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 اسم المحاضر / د.عزالدين عطيه البيار

 القسم /  علوم الحياة

 المرحلة / الثانية

  Insect classificationاسم المادة / تصنيف حشرات 

 عنوان المحاضرة / تقسيم الحشرات

  Classification of insectsتقسيم الحشرات

 تلك ووصفها، وتعددت تعريفها عملية تسهل أقسام إلى الحشرات يقسموا أن القدم منذ العلماء حاول لقد

 كتابه لينيوس في كارل يد على تبلورت والتي للتقسيم الحديثة النظم ظهور قبل حتى المحاوالت

 .م ١٧٥٨ عام المؤلف ((Systema Naturae الطبيعي النظام المشهور

 الحشرية للرتبالحالي  العدد أن حتى الحشرات، شعبة في الرتب لتقسيم كثيرة حديثة نظم وضعت ولقد

 أشهر ومن .التقسيم المستخدم نظام حسب مختلفة رتبة ٣٣ إلى ٢٦ مابين ويتراوح ثابت غير المعروفة

 األجنحة غياب أو وجودعلى  أساًسا يعتمد الذي النظام ذلك الحشرات لتقسيم المستخدمة التقسيمية النظم

 قد النظام هذا أن كما .دورة حياتها طوال الحشرة به تمر الذي التحول نوع إلى باإلضافة ، وطبيعتها

 االستشعار وقرون األرجل تجاهلها كشكل يمكن ال والتي األخرى الصفات من الكثير االعتبار في أخذ

 نتبعه. الذي هو النظام وهذا ألبطنأو  الصدر منطقة في موجودة تكون قد التي التحورات وكذلك

والجىن   Genusوقد تنقسم العائلة إلىى عىدة أجنىاس  Familyعدداً من العائالت  Orderوتضم الرتبة 

ويُعىر  النىوع بهنىه مجموعىة  التقسىيمهو الوحدة األساسىية فىي  النوعويعتبر   Speciesإلى عدة أنواع 

. وهنىا  أفىراداً خصىبةبحريىة مىع بعضىها لينىت   تتناسلتماماً في الشكل وتستطيع أن  تتشابهمن األفراد 

،  Super order، فىو  رتبىة  Suborder: تحىت رتبىة  المرتبىات السىابقة مثىلمرتبات أخرى تتوسط 

 وهكذا .  Subfamily، تحت عائلة   Super familyفو  عائلة 

فإن كل نوع من الحشرات )أو  Linnaeus لينيوسوطبقاً لنظام التسمية المزدوجة الذي اقترحه 

ً الحيوان أو النبات( يحمل  ويكتب الحر  األول  الجن شير األول إلى اسم مكون من شقين ي اسماً علميا

 الشخصويكتب الحر  األول منه صغيراً ويتبع هذا االسم باسم  النوعمنه كبيراً ويشير الثاني إلى اسم 

 الذي وصف هذا النوع ألول مرة ويتم وضع خط تحت اسم الجن  والنوع أو يكتبان مائلة.  

 

  -تقسم طائفة الحشرات إلى ما يلي :

 :Apterygota  Subclass  أوالً: تحت طائفة الحشرات عديمة األجنحة

. الحشورات الااملوة تات التحول  سسويأ أو موودو كصفة أساسية.  عديمة األجنحةحشرات 

فووي الحشوورات الةالعووة موو   يتمفصووا الفوو سخوو ا الاوائوود التناسوولية.  سطنيووة جايةيووة زوائوود

 الرأس في يقطة واحدة. وتضم الرتب اآلتية:

 Order: Thysanura                 رتةة شوريات الذيب

 Order: Diplura                           رتةة ثنائية الذيب 

 Order: Protura                          رتةة أولية الذيب

 Order: Collembola                  رتةة قافاات الذيب

 Subclass: Pterygota         ثايياً: تحت طائفة الحشرات المجنحة       
 تحمووا ال.  أو تووا  متةوواي التحوول  . مجنحووة أو عديمووة األجنحووة كصووفة ماتسووةةحشوورات 

فوي الحشورات  يتمفصوا الفو ساسوتننا  الاوائود التناسولية.   زوائود سطنيوةالحشرات الةالعة 

 وتنقسم إلى قسمي : يقطتي الةالعة م  الرأس في 
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 Division I: Exopterygotaخارجية األجنحة                   : 1قسم 

ً تنشووف في ووا األجنحووة  تتميووا سطوولر )يوواقا او توودريجي   متةوواي  في ووا والتحوول   خارجيووا

 قد تالن مائية أو أرضية. وتضم الرتب اآلتية: الحلرية

 Order: Ephemeroptera                رتةة تساب مايل    

 Order: Plecoptera                             الصخلرتساسة رتةة 

 Order: Odonatas                               رتةة الرعاشات

 Order: Orthoptera                    رتةة مستقيمة األجنحة       

 Order: Phasmida                       رتةة الشةحيات      

 Order: Dermaptera                      رتةة جلديات األجنحة   

  Order:Embioptera                      رتةة غازالت األيفاق  

 Order: Dictyoptera                           الجارياترتةة 

 Order: Isoptera                             األجنحة   متساويةرتةة 

 Order: Psocoptera                        رتةة قما الاتب  

 Order: Mallophaga                     رتةة قما الطيلر   

 Order: Anoplura                         رتةة عاريات الذيب )القما الماص   

 Order: Hemiptera                    رتةة يصفية األجنحة      

 Order: Thysanoptera         دسيات األجنحة           رتةة ه

 

 

 Endopterygota        Division IIداخلية األجنحة   :2قسم 

. األطلار غيور الةالعوة تمسومى  الوذرا . تتميا سطلر  التحل  تا .ً األجنحة داخلياتنشف في ا 

 يرقات تختلف ع  الحشرت الةالعة في الوادات والتركيب. وتضم الرتب اآلتية:

 Order: Neuroptera                     األجنحة    شةايةرتةة 

 Order: Lepidoptera              رتةة حرشفية األجنحة       

 Order: Trichoptera                 رتةة شوريات األجنحة     

 Order: Diptera                           رتةة ثنائية األجنحة  

 Order: Siphonaptera                رتةة الةرغلثيات )خافيات األجنحة   

 Order: Hymenopteraرتةة غشائية األجنحة                  

 :Coleoptera Order                   رتةة  غمديات األجنحة    

 Order: Mecoptera                   رتةة تساب الوقرب    

 Order: Strepsipteraرتةة ملتلية األجنحة                  

 

وتورا سرتةة السم  الفضي.  Order:Thysanura  الذيب ة رتةة شوري -1
 الزوائىدلها زوج مىن  Shuttle spaceالجسم صغيرة تشبه سفينة الفضاء  ممدودةحشرات 

،  مغطىىى بقشىىورطويىىل ومغطىىاة بشىىعر خفيىىف والجسىىم  ذيىىل وسىىطيمىىع وجىىود  الخلىىف فىىي

طويلىىة خيطيىىة كثيىىرة العقىىل ،  وقىىرون االستشىىعاروتىىرى مىىن الخىىارج   الفىىم قارضىىةأجىىزاء 



 

3 

 

عقلىىة مثىىل السىىمك الفضىىي  11موجىىودة أو غائبىىة ، الىىبطن مكىىون مىىن  العينىىان المركبتىىان

Thermobia aegyptiaca.  اهم الولائاMachilidae & Lepismatidae  

 
 

 Order: Diplura                                           رتةة ثنائية الذيب -2
مطلقىىاً ، العقىىل الصىىدرية منفصىىلة  عيىىونواليوجىىد لهىىا  مترممىىةحشىىرات تعىىي  فىىي التربىىة  

 القىىرون الشىىرجيةالعقىىل ، اللىىوام  متعىىددةفىىي الراس، الفىىم مخفيىىةجىىزاء او وواضىىحة ، 

اهىىم  Campodea fragilisيوجىد فىي نهايىة الىبطن زائىدتين خلفيتىين، المثىال: موجىودة ، 
 Campodeidaeالعوائل 

 
                              order: collembola تات الذيب القافارتةة  -3

حشرات دقيقة توجد بكثر في التربة الرطبىة وكىذلك تحىت جىذوع األشىجار وكتىل األخشىاب 

بسبب وجود عضو قافز. لي  لها عيون مركبىة كذلك المتعفنة واألورا  المتساقطة، سميت 

،  ظىاهرة ومخصصىة للقطىع/عقىل. أجىزاء الفىم 4لعقل مكونىة مىن وقرون االستشعار قليلة ا

عضىواً ث أزواج مىن األطىرا  المتحىورة أحىدها يكىون عقل ويحمىل ثىال6البطن مكون من 

وحامىل الغىراء علىى الىبطن  وتركيب شبكيمشقو  يشبه الشوكة الرنانة وظيفته القفز قافزاً 

 أنابيىىب ملبيجىىي المثىىال وال تمتلىىك . التىىنف  مىىن خىىالل الجلىىد علىىى القطعىىة البطنيىىة االولىىى 
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وتقسىىم الىىى  Cotton springtail ،Lepidocyrtinus incertus: قىىافزة القطىىن عليهىىا
  Arthropleona  & Symphypleonaتحت رتبتين هما 

  
 

 Proturaاولية الذيب  -4

–لونها ابيض –تعي   في الرتب الرطبه واالورا  و االعشاب  -حجمها صغير

الحلقات –المنطقة الذنبية ناميه بشل جيد -لي  لها لوام –اعضاء الفم مخفية بالراس 

 البطنية الثالث االولى مزوده بلواحق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Order: Ephemeroptera                    )تساسة مايل  رتةة 

، األرجل األمامية طويلة جداً  حشرات ناعمة ضعيفة الطيران تطير بالقرب من الماء 

في نهاية البطن ولها زوجين    Claspersخاصة في الذكر الذي يتميز بوجود القوابض 

من األجنحة معقدة التعر  والزوج الخلفي أصغر من األمامي وبعض األحيان مفقود 

األجنحة تستقر عمودياً عند وقت الراحة، أو تكون مفتوحة جزئياً ، قرون االستشعار 

بيض قصيرة جداً، العيون المركبة في الذكر أكبر من األنثى ، تشاهد األنثى حاملة كي  ال

 الحشرات هذه وتتميزجاهز لوضعه في الماء حيث تعي  الحورية وتتنف  بالخياشيم ، 

 طويلة أخرى خيطية زائدة إلى باإلضافة التعقل، متعددتا طويلتين شرجيتين بزائدتين

 الشرجيتين الزائدتين بين ما أحيانًا توجد قد أيًضا التعقل وعديدة

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Dark.round.springtail.1.jpg
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 في تقضيها فقط معدودة لساعات إال تعي  ال إنها بل المرحلة هذه في تتغذى ال اليافعة الحشرة أن

 الحورية طور في تقضيها الحشرات من األنواع هذه حياة وجل .بعدها تموت ثم البيض ووضع التزاوج

 إلى تتحول المائية الحورية نمو يكتمل وعندما سنوات، لثالث تصل قد لفترات الماء في تعي  والتي

 في المخصب البيض وتضع أسراب في خاللها تتزاوج معدودة لساعات تعي  التي اليافعة الحشرة

 وهي الحشرة الوحيدة التي تنسلخ في طور الكاملة .. جديدة حياة دورة لتبدأ الماء

 طويلة خيوط بثالثة دائًما تنتهي أنها إال كبير حد إلى اليافعة الحشرة تشبه مايو لذباب المائية الحورية

 إال لها لي  اليافعة حشرتها كانت وإن حتى (وسطي وخيط طرفيتان شرجيتان زائدتان) التعقل متعددة

 البطن جانبي على الشكل ريشية خياشيم طريق عن المائية الحوريات تتنف   (فقط الشرجيتين الزائدتين

 أنواع من للعديد الغذاء مصادر أهم من نفسها هي تعتبر حين في الماء، في النباتية العوالق على وتتغذى
 كان إذا وخصوًصا ليال األضواء إلى تنجذب ما دائًما األنواع تلك لبعض اليافعة الحشرات .األسما 

اهم عوائلها  .الضوء بمصادر الصطدامها نتيجة الحشرات هذه تتساقط ما وكثيًرا .ورطبًا حاًرا الجو

Ephemeridae    

  

                   Order Ephemeroptera    رتبة ذبابة مايسخالصة 

  وقصريهاجلسم متطاول خيطي واللوامس شعرية  -1

 اء الفم اثرية وال تتغذى يف طور احلشرة الكاملة ضاع -2

 متوت الكامالت بعد التزاوج و وضع البيض بصورة قصرية  -3

 األجنحة غشائية مثلثة الشكل واخللفي صغري وخمتزل  -4

 هلا زوج من القرون الشرجية الطويلة ولبعضها تركيب خيطي وسطي  -5

 او ريشية صفائحية  خياشيماحلورية مائية متتلك  -6

تعيش يف الربك واملستنقعات والطور احلوري يستمر سنة او اكثر وتعترب غذاء مهم  -7

 لالمساك 

حيدث انسالخ واحد يف طور احلشرة الكاملة وحيدث خالل بضعة دقائق من خروج  -8

 احلشرة الكاملة

 مهمة اقتصاديا النها مصدر مهما لغذاء االمساك وتسمى )ماشية البحر ( اهم العوائل   -9

    Ephemeridae  
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     Order: Odonata        الرعاشات رتةة           

 Dragonflies and)الرعووووواب الاةيووووور والرعووووواب الصوووووعير           

Damselflies 
، العيون  اللون وكبيرة  وطويلة الجسم ، تمضي معظم وقتها طائرةحشرات مفترسة جميلة 

كبيرة وبارزة ، الحورية مائية ومفترسة. لها قرون استشعار خيطية دقيقة األجنحة غشائية. 

                ويوجد على كل جناح عادة بقعة ملونة تعر  بالبقعة العينية . 

 :subordersتنقسم إلى تحت رتةتي         

  suborder: Anisopteraتحت رتةة غير متساوية األجنحة  -أ
، سريعة الطيران ،  كبيرة الحجمحشرات  Dragonfliesتضم ما يعر  بالرعاش الكبير  

في وقت الراحة ،  وتحمل بعيداً عن الجسمأفقياً  من األمامية وتمتد األجنحة الخلفية أعرض

، الحورية (بين العينين اقل من قطر العين المسافة)العيون كبيرة وتتقابل في مقدمة الرأس

اهم    .تقضي معظم وقتها بالطيران.   خياشيم في الجدار الداخلي للمستقيمتتنف  بواسطة 

والرعاش املتوسط   Aschnidae  Familyعائلة الرعاش الكبري  /  عوائلها

Libellulidae   
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  Suborder : Zygoptera           تحت رتةة متساوية األجنحة-ب

حشرات ناعمة والجسم نحيل اسطواني  Damselfilesوتضم الرعاشات الصغيرة 

مائل فو  أو  على البطنوتوضع  الجناح األمامي والخلفي متشابهانضعيفة الطيران. 

من قطر  اكبرالمسافة بين العينين )، العيون المركبة منفصلة عن بعض الجسم عند الراحة

 :Family]  خياشيم موجوده في نهاية البطن، الحورية تتنف  بواسطة ثالث ( العين

Agrionidae    
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 O.Odonata    رتبة الرعاشخالصة 

 تضم حشرات مفرتسة ويف الطورين أحلوري والكامل  -1

 أعضاء الفم مفرتسة تتغذى على احلشرات أثناء طريانها -2

 يوجد عنق يربط الرأس والصدر واللوامس خيطية قصرية والعيون املركبة كبرية  -3

     Naiadاحلوريات مائية املعيشة  -4

 الصدر االمامي خمتزل وتقع االرجل متجمعة اىل االمام قرب الفم  -5

 وحتتوي على البقعة العينيةاالجنحة طويلة غشائية كثرية التعرق  -6

 تضم حتت رتبتني همـــــا 

     S.o. Anisopteraرتيبة غري متشابهة األجنحة  -أ:

 تشمل الرعاش الكبرية  -1

 زوج االجنحة اخللفية اكرب من االمامية  -2

 حتمل االجنحة اثناء عدم االستخدام بشكل افقي ممتد اىل اخلارج او لالعلى  -3

 املسافة بني العيون املركبة اقصر من قطر العني  -4

  Rectal  gillsمتتلك احلورية املائية غالصم مستقيمة    -5

 Libellulidaeوالرعاش املتوسط  Aschnidaeعائلة الرعاش الكبري  -6

   Zygopteraرتيبة متساوية االجنحة   -ب:

 تشمل الرعاشات الصغرية  -1

 زوجان االجنحة متشابهني  -2

 م حتمل االجنحة فوق البطن عند عدم االستخدام وتكون موازية للجس -3

 املسافة بني العينني اكرب من قطر العني  -4

متتلك احلورية املائية ثالثة غالصم يف نهاية البطن تسمى الغالصم الذنبية  -5

caudal gills   

 .  Agrionidaeاهم العوائل  -6
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