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 اسم المحاضر / د.عزالدين عطيه البيار

 القسم /  علوم الحياة

 المرحلة / الثانية

  Insect classificationاسم المادة / تصنيف حشرات 

 عنوان المحاضرة / رتبة ثنائية االجنحة

 

 (الحقيقي الذباب)األجنحة ثنائيات رتبة

Order: Diptera 
 

 مميزات الرتبة:

 ما أحجامها تتراوح وحشراتها الحشرات، عالم في الرتب اكبر من وهى-1

 ٥٠ إلى ملليمتر ٠,٥ من) الحجم متوسطة إلى الصغر في المتناهية بين

  ملليمتر

 في تستخدمها األجنحة من واحد بزوج يتميز الرتبة هذه أفراد وكل-2

 ((Halters للتوازن دبابيس إلى متحور الثاني الزوج أن حين في الطيران،

 

 متحذور هذو مذا فمنهذا الرتبذة، هذذه أفراد بين الفم ألجزاء كبير تنوع وهناك-3

 ما ومنها البعوض، أنثى في كما  (Piercing sucking)اإلمتصاص و للثقب

 ومنها الخيل، ذبابة في كما (Cutting - lapping)  واللعق للقطع متحور هو

 كثراأل هو واألخير المنزلية الذبابة في كما( (Spongingللعق  متحور هو ما

ا  جذداا كبيذرة األجنحذة ثنائيذات فذى المركبذة واألعذين .الرتبذة هذذه فذي انتشذارا

 حسذب مختلفذة أشذاا  لهذا استشذعارها قذرون أن كمذا الذرأ،، لحجذم بالنسذبة

 .سنرى كما الرتيبة

 بابذر تتميذز الوسذطى الصدرية العقلة شال الحشرات هذه صفات أهم ومن-4

 .منها إال ونيتا ال كأنه يبدو الصدر أن حتى حجمها،

 الرتبة هذه إناث في الشال انبوبي البيض لوضع جهاز يوجد ما وغالباا-5

 عديمذة يرقذات إلذى البذيض يفقذس حيذ  كامذل، الرتبذة هذذه فذي والتحذو -6

 )الدودية( Vermiform عليها يطلق األرجل

 ولان البعوض، عذارى حالة في هو كما تتغذى وال نشيطة تاون قد والعذارى

 .   شرانق داخل وتتاون نشيطة غير ارىالعذ غالبية

 أو الذدماء بامتصذاص تتغذذى الرتبذة هذذه فذي اليافعذة الحشرات من والاثير-7

 أو أخذرى حشذرات بذافترا، تتغذذى األنذواع بعض كانت وإن األزهار رحيق

 .المتحللة العضوية المواد على حتى



 ما فمنها .إلنسانل والطبية االقتصادية أهميتها الرتبة هذه أنواع من وللعديد-8

ا بالمزروعات   ضار هو  األبيض البحر كذبابة اليرقي طوره في وخصوصا

 من العديد يرقات أن كما .الفاكهة أنواع من العديد تصيب والتى المتوسط

 من وكثير.  الحلزونية الدودة ذلك أمثلة ومن الماشية، على تتطفل األنواع

 على وأهمها األليفة، لحيواناتوا اإلنسان من الدم بامتصاص تتغذى األنواع

 التسي وذباب)Horse flies)الخيل وذباب Mosquitoes البعوض اإلطالق 

 دم على األنواع هذه تغذية ولطبيعة Sand flies الرمل وذباب Tsetse تسي

 األمراض بعض ينقل قد بعضها فان آخر إلى فرد من وانتقالها عوائلها

 مرض اإلطالق على األمراض تلك أهم ومن .اإلنسان صحة على  الخطيرة

 طريق عن ينقل الذي النوم ومرض البعوض، طريق عن ينتقل الذي المالريا

 وكذلك أفريقيا، قارة في تنتشر التي األمراض من وهو تسي التسي ذبابة

 الرمل ذبابة طريق عن ينقل والذي الجلدية أو الحشوية سواء الليشمانيا مرض

 األمراض من الاثير وغيرها العربية، الجزيرة شبه في مسجل مرض وهو

 .لإلنسان بالنسبة الطبية الناحية من األهم الرتبة هذه من تجعل والتي

 وأكثر رتيبتين على موزعة نوع،100000 من أكثر على الرتبة هذه وتشتمل

 فصيلة ١٥٠ من

 

      Suborder: Nematoceraتحت رتبة الذباب ذو القرون الطويلة    -1

           

 في السوط يتاون حي  نسبياا الطويلة استشعارها بقرون الرتيبة هذه تتميزو

 الطو  في تقريبا متساوية عقل أربع من األقل على الواحد االستشعار قرن

  عقل 5-٣ به العلوى الفك املمس ان كما .والسمك

 Suborder: Brachyceraتحت رتبة الذباب ذو القرون القصيرة   -2

 عقل أربع من اقل من يتاون الرتيبة هذه استشعار قرون يف والسوط         

 به العلوي الفك ملما، أن كما .مخرازية خيطية زائدة لتاون طرفياا تستدق

  عقلتين

 اهم العوائل

  -  :  (Psychodidae)مل عائلة ذبابة الر -1

     ) لرتبة ذات الجناحين من الحشرات التابعة Sand flies ذبابة الرمل  

Diptera    ملم  4 - 1.5طولها بين  بصغر حجمها اذ يبلغ تتيمز ذبابة الرمل

بني ، الجسم مغطى بشعيرات كثيفة واألعين كبيرة  أو ولونها العام أصفر

شعيرات صغيرة ،  االستشعار طويل عليه اوية ، وقرنضالحجم شبه بي

طويلة وأسطوانية ، وأجزاء الفم قصيرة وثاقبة ماصة في االناث  األرجل



على الجسم عند  الذكور . األجنحة رمحية الشال وتاون منتصبة وماصة في

    ن ملها   الراحة مما يميزها على االنواع األخرى غير الواخزة المشابهة

أجنحتها بشال سقفي . تعريق الجناح مميز  تاون التي Psychodidae عائلة

جناح . غند منتصف أو طرف ال حي  يتفرع العرق الثاني الطولي مرتين

 زوج من المالقط البارزة عند نهاية البطن  تبدأ اإلناث تتيمز الذكور بوجود

حصولها على وجبة الدم .  أيام من 7 - 5بعملية وضع البيض بعد مرور 

بيضة في الوضعة  100 - تضع اإلناث في الظروف المناسبة حوالي  

الداكن بعد ملم . وتميل الى اللون  0.5اليتجاوز  الواحدة . طو  البيضة

 البيضةساعات قليلة من وضعها، كما توجد بعض النقوش على قشرة 

 المواد البيض في اإلماكن الرطبة المظلمة التي تتوفر فيها الخارجية . يوضع

مثل الشقوق الصغيرة والثقوب في  العضوية المتحللة لالزمة لتغذية اليرقات

 األرض 

، وليس للبيض القدرة على ذات رطوبة عالية  يحتاج البيض الى أماكن  

يوم ) وقد تطو   14 - 7فترة حضانة من  مقاومة الجفاف . يفقس البيض بعد

م ( . يمر °  15في الطقس البارد او عندما تقل درجة الحرارة عن  عن ذلك

يوم ،  60 - 21اليرقي بعد  اليرقي بأربع انسالخات ، وياتمل التطور الطور

الغذاء  . ياتمل نمو  وتوفر ع ودرجة الحرارةتختلف هذه الفترة باختالف النو

 . يوم 100 - 20  وتستغرق دورة الحياة  يوم 20 -14ذراء خال  عال

 السلبية العادات والسلوك وآثارها

 



 والحجارة والشقوق األرضية . مقدرة الحشرة على كوام الرملتواجدها بين أ
 . تبتعد كثيراا عن اماكن توالدها الطيران ضعيفة والتحدث ايه ضوضاء وال

السارية إال أن اإلناث  يتغذى الجنسان على عصارة النبات واإلفرازات

الحيوانات المنزلية  تمتص الدم من مجموعة من الفقاريات المتنوعة ضمنها

والثعابين والسحالي . ذبابة الرمل حشرة ليلية ولقصر  لاالب والقوارضوا

غير قادرة على الوخز من خال  المالبس . في فصل الشتاء  أجزاء الفم فإنها

العمر  في Diapouse ذبابة الرمل تخضع لفترة ساون وفترات البرودة فإن

 700حوالي  في العالم اليرقي الرابع قد يستمر لعدة اسابيع أو شهور يوجد

بنقل األمراض لإلنسان .  نوع تقوم 70نوع من ذبابة الرمل منها اكثر من 

بوخزة مؤلة جداا تسبب اثارة شديدة لالشخاص الحساسين .  تتميز ذبابة الرمل

المرضية كالفيرو،  له القدرة على نقل مجموعة من المسببات  ذباب الرمل

والسوطيات الحيوانية لمرض  الباتريا  والمسبب لحمى ذبابة الرمل ،

حاالت الليشمانيا المرضية الى سوطيات حيوانية تنتمي  الليشمانيا . وترجع

اعراضها في  وتظهر  والناقل ذباب الرمل  Leishmania الى الجنس

قروح  البداية على شال بثرات صغيرة ال تلب  ان تتحو  فيما بعد الى

  . ودمامل على الجلد

 : ((Culicidae البعوض عائلة  -2

وينقل   Culex –وينقل مرض المالريا    Anopheles    (واهم اجناسه :

 ينقل االمراض الفيروسية Aedes –مرض الفالريا 

وأكثر الحشرات الماصة للدماء انتشاراا، ويسبب  اإلنسان دمتتغذى إناثها على 

، كما المالريامنها  األمراضالمضايقة بلدغاته المتاررة، وينقل العديد من 

هي وحدها   البعوض أنثى  .والطيور الحيواناتيتغذى البعوض أيضا على دم 

التي تتغذى على الدم ألنه ضروري لنضج البيوض، في حين أن الذكر يتغذى 

األزهار. ويتميز فم األنثى بأنه مزود بأجزاء  ورحيق النباتاتعلى عصارة 

و تسبب  ماص(. ثاقب     )        الدموامتصاص  الجلددقيقة تساعد على ثقب 

لدغة البعوضة التهابا في الجلد خاصة عند األطفا ، وتظهر بقعة حمراء حو  

ماان اللدغة وقد يتورم الجلد نتيجة لذلك. وهناك أنواع من البعوض قد تنقل 

ألمراض التي ينقلها ، ومن أهم االدمأثناء تغذيتها على  لإلنسان المرض

( ومرض الحمى داء الفيل) الفالرياومرض  المالرياالبعوض مرض 
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 (:(Tabanidae الخيل ذباب عائلة -3

 
 

  

الذبابة البالغة كبيرة الحجم ، ذات لون  .األمراض التي تنقلها الجمرة الخبيثة

أصفر مائل لألسمر ، وعلى البطن والصدر توجد خطوط طولية عاتمة ، 

  قاطعة العقة رأس الذباب كبير وعريض ، أجزاء الفم

إلى حدوث الذبابة عنيدة ال تغادر الحيوان إال بعد شبعها من الدم مما يؤدي 

إزعاج ومضايقات وحكة للحيوان ، وقد يمتنع عن تناول الطعام مما يؤدي 

 إلى نقص في اإلنتاج . كما تقوم بنقل العديد من األمراض الخطيرة
 

 (Asilidae) -4 السارق الذباب عائلة: 

 . يفصل الراس عن الصدر بعنق. الفم ثاقب ماص   .الذباب الملتحي  



  

 
 

تصطاد فراسها  الدبابير والحشرات األخرى  ركة النحل ،قادرة على شل ح . 

 وهي طائرة

 يوجد انخفاض في اعلى الرا،

 

 ( الذباب الحوام (Syrphidae األزهار ذبابة-5

مهمة في تلقيح االزهار . صغير الحجم تشبه النحله تتغذى على رحيق  

في قسم يعيش االزهار تصدر اصوات توجد انواع مفترسة في الطور اليرقي.

 المياه الملوثة والمواد العضوية

 



 
 

 (Drosophilidae) الفاكهة ذبابة-6

صغيرة الحجم ،لون شاحب ، تتغذى على الثمار والفواكه ، مهمة من 

 الناحية العلمية ،تستخدم في التجارب الوراثية ، 

 

 

 

 
 

 



    (   (Muscidae المنزلية الذبابة عائلة -7

 Musca domestica Linnaeus  - 

فوق  ذبابة المنز  واالسطبل والتسي تسي . تنقل امراض .اماكن تااثرها 

مم طو  ، القفص  8-5الذبابة المنزلية البالغه حوالي  النفايات واالوساخ 

الصدري هو رمادي أو في بعض األحيان حتى األسود ، مع أربعة خطوط 

اإلناث هي  طولية داكنة على الظهر ، ويغطي الجسم كله مع ما يشبه الشعر ،

الذبابة المنزلية البالغين يعيشون من أسبوعين إلى شهر . أكبر قليال من الذكور

 في البرية ، أو لفترة أطو  في ظروف المختبر . وبعد أن تخرج من الشرانق

ذبابة المنز  ربما هي الحيوان األكثر شيوعا وانتشارا في العالم ، إنها آفة 

لمسببة للمرض بما في ذلك السالمونيال ، خطيرة نتشر العديد من الجراثيم ا

والجمرة الخبيثة وشلل األطفا  ، ذباب المنز  تلوث الغذاء ، وفي البلدان 

النامية هي المسؤولة عن الماليين من وفيات الرضع في السنة نتيجة الجفاف 

 الناجم عن اإلسها 

 

 
 



 
 ذبابة تسي تسي

 

  Caliphoridaeعائلة الذباب المعدني -8

لونه لماع ازرق او اخضر او نيلي ينقل امراض يسبب ظاهرة التدويد 

myiasis  الطب الشرعي ،يستخدم في كشف تاريخ الجريمه(Forensic 

Medicine )  .تعيش على المواد المتفسخة 

 

 
 

 



 Sarcophagidae   (Flesh Fly)عائلة ذباب اللحم -9

 

،تتغذى على خطوط سوداء ، تسبب التدويد  3كبيرة الحجم ، الظهر عليه 

 . الجث  والمواد العضوية 

 

 
 

 

  

 Tipulidaeعائلة ذباب الجنادب -10

تشبه البعوض اال انها اكبر منه بكثير ، االجنحة نحيفة واالرجل طويلة    

 .على الظهر تتغذى على االزهار  vبشكل يوجد درز 



 

 
 

 

 

 

  Simuliidaeباب االسود ذعائلة ال-11

حشرات صغيرة غامقة اللون الصدر محدب ، الفم قاطع العق ، اليرقات   

مله تهاجم االنسان والحيوان وتمتص والعذارى تعيش في الماء الجاري ، الاا

 ( Wuchereria bancroftiالدماء ،تنقل امراض مثل الفالريا)طفيل 

 
 الذباب االسود

 

 

 



 


