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 البيطرية الطبية الحشرات مميزات

 

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

 او البلوغ

 التدريجية االستحالة ذوات

 وأجزاء اللوامس من وزوج العيون ويحمل حلقات 6 من ويتكون الرأس

 .الفم

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

 .المشي

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

 للحلقة

 .البيوض ووضع التناسل ألغراض 12،9،0

 

 اال يضاهيها وال وتكيفها تطبعها وسهولة انتشارا الحيوانات انجح 0-

 لتحملها الفقاريات

 خارجي هيكل ويغطيها وتمفصلها حجمها وصغر البيئية الظروف مختلف

 من متين

 .الميكانيكية والعوامل الضربات او الضغط لتتحمل الكيوتكل

-3 

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

 في او

 . 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-

 وحماية البقاء على تساعده التي Metamorphosis التحول بمراحل تمر 7-

 الجيل

 :أهمها أمور من

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

 من

 البيئة نوع حسب الغذاء



 العذراء او البيضة مرحلة في القاسية السنة ظروف خالل الفرد يجتاز

 ليعيد

 . الظروف تعدلت اذ فعاليته

 ومصرة والطرد للقتل مقاومة وهي الفتاكة واالوبئة االمراض بنقل تقوم 0-

 الحياة على

 .الهزيمة تعرف وال وصبر عالية همة ذات دؤوبة وهي غذائها على للحصول

 البيوض من واالالف بالمئات اعدادها وتكون النسل وقوة التكاثر سرعة 9-

 أجهزة ولها

 التربة داخل بيضة يضع فالجراد مجاميعها باختالف مختلفة البيض وضع

 وأخرى

 الصعب ومن الصوف او اوالريش الشعر في البيوض تغرس وقد بالماء

 انقراض

 الى بااللتجاء ذلك تقاوم وهي واحد او محدود المضيف كان اذا اال النوع

 مضيف

 .اخر

 الماء من جزء تفقد وقد الغذاء يشح ان قبل والصيفي الشتوي السبات 12-

 جسمها في

 .والتجمد الحرارة درجات انخفاض لمقاومة الشتوي للسبات استعداء

 
 
 

 Metamorphosis )التبدل( اوالتحول االستحالة

 مرحلة خالل البيضة من الخروج بعد للحشرات سريع بشكل بالنمو تغيير

 والتمايز النمو

 - :أنواع وله والنضج

 No Metamorphosis االستحالة عديمة 1-

 التناسلية األجهزة نمو عدم عدى االبوين تشبه بالغة اشكال الى البيوض تفقس

 وعدد

 الفضي السمك مثل االستشعار قرون عقل عدد مثل الشكلية الصفات من

Sliver fish 

 . Aptryogota االجنحة عديمة الصنف تحت رتب وجميع

 Gradual Metamorphosis التدريجية االستحالة 0-



 معدومة واالجنحة كبير يكون الراس ان اال الكبار تشبه صغار البيوض تفقس

 وتعرف

 البلوغ دور تصل حتى انسالخات 5 تعاني Nymph بالحوريات الصغار

 االجنة تنمو أي

 رتبة في Cricket الليلية والصراصر Grasshopper كالجراد تدريجيا

 مستقيمة

 . Orthoptera االجنحة

 In complete Metamorphosis التامة غير الناقصة االستحالة 3-

 تختلف بيئة في للمعيشة مكيفة تكون ولكنها بالبالغات شبيهه صغارها تكون

 بيئة عن كليا

 المرحلة في مائية حشرة تكون اذ May flies مايس كذبابة البالغة الحشرة

 اذ البالغة غير

 . العذبة المياه في واحدة سنة تعيش

 Complete Metamorphosis التامة االستحالة 4-

 Larva واليرقة Ova البيضة هي أدوار 4 ب االستحالة من النوع هذا يمر

 والعذراء

Pupa والبالغة Adult ، ونمو تغذية وهودور الشكل دودية اليرقة وتكون 

 عدة وتعاني

 دور لتصل ةشرنق العث يرقات وتنسج العذراء دور لتصل انسالخات

 وتتوقف العذراء

 .الذباب في الحركة عديمة وتصبح التغذية عن

 ) MH ويدعى التحول عن مسؤول ستيرويد هرمون Ecdysone وال

Moulting hormon من االمامي الصدر منطقة على ثقوب عدة من يفرز 

 Protyoracic الغدة

 عند الصدر غدة لتنبة Corpus cardiacum غدة في ويخزن المخ في

 للعذراء االنسالخ

 .االنسالخ في يساعد والذي
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