٍٝ ٖٓ اُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ ٝٛٞ ٛٞ اُجؼء ا:   Heart. القلة 1 

ػجبعح ػٖ اٗجٞثخ ػع٤ِخ ٗبثعخ ٝؿبُجب ٓب ٣وغ ك٢ ٓ٘طوخ اُجطٖ اثزضاء ٖٓ 

اُذِوخ اُثب٤ٗخ ا٠ُ ٜٗب٣خ اُجطٖ ٝهض ٣ٔزض ا٠ُ دِوخ اُصضع االٍٝ ٣ٌٕٝٞ ٓوـْ 

) كبُو٤َِ ٖٓ اُذشغاد   Chambersا٠ُ ػضص ٖٓ اُـغف رـ٠ٔ اُذجغاد 

ضح ا١ ؿغكخ ٝادضح(  ٣شزِق ػضصٛب ثبسزالف ٣زٌٕٞ اُوِت ٖٓ هطؼخ ٝاد

اُذشغاد ًَ ؿغكخ رذز١ٞ ػ٠ِ كزذبد جبٗج٤خ رـ٠ٔ ثبُلزذبد االط٤٘٣خ 

Ostia   ٢ٛٝ ػجبعح ػٖ شن ٣شزِق ػضصٛب ثبسزالف اُذشغاد رٔزض دبكبد

ٛظٙ اُلزذبد اُجبٗج٤خ ا٠ُ اُضاسَ ُزٌٕٞ صٔبٓبد رٔ٘غ عجٞع اُضّ ا٠ُ 

ٝك٢ دبُخ اعرشبء اُوِت )االٗجـبغ( رج٣ٞق اُجـْ ػ٘ض اٗوجبض اُوِت 

ر٘لصَ ٛظٙ اُصٔبٓبد ػٖ ثؼعٜب ٤ُـَٜ صدٍٞ اُضّ ا٠ُ اُوِت ٣ٝزصَ 

اُوِت ثجضاع اُجـْ اُجبٗج٢ ػٖ غغ٣ن اػٝاج ٖٓ اُؼعالد )اُؼعالد 

 اُج٘بد٤خ(.

  Ortaاالتهر . 2

ٝٛٞ اُجؼء اُثب٢ٗ ٝاالٓب٢ٓ ٖٓ اُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ ٣ٌٕٝٞ ػ٠ِ شٌَ 

 Ostiaـْ ا٠ُ ؿغف ٣ٝٔزبػ ثؼضّ ٝجٞص اُلزذزبد االط٤٘٣خ  اٗجٞة ؿ٤غ ٓو

ٝإ ًبٕ ٛظا اُزوـ٤ْ ٛٞ ٖٓ اُٞجٚ أُٞعكُٞٞج٤خ كوػ اطا اٗٚ ٖٓ اُٞجٚ 

اُلـ٤ُٞٞج٤خ كبٕ اُٞػبء اُظٜغ١ ٣ؼَٔ ًٞدضح ٝادضح.  ٣وغ االثٜغ ك٢ ٓوضٓخ 

اُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ ٝهض ٣ٔزض ك٢ اُذشغاد ٓـزو٤ٔخ االج٘ذخ ا٠ُ إ 

اؿلَ اُؼوضح رذذ أُش٤خ ٝك٢ ثؼط اُذشغاد االسغٟ كبٕ االثٜغ ٣صَ 

٣٘ز٢ٜ ك٢ رج٣ٞق اُجـْ ًٔب ك٢ ثوخ اُغص٤ٗٝبؽ ٝك٢ صٝصح اُذغ٣غ رزـغ 

ٜٗب٣خ االثٜغ ٤ٌُٕٞ ػ٠ِ شٌَ ٤ًؾ ٣وغ ك٢ ٓوضٓخ أُز ٣ٝزشؼت ٛظا ا٤ٌُؾ 

 ا٠ُ اٝػ٤خ رصت ك٢ اُلٌٞى اُـل٠ِ ٝهغٕٝ االؿزشؼبع ٝاُؼ٤ٕٞ.
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وخ اُجط٤٘خ اال٠ُٝ ٓغٝعا ثبُصضع ثْ ٣٘ز٢ٜ ثبُغاؽ سِق اٝ ٣ٔزض ٖٓ اُذِ  

 Aorticرذذ أُز ٓجبشغح ٣ٌٕٝٞ ٓؼٝص ثؼٝج ٖٓ اُصٔبٓبد رـ٠ٔ 

valves   . 

 

 ثانيا: االعضاء الناتضح القلىب المساعدج 

 ثبإلظبكخ ا٠ُ ٝجٞص اُٞػبء اُض١ٞٓ اُظٜغ١ كـبُجب ٓب رٞجض رغا٤ًت ٤ًـ٤خ 

اُشٌَ رـبػض اُوِت ك٢ آضاص اُضّ ا٠ُ ػٝائض اُجـْ رؼَٔ ثشٌَ ٓـزوَ ػٖ 

 اُوِت .        

كل٢ اُصضع االٝؿػ ٝاُشِل٢ رٞجض هِٞة ٓـبػضح روّٞ ثأٓضاص االج٘ذخ ثبُضّ  

ٝك٢ دشغاد اُصغصغ االٓغ٢ٌ٣ ٝاُجغاص أُٜبجغ ٓثال ٛ٘بى دٞصِزبٕ 

ُضعهخ( رؼط٢ اُٞادضح روغ رذذ اُزغجخ )ا   Ampullaصـ٤غربٕ رضػ٠ ثـ 

ٜٓ٘ب ٝػبء ٣ٔزض ا٠ُ غغف هغٕ االؿزشؼبع ، رزصَ اُجضعإ اُضاس٤ِخ ُٜبر٤ٖ 

اُوبثِز٤ٖ ثٞاؿطخ ػعِخ رـجت اعرشبء اُوبثِز٤ٖ ٝػ٘ضٛب ٣ضسَ اُضّ ا٤ُٜب ػٖ 

غغ٣ن كزذخ طاد صٔبّ ٝإ اٗوجبض اُوبثِخ رـجت اٗضكبع اُضّ ا٠ُ هغٕ 

ص ك٢ عرجخ  ٗصل٤خ االج٘ذخ االؿزشؼبع . ٝرٞجض ك٢ اُذشغاد ٝثبألس

ٝػبء ص١ٞٓ ٓـبػض ظٜغ١ ٣شزغم اُـبم ثبرجبٙ ٓبئَ ٣ٝذ٤ػ جؼئٚ اُؼ١ِٞ 

ػعِخ كؼ٘ض اٗوجبض ٛظٙ اُؼعِخ ٣٘ضكغ اُضّ ا٠ُ كغاؽ اُجـْ سالٍ صٔبّ 

٣ٔغ ثبُلشظ ٝاُذغهلخ ٝػ٘ض اعرشبء ٛظٙ اُؼعِخ ٣ٔغ اُضّ ك٢ اُ٘بد٤خ اُجط٤٘خ 

 ٖٓ رج٣ٞق اُجـْ .
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  Blood  or Haemolymphــــــــــــدم الــــــــــــ

اُضّ اٝ ا٤ُٞٔ٤ُٜٔق ػجبعح ػٖ ؿبئَ عائن ػض٣ْ إُِٞ ٝؿبُجب ٓب ٣صطجؾ 

ثبُصجـخ اُشعغاء اٝ اُصلغاء ٤ُٝؾ ُِضّ ػالهخ ث٘وَ االًٝـج٤ٖ ٝثب٢ٗ 

اُز٢ ٣ذز١ٞ   Chironomidsاًٝـ٤ض اٌُبعثٕٞ ثبؿزث٘بء ثؼط دشغاد 

 صٜٓب ػ٠ِ ا٤ًُِٜٔٞٞث٤ٖ .       

 -ر٘ذصغ ا٤ُٔٔؼاد أُٜٔخ ُضّ اُذشغاد ثبُ٘وبغ اُزب٤ُخ:  

. هبث٤ِزٚ ػ٠ِ ادالٍ أُؤثغاد اُز٘بكظ٣خ ؿ٤غ اُؼع٣ٞخ )ؿبُجب ٓب رٌٕٞ 1

 اُصٞص٣ّٞ ٝاٌُِٞع ( ثبُٔٞاص اُؼع٣ٞخ.

 . رٔزبػ ًث٤غ ٖٓ اُغرت ثوبث٤ِخ اُضّ ػ٠ِ رص٤٘غ اال٣ٞٗبد أُٞججخ .2

 بؿ٤خ.. اُزغ٣ٜبُٞػ ادض ٌٓٞٗبد اُضّ االؿ3

 . ٝجٞص اُلٞؿلبد اُؼع٣ٞخ ٝاالٗؼ٣ٔبد أُشزِلخ.4

٣ٝشزِق دجْ اُضّ ًث٤غا ثبسزالف اُؼٔغ ٝاُطٞع ٝػ٠ِ اُؼّٔٞ كبٕ دجْ 

اُضّ ٣ؼصاص ًِٔب ػاص ٝػٕ اُجـْ اُجبف ٣وّٞ اُضّ ثزج٤ٜؼ أُبء ا٠ُ االٗـجخ 

كؼ٘ض رـظ٣خ اُجغاص ػ٠ِ ؿظاء جبف كبٕ طُي ٣ـجت اٗشلبض دجْ اُضّ ٝثظا 

ُٔذزٟٞ أُبئ٢ ُِش٤ِخ ال ٣زـ٤غ . ٝرٔزبػ اُذشغاد ػ٠ِ هضعرٜب ثز٘ظ٤ْ كبٕ ا

اُعـع اُز٘بكظ١ ُِضّ كٔثال سالٍ كزغح اػاُخ أُبء كبٕ دجْ اُضّ ٣٘وص ٌُٖٝ 

٣جو٠ اُعـػ اُز٘بكظ١ ك٤ٚ ثبثزب ٣ٝؼٞص ٛظا ا٠ُ اؿزٔغاع٣خ اٗشلبض رغ٤ًؼ 

غح االؿزذبُخ ك٢ أُٞاص أُظاثخ ٣ٝذضس اُؼٌؾ ػ٘ض اػبصح أُبء ، ٝسالٍ كز

صٝصح اُذغ٣غ كبٕ اُعـػ اُز٘بكظ١ ُِضّ ؿبُجب ٓب ٣جو٠ ثبثزب ٝثبُؼٌؾ كبٕ 

اُعـػ اُز٘بكظ١ ُضّ صٝصح اُشٔغ  ٣٘شلط ثشضح هجَ اٗـالر اُؼظعاء ٝسالٍ 
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كزغٟ د٤بح اُؼظعاء ٣ٝؼصاص اُعـػ اُز٘بكظ١ ك٢ ٝهذ اٗـالر اُجبُـخ ٝك٢ 

كظ١ سالٍ كزغح اُـجبد ثؼط اُذشغاد ٣الدع اعرلبع ظـػ اُضّ اُز٘ب

 اُشز١ٞ ٝؿجت طُي رغاًْ ٓبصح ا٤ٌُِـ٤غٍٝ .

 تركيب الـــــــــــــــــــدم :  

%  92-84:  ٝٛٞ إٌُٔٞ االؿبؿ٢ ُلغاؽ اُجـْ ٣ٌٕٝٞ ث٘ـجخ  الماء. 1

 ٖٓ اُٞػٕ ا٢ٌُِ ُِجـْ .

: رشزِق ٗـجخ اُجغٝر٤ٖ ك٢ اُضّ ثبسزالف اٗٞاع اُذشغاد  الثروتين. 2

% ٖٓ اُضّ ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ أُغًج٤ٖ 6.6كزٌٕٞ ٗـجزٚ ك٢ ٣غهبد ٗذَ اُؼـَ 

االؿبؿ٤٤ٖ اٌُِٞث٤ِ٤ٖ ٝاالُج٤ٖٓٞ ث٤٘ٔب ك٢ ٓؼظْ اُذشغاد رٌٕٞ ٗـجخ 

% ٝك٢ ثؼط اُذشغاد ؿٔض٣خ االج٘ذخ كبٕ ٗـجزٚ 5اُجغٝر٤ٖ دٞا٢ُ 

% .  ٣ؼٞص ٛظا 1ذشغاد اُؼص٣ٞخ رصَ ا٠ُ % ٝك٢ ا3.3ُ -% 2.6

االٗشلبض ا٠ُ اؿزٜالى  ٛظٙ أُبصح ك٢ ر٣ٌٖٞ اػعبء اُذشغح اُجبُـخ 

ٝرٞجض اسزالكبد ٤ًٔخ ٝٗٞػ٤خ ٓب ث٤ٖ ثغٝر٤ٖ اُظًغ ٝاالٗث٠ كوض رْ اٌُشق 

ػٖ ٗٞع ٖٓ اُجغٝر٤ٖ ك٢ االٗبس اُجبُـخ ٣ٝظٜغ ٛظا اُجغٝر٤ٖ اٝال ك٢ غٞع 

عب ك٢ اُظًغ ٌُٖٝ ثزغ٤ًؼ جؼء ٝادض ثبُظًغ ا٠ُ هجَ اُؼظعاء ٣ٝٞجض ا٣

 جؼء ك٢ االٗث٠ ٣ٝـ٠ٔ ٛظا اُ٘ٞع ثجغٝر٤ٖ االٗث٠ .         1111

٣ٞجض ثبُضّ ػضص ٖٓ االٗؼ٣ٔبد ث٘ـت ػب٤ُخ ٝرٌٕٞ كؼب٤ُخ  : االنزيماخ. 3

ثؼعٜب ٓوبعثخ ا٠ُ كؼب٤ُخ االٗؼ٣ٔبد أُٞجٞصح ك٢ االٗـجخ . إ ا٤ٔٛخ 

جغٝر٤ٖ ٝاٌُب٣ز٤ٖ اث٘بء كزغح االٗـالر ٝاُزشٌَ ٢ٛ ك٢ االٗؼ٣ٔبد أُذِِخ ُِ
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رذ٤َِ االٗـجخ ٝاٗؼ٣ْ رغ٣ٜب٤ُؼ اُضّ ٣ؼَٔ ػ٠ِ رذ٤َِ ؿٌغ رغ٣ٜبُٞػ اُضّ 

 ك٢ ًَ اٗـالر ا٠ُ ؿٌغ ادبص١ ًًِٞٞػ.  

: ٣ٔزبػ صّ اُذشغاد ػٖ صّ اُذ٤ٞاٗبد االسغٟ  االحماض االمينيح. 4

ال٤٘٤ٓخ ٓغ ٝجٞص اسزالكبد ٤ًٔخ ثبدزٞائٚ ػ٠ِ رغا٤ًؼ ػب٤ُخ ٖٓ االدٔبض ا

ٝٗٞػ٤خ ًج٤غح ثبسزالف ٗٞع ٝغٞع ٝؿظاء اُذشغح . إ ٓصضع ٛظٙ 

االدٔبض آب إ رٌٕٞ ٖٓ ٓصضع ؿظائ٢ اٝ رزٔثَ صاسَ جـْ اُذشغح 

ٗلـٜب ٣ٝٔزبػ صّ اُذشغاد ؿ٤غ أُج٘ذخ ػ٠ِ اُؼّٔٞ ثٞجٞص ػضص ه٤َِ ٖٓ 

ػ٠ِ رغا٤ًؼ ػب٤ُخ ٖٓ  االدٔبض اال٤٘٤ٓخ آب صّ ؿبُج٤خ اُذشغاد ك٤ذز١ٞ

 االدٔبض اال٤٘٤ٓخ. 

: ٣ٞجض اُضٖٛ ك٢ اُضّ ػ٠ِ ٤ٛئخ دج٤جبد ص٤٘ٛخ صـ٤غح ، ك٢  الدهن. 5

 19 – 14اُصغصغ االٓغ٢ٌ٣ رزٌٕٞ ٤ًٔبد ًج٤غح ٖٓ اُضٖٛ ك٢ اُضّ ثؼض  

ؿبػخ ٖٓ رـظ٣خ اُصغصغ ػ٠ِ ٝججخ ؿظاء ؿ٤٘خ ثبُضٖٛ ٝرؼصاص ٤ًٔخ اُضٖٛ 

 بُخ ك٢ اُذشغاد.       ك٢ اُضّ اث٘بء غٞع االؿزذ

: رٞجض ٤ًٔبد ًج٤غح ٖٓ اٌُبعث٤ٛٞضعاد ك٢ صّ  . الكارتىهيدراخ6

. ٣ٝ٘ذصغ ٝجٞص   Glycoproteinاُذشغاد ٓزذضح ٓغ اُجغٝر٤ٖ ٌٓٞٗخ 

رغا٤ًؼ ػب٤ُخ ٖٓ اُـٌغ٣بد االدبص٣خ ٝاُث٘بئ٤خ أُشزؼُخ ك٢ ثؼط دشغاد 

 اُط٤غإ . ؿٔض٣خ االج٘ذخ ٝث٘بئ٤خ االج٘ذخ ٝطُي ُذبجزٜب اث٘بء

 : ٝرشَٔ :المىاد الغير عضىيح  .7

: اٌُِٞع ٛٞ اال٣ٕٞ اُـبُت االًثغ ش٤ٞػب ك٢ صّ  االيىناخ السالثحأ . 

اُذشغاد ك٤ٌٕٞ رغ٤ًؼٙ ػب٢ُ ك٢ اُذشغاد ؿ٤غ أُج٘ذخ ٝاُذشغاد 

 طٝاد االؿزذبُخ اُزضع٣ج٤خ .
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: اال٣ٕٞ أُٞجت ٝاُشبئغ ٝجٞصٙ ك٢ اُضّ ٛٞ االيىناخ المىجثحة. 

صٞص٣ّٞ اُظ١ ٣ٞجض ث٤ٌٔبد ًج٤غح ثبؿزث٘بء صّ دشغاد عرجخ دغشل٤خ اُ

االج٘ذخ ٝعرجخ ؿشبئ٤خ االج٘ذخ ٝثؼط اٗٞاع عرجخ ؿٔض٣خ االج٘ذخ اُظ١ 

% ٖٓ ٓجٔٞع  ٣11ٌٕٞ ك٤ٜب رغ٤ًؼ ٛظا اال٣ٕٞ ٓ٘شلط ٗـج٤ب اط ٣ٌٕٞ 

 اُزغ٤ًؼ اُز٘بكظ١  

جؼط ٣غهبد : ٣ؼط٢ ا٤ًُِٜٔٞٞث٤ٖ إُِٞ االدٔغ اُلبرخ ُ الصثغاخ. 8

Chironomid  ٖٓ ٣ٝذز١ٞ صّ ثوخ اُغٝص٣٘بؽ ػ٠ِ ٤ًٔبد ثـ٤طخ جضا

ٓبصح اٌُبثًِٞٓٞٞث٤ٖ أُشزوخ ٖٓ ٝججخ اُضّ آب ثو٤خ اُذشغاد كبٕ اُضّ ػبصح 

 ٣ٌٕٞ آب ػض٣ْ إُِٞ اٝ اسعغ اٝ ًٜغٓب٢ٗ إُِٞ.

 انـــــــــــــــــــــــىاع خاليــــا الـــــــدم :

 . سال٣ب اُضّ اال٤ُٝخ 1

 . سال٣ب اُضّ االٗزوب٤ُخ2

 . سال٣ب اُضّ أُذججخ 3

 . سال٣ب اُضّ اُض٤٘ٛخ 4

 . سال٣ب اُضّ أُشثغح5

 . سال٣ب اُضّ أُجٞكخ 6

 . سال٣ب اُضّ اُشج٤ٜخ ثبُ٘ج٤ظ٣خ7

 . اُشال٣ب اُ٘ج٤ٔخ8
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 . اُشال٣ب اُضٝص٣خ 9
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 :وظائف خاليـــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــدم 

 . اثزالع االجـبّ اُـغ٣جخ 1

 . اُزـ٤ِق )ر٣ٌٖٞ اٌُجـٞالد(2

 . اُو٤بّ ثبُؼ٤ِٔبد اُذ٣ٞ٤خ 3

 . ػ٤ِٔخ اُزشثغ 4
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 ةعشر (الثثال)المحاضرة 

   Muscalar  systemاجلهازالعضــــــــــــــلي     : 5

تمتلك الحشرات جهاز عضلً متطور ٌكون مسؤوال عن االستجابات 

المٌكانٌكٌة وحركة الجسم وزوائده واحشائه الداخلٌة . بالرغم من صغر 

حجم الحشرات اال انها تمتلك اعداد كبٌرة من العضالت قد تصل الى 

عضلة . تحتوي االعضاء  031فً حٌن ٌمتلك جسم االنسان  0011

هضمٌة والقلب وانابٌب مالبٌجً اٌضا على مجموعة من الداخلٌة كالقناة ال

العضالت وكل عضالت الحشرات من النوع المخطط وعند فحص مقطع 

عرضً لعضلة الحشرة تحت المجهر نجد ان لها مظهر ٌشبه الحزم 

 المستعرضة . 

تمتلك الحشرات عضالت اخرى تعتبر الوحٌدة من نوعها فً المملكة 

اع عضالت الطٌران التً توجد فً بعض رتب الحٌوانٌة كما فً بعض انو

الحشرات المتطورة كرتبة ثنائٌة االجنحة وغشائٌة االجنحة وذلك لقدرتها 

ذبذبة فً الثانٌة وهً اعلى  0111على التقلص واالرتحاء بسرعة تصل 

 درجات الذبذبة للعضالت فً المملكة الحٌوانٌة .

 تركيب العضــــــــــــــــــــــــــلة

رؼزجش انخهٛخ انؼضهٛخ )انهٛلخ انؼضهٛخ( انٕحذح االعبعٛخ كٙ ثُبء انؼضهخ 

حٛث رزأنق كم ػضهخ يٍ ثضؼخ حضو رحٕ٘ انؼذٚذ يٍ االنٛبف انزٙ رًزذ 
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ػهٗ طٕل انؼضهخ . ركٌٕ انهٛلخ انؼضهٛخ طٕٚهخ انشكم ٔرحزٕ٘ ػهٗ 

 انزشاكٛت االرٛخ  :

    الجــــدار الؼضلي. 1

ٔٚزأنق يٍ انـشبء انوبػذ٘ ٔؿشبء انجالصيب ٚجهؾ ٚحٛظ ثًحزٕٚبد انهٛلخ 

َبَٕيزش ٔٚزشكت يٍ عكش يزؼذد  031عًك انـشبء انوبػذ٘ حٕانٙ 

َبَٕيزش ؿشبء  81انجشٔرٍٛ انحبيضٙ ٔٚوغ انٗ انذاخم يُّ ٔػهٗ ثؼذ 

انجالصيب ًٔٚزأل انلشاؽ يب ثٍٛ ْبرٍٚ انـشبئٍٛ انغبئم انخبسخٙ انخهٕ٘ انز٘ 

ش انؼضٕٚخ يثم )ثٕربعٕٛو، صٕدٕٚو، كهٕس، ٚحٕ٘ ػهٗ االَٕٚبد ؿٛ

كبنغٕٛو، يـُغٕٛو(  ثزشاكٛض يخزهلخ ههٛال ػٍ رشكٛضْب كٙ انغبئم انذيٕ٘ 

 ٔٚخزهق كثٛشا ػٍ انغبٚزٕثالصو انؼضهٙ . 

 

 . السايتىتالسم الؼضلي والشثكة الثالسهية الؼضلية2

 ٚحزٕ٘ انغبٚزٕثالصو انؼضهٙ ػهٗ االَٕٚبد ؿٛش انؼضٕٚخ ٔاندضٚئبد

.  ATPانؼضٕٚخ ٔٚوٕو يغ انًٛزبكَٕذسٚب  انؼضهٛخ ثصُبػخ يشكت انطبهخ 

َبَٕيزش  5ٚحبط انغبٚزٕثالصو ثبنشجكخ انجالصيٛخ انؼضهٛخ ٔنٓب ؿشبء عًكّ 

َبَٕيزش ٔكٙ كثٛش يٍ االحٛبٌ  04 -7ٔرلصهّ ػٍ ؿشبء انجالصيب يغبكخ 

شجكخ يغ ٚغزؼًم كزؼجٛش انشجكخ انجالصيٛخ انؼضهٛخ نإلشبسح انٗ ْزِ ان

 انغبٚزٕثالصو .                                    

 ٚخزهق يذح ًَٕ ٔرطٕس ْزِ انشجكخ ثبخزالف إَاع االنٛبف انؼضهٛخ. 
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  . ًظام االًاتية الوستؼزضـــــــــــــــــة3

ُٚجؼح اندذاس انؼضهٙ كٙ يٕاهغ يخزهلخ انٗ داخم انهٛلخ انؼضهٛخ ٔال ػًبم 

يغزؼشضخ ْٔزِ االَبثٛت رزلشع كٙ داخم انهٛلخ ػذح   يخزهلخ يكَٕب اَبثٛت

هٌاك ًىػاى هي هذٍ رلشػبد ٔنكُٓب ال رهزوٙ يغ ثؼضٓب ٔٚشٛش انٗ اٌ 

 االًاتية :                     

االٔل َبرح يٍ اَجؼبج اندذاس انؼضهٙ ثـشبئٛخ انوبػذ٘ ٔانجالصيٙ ٔرزًٛض  

ثبٌ يوطؼٓب انؼشضٙ دائش٘ ، ٔانثبَٙ َبرح يٍ اَجؼبج ؿشبء انجالصيب نٕحذِ 

ٔرزًٛض ثًوطؼٓب انًغطح ُٔٚزح يٍ ْزِ االَبثٛت انًغزؼشضخ هُٕاد رحٕ٘ 

ًغزؼشضخ رزكٌٕ داخهٓب ػهٗ انغبئم خبسج انخهٕ٘ . ٔكٙ يُطوخ االَبثٛت ان

ثٍٛ ؿشبء انجالصيب ٔؿشبء انشجكخ انجالصيٛخ انؼضهٛخ ٔػهٗ يغبكبد يخزهلخ 

اكٛبط رغًٗ انثُبئٛبد  ٔرحزٕ٘ ػهٗ خضٚئبد أكضاالد انكبنغٕٛو ، 

ٚخزهق يذٖ رطٕس َظبو االَبثٛت انًغزؼشضخ ثبخزالف إَاع االنٛبف 

 انؼضهٛخ. 

 . الٌــــــىي4

زؼذدح انُٕٖ ٔٚخزهق يٕهؼٓب ثبخزالف إَاع اؿهت االنٛبف انؼضهٛخ ركٌٕ ي

االنٛبف كوذ ركٌٕ يشكضٚخ أ خبَجٛخ ٔروٕو انُٕٖ يغ انغبٚزٕثالصو انؼضهٙ 

 ثصُبػخ ثشٔرُٛبد االنٛبف انؼضهٛخ.

 . الويتاكىًدريا الؼضلية 5

رًزبص انؼضالد ثبحزٕائٓب ػهٗ ػذد كجٛش يٍ انًٛزبكَٕذسٚب انؼضهٛخ  

ػضالد انطٛشاٌ انزٙ رحزبج انٗ رٕكش ٔخصٕصب انؼضالد انٓٛكهٛخ ٔ
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% يٍ  41 – 31ثكثشح ٔثغشػخ حٛث هذ رشـم   ATPخضٚئبد انطبهخ انـ 

حدى انهٛلخ انؼضهٛخ كٙ حٍٛ ركٌٕ اػذادْب ٔحدًٓب اصـش كٙ انؼضالد 

 انٓٛكهٛخ االخشٖ ٔانؼضالد انحشٕٚخ .      

َٔظشا نٕخٕد انغبٚزٕكشيبد ٔاالَضًٚبد انًؤكغذح االخشٖ كٙ  

ًٛزبكَٕذسٚب انؼضهٛخ كأَٓب رصجؾ انؼضالد انزٙ رحزٕ٘ ػهٗ اػذاد كجٛشح ان

يُٓب ثبنهٌٕ االحًش ٔيثبل ػهٗ رنك ثؼض ػضالد انطٛشاٌ ٔرزشرت 

انًٛزبكَٕذسٚب ؿبنجب كٙ صلٕف طٕنٛخ أ هذ رزدًغ خبَجٛب أ ركٌٕ يجؼثشح 

 حغت إَاع انؼضالد.

 . اللىيفات الؼضلية   6

نزوهص كٙ االنٛبف . ٔرحزٕ٘ كم نٛلخ ػضهٛخ كٙ رؼزجش انهٕٚلبد ػُبصش ا

انؼضالد انٓٛكهٛخ ػهٗ اػذاد كجٛشح يٍ ْزِ انهٕٚلبد انزٙ ؿبنجب يب رًزذ 

ػهٗ طٕل انهٛلخ ٔرحبط ثبنغبٚزٕثالصو انؼضهٙ ٔانًٛزبكَٕذسٚب انؼضهٛخ 

 ٔرزبنق كم نٕنٛلخ يٍ ػذح إَاع يٍ انجشٔرُٛبد ْٔٙ كبالرٙ :

. االكزٕيبٕٚعٍٛ       3           . انًبٕٚعٍٛ     2              . االكزٍٛ   0

 . انزشٔثٍَٕٛ    5. انزشٔثٕيبٕٚعٍٛ                 4

 القصثات الهىائية في الؼضالت 

رزضٔد انؼضالد ثبنٕٓاء ثٕاعطخ هصجبد ْٕائٛخ رًزذ داخم انؼضالد 

ٔرغٛش ػهٗ طٕل االنٛبف انؼضهٛخ ٔثزًبط يؼٓب ٔكٙ ثؼض إَاع 

انؼضالد انٓٛكهٛخ ٔخًٛغ ػضالد انطٛشاٌ )ػذا سرجخ انشػبشبد( انزٙ 

رًزبص ثكٌٕ االنٛبف انؼضهٛخ راد هطش كجٛش رًزذ انوصجبد انٕٓائٛخ داخم 
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ٛت انًغزؼشضخ ٔرصجح هشٚجخ يٍ انهٕٚلبد ٔثزنك ركٌٕ ػًهٛب َظبو االَبث

 داخم انهٛلخ انؼضهٛخ ٔنٛظ رشكٛجب الَٓب الرخزشم خذاس انؼضهخ .

 

 انواع العضــــــــــــــــــــــــالت : 

رخزهق انؼضالد كًٛب ثُٛٓب ػهٗ اعبط انزشكٛت ٔانٕظٛلخ ًٔٚكٍ روغًٛٓب 

 انٗ االَٕاع انزبنٛخ :

:  ْٔٙ انؼضالد انزٙ رغزُذ انٗ انٓٛكم انخبسخٙ أ  الهيكليةالؼضالت . 0

انذاخهٙ نهدغى ٔروٕو ثزحشٚك حهوبد اندغى ٔصٔائذِ كبنهٕايظ ٔاخضاء انلى 

ٔاالسخم ٔاالخُحخ ٔاػضبء انزضأج ٔروغى ثذٔسْب رشكٛجٛب نثالثخ إَاع 

 ػهٗ اعبط طشٚوخ رشرٛت انهٕٚلبد كٙ االنٛبف انؼضهٛخ ْٔٙ :

 االًثىتية : أ .الؼضالت

رغًٗ اٚضب ثبنؼضالد انشؼبػٛخ رٕخذ كؼضالد انطٛشاٌ كٙ انشػبشبد 

ٔانصشصش ٔكشط انُجٙ ْٔذثٛخ االخُحخ ٔكؼضالد اسخم ٔػضالد 

 25 – 01خغًٛخ كٙ يخزهق انشرت انحششٚخ هطش انهٛلخ صـٛش يٍ 

يبٚكشٌٔ عًٛذ ثٓزا االعًبء نكٌٕ انهٛلبد رزشرت شؼبػٛب حٕل 

٘ ٚحزٕ٘ ػهٗ انُٕٖ انًشرجخ كٙ صق ًٚزذ ػهٗ طٕل انغبٚزٕثالصو يشكض

انهٛلخ انًٛزبكَٕذسٚب كٙ ػضالد انطٛشاٌ كثٛشح ٔيشرجخ ثٍٛ انهٕٚلبد كٙ 

حٍٛ ركٌٕ اهم ٔيجؼثشح كٙ انؼضالد اندغًٛخ ٔانحضو كٙ اخضء انؼضهٙ 

ٔاضحخ َٔظبو االَبثٛت انًغزؼشضخ َبيٙ ٔٚزـهـم ثٍٛ انهٕٚلبد ٔانوصجبد 

 ٗ عطح انهٛلخ ٔال رزـهـم كٙ االَبثٛت انًغزؼشضخ .    انٕٓائٛخ رغٛش ػه
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 ب . الؼضالت الوتزاصة :

ٔرغًٗ اٚضب ثبنؼضالد انهٕٚلٛخ انذهٛوخ أ انًٕصائٛكٛخ رٕخذ كؼضالد 

طٛشاٌ كٙ انشرت يغزوًٛخ االخُحخ ٔحششلٛخ االخُحخ ٔشؼشٚخ االخُحخ 

خ كًب رٕخذ كؼضالد اسخم ٔػضالد خغًٛخ كٙ انحششاد ؿٛش انًدُح

يبٚكشٌٔ رٕخذ انهٕٚلبد  011 – 01ٔكٙ ٚشهبد ثؼض انشرت هطش انهٛلخ 

ثبػذاد كجٛشح ٔرًزذ ػهٗ طٕل انهٛلخ ٔثُٛٓب انًٛزبكَٕذسٚب انؼضهٛخ ايب 

انغبٚزٕثالصو انؼضهٙ ٔانُٕٖ كزكٌٕ يحٛطٛخ ، انحضو كٙ اندضء انؼضهٙ 

ٔاضحخ ٔاالَبثٛت انًغزؼشضخ َبيٛخ ٔانوصجبد رزـهـم كٙ االَبثٛت 

 نًغزؼشضخ ٔانشجكخ انجالصيٛخ انؼضهٛخ ركٌٕ يزطٕسح  . ا

 ج. الؼضالت اللىيفية :

ٔرٕخذ كٙ ػضالد طٛشاٌ انشرت ؿشبئٛخ االخُحخ ٔؿًذٚخ االخُحخ ٔثُبئٛخ 

االخُحخ ٔيزشبثٓخ االخُحخ َٔصلٛخ االخُحخ كًب رٕخذ كٙ انؼضالد دثٕعب 

ا. رًزبص ثبٌ االنٛبف نهزٕاصٌ كٙ ثُبئٛخ االخُحخ ٔانؼضهخ انطجهٛخ كٙ انغٛكبد

 5يبٚكشٌٔ ٔانهٕٚلبد كجٛشح اٚضب هطشْب حٕانٙ  011كجٛشح هطشْب 

يبٚكشٌٔ ٔهذ ركٌٕ ثأػذاد كجٛشح ػُذيب ركٌٕ انهٛلخ كجٛشح أ ركٌٕ ههٛهخ كًب 

نٕٚلبد كٙ انهٛلخ انٕاحذح . انًٛزبكَٕذسٚب  6كٙ انزثبة انًُضنٙ حٛث رٕخذ 

هٕٚلبد ، شجكخ انجالصيب انؼضهٛخ كجٛشح ٔكثٛشح ٔيشرجخ كٙ صلٕف ثٍٛ ان

 ركٌٕ يخزضنخ  َٔظبو االَبثٛت انًغزؼشضخ ٚكٌٕ ػبنٙ انزطٕس .  

   

كوا يوكي تقسين الؼضالت الهيكلية الً ًىػيي ػلً اساس ًىع االستجاتة 

 للوحىر الؼصثي الوحزك السزيغ وهي: 
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 أ. انؼضالد انًزضايُخ ٔرضى انؼضالد االَجٕثٛخ ٔانًزشاصخ

 ة. انؼضالد ؿٛش انًزضايُخ ٔرضى انؼضالد انهٕٚلٛخ 

 

ْٔٙ ػضالد رحٛظ ثبالحشبء انذاخهٛخ نهحششح . الؼضالت الحشىية : 2

ٔرغزُذ ؿبنجب ػهٗ االَغدخ انحشٕٚخ ٔاحٛبَب ػهٗ انٓٛكم انخبسخٙ نهدغى 

ٔرؤد٘ انٗ روهص هٕ٘ نالحشبء أ روهصبد اٚوبػٛخ ْٔٙ ػضالد انٕػبء 

دُبخٛخ نهوهت ٔانحدبة انحبخض انؼهٕ٘ ٔانغلهٙ انظٓش٘ ٔانؼضالد ان

 ٔانوُبح انٓضًٛخ ٔاػضبء انزكبثش ٔؿذد االكشاصاد انغبيخ.

رًزبص انؼضالد انحشٕٚخ كٙ انلوشٚبد ثكَٕٓب ؿٛش يخططخ )يهغبء( ايب كٙ 

انحششاد كزكٌٕ يخططخ ٔنكٍ ثصٕسح ؿٛش يُزظًخ رًزبص انؼضالد 

 د ثًب ٚهٙ :انحشٕٚخ ػٍ انؼضالد انٓٛكهٛخ كٙ انحششا

. ؿبنجب يب رزلشع االنٛبف انؼضهٛخ ٔرزشبثك انزلشػبد يغ ثؼضٓب نزصجح 0

 ثشكم شجكخ ٔيثبل ػهٗ رنك ػضالد انٕػبء انظٓش٘ ٔانوُبح انٓضًٛخ.

. انهٛلخ ركٌٕ راد َٕاح ٔاحذح ػذا كٙ ػضالد انٕػبء انظٓش٘ حٛث 2

 ركٌٕ يزؼذدح انُٕٖ.

يبٚكشٌٔ انٗ  01كٙ حٍٛ رجهؾ يبٚكشٌٔ  5 – 0. االنٛبف سكٛؼخ هطشْب 3

 اكثش يٍ يهًزش كٙ انؼضالد انٓٛكهٛخ 

. رحزٕ٘ انهٛلخ ػهٗ نٕٚلخ ٔاحذح ثًُٛب رحزٕ٘ نٛلخ انؼضالد انٓٛكهٛخ ػهٗ 4

 انؼذٚذ يٍ انهٕٚلبد 
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. انشجكخ انجالصيٛخ انؼضهٛخ ركٌٕ ؿٛش َبيٛخ خٛذا  ٔ َظبو االَبثٛت 5

 انًغزؼشضخ يزٕعظ انًُٕ

يٍ اندٓبص انؼصجٙ انحشٕ٘ كٙ حٍٛ رزضٔد  . رزضٔد ثبألػصبة6

 انؼضالد انٓٛكهٛخ ثبألػصبة يٍ اندٓبص انؼصجٙ انًشكض٘ .

. رزوهص انؼضالد انحشٕٚخ الإسادٚب ًٔٚزبص روهصٓب ثكَّٕ اٚوبػٛب يُزظًب 7

ٔطٕٚم انًذح يوبسَخ ثبنزثزثبد انغشٚؼخ نهؼضالد انٓٛكهٛخ ٔٚكٌٕ رٔ شذ 

     ػبنٙ ا٘ يٍ َٕع انزوهص انلبئن.
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 عشر (بعةاالر المحاضرة )

  Nervous system. اجلهــــــــــــــــــاز العصيب    6

 اوال : الجهــــــــــبز العصبي 

٠زىْٛ اٌغٙبص اٌؼظجٟ فٟ اٌؾششاد ِٓ صالس اعٙضح فشػ١خ ٟ٘ اٌغٙبص 

ٚاٌغٙبص اٌؾشٛٞ اٚ   Central nervous systemاٌؼظجٟ اٌّشوضٞ 

ٚاٌغٙبص  Visceral nervous system or Sympatheticاٌغّجضبٚٞ 

  Peripheral sensory nervous systemاٌؼظجٟ اٌؾغٟ اٌغطؾٟ 

٠ّٚىٓ اػزجبس اٌغٙبص االخ١ش ػؼٛ ِغزمً ػٓ ثم١خ االعٙضح ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ 

 ثبألػؼبء اٌؾغ١خ .           

٠زىْٛ اٌغٙبص اٌؼظجٟ اعبعب ِٓ خال٠ب ػظج١خ رمَٛ ثٕمً اٌز١بساد  

ٝ اخش فٟ اٌغغُ ػٓ ؽش٠ك فشٚع ؽ٠ٍٛخ رغّٝ اٌؼظج١خ ِٓ ػؼٛ اٌ

اٌّؾبٚس ٚرٛعذ ِغ اٌغٙبص اٌؼظجٟ خال٠ب اخشٜ رمَٛ ثأعٕبد ٚرغز٠خ 

 اٌخال٠ب اٌؼظج١خ .

 الرتكيب التشرحيـــــــــــــــــي للجهاز العصيب 

رؾزٛٞ  Neuronٚرؼشف ا٠ؼب      :   Nerve cellالخليت العصبيت 

ٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ ٔٛاح ٚػٍٝ اِزذاداد اٌخ١ٍخ اٌؼظج١خ ػٍٝ عغُ اٌخ١ٍخ ا

عب٠زٛثالص١ِخ ؽ٠ٍٛخ رّزذ ٌىٟ رشرجؾ ثخال٠ب ػظج١خ اخشٜ ٠ٚطٍك ػٍٝ 

 Axonsٚاالِزذاداد اٌغب٠زٛثالص١ِخ رؼشف ثبٌّؾبٚس  Somaعغُ اٌخ١ٍخ 

 ٠ٚTerminalٕزٟٙ اٌّؾٛس ثّغّٛػخ ١١ٌفبد ؽشف١خ دل١مخ ِزفشػخ رؼشف 
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arborization  رفشػبد ١ٌف١خ ٠طٍك ػ١ٍٙب ٚرخشط ِٓ عغُ اٌخ١ٍخ ا٠ؼب

ثبٌزفشػبد اٌشغ١ش٠خ ار رزخظض ٘زٖ اٌزفشػبد ثبعزمجبي إٌّجٙبد اٌؼظج١خ 

 ٚرمغُ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ اٌٝ :

 رّزبص ثٛعٛد ِؾٛس ٚاؽذ فمؾ . Unipolar. اؽبد٠خ اٌمطت 1

 

ٚرىْٛ اٌزفشػبد  Bipolar. ث١ّٕب اٌخال٠ب اٌؾغ١خ رىْٛ صٕبئ١خ اٌمطت 2

 ف١ٙب لظ١شح ؽ١ش رمَٛ ثبعزالَ إٌّجٙبد ِٓ اٌّؾ١ؾ اٌخبسعٟ. اٌشغ١ش٠خ

 

٠ٚٛعذ ٘زا  Multipolar. ثؼغ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ رىْٛ ِزؼذدح االلطبة 3

إٌٛع ِٓ اٌخال٠ب فٟ اٌؼمذح اٌؼظج١خ رؾذ اٌّخ ٚاٌؼمذح اٌؼظج١خ االِب١ِخ 

 ٚرشرجؾ ا٠ؼب ِغ اػؼبء اٌؾظ ا١ٌّىب١ٔى١خ اٌّزخظظخ ٌٍشذ. 

 

 اوىاع مه الخاليب العصبيت ورلك حست وظيفت كل وىع وهي :  وحىجذ رالد

 . الخاليب العصبيت الحسيت )الىاردة( .1

٠زشوض ٚعٛد ٘زٖ اٌخال٠ب فٟ عذاس عغُ اٌؾششح ٠ٚظً ِٕٙب ِؾٛس اٌٝ 

 اٌؼؼٛ اٌؾغٟ اِب اٌّؾٛس االخش ف١زظً ثبٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌّشوضٞ . 

 . الخاليب العصبيت المحركت .2
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لطت ٚاؽذ ٠زظً ِؾٛس٘ب اٌؼظجٟ ثبٌؼؼالد اِب اٌؼظت  ٌٙزٖ اٌخال٠ب

اٌفشػٟ ف١زظً ثبٌٕٙب٠بد اٌشغ١ش٠خ ٌٍخال٠ب اٌؼظج١خ اٌؾغ١خ اٚ اٌخال٠ب 

 اٌٛعط١خ .

 . الخاليب الىسطيت .3

 رٛعذ ث١ٓ اٌخال٠ب اٌؾغ١خ ٚاٌخال٠ب اٌّؾشوخ ٌزشثؾ االرظبي اٌؼظجٟ ث١ّٕٙب .

 لمركسيأ :  الجهــــــــــــــــــــبز العصبي ا

رزغّغ اعغبَ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ اٌّؾشوخ ٚاٌخال٠ب اٌٛعط١خ ػٍٝ شىً ؽٍمخ 

ٌزىْٛ اٌؼمذ اٌؼظج١خ ٚثبٌزبٌٟ رّزٍئ ِشاوض اٌؼمذ اٌؼظج١خ ثٛاعطخ وِٛخ 

ػظج١خ .خالي فزشح إٌّٛ اٌغ١ٕٕٟ فٟ ِؼظُ اٌؾششاد ٠ٛعذ صٚط ِٓ اٌؼمذ 

ِٓ اٌج١ؼخ اٌؼظج١خ فٟ وً ؽٍمخ ِٓ ؽٍمبد اٌغغُ ٚلجً خشٚط اٌؾششح 

ثفزشح ٚع١ضح رؾذس ػ١ٍّخ أذِبط ٌجؼغ اٌؼمذ ٚرخزٍف دسعخ االٔذِبط ٘زٖ 

ثبخزالف اٌؾششاد . رزظً اٌؼمذح اٌؼظج١خ ف١ّب ث١ٕٙب ثٛاعطخ سٚاثؾ ؽ٠ٍٛخ 

اٌزٟ رٕشأ ِٓ ِؾبٚس اٌخال٠ب اٌؼظج١خ ِٚٓ اٌخال٠ب  Connectivesرؼشف 

١ب ثٛاعطخ اٌغبٔذح ٚوً صٚط ِٓ اٌؼمذ اٌؼظج١خ ٠شرجؾ ثجؼؼٗ ػشػ

ِٛطالد ػظج١خ . ٌٚىً ػظت عبٔجٟ عزس٠ٓ اؽذاّ٘ب ظٙشٞ ٚاالخش 

عفٍٟ ٚاْ ا١ٌبف اٌغزس اٌظٙشٞ رٕشأ ِٓ خال٠ب ػظج١خ ِؾشوخ ٚالؼخ 

ثبٌغٙخ اٌغبٔج١خ اٌظٙش٠خ ِٓ اٌؼمذ اٌؼظج١خ ث١ّٕب اال١ٌبف اٌؾغ١خ اٌّىٛٔخ 

خ ِٓ اٌؼمذ ٌٍغزس اٌغفٍٟ فزٕزٟٙ ثبٌشغ١شاد اٌطشف١خ ثبٌغٙخ اٌغبٔج١خ اٌغف١ٍ

اٌؼظج١خ . ٚرىْٛ اٌؼمذ اٌؼظج١خ ٚاالػظبة ِغٍمخ ِٓ اٌخبسط ثغالف 

 ٠Perineuriumذػٝ اٌغالف ؽٛي اٌؼظجٟ 
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 ٠ٕٚمغُ اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌّشوضٞ اٌٝ صالصخ اعضاء ٟ٘ :

 . اٌّخ1

  . اٌؼمذح اٌؼظج١خ رؾذ اٌّشئ١خ 2

 . اٌؾجً اٌؼظجٟ اٌجطٕٟ 3

 Brain. املــــــــــــــخ        1

٠مغ اٌّخ فٛق ِمذِخ اٌّشٞء فٟ إٌّطمخ اٌظٙش٠خ ِٓ اٌشاط ٠ٚؼزجش 

اٌّشوض اٌشئ١غٟ ثبٌغغُ ار ٠غزٍُ االؽغبعبد اٌمبدِخ ِٓ االػؼبء اٌؾغ١خ 

ِٚٓ اٌؼمذ اٌؼظج١خ اٌخٍف١خ ػجش اال١ٌبف اٌشاثطخ ث١ٓ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ 

 ٚاٌخال٠ب اٌؾغ١خ . رمَٛ االػظبة اٌّؾشوخ اٌخبسعخ ِٓ اٌّخ ثزغ١ٙض

ػؼالد لشْ االعزشؼبس ثبألػظبة ِٚٓ صُ رغ١ش ٔبصٌخ ٌألعفً ػجش 

اال١ٌبف اٌشاثطخ اٌٝ اٌؼمذ اٌؼظج١خ اٌخٍف١خ . ٠ؼزجش اٌّخ ِمشا  ٌزٕظ١ُ ػذد 

 ِٓ االػّبي اٌغٍٛو١خ اٌزٟ رمَٛ ثٙب اٌؾششح ٠ٚزىْٛ ِٓ صالس ِٕبؽك ٟ٘ :

   Protocerebrum. المخ االولي او االمبمي  1

الٚي ِٓ اٌؼمذ اٌؼظج١خ ٌٍّخ ) اٌؾٍمخ اٌشاع١خ االٌٚٝ ٠ّضً اٌضٚط ا   

ٌٍغ١ٕٓ( ٚ٘ٛ اوجش اعضاء اٌّخ ٚاوضش٘ب رؼم١ذا ٠ٚزىْٛ ِٓ فظ١ٓ ٚظ١فزٗ 

رض٠ٚذ اٌؼ١ْٛ اٌّشوجخ ٚاٌجغ١طخ ثبألػظبة ٚوزٌه ٠ىْٛ ِغٛي ػٓ عٍٛن 

 اٌؾششح .
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   Deutocerebrum. المخ الزبوي او الىسطي 2

٠ّضً اٌضٚط اٌضبٟٔ ِٓ اٌؼمذح اٌؼظج١خ ٌٍّخ ) اٌؾٍمخ اٌشاع١خ اٌضب١ٔخ ٌٍغ١ٕٓ ( 

 ٠ٚزىْٛ ِٓ فظ١ٓ ٠ٚضٚد لشْٚ االعزشؼبس ثبالػظبة.

 

   Tritocerebrum. المخ الزبلذ او الخلفي 3

٠ّضً اٌضٚط اٌضبٌش ِٓ اٌؼمذح اٌؼظج١خ ٌٍّخ ) اٌؾٍمخ اٌشاع١خ اٌضبٌضخ ٌٍغ١ٕٓ( 

اٌّخ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ صٚط ِٓ اٌفظٛص ٚظ١فزٗ  ٚ٘ٛ اٌغضء االطغش ِٓ

 رض٠ٚذ اٌشفخ اٌؼ١ٍب ٚاٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ ثبألػظبة .

 

  Suboesophageal  ganglion. العقذة العصبيت ححج المريئيت 2

ٟٚ٘ ػجبسح ػٓ اٌّشوض اٌؼمذٞ ٌٍشاط ٟٚ٘ رمغ رؾذ اٌّشٞء رزظً ثبٌّخ 

رزىْٛ ِٓ  ثٛاعطخ ساثط١ٓ ؽ١١ٌٛٓ )صٚط ِٓ اٌؾجبي اٌؼظج١خ اٌط١ٌٛخ(

ارؾبد صالس اصٚاط ِٓ اٌؼمذ ) اٌؾٍمبد اٌشاثؼخ ٚاٌخبِغخ ٚاٌغبدعخ(  فٟ 

ِٕطمخ اٌشاط ٌٍغ١ٕٓ ٠خشط ِٕٙب صالس اصٚاط ِٓ االػظبة رغزٞ اٌفى١ٓ 

اٌؼ١٠ٍٛٓ ٚاٌفى١ٓ اٌغف١١ٍٓ ٚاٌشفخ اٌغفٍٝ رشرجؾ ثأٚي ػمذح ِٓ اٌؾجً 

 اٌؼظجٟ اٌجطٕٟ . 
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  Ventral nerve cordبطىي . الحبل العصـــــــــــــبي ال3

٠ٚشًّ عٍغٍخ ِٓ اٌؼمذ اٌؼظج١خ اٌّضدٚعخ رّزذ فٟ اٌخؾ اٌٛعطٟ ٌّٕطمزٟ 

اٌظذس ٚاٌجطٓ فٛق اٌظف١ؾخ  اٌجط١ٕخ )االعزشٔبد( ِجبششح ٚرؾذ اٌمٕبح 

اٌٙؼ١ّخ ٚرزظً اٌؼمذ ف١ّب ث١ٕٙب ثٛاعطخ صٚط ِٓ اٌشٚاثؾ اٌؼظج١خ رجذا 

رؾذ اٌّشئ١خ ٠ٚٛعذ فٟ اٌظذس صالس ِٓ اٌؾٍمخ  اٌخٍف١خ اٌزب١ٌخ ٌٍؼمذح 

اصٚاط ِٓ اٌؼمذ اٌظذس٠خ ٠ٚخشط ِٓ وً ػمذح طذس٠خ خّغخ اٚ عزخ 

اػظبة عبٔج١خ رمَٛ ثزغ١ٙض االػظبة اٌٝ اٌؼؼالد ٚاػؼبء اٌؾظ 

اٌّٛعٛدح فٟ اٌظذس ٚصٚائذ اٌغغُ ٚفٟ اٌؾٍمبد اٌجط١ٕخ ٕ٘بن ػذد ِٓ 

ثبخزالف اٌؾششاد ٚال اٌؼمذ اٌؼظج١خ رؼشف ثبٌؼمذ اٌجط١ٕخ ٠خزٍف ػذد٘ب 

٠ض٠ذ ػٓ صّب١ٔخ اصٚاط ثٛعٛد وً صٚط فٟ وً اٌؾٍمبد اٌجط١ٕخ اٌضّب١ٔخ 

االٌٚٝ . ٚرّزبص اٌؼمذ اٌجط١ٕخ االخ١شح ثبْ رىْٛ الً ؽغّب ِٓ اٌؼمذ 

اٌظذس٠خ ٚاْ اٌؼمذح اٌؼظج١خ اٌجط١ٕخ االخ١شح رىْٛ دائّب اوجش ؽغّب ثىض١ش 

شوض ػظجٟ ِشوت ٔبرظ ػٓ أذِبط ِٓ ثم١خ اٌؼمذ اٌجط١ٕخ ال ٔٙب رؼزجش ِ

 صالس ػمذ ػظج١خ ثط١ٕخ ع١ٕ١ٕخ . 

 ة: الجهبز الحشىي او السمبزبوي 

٠شًّ االػظبة اٌزٟ رّذ االؽشبء اٌذاخ١ٍخ راد اٌؾشوخ اٌالإساد٠خ ٠ٕٚمغُ 

 ٘زا اٌغٙبص اٌٝ 

/ اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌغّجضبٚٞ اٌّش٠ئٟ اٚ اٌفّٟ اٌّؼذٞ , ٠زىْٛ ِٓ ػمذح 1

اٌّخ ِجبششرب ٠ٚغزٞ ٘زا اٌغٙبص اٌمٍت ٚاٌمٕبح اٌٙؼ١ّخ  عج١ٙٗ رمغ اِبَ

 االِب١ِخ ثبالػظبة 
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/ اٌغٙبص اٌؼظجٟ اٌغّجضبٚٞ اٌجطٕٟ . ٠زىْٛ ِٓ صٚط ِٓ االػظبة 2

اٌّغزؼشػخ ٠زظً ثىً ػمذح ِٓ ػمذ اٌؾجً اٌؼظجٟ اٌجطٕٟ ٚرّزذ اٌٝ 

اٌغٙبص اٌغبٔج١ٓ ٚرظً اٌٝ اٌضغٛس اٌزٕفغ١خ فٟ اٌؾٍمبد اٌجط١ٕخ اٞ اْ ٘زا 

 ٠ضٚد اٌضغٛس ثبالػظبة ) اٞ ٠زؾىُ ثفزؼ ٚغٍك اٌضغٛس (

/ اٌغٙبص اٌغّجضبٚٞ اٌخٍفٟ ) اٌؼغضٞ( . ٠زىْٛ ِٓ االػظبة اٌزٟ رٕشأ 3

ِٓ اٌؼمذح اٌؼظج١خ اٌجط١ٕخ االخ١شح ؽ١ش ٠ضٚد اٌغٙبص اٌزٕبعٍٟ ٚاٌمٕبح 

 اٌٙؼ١ّخ اٌخٍف١خ ثبالػظبة

  الجهبز العصبي الحسي السطحيط : 

ِٓ شجىخ ِٓ اٌخال٠ب اٌؼظج١خ اٌؾغ١خ رٛعذ اعفً عذاس اٌغغُ رشعً  ٠زبٌف

 ا٠ؼبصاد ػظج١خ اٌٝ اٌؼمذح اٌؼظج١خ .

  

 ربويب: االعضبء الحسيت 

ِٓ اؽذٜ ا١ٌّّضاد اٌّّٙخ فٟ اٌؾششاد ٟ٘ شذح اعزغبثزٙب ٌٍّؤصشاد 

اٌخبسع١خ ٌٚزٌه ثٛاعطخ اػؼبء خبطخ ٠ّىٓ اٌؾششاد ِٓ ر١ّض إٌّجٙبد 

اٌخبسع١خ ٚاٌذاخ١ٍخ ٚرغّٝ ٘زٖ االػؼبء ثأػؼبء اٌؾظ اٌزٞ رشرجؾ 

ثغذاس اٌغغُ ٠ؾزٛٞ وً ػؼٛ ؽغٟ ػٍٝ اٌى١ٛرىً ٚخ١ٍخ ؽغ١خ اٚ اوضش ، 

اٌٝ   Receptorsظ اٚ اٌّغزٍّبد اٌؾغ١خ ــ١ُ اػؼبء اٌؾ٠ّٚىٓ رمغ

 لغ١ّٓ :
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ٟٚ٘   Entero receptors المسخلمبث او اعضبء الحس الذاخليت. 1

اٌزٟ رغزٍُ اٌؾٛافض اٚ إٌّجٙبرٝ إٌبشئخ داخً اٌغغُ وبالؽغبط ثبٌغٛع 

 ٚاالفشاصاد اٌذاخ١ٍخ 

ٟٚ٘   Extero receptors. المسخلمبث او اعضبء الحس الخبرجيت 2

اٌؾٛافض اٚ إٌّجٙبد اٌزٟ رٕشأ فٟ اٌج١ئخ اٌخبسع١خ ،  ٚرمغُ  اٌزٟ رغزٍُ

 اػؼبء اٌؾظ  ٚاٌّغزٍّبد اٌخبسع١خ  اٌٝ :

 . املستلماث او اعضاء احلس امليكانيكت   1

ٟٚ٘ اثغؾ أٛاع اٌّغزٍّبد اٌزٟ رزبصش ثغشػخ اٌش٠بػ ٚاالِطبس ٚرمغُ اٌٝ 

 صالصخ أٛاع ٟ٘

: ٠ٕزشش ٘زا إٌٛع ِٓ اٌشؼ١شاد   Tactile  setae اللمسيت/ الشعيراث أ

فٟ ع١ّغ أؾبء عغُ اٌؾششح ٚخظٛطب اٌضٚائذ ) االسعً ٚلشْٚ 

االعزشؼبس ٚاٌمشْٚ اٌششع١خ( ٚرؼزجش ِٓ اثغؾ أٛاع اٌّغزٍّبد 

ا١ٌّىب١ٔى١خ ٚرزؾغظ ٔز١غخ االٌزمبء ث١ٓ اٌؾششح ٚث١ئزٙب وبٌٍّظ اٚ اٌز١بساد 

  اٌٙٛائ١خ ٚاٌّبئ١خ

٠ٛعذ ٘زا إٌٛع ػٍٝ ١٘ئخ  Campaniformة/ الشعيرة الجرسيت 

ِغب١ِغ لشة ِفبطً االسعً ٚلشْٚ االعزشؼبس ٚفٟ لٛاػذ االعٕؾخ 

ٚدثبث١ظ اٌزٛاصْ رمَٛ ثزٕظ١ُ اٌغٙذ اٌؾبطً ػٍٝ ا١ٌٙىً اٌخبسعٟ ٔز١غخ 

اٌّؤصشاد اٌخبسع١خ وبٌٛصْ اٚ ٔز١غخ اٌزأص١شاد اٌذاخ١ٍخ وبٌزمٍض اٌؼؼٍٟ 

ؼؼٙب ثزٕظ١ُ ؽشوبد االعٕؾخ ٚدثبث١ظ اٌزٛاصْ ٚثؼؼٙب ٠زؾىُ ٚرمَٛ ث

 ثؾشوخ االسعً 
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ِضً ػؼٛ  Stretch receptorsس/ الخاليب الحسيت المسجلت للشذ 

اٌؾظ اٌّشئٟ اٌزٞ ٠ٛعذ داخً لشْٚ االعزشؼبس ٚاالسعً ٚاؽ١بٔب فٟ 

رغ٠ٛف اٌغغُ ٚال رجشص ػٍٝ عطؼ اٌغ١ٍذ ٚظ١فزٗ رغغ١ً اٌشذ اٌؾبدس 

 غُ ٔز١غخ ؽشوخ ػؼٛ ٚاؽذ ِٓ اٌغغُ اعزغبثخ اٌٝ االخش داخً اٌغ

 

   املستلماث  او عضاء احلس الكيميائيت  .2

 ٟٚ٘ شؼ١شاد لظ١شح ع١ّىخ سل١مخ اٌغذساْ ٚرمغُ اٌٝ ٔٛػ١ٓ ٟ٘ 

: ٟٚ٘ رزؾظ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ )االثخشح( اٌّٛعٛدح أ/ اعضبء حس شميت 

عذ ػٍٝ اٌٍٛاِظ ٚظ١فزٙب فٟ اٌٙٛاء ثزشاو١ض ِٕخفؼخ ػٓ ؽش٠ك اٌشُ ٚرٛ

رّىٓ اٌؾششح ِٓ االعزذالي ػٍٝ ِىبْ اٌغزاء ِٚىبْ ٚػغ اٌج١غ ٚا٠غبد 

اٌزوش ٌألٔضٝ ٌٍزضاٚط اٚ اٌزؼشف ػٍٝ افشاد اٌّغزؼّشح فٟ اٌؾششاد 

 االعزّبػ١خ وبًٌّٕ ٚإٌؾً ٚاٌضٔبث١ش ٌٚٙب ػذح اشىبي 

 . شؼ١شاد ِخشٚؽ١خ1

 . شؼ١شاد ِخشٚؽ١خ اٌزغ٠ٛف 2

 اٌظف١ؾ١خ. اٌشؼ١شح 3

 

: رزؾغظ اٌّٛاد اٌى١ّ١بئ١خ اٌزائجخ فٟ اٌغٛائً  ة/ اعضبء حس روقيت

ثزشاو١ض ػب١ٌخ ٔغج١ب ػٓ ؽش٠ك اٌزٚق اٞ ثطش٠ك اٌزالِظ ِغ اٌّٛاد 

 ٛاِظ اٌفى١خ ٚاٌشف٠ٛخ ٚعمف اٌؾٍكاٌى١ّ١بئ١خ ثظٛسح ِجبششح رٛعذ ػٍٝ اٌٍ
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 . املستلماث او اعضــــــاء احلس الضىئيت 3

ٌإلؽغبط اٌؼٛئٟ فٟ اٌؾششاد ٟٚ٘ اٌؼ١ْٛ اٌّشوجخ  رٛعذ ِٕطمزبْ

 ٚاٌؼ١ْٛ اٌجغ١طخ

 )اٌؼ٠ٕٛبد( ٟٚ٘ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ : Ocelli. العيىن البسيطت 1

  Dorsal ocelliأ. اٌؼ١ْٛ اٌجغ١طخ اٌظٙش٠خ 

  Lateral ocelliة/ اٌؼ١ْٛ اٌجغ١طخ اٌغبٔج١خ 

 اْ ٚظ١فخ اٌؼ١ْٛ اٌجغ١طخ ٟ٘ :

ؽ١ش رؼزجش اٌّشوض االٚي ٌإلؽغبط . اٌزفش٠ك ث١ٓ اٌؼٛء ٚاٌظالَ 1

 ثبٌؼٛء

 . ِؼشفخ لٛح اٌؼٛء ٚر١ّض اٌغضء اٌّشئٟ ثظٛسح ِشٛشخ 2

 

 تركيب العني البسيطت النمىذجيــــــــــــــت 

 Cornea. اٌمش١ٔخ 1

 Corneagen. اٌطجمخ اٚ اٌخال٠ب اٌٌّٛذح ٌٍمش١ٔخ 2

 Retina. اٌشجى١خ 3
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رزىْٛ ِٓ ٚؽذاد ثظش٠خ رغّٝ  Compound eyes. العيىن المركبت 2

Ommatidia : ِٓ ْٛٚوً ٚاؽذح رزى 

 Cornae. اٌمش١ٔخ 1

  Cornaeagen Layer. اٌطجمخ اٌٌّٛذح ٌٍمش١ٔخ 2

  Crystalline Cone. خال٠ب اٌّخشٚؽ اٌجٍٛسٞ 3

  Receptive System. خال٠ب اٌشجى١خ 4

 ١ٌٚخ () اٌمضؽ١خ اال  Primary Iris Cells. خال٠ب اٌظجغ١خ اال١ٌٚخ 5

 ) اٌمضؽ١خ اٌضب٠ٛٔخ ( Secondary Iris Cells. اٌخال٠ب اٌظجغ١خ اٌضب٠ٛٔخ 6

 

 العيىن المركبت حخكىن مه عذة اوىاع وهي : 

 . ؽم١م١خ اٌّخشٚؽ اٌجٍٛس1ٞ

 . وبرثخ اٌّخشٚؽ اٌجٍٛس2ٞ

 . ػذ٠ّخ اٌّخشٚؽ اٌجٍٛسٞ 3

 . خبسع١خ اٌّخشٚؽ اٌجٍٛسٞ 4

اْ ٚظ١ف اٌؼ١ْٛ اٌّشوجخ ػٟ ر١ّض شىً ٚؽشوخ ِٚٛلغ االش١بء اٌخبسع١خ 

 ٚاالخزالفبد فٟ شذح ٌْٚٛ اٌؼٛء اٌغبلؾ ػ١ٍٙب 
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 . اعضــــــــــــاء السمع 4

 ٟٚ٘ رشاو١ت رغزٍُ ٚرذسن االطٛاد ٠ٛعذ ِٕٙب ثشىً ػبَ خّغخ أٛاع :

   Tympanal Organs. اػؼبء اٌغّغ راد اٌطجٍخ اٌخبسع١خ 1

ٚ٘ٛ ػؼٛ عّغ ثذْٚ ؽجٍخ    Johnstons Organ. ػؼٛ عٛٔغزْٛ 2

 خبسع١خ ٠ٛعذ داخً لطؼخ لشْ االعزشؼبس ) اٌؼزق(

. ِغب١ِغ اٌخال٠ب اٌؾغ١خ اٌغّؼ١خ ٟٚ٘  اػؼبء رغّغ ثذْٚ ؽجٍخ خبسع١خ 3

 رٛعذ ػٍٝ اسعً اٌؾششاد داخً اٌغبق ِٓ عٙخ اٌفخز

 اٌؾششاد اٌّبئ١خ  . االؽجبق اٌؾغ١خ اٌّجؼضشح ٟٚ٘ ٠ىضش ٚعٛد٘ب ف4ٟ

 . اٌشؼ١شاد اٌغّؼ١خ اٌؾغ١خ5

 وسبئل احذاد الصىث في الحشراث 

اْ اٌؾششاد لبدسح ػٍٝ اطذاس اطٛاد ػٛػبئ١خ ٚثزٌه رغزط١غ اٌزشاعً 

ِغ ثؼؼٙب اٌجؼغ ِٓ ػٍٝ ِغبفبد ثؼ١ذح ٔغج١ب ٚرؾذس االطٛاد فٟ 

 اٌؾششاد ثبؽذٜ اٌطشق اٌزب١ٌخ :

اٌط١شاْ ٠ؤدٞ اٌٝ رزثزة اٌؾٍمبد  . ا٘زضاصاد اعٕؾخ اٌؾششاد اصٕبء1

اٌظذس٠خ ف١ٕزظ ػٕٙب اطٛاد رفٛق لٛرٙب االطٛاد إٌبرغخ ػٓ رزثزة 

 االعٕؾخ ٔفغٙب وّب فٟ ٔؾً اٌؼغً ٚاٌجؼٛع
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. اؽزىبن عضء ِٓ اعضاء اٌؾششح ثغطؼ عغُ خبسعٟ طٍت وّب فٟ 2

 إًٌّ االث١غ ٚثؼغ أٛاع لًّ اٌىزت

 . اؽزىبن اعضاء اٌؾششح ِغ ثؼؼٙب 3

    باحلرارة والرطىبت . اعضاء االستشعار5

 رؼزجش اٌٍٛاِظ ِٓ اُ٘ ِشاوض االؽغبط ثذسعخ اٌؾشاسح ٚاٌشؽٛثخ 
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 مدةعذر (اخال)المحاضرة 

 :Reproductive Systemاجلهاز التناسلي . 7

الجهاا ا الاش ياام  لاائ السداانئا  اار د ااا ة  يااخا  نجغااجن  غاخااا   اار  ااج       ااا ة     

البيض ي  األ ثى والحيئا  ت السشئية ي  الاحاخ  و ارا   ناشا  ير  احاجا  ناشا ن وا اجن 

ويطية و خ بط ن لاش ن الئيطية  ج   و  خاكي  و فاح نفاحة  ش يامية يا  الحمااة البطشياة 

و مااى الجهااة الداافمية ناا   ثى وياا  الااحاخ  فاااح ياا  الحماااة البطشيااة الث  شااة  و الا ياا ة 

الاا    Genitaliaالا ي ة. يحيط ن لفاحة الاش يمية لك  الجشدير  اوائاج  داسى الدائ ن 

 كاائ  ةلااة ولااض الباايض ياا  ا  اا د وةلااة الدااف   ياا  الااحاخ.  دااا س  ياا  الاسييااد  ااير 

الجشداير. ويطماال  ميهاا  ن لرااف ت الجشدااية ا ولياة   يسعاار  سييااد ن ااض الرااف ت  ااير 

 الحاخ واأل ثى  و دسى ن لرف ت الجشدية الث  ئية ول  اثيخن و اشئ ة  ث  :

ر الااحائف ياا    لاا  الحذااخات و   ااة ياا  الحجاا :  كاائ  ا  اا د اكبااخ  جساا   اا – 1

  ئي  ولض البيض والاك ثخ  دذ  كئ   ب يزه   سامنة ن لبيض.

المئ : يخامف المئ  يا  ا  ا د  ار الاحائف  ثا  لائ  الجشا ي الخمفا  يا  الاحائف  – 2

يعاائ   خ ااا ل   يشساا  يعاائ  األنشحااة  ااشفذ الماائ  ياا  ا  اا د  وياا  د اا د  و ن المه  ااة 
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ااا    ماائ  اياائ   مااى الجشاا ي األ اا     يشساا   ئنااج  اطااة وا ااجن ياا  الرااىخت  ئنااج  اط

 الحاخ. 

األنشحاااة:  كااائ  ا  ااا د يااا  ن اااض الحذاااخات  ياااخ  جشحاااة  يشسااا   كااائ  ذائفلااا   – 3

 دااسى هاا لخن ا ااا ا نااشذ الحذااخن  لهخياا    جشحااة اساا  ياا  الرااخ  ااخ السرااخ .

 .  Dimorphismن ا واة الذع  

جشد   ي  شع  قاخو  ا ياذا  ف اسا  يا  الب ائ  قخو  ا ياذ  ف: يخامف ال – 5 

 يف  األ ثى يعئ  فيذ  وي  الحاخ يعئ  فيذ   ز  ف واثيف.

األفنااااا :  خاماااااف األفنااااا  يااااا  الاااااحائف  ثااااا   فنااااا  ن اااااض الخشااااا يذ   شفدااااا    – 6

cybister الس جن لماداوة دذ  ازخ  الاطض الث د ي  الخن  األ   ية لاكئ   سرا ت  

  أل ثى  ثش   الاداوة. د  ج ي  ا لار ق ن

الاااخو  الذااخنية:  خامااف الااااخو  الذااخنية ياا  الااحاخ  ااار األ ثااى ياا  اثيااخ  ااار  – 7

الحذااااخات يفاااا  ذاااااخ  ذااااخات نمجيااااة ا نشحااااة  ا ااااخن ال جاااائا   كاااائ   ائيااااة ن لااااحاخ 

 و داقيسة ن   ثى 
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األقااا ت:  كااائ   ئنااائ ن  ااا  ن يااا  الاااحائف و فاااائ ن يااا  ا  ااا د  ثااا  الرخ اااخ  – 8

        األ سخ.

 الجهاز التناسلي األنثوي:

غار  نع   شه  قش ن  يض ن  بية  ادض يا    Ovariesغاكئ   ر اوة  ر السب يض  

ن ض الحذخات  شج  عئ ة    يدسى الكأس لخد  البيض الشا اا   احاج الاش  ا   لاكئ ا  

قشااا ن  ااايض  ذااااخاة الاااا   شاهااا  نفاحاااة وا اااجن  اااج ى الفاحاااة الاش يااامية  فااااح ن لسهبااا  

vagina  ن  لااا ية دلاااى لاااحي األنااادا  غئناااج  خاااد  لمحيئا ااا ت السشئياااة غاااج ى الكااايذ

 ارا  ناغ  اجن  فاخا يا ئ  يحفاو الحيئا ا ت السشئياة غاج ى   Spermathecaالسشائ  

ناا لكيذ السشاائ   اراا  نااغ  ااجن  فااخا ياا ئ  يحفااو الحيئا اا ت   ثشاا    د هاا   لشاا   اوة 

ندا    اير  و  ىطياغ نىا ا واقا .  ر الىج   فخا  ئا   اسيية  مرال البايض  ماى 

 uterusي  ن ض الحذخات  ائيض الفاحة الخ فنية   السهب     عئ ة   يدسى نا لخ   

 حفو ناغ الراى ف ن اج الفااذ  ا ميا  ياخاخة الراى ف  ب شاخن ن اج الفااذ اسا  يا   ذاخن 

الساار . غاكاائ  السباايض  اار  يااخو   الخايهاا  نذااع   ياائع و خامااف  ااج  يااخو  السباايض 

اندا   ند   يط  لخي  وا بئبة البيض  3ذخات السخامفة وا  يخ  غاخا   ر ي  الح
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و شال والجااد  ا ي يا  لاائ ا بئباة الباايض الاحت غشااا   شها  الباايض   . غاخراخ ا باائ  

 البيض ي  لحي السشطاة نحد   ج  البيض الحت  حئيغ  عئ    خا البيض.

 

  

 

 

 

  الجه ا الاش يم  -ي  الحذخن     شع   يسث  الجه ا الاش يم  ا  ثئت 

 يخ  البيض   -, 

 

 الجهاز التناسلي الذكري:   

غارا  نعا   شها  و ا     قا    Testesغاخاا  الجها ا الاش يام  الاحاخ   ار  راياير 

غمااا  الئ ا  ا  الشا ق   يا   ا  خن   غادض ي  ناد   شاغ  عئ ا   دا ا   و  ئ امة  شئياة
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والاح   فااح هياغ   Penisالجد   عئ ير الاش ن الا ذية الا   ار  ي   ه غاه  ن لازي  

لمخ فة الفاحة الاش يمية و اض  ماف الحمااة البطشياة الا يا ة  ار الجهاة الدافمية  ويماحال 

ن لجهااا ا اوة  ااار الىاااج  السمحااااة   ارااا  يااا   جاياااة الاشااا ن الا ذياااة و فاااخا يااا  ن اااض 

يئا ااا ت السشئياااة  ااار الخاا فة  ماااى ليناااة اااايذ يداااسى    ااا  الحذااخات دياااخااا يحااايط ن لح

.  اكئ  الخرية  ر  جسئ ة     ي  الحي  ر و حائ   مى الخ ي  الجخثئ ية الحي  ر 

 الحاخية ي   خا    سخية  خامفة.   ش هخ ا   ي  السبيض  .

 

 

 شع  يسث  الجه ا الاش يمى الحاخت يى الحذخن     
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 ت:التكاثـر والنمو فـي الحذرا

الاك ثخ لئ د ا ة  ياخا  نجغاجن د ا  الشسائ يهائ ايا  ن الحجا   و ااجفة الحذاخن  ار اا ئر   

. اا  Mature insect و   Adult ىيخ دلى اكبخ دلى     ر  لجوف الحذخن الب لىة 

 الحذخات  زض البيض و شغ  شا  األيخا  الججغجن  ولش   لخق لماك ثخ  شه :

 -:  Oviparity الاك ثخ  ئلض البيض – 1

  الاك ثخ الجشد   يفاذ البيض السخر  ن ج  سمية الاداوة ليشا   اى ف  احائا دلاى 

و داسى الحذاخات الاا   اكا ثخ  هاحي الطخيااة ن لحذاخات البيئلاة    Adult ذاخن ن لىاة 

Oviparous  و خامف    ات و ع   ولض البايض  دا  الحذاخات يسشها   ا  يزاض  

ياا  الحذااخات ال راائية  و شهاا   اا  غمراااغ  مااى يااطح الباايض ياائق يااطح الاخبااة اساا  

الئفقااة اساا  ياا  الفخاشاا ت  و ياا   فااخ ياا  ياايا   الشباا ت اساا  ياا  الد اا  يخ  وقااج غئلااض 

الباايض نذااع   جسئ اا ت  و  فااخ   ثاا  الفخاشاا ت او الخشاا يذ  و غئلااض  ا اا   كياا س 

 كس  ي  الرخا يخ ويخس الشب . 
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 :Viviparityالاك ثخ ن لئ  ن  - 2

  -:الئلئ ن   -:  الحذخات البيئلة  و 

الئلائ ن  - زض ن اض الحذاخات  اى فا  اج   ار البايض و داسى ن لحذاخات البيئلاة  

Viviparous  اس  ي   ذخات السر ول  ليدت ولئ ن    البيض يفاذ  ن عذ  يض

 الحذخات الئلئ ن. 

  -ث  ي : الحذخات الئلئ ن: 

ت  و اىاحت اليخقا ت  ا ا  ندا  ا ت الاى  يث  باى الرى ف ن ج الفاذ  ا ا  ندا  األ

ا  يعس  الجوفو اليخق   و خخة  ر األت و احئا دلى  حفا  اس   وذن   الاد   دا    

السدااااببة لسااااخ  الشاااائت   اااار    ف بااااة ثش ئيااااة األنشحااااة  ويدااااسى لااااحا الشاااائ  ن لحذااااخات 

Pupiparous. 

 :  Parthenogenesisالاك ثخ ال حف   البعخ    – 3

ى البايض  ياخ السخرا   و  ماج  اى فا    جاة  ار  ايض  ياخ  خرا   زض األ ث   

يا    لاة ايا   الااحائف  و  ا  فن ولاحا الشاائ   ار الاكا ثخ ا اياا ف  لمحذاخات  شاج اياا   

 الحائف ندب  قمة   جا ل   و  جف ه  دلى     ر  لئقت  حج  غا  هيغ الاك ثخ الجشد . 
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  :Polyembryony  ج  األنشة  – 4

غشااا   اار البيزااة الئا ااجن يااخ  وا ااج  اا  ن د  ياا  ن ااض الحذااخات  ثاا  ف بااة  ذاا ئية   

األنشحاة   زااض األ ثاى  يزااة وا اجن  شاداا   اجن  ااخات لاكائ   ااجن   يا  ولااحي الخ ياا  

  شا  ا   شه  يخ  نجغج. 

 : Paedogenesis  ك ثخ الرى ف – 5

   ولاا    االاات ياا   وف يحراا    ي  اا      راا  الحذااخن لمبماائا قباا  اكاساا ا  سئلاا   

اليخقة  و ال حفا   ياث  شاا   ايض  و  اى ف  اسا  يا  غخقا ت ن اض الخشا يذ ويخقا ت 

الحن   .  اىحت  مى   ذ   األت  شج  خونه  و اكخف لحي ال سمية ي  اليخق ت الش  جاة 

وب ااج  ااجن  نياا ا  ائقااف  ساائ البااخا   الاش ياامية ليخقاا ت ا ااج األنياا ا ياشساائ دلااى غخقاا ت 

 وفن  ي  هااا   ااااداوة و زاااض  يزااا   خراااب  يفااااذ  ااار غخقااا ت   ياااج ال سمياااة  اااخن  كسااا  

  اااخت  اسااا  يااا  غخقااا ت الاااحن   ولااائ  ااار  ااائ  الاكااا ثخ ال اااحف  دذ يحرااا  ن اااج الشسااائ 

 الجشيش . 
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:  غشاااا  البااايض  ااار الخ يااا  الجخثئ ياااة و كااائ   ح لاااة ناذاااخن  مدااا    Eggالبيزاااة 

رل  مى الدطح الاخي   شه   و  حس   زم ة  و ذات  ائش  و نأشع ا  خامفة  و  م

 - مى        اكئ  البيزة  ر :

ول  نجاف قئ  يحسى  ندا  البيزاة  : Chorion: دسى قذخن البيزة  و   يه  - 1

 الجا مية. 

: ولاائ ياحااة  ااىيخن  ئنااج ياا  ا ااج  هاا غا  البيزااة  خاااخق Micropyle الشايااخ – 2

 ا  ر  . الاذخن غج    ر لخياه  الحيئا  السشئ   ثش  

  ذ   السح: ولئ  ذ   فقيل غبطر قذخن البيزة ويز   ندا  البيزة الجا مية. – 3

 الد غائب ات: ولئ الس  ن الحية   الد ئ  الخائل ي  البيزة . – 4

الشاائان: ولاا  الجااد  الف اا ا ياا  الخميااة و حااائ   مااى الكااخ و ئياائ  ت والجيشاا ت    – 5

  حس  الس  ن الئفاثية .

 : ولئ الس  ن الىحائية لمجشير الش    و كئ   شاذخن ي  الد غائب ات. Yolk السح – 6
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  ندا  البيزة ي  الحذخات                    

و خاماااف شاااع  البااايض و جساااغ ولئ اااغ و اااج ي يااا  الحذاااخات  دااا    ااائا   

الحذاااخات. ويسعااار   خياااة الحذاااخات  ااار شاااع  البااايض الاااح   زااا غ و ااا  ن 

الحذخات الكبيخن  زض  يض ابيخ   شج  ئيخ اللخوا الس ئسة والىحا  يا   

الحذاااخات  زاااض  يزااا  نأ اااجا  ابياااخن وبااا ل عذ  والبااايض قاااج غمرااال  ماااى 

 دااااي  الشباااا ت  و غئلااااض ياااا   فااااخن  ااااىيخن  و  مااااى  الشباااا ت  و يىااااخا ياااا 

 األف  و حت األوفاق الساد قطة  و  ا   الد ق والثس ف. 

 النمو الجنيني:

 يسخ الجشير  ث د  خا    ا  قبة ل :  

 :  Protopod Phase الح لة ذات األقجات األولية  – 1
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ذاع   كئ   ماا ت الابطر  ياخ والاحة ولئا ال الجدا  يا   جاياة  كئيشها  وب

  ج   مى ند  الجشير.

 :  Polypod Phaseذات األقجات ال جغجن  – 2

 راابح  مااا ت الاابطر والااحة  مااى ااا   ماااة ويلهااخ اوة  اار المئا اال   

  مى ا   ماة ويخ بط  ه  اوة  ر الفاح ت الاشفدية.

 :  Oligpod Phaseقميمة األقجات  – 3

الحمااا ت الخان ااة والخ  دااة  شساائ لئا اال الحماااة الث  يااة دلااى ال  ااذ ولئا اال 

والد  يااة دلااى  ناادا  الفاا  والااث د  اواة  اار المئا اال الا ليااة  كاائ  األفناا  

الراااجفية و ا شاااى لئا ااال الااابطر هيسااا   اااجا األ زااا   الاش يااامية الخ فنياااة 

والااااخو  الذاااخنية.  احاااج الاااث د  ماااا ت الاااخ س األولاااى  اااض الحماااا ت الاااا  

  ج ذلك. حس   ندا  الف  لاكئ  ف س الحذخن ن
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  الشسئ الجشيش  لمحذخن خا                     

 

 

 


