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 القسم /  علوم الحياة

 المرحلة / الثانية

  Insect classificationاسم المادة / تصنيف حشرات 

 عنوان المحاضرة / رتبة حرشفية االجنحة

 

(الدقيق الفراشات وأبو)حرشفية األجنحة رتبة     

Order: Lepidoptera 

(Moths and Butterflies) 

 أفرادها أحجام تتباين التي الرتب من األجنحة حرشفية بةرت

 ال األنواع بعض أن نجد حين ففي .للنظر والفت كبير بشكل

 أن نجد ملليمتر، ٥ عن مفرودة وهى أجنحتها عرض يزيد

 أكثر إلى مفرودة وهى أجنحتها عرض يصل قد أخرى أنواعا

 غير بشكل الحجم في كبيرة األنواع وهذه ملليمترا، ٢٧٠ من

 .الحشرات عالم في معهود

 اسم من واضح هو كما الدقيق، وأبو الفراشات يميز ما وأهم

 :الرتبة

 أجنحتها على جدًا صغيرة أوقشور حراشيف وجود  -1

 من والتي الخاصة ألوانها لها الحراشيف وهذه وأجسامها،

 نالحظ قد الحشرات هذه مالمسة وعند .النوع يحدد خاللها

 اإلمساك إن بل الحراشيف، تلك وجود بببس المخملي الملمس

 يشبه فيما الحراشيف تلك من بعًضا األصابع على يخلف قد بها

 يطلق الذي "الدقيق أبو" الدارج االسم كان هنا ومن الدقيق،

 .الحشرات هذه من كبير قسم على

 المتصاص متحورة الدقيق وأبو الفراشات فم وأجزاء -2

 تستطيالن السفليين كينالف تيذخو أن حيث األزهار، رحيق



 .األزهار رحيق امتصاص في يستخدم طويال خرطوًما لتكونا

 يكون ما دائما الدقيق وأبو الفراشات في الماص  والخرطوم

 الرتبة هذه أنواع بعض ولكن .الرأس أسفل نفسه على ملفوفًا

 .اليافع طورها في تتغذى ال أنها حيث أثرية فيها الفم أجزاء

 كما مميز، بشكل كبيرة الرتبة هذه أفراد في المركبة واألعين

 .التعقل خماسي فيها والرسغ طويلة تكون ما غالبا األرجل أن

 لها األجنحة حرشفية رتبة أفراد غالبية أن من الرغم وعلى

 تكون األنواع بعض أن إال بالحراشيف، مغطاة أجنحة أربعة

 .المجنحة لذكورها خالفًا مجنحة غير فيها اإلناث

 بين ملفت بشكل موجودة( (Mimicry المماثلة هرةوظا -3

 عليه مرسوم األنواع بعض جناح نجد فأحيانًا الرتبة هذه أفراد

 أنفس في الرعب يدخل مما الجارحة الطيور أعين يشبه ما

 ورقة تشبه بأكملها الحشرة أن نجد أخرى وأحيان أعدائها،

 .وهكذا اكتشافها، أعدائها على يُصع ِّب مما الشجر

 تضع حيث  الكامل النوع من الرتبة هذه في والتحول -4

 مصادر على أو النباتات على الغالب   في البيض الحشرات

 تتميز Caterpillars تسمى يرقات إلى البيض ويفقس غذائها،

 األرجل من أزواج خمسة إلى باإلضافة الماضغة فمها بأجزاء

 والرابعة ثةالثال البطنية العقل على والموجودة الكاذبة البطنية

 وهذه عقلة، كل على زوج بواقع والعاشرة والسادسة والخامسة

 عند مزودة قصيرة لحمية قطع عن عبارة الكاذبة األرجل

 وأبو الفراشات ويرقات) وصلبة قصيرة بمخالب أطرافها

 بين االختفاء من تمكنها أشكاال أو ألوانا تتخذ أحيانا الدقيق



 من للحماية كاإلبر السع ربشع مزودة تكون وأحيانا النباتات

   أعدائها

 شرانق داخلب تكون ما غالبا والعث الفراشات وعذارى -5

 قد الشرانق وهذه ، تحولها قبل فمها بواسطة اليرقات تغزلها

 Bombyx) القز ديدان عث حالة في هو كما حريرية تكون

mori)   .مكبلة تكون ما دائما والعث الفراشات وعذارى 

 . أجسامها على ملتصقة زوائدها أن حيث

 دائما، أساسي بشكل بالتغذية يقوم الذي هو اليرقي الطور -6

 على وتعتمد أساسا تتغذى ال أنها إما اليافعة الحشرات أن حيث

 ،أثرية فمها أجزاء أن أي اليرقي، الطور من المخزونة الدهون

 اليرقات فان ثم ومن ر،األزها رحيق على إال تتغذى ال أنها أو

 إذا وباألخص المزروعات من كثير على آفات تعتبر تيال هي

 ورق دودة في الحال هو كما األوراق بقرض تتغذى كانت

 . القارضة القطن

 سواء االقتصادية أهمية الرتبة هذه أنواع من وللعديد  -7

 ذلك عكس على أو الزراعية المحاصيل من بالكثير إلضراره

 بعض إلنتاجه تىح أو األزهار من العديد تلقيح في لدوره

 والذي الطبيعي كالحرير االقتصادية الجودة عالية  المواد

 (Bombyx  mori). القز دودة عث تنتجه

 فيعالم الكبيرة الرتب من تعد األجنحة حرشفية ورتبة     

    ١٢٠ ٠٠٠عن يزيد ما على تحتوى أنها حيث الحشرات

 ١٥ حوالي منها ، عائلة ٧٧ حوالي على موزعة مختلف، نوع

(     (Butterflies الدقيق أبو الفراشات  رتيبة تتبع عائلة    

 .( (Moths العث  رتيبة تتبع الفصائل بقية بينما



  :يلي كما بينهما فيما تختلفان والرتيبتان 

 -5العيون البسيطة  -4    النشاط -3اللوامس  -2االلوان -1

 طور العذراء .

                    Rhopalocera (Butterflies):  الدقيق أبو رتيبة - أ    

 Heterocera (Moths):  العث رتيبة - ب   

 

 الدقيق بوأل  العوائل أهم ومن

 البيضاء والكبريتيه الفراشات  Pieridae  عائلة -1

 برتقالي دقيق أبو -ابو دقيق اللهانة   _ الكرنب دقيق أبو
 الجناح طرف

 

 
 

 

 ةالنحاسيو الزرقاءلفراشات  ا  Lycaenidaeعائلة  -2

 ذو األزرق دقيق أبووهي ثاني اكبر عائلة في الفراشات 
 أبو - الحشائش جوهرة دقيق أبو - الرصاصية العروق

 تتميز حشرات صغيره الحجم  – قولياتبال دقيق



 وجود الزوائد في نهاية الجناح.ب

 

 
جوهرة الحشائش                                    

                                   ابو دقيق الباقالء     

 

 ذات االرجل االربعة Nymphalidaeعائلة  -3

الزوج  – وهي اكبر عوائل الفراشات  الخبازيابو دقيق  

هو  البنياللون  – قصير اليصل الى االرض االمامي لالرجل

 الغالب

 



 
 

  papilionidae سنونية الذنبعائلة 

وفي نهاية األجنحة بقع سمراء مزركشة بنقط سوداء توجد   

ملم  83ملم وطول األجنحة منبسطة  25طول الجسم 

يحوي  -ابو دقيق الحمضيات  .واالنثى اكبر حجما من الذكر

 - زوائد نهاية الجناح –سود واالخضر واالصفر االلوان  اال

تغذى اليرقات على األوراق الفضة والبراعم النامية ومع 

ليرقات في النمو )العمر( تتغذى على األوراق االكثر تقدم ا

( اسبوع فتتحول الى 3-2صالية وتتم الطور اليرقي بعد )

 عذراء مغزليه الشكل

 



 

 
 

   Danidaeعائلة الفراشات الملكية 

تشتهر برحيلها عبر مسافات طويلة تبلغ  

بقع  مع وجودحواف االجنحة سوداء  - أحيانا كيلومتر 4000

كثيرا ما تهاجر  –ممتدة الى االمام  حواف االجنحة–بيضاء 

 حسب التغيرات البيئية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1


 
 

 

 Hespiridaeعائلة الفراشات الوثابة  -6 

 – زاتعلى شكل قف الطيران – صولجانية معقوفة  اللوامس

يصعب التفريق بين بعض في نهاية الجناح الزائدة الذنبية

أنواع الفراشات النطاطة، ويعود ذلك إلى التشابه الكبير بين 

مظاهرها، حيث ال يمكن معرفة األنواع التي تنتمي إليها إال 

 تشريحها عن طريق

 
   mothsواهم عوائل العث

 Noctuidaeعائلة العث الليلي  -1



في الرتبة، ويظهر هذا العث غالبا في الليل،  ي كبرى الفصائلوه

يتبع هذه المجموعة  ومعظم العث الذي ينجذب للضوء في الليل 

والعث الليلي هو غالبا عث ثقيل الجسم، أجنحته األمامية ضيقة 

 - ..نوعا ما، واالجنحة الخلفية عريضة، وقرون االستشعار خيطية

 ثمار فراشة - لقارضةا الدودة فراشةمثل  –وجود العيون البسيطة 
رقات هذا العث ملساء، ولونها عادة ي -الذرة دودة فراشة - الطماطم

 .قاتم، ولمعظمها خمسة أزواج من األرجل البطنية

 

  
 فراشة ثمار الطماطهالدوده القارضة             

 

   Arctiidae   عائلة -2

  واسودابيض واحمر – النمرية الحناء ورق فراشة  

 



 

 
 

 

 Sphingidaeعائلة العث السريع  -2

الجسم مغزلي الشكل ذو نهاية مستدقة  الهولعائلة عث ابو 

عثة ورق االجنحة طويلة وضيقة اللوامس تستدق في النهاية 

  الجناح االمامي رفيع – مغزلية الشكل  -العنب

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/GiantLeopardMoth.jpg


 
 

 

 

 

  bombycidaeعائلة عث الحرير  -4

 اللوامس –ابيض مع خطين بنيين على الجناح االمامي اللون 

ال  واالجنحةكبير الحجم  – طي مضاعفمشطي او مش

 تستطيع حمل الجسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ( البراغيث رتبة (األجنحة خافية

  Order  (Siphonaptera)    

Common name: Fleas 

ل اقأطوالها  صغيرة حشرات البراغيث - يميز ما وأهم-1

 كانت وان الغالب، في المركبة األعين وجود عدم. ملم 5من

 عن عوًضا بسيطتان عينان بها التي اعاألنو بعض هناك

  المركبتان العينان

 الرأس في أخاديد داخل وتوجد قصيرة االستشعار قرون  -2

  الماص الثاقب النوع من البراغيث فم جزاءا -3

 طبيعة هو اإلطالق على البراغيث يميز ما أهم ومن -4  

 على يساعدها مما متضخمة الحرقفة أن نجد حيث أرجلها،

 .ليًاعا القفز

 من مضغوطة وأجسامها مجنحة غير كلها والبراغيث-5

 التي القوية األشواك من العديد بها أجسامها أن كما األجناب،

 السطح مؤخرة عند أو الخد منطقة عند تتضخم و للخلف تتجه

 .باألمشاط يعرف ما لتكون األولى الصدرية العقلة من العلوي

 جسم على يضالب ويوضع .كامل البراغيث في والتحول-6

 ويفقس .العوائل تلك أعشاش داخل يوضع ما غالبًا أو العوائل

 مواد أي على تتغذى األرجل عديمة يرقات إلى البيض

 والتي اليافعة لألفراد اإلخراجية المواد فيها بما متاحة عضوية

 يرقية، أطوار ثالثة وللبراغيث .عوائلها دم آثار على تحتوى

 .حريرية شرانق داخل اليرقات عذرتوت



 سواء عوائلها من الدم بامتصاص تتغذى اليافعة والبراغيث-7

 لها الثدييات كانت وان ،ثدييات أو طيور العوائل تلك كانت

 من % ٧٠ أن حيث للبراغيث، كعوائل األكبر النصيب

 وحدها القوارض على تتطفل البراغيث

 عائله نوع لكل أن حيث متخصصة طفيليات والبراغيث -8 

 الدقيقة بالصورة ليس التخصص هذا كان نوا المحدد

 وقتها كل تقضى البراغيث أنواع فبعض .القمل في والمعروفة

 األوقات في عوائلها تترك األنواع معظم ولكن عائلها، على

 تلك كانت إذا ما حالة في وخصوًصا فيها تتغذى ال التي

 ببراغيث األنواع هذه وتسمى عشوش، داخل تعيش العوائل

 .العشوش

 اإلنسان بنى لمضاجع قض من تسببه ما وبخالف-9

 الناقلة الحشرات اخطر من تعتبر البراغيث فان والحيوان،

 الطاعون لمرض األساسي الناقل أنها حيث ،لألمراض

Plague) )تنقل فأنها وكذلك األسود، الموت بمرض يسمى 

 تصيب التي األمراض من الكثير وغيرها .التيفوس مرض

 .الطيور أو الثديية اتالحيوان أو اإلنسان

 مستوى على نوع ٢١٠٠ من أكثر على الرتبة هذه وتحتوى

 ومن .مختلفة فصيلة عشرة خمس حوالي إلى مقسمة العالم،

 : البراغيث أنواع أهم

Pulex irritans Linnaeu  برغوث االنسان 

 Xenopsylla cheopis الشرقي الفأر برغوث



  
    برغوث االنسان                     

 
 برغوث الفار

 

 

 
 

 

  



 

 
 


