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  VETERNERY MADECAL INSECTS الحشرات الطبية البيطرية

 

 وهي Invertebrates الالفقرية الحيوانات من مهمة مجموعة الطبية الحشرات تعد

 اكثر

 : وتعد امراض كناقالت شهرة المفصليات

 الفم أجزاء نوع وتحددها االمراض لنقل عامل اهم للحشرات التغذية طريقة

Mouthpart type 

 الصرصار Biting and chewing ماضغة قارضة فم أجزاء ذات رمية حشرات-

 الجراد Biting and chewing ماضغة قارضة فم أجزاء ذات عشبية حشرات-

 Piercing and ماص ثاقب فم أجزاء ذات العشبية العصارة تمتص حشرات-

sucking 

 الخضراء والبق المن

 انثى Piercing and sucking ماصة ثاقبة فم أجزاء ذات البائن دم تمتص حشرات-

 البعوض

 العق قارض فم أجزاء ذات اللقاح وحبوب االزهار رحيق على تتغذى حشرات-

Bitting Ghewing Lapping ماص او النحل كشغاالت Sucking لرحيق 

 كالفراشات االزهار

 Lapping Sponging اسفنجية ألعقة فم بأجزاء السوائل على تتغذى حشرات-

 كالذباب

 مفترسة قارضة اما فمها أجزاء صغيرة حشرات على تتغذى مفترسة حشرات-

 باالمتصاص مفترسة او الرعاش كحوريات Predaceous chewing ا

Predaceous sucking النمل كاسد 

 الفضالت طرح أماكن

 االمراض مسببات لنقل مهم ميكانيكي عامل الحشرات تنقل

 وغالبا الحيوانية للمملكة المفصليات شعبة ضمن تقع Parasitology طفيليات وهي

 يطلق ما

 الحشرات علم عليها اطلق عددهال ونتيجة Ectoparasites الخارجية الطفيليات عليها

Entomology . 

 : أهمها ألسباب االستوائية وشبة االستوائية المناطق في الطبية الحشرات تنتشر

 .الطقس والباردة المعتدلة بالمناطق مقارنة السكان عدد ارتفاع

 .العامة الصحة بقواعد االلتزام قلة

 .الزراعي الحجر بقوانين االلتزام عدم



 

 

 

 

 البيطرية الطبية الحشرات مميزات

 

 او البلوغ مرحلة في حلقة 02 و Body Regons مناطق ثالث من جسمها يتألف 1-

 التدريجية االستحالة ذوات

 .الفم وأجزاء اللوامس من وزوج العيون ويحمل حلقات 6 من ويتكون الرأس

 .المشي ارجل او األطراف من زوج تحمل حلقة كل حلقات3 من ويتكون الصدر

 للحلقة اللواحق في تحور عدا اللواحق من خالية حلقة 11 من وتتكون البطن

 .البيوض ووضع التناسل ألغراض 12،9،0

 

 لتحملها الفقاريات اال يضاهيها وال وتكيفها تطبعها وسهولة انتشارا الحيوانات انجح 2-

 من متين خارجي هيكل ويغطيها وتمفصلها حجمها وصغر البيئية الظروف مختلف

 .الميكانيكية والعوامل الضربات او الضغط لتتحمل الكيوتكل

-3 

 في او Flies الذباب او Fleas كالبراغيث البلوغ بمرحلة طفيلي أنواعها بعض 4-

 . Lice كالقمل والبلوغ البلوغ قبل مرحلة

 . Ant كالنمل متفاوتة بدرجات ولكن شائعة المستعمرات تكون 5-

 قبلها الذي بالجيل مقارنة مقاومة صفة اجيالها تمتلك اذ جينية مرونة لها 6-

 الجيل وحماية البقاء على تساعده التي Metamorphosis التحول بمراحل تمر 7-

 :أهمها أمور من

 من نوع من واكثر واحدة بيئة من اكثر في تعيش ان للحشرات يهيئ التحول

 البيئة نوع حسب الغذاء
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