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 O.Plecoptera   رتبة مطبقة االجنحة  )حشرات الصخور (

 حشرات صغرية ناعمة اجلسم  -1

 اجزاء الفم قاطعة وبعضها اثرية -2

 اللوامس خيطية والقرون الشرجية طويلة  -3

هلا زوجان من االجنحة الغشائية حتمل   على البطن عند عدم االستخدام  -4

  األجنحة األربعة الغشائية عادة تكون واخللفي يكون اكرب واطول من االمامي و

 جلناح اخللفية تنثين مثل املروحة.منبسطة فوق الظهر. ومنطقة ا

 العيون البسيطة موجودة.  -5

 ثالث عقل. منالرسغ  -6

 أجزاء الفم قارضة. -7

 ناقصالتحول  -8

 احلورية مائية مزودة خبياشيم قصبية  -9

 املياة السريعة ذات القيعان الصخرية  تتواجد يف جداول -10

 تتغذى على الطحالب واالجزاء النباتية  -11

 قسم منها ليس هلا خياشيم وتتنفس عن طريق جدار اجلسم  -12

 تكمل دورة حياتها يف اكثر من سنة ويصل بعضها اىل ثالث سنوات  -13



احلشرات الكاملة تعيش قرب الربك واملاء حتت الصخور واالوراق  -14
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 Embiopteraرتبة: غازالت األنفاق 

 الغازالتصفات رتبة 

 تطاولة، وإلى حدما منبسطة أو اسطوانية.ممم(، 8-4صغيرة ) 

 األجنحة موجودة أو غائبة. 

 جميع األجنحة األربعة غشائية وتقريباً متساوية في الحجم. 

 الرسغ للرجل األمامية متضخم. 

 الفخذ للرجل الخلفية متضخم. 

 قرن اإلستشعار خيطي واقصر من نصف طول الجسم. 

 القرون الشرجية موجودة. 

 ئبة.االعيون البسيطة غ 

 الرسغ به ثالث عقل. 

 أجزاء الفم قارضة. 

 التحول تدريجي. 

توجد في  نبيباتمن خالل  الحريرقدرتها الفريدة على غزل بتمتاز  

أرجلها األمامية. كما تستخدم هذه الحشرات الحرير لصنع شبكة 

 شبيهه بالجراب أو الدهليز حيث تعيش بداخله

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%B1
http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=plecoptera+larvae&source=images&cd=&cad=rja&docid=oEU1HPA70dC1sM&tbnid=hbt3FhZb2mA_lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.discoverlife.org/mp/20q?search=Plecoptera&ei=83xYUZWGOobEswaeroD4BA&psig=AFQjCNElI1EpMT6Qt4WFwizJA79V0epBdw&ust=1364839763826422


 

 
 

 

 
 

http://www.environment.gov.au/biodiversity/abrs/online-resources/fauna/afd/images/embioptera.gif


 

 
 

 

 

 

  Thysanopteraرتبة / هدبية االجنحة )الثربس(

 دقيقة الجسم أو صغيرة توجد على جميع أنواع و حشرات نحيلة  -1

أو البراعم أو الثمار وتشرب النباتات النامية فتصيب األزهار 

 العصارة

 بعضها آفات خطيرة وبعضها يحمل األمراض النباتية -2

غير متماثلة تكون خرطوماً مخروطياً قصيراً وتكون اجزاء   أجزاء الفم 

تعتبممر أجممزاء فممم . الفمما اميمممن اثممر  متنمماةرةغيممر  ماصممه ةالفممم خاد مم

بين أجزاء الفم  الثربس فريدة من نوعها حيث يمكن اعتبارها حلقة وصل

القاضم وأجمزاء الفمم الثاقمب المماي. حيمث تكمون أجمزاء فمم الثمربس فم  

 المظهر قاضمة ولكنها ف  العمل ماصة.

 بشعر مهدبةإما تكون عديمة األجنحة أو لها أجنحة ضيقة طويلة  -3

 على الحواف



لذلا التحول وسط بين  هنشطالغير  العذراءالتحول بطور  يمر  -4

 والتام .  تدريج 

 القرنان الشرجيان غائبان بعضها لها آلة وضع بيض منشارية -5

 Thrips tabaciمثال: الثربس  -6

تتغذى على النباتات و الزهور واموراق وتمتص العصارة تنقل  -7

 األمراض للنباتات خاصة )الفيروسية(بعض 

  Thripidaeأهم  العوائل       

 
 

  
 



 
 

 Neuropteraرتبة شبكية االجنحة         

 هلا اربعة اجنحة غشائية كثرية العروق املستعرضة  -1

 االمامي مع واخللفي يف احلجم وشكل التعريق. يتشابه -2

 وضع االجنحة اثناء الراحة بشكل مجلون . -3

 الفم قاضم . -4

 قويةالتحول كامل والريقات من النوع املنبسط وهلا فكوك  -5

 العذراء ذات شرنقة حريرية تفرز من انابيب مالبيجي -6

 .  والكاملالريقي  اغلبها مفرتسة يف الطورين  -7

 ل ئاهم العوا
 Chrysopidaeعائلة ذات الجناح المطرز           

 تكثر على احلشائش واألدغال وتنجذب حنو الضوء  -1

 اجلسم اخضر والعيون ذهبية  -2

 هلا رائحة غري مرغوبة عند مسكها باليد  -3

 الكامالت والريقات تتغذى على املن -4



تضع البيض على سيقان حريرية تتصلب عند مالمستها اهلواء  -5

 منها اسد املن 
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 Myrmeleontidaeعائلة أسد النمل        

 الكامالت تشبة الرعاشات الصغرية  -1

 االجنحة غشائية كثرية التعريق. -2

 اجلسم متطاول حنيف واللوامس صوجلانية -3

 الريقات ذات فكوك خملبية طويلة   -4

 ختتبئ الريقات يف حفر خمروطية يف الرمل  -5

 تتغذى على النمل او احلشرات الساقطه يف احلفر . -6

 

 
 



 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 Dyctioptera وفرس النبي  )الجاريات(  الصراصررتبة 

وتسمى هذه الحشرة بعدة اسماء محلية مثل الصرصر االمريكي او الصرصار االحمر 

حمراء باهتة او حمراء داكنة او صفراء سريعة او المردان ، وهي حشرة مسطحة 

الجري و العدو . تكثر في المناطق الدافئة و المحالت الرطبة حيث تكثر فضالت الطعام 

مثل المطابخ و المطاعم و المراحيض والبلوعات و المجاري . تختبى هذه الحشرة 

هنالك     تظهر اال نادرا ثم تظهر اثناء الليل غالبا لغرض التغذية .  طوال النهار و ال

قد تكون  تن بعض االسماء التي ذكرا احد عشر نوعا من المردان في العراق اال

قديمة و اصبحت مرادفات ان االنواع المهمة طبياً والتي تعيش في البيوت عندنا في 

 العراق هي :

 Periplaneta americana حمر(االمريكي )الصرصر اال الصرصر -أ

ملم ( في  40-30كبير الحجم يتراوح حجمه بين )، وهو اكثر االنواع وجودا وانتشاراً 

الطول احمر اللون الى بني اللون مع شريط رفيع اصفر او بني فاتح حول الحواف 

 الخلفية و الجانبية للحلقة الصدرية االولى .



 

 

 

 Blattella germanica ب.المردان االلماني

ملم ( لونه بني فاتح او اصفر عميق  16-12طول الجسم اليزيد عن نصف بوصه )

ويوجد على منطقة صدره خطان سوداوان الجنسان مجنحان قرون االستشعار اطول 

 من الجسم كثير ما نرى االنثى تحمل كيس البيض في مؤخرتها .

 

 

 Blatta orientalis ج.المردان الشرقي



من االنواع االخرى لونه اسود الى بني قاتم الجناح صغير بحيث  وهو اقل وجود

اليغطى الجسم بكامله االناث تكاد تكون عديمة الجناح طول الجسم من بوصه الى واحد 

 ملم ( . 27-22و نصف بوصه او )

 

 Polyphaga aegyptiaca د.المردان المصري

ء ، لونه اسود رمادي جسمه وهذا النوع التراه اال في الليل عندما ياتي الى الضو

يزيد طوله عن البوصه الواحدة كثيرا ما نرى االناث في  مفلطح جدا اجنحته عريضة ال

 قواعد الجدران في الليل وهي بدون جناح وتكاد تكون تشبه الخنافس .

 

  

 الصراصر و االمراض .

، ولكن بحكم نقال بايولوجيا لم يثبت علميأ لحد االن ان الصراصر تنقل المسببات المرضية 

طبيعة معيشتها وغذائها وتواجدها وترددها على الغذاء و القاذورات معا كل ذلك يجعل منها 

و  الفيروساتخير ناقل ولو بصورة ميكانيكية فقط لكثير من البكتريا و الطفيليات البدائية و 

بيوض الديدان الطفيلية فقد ثبت ان نقلها للكثير من مسببات االمراض مثل التفوئيد و الجذام و 

الزحار و الكوالير والدفتريا والسل وطفيلي الزحار االميبي وبيوض بعض الديدان الخيطية التي 

 تتطفل على الفئران و الجرذان في المختبر او في الطبيعة بصورة ميكانيكية .

 حياة دورة ال

تتكاثر جميع انواع المردان بواسطة البيوض ، تتكون دورة الحياة من ثالثة اطوار بيضة      

والحوريات و الحشرة الكاملة التضع االناث بيوضها فرادى بل بشكل مجاميع داخل كيس يسمى 

( بيضة حسب النوع كما ان االناث 40-16يحتوي الكيس الواحد على )   Ootheca اواوثيكا

ق االناث اكياس لصالمرة ، ت 20عدة مرات طوال حياتها قد تصل في بعض االنواع الى تضع 

بيوضها عادة على الجدران في المطابخ ومخازن الطعام و المراحيض و البالوعات و الحمامات 



،تبقى هذه االكياس في محالتها حتى تبدا البيوض بالفقس وتشتق االكياس لخروج الصغار 

 الدفء و الرطوبة و الطعام و البعد على االنظار.منها حيث تسقط حيث 

م تفقس البيوض عن صغار تكاد تكون 25( يوما عند درجة حرارة  30-25فترة الحضانة هي ) 

بيضاء ثم يتغير لونها بمرور الوقت وحدوث عدة انسالخات وهذه الصغار تسمى حوريات وهي 

ً . علما ان تشبه االطوار الكاملة اال انها اصغر حجما وعديمة اال جنحة و غير متكاملة جنسيا

معدل االنسالخات هو سبع انسالخات وعن طريق هذه االنسالخات تنمو الحوريات في الحجم 

يوما ، وقد تصل في  300-205وتنبت االجنحة تدريجيأ ، تعيش الحشرة مدة طويلة معدلها 

ن للحشرة في السنة يوما ويكون هنالك عادة جيال 900بعض االنواع وتحت الظروف المالئمة 

 الواحدة .

 الوقاية من المردان

 العناية بالقمامة يجب ازالة االوساخ و االزبال..1

تتمكن من  حفظ االغذية يجب ان تحفظ االغذية في محالت مانعة لحشرات حتى ال.2

 الوصول اليها الستعمالها للطعام او وضع البيض .

الرطبة لذا يجب تصليح انابيب الماء و منع الرطوبة تفضل بعض المردان االماكن .3

 يتوفر الماء و الرطوبة للحشرة . المجاري وتغطية البراميل لكي ال

ترتيب المطبخ وهذا يتطلب جمع العلب والقناني الفارغة حيث انها تشكل مكان مناسب .4

 للحشرة

 المكافحة :

المردان اال في الضرورة  نلجا الى استعمال المبيدات في مكافحة ال يجب ان نتذكر دائما اننا

القصوى واننا يجب ان نضع نصب اعيننا اوال الوقاية للتخلص من هذه الحشرات . ونذكر هنا 

 بعض اهم طرق مكافحة المردان .

االيرسول وهي قناني الهواء المضغوط مع بعض المبيدات مثل البايرثيوم تطلق بشكل .1

 رذاذ عندما تفتح صمام القنينة .

وهي طريقة تخلط بها مواد سامة مع بعض المواد  الطعوم( Granules ( الحبيبيات.2

الغذائية وعمل حبيبات توضع في المحالت التي ترى فيها المردان اي االماكن التي 

 تترد عليها الحشرة .

 ت منها ومن المحالت التي توضع فيها .اتقترب الحشر ال لكيمواد طاردة غير سامة .3

مة وتحضيرها بمسحوق السيليكا وهو مسحوق سام ولكنه تعفير محالت خزن االطع.4

يقتل الحشرة عن طريق ازالة المادة الشمعية التي تتوفر على سطح جسمها الخارجي 

 مما يسبب جفاف و هالك الحشرة .

وهذه المادة تعتبر احد المواد الفعالة في مكافحة المردان و  Boric acid استعمال مادة.5

فردة او مع الطعوم وهذه المادة ذات سمية عالية للحشرات هي تستخدم اما بصورة م

 وامنه على االنسان و الحيوانات االليفة

وهو مسبب مرضي  Beauveria bassianaاستخدام المكافحة الحيويه بالفطر   -6

 للحشرات ينمو على جسم الحشره ويقتلها  في جميع اطوار حياتها

 


