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 رتبة غشائية األجنحة

Order: Hymenoptera 

 

 Wasps، والزنابير Bee، والنحل  Antالنمل  وتضم :

 قاضامة فمهاااجزاء  ،ملليمتًرا 70 إلى ٠،٢ مابين الرتبة هذه حشرات أطوال اوحتتر

  النمل في ماعدا واضح، بشكل كبيرة المركبة أعينها أن كما ،العقة قاضمة أو

 ،التعار  مختازال وضايقين طاويلين زوجاين عان عباارة تكاون  وجادت إن واألجنحة

 معًاا بواساطة يتشاابكان واالثناان يالخلفا الازوج مان أكبر دائًما منها األمامي والزوج

 . الطيران أثناء واحدة كوحدة للعمل يؤهلهما مما خطاطيف

 " "، منشار أو " "، مثقب أو  للسع آلة إلى تتحور ما كثيًرا البيض وضع آلة

 المستساغ، غير الطعم إلى باإلضافة الرتبة هذه أنواع من العديد في اللسع آلة ولوجود

 ومان .للحماياة عوامال بمثاباة الميازات تلا  وتعاد منها، تنفر روالطيو فإن الحيوانات

 لتقليادها كنمااجج الحشارات هاذه تتخاذ األخار  الرتب حشرات الكثير من أن العجيب

 المقل ِّادة الحشارات تلا  تساتطيع وباذل  ."Mimicry التقلياد أو بالمماثلاة يعار  فيماا

 .الحشرات آكلة والحيوانات الطيور خداع

 عديماة يرقاات إلاى البايض يفقا  حيا  كااما الوتحا تتحاول باةالرت هاذه وحشارات

 .الفارا  كيرقاات األرجال عديادة تكون حي  المنشارية الزنابير حالة في إال األرجل

كعوائال  تتخاذها حيا  أخار  حشارات علاى بيضاها تضاع الزناابير أنواع من والكثير

 أن العلمااء اساتطاع وقاد ."Parasitoids كماتطفات عليهاا تعاي  والتاي ليرقاتهاا

 فيما المتطفات تل  باستخدام اآلفات من كثير على القضاء في الخاصية يستغلوا هذه

 .الحيوية بالمكافحة يعر 

 أناواع بأجسامها وفى ملتصقة ليست زوائدها أن بمعنى حرة تكون ما دائًما والعذار 

 .شرانق داخل العذار  تل  تتواجد كثيرة

 .اللقاح أو حبوب األزهار رحيق على  تتغذ المعروفة األنواع غالبية أن

 الرتباة هاذه أفاراد مان العدياد من اإلنسان يجنيها التي الكثيرة الفوائد من الرغم وعلى

 النباتاات مان لكثيار أساساية ملقحات لكونها أو الحيوية لمكافحةا في سواء باستخدامها

 تعتبار واعهااأن بعاض أن إال والشامع كالعسال المفيادة لبعض المنتجاات إنتاجها في أو

 وزنباور ،)الابلح رزنباو (األحمر كالزنبور من المحاصيل لكثير ضارة زراعية آفات

 لهاا، جادًا مميازة لساع آالت النمال أنواع والزنابير وبعض وللنحل .المنشاري الحنطة



 تعرض حيوانًا أو إنسانًا أن لو خطيرة وباألخص مشاكل يسبب قد أحيانًا لسعها إن بل

 .الوقت نف  في أفراد عدة من للسع

 عقل 5 يتكون من رسغ ال. 

  بخصرفي مؤخر الصدر ومنفصلة عن بقية البطن  مندمجةالعقلة البطنية األولى. 

  نشر أو ثقب أو لسعآلة وضع البيض قد تتحور إلى أداة. 

  ونادراً اسطوانية. .دوديةاليرقات بشكل عام 

 داخل شرنقة جات رأس حسن التكوين العذراء حرة.   

 

 . :هما (رتبتين تحت) رتيبتين إلى األجنحة غشائية رتبة وتنقسم
 Suborder: Symphyta                    تحت رتبة عديمة الخصر -1

 وجاود عادم هاو يميزهاا ما وأهم .بدائية األكثر األجنحة غشائية الحشرات تضم وهى -

   والثانية األولى البطنيتين العقلتين بين ما  البطنفي تخصر

 يض منشاريةألة وضع الب -

  ضارأغلب األنواع  -

عائلاااة الااادبابير المنشااارية الحقيقياااة ، مثااال  دباااور الكزبااارة وتضاام العوائااال التاليااة  

 دبور الحنطة المنشاريو المنشاري جو األرجل الصفراء

 

 Suborder: Apocritaتحت رتبة ذات الخصر                  -2

 وتتمياز .وتنوًعاا تطاوًرا األكثار األجنحاة غشاائية الحشارات تضام التاي الرتيباة وهى -

آلاة وضاع البايض و والثالثاة األولاى البطنيتاين العقلتاين ماابين خصار بوجود حشراتها

  قبثالأو  متحور للوخز أو اللسع

 العاالم، مساتو  علاى ناوع ١١٥٠٠٠ حاوالي األجنحاة غشاائية رتباة وتضام

 ٥٠٠٠٠ عان يزياد ماا تحوي فصيلة ٤٠ حوالي منها فصيلة، ٧١ على مقسمة

 أن العلمااء بعاض ويعتقاد .الحشرات أخر  من أنواع على متطفات كلها نوع

 اكتشاا  لاو تام الحشارات عاالم فاي األكبار الرتباة هاي تكاون قاد الرتباة هاذه

 .األرضية الكرة سطح على الموجودة الفعلية أنواعها كل وتعريف

 :  ومن اهم العوائل

  F:  SIRICIDAEالزنابير البوقيةعائلة -1



لماعاة او اساود  زرقااءالوانها غامقاة ساوداء او  –واع الزنابير اكبر ان

تشاابه الحلقااة البطنيااة  االخياارة تحماال اسااتطالة  –معااا  واصاافر واحماار

 –اللاوام  خيطياة  – بعارض واحادالراس والصادر والابطن  –البو  

 تحفر اليرقات بسيقان االشجار 

 
 

 :Family المنشةةار  الحنطةةة انبةةورعائلةةة انةةابير الاةةاش المنشةةارية   -2

Cephidae (   

 –السا  االمامية تحمل مهمااز طرفاي  –لصدرية االولى قائمة الزاوية الصفيحة ا 

 تحفر سيقان الحنطة 

    
  

 Family: Braconidae   الزنبورالمتطفل -3

http://www.cedarcreek.umn.edu/insects/orderpages/025page.html#siricidae


 –)المكافحاة الحيوياة   تتطفل على الحشرات الضارة –صغيرة الحجم  –عائلة كبيرة 

 -تشرنق بداخله اوقربه .تضع البيض على يرقة العائل فتتغذ  اليرقات على العائل وت

التكاثر العذري والتحاول المفارط شاائعة فيهاا غ تتغاذ  الكاملاة علاى الرحياق والنادوة 

 العسلية .

 

 
 

 :Ichneumonidaeعائلة الذباب النمس -4

جساامها رفيااع ومضااغوط غ صااغيرة  -متطفلااة علااى اليرقااات والعناكااب.

 طفيلياات داخلياة –انواعها كثيرة  –اللوام  طويلة  –الحجم اومتوسطة 

على الحشرات والعناكب) يرقات حرشفية االجنحاة والغمدياة والثنائياة    

التكااثر  –الكاملاة علاى الرضااب تتغاذ   –تضع البيض على اليرقات  -

 . العذري شائع

 

 

 

http://www.cedarcreek.umn.edu/insects/orderpages/025pg-ichneumonidae.html


  طفيليات المن(Aphidiidae عائلة انبور المن  -5

المن المحنط الصابة منها تسمى  –تضع البيض داخل حشرة المن  –حشرات صغيرة  -

 كافحة حيوية متستخدم في ال –

  

 :  Evaniidaeلعلم عائلة ذباب ا-6

فتظهار الحشارة وكانهاا  يتصل بالحلقاة البطنياة االولاى مان ساطحها العلاويخصر البطن 

  المردانعلى الحشرات خاصة  حشرات طفيليةكلها  –حاملة بطنها كالعلم 

 

عائلةةةةةةة الزنةةةةةةابير ذات الاةةةةةةوي  الخيطةةةةةة   الزنةةةةةةابير البنةةةةةةا   (  -7

Sphecidae   

http://www.cedarcreek.umn.edu/insects/orderpages/025page.html#aphidiidae
http://www.cedarcreek.umn.edu/insects/orderpages/025page.html#aphidiidae
javascript:popup_window();


  

تقتال  –تبني عشوشها من الطاين او تحفار فاي االرض حشرات انفرادية 

الحفاارة وتضااع بيضااة واحاادة والعناكااب بلسااعها وتسااحبها الااى  الحشاارات

ر تتغاذ  اليرقااة علاى الحشاارة المقتولاة ثاام تتعااذ –الحفاارة  عليهاا ثاام تقفال

 وتخرج حشرة كامله تفتح الحفرة لتخرج .

 (Pompilidae    Spider Waspsعائلة انابير العنكبوت  -8

 –الوانهااا غامقااة سااوداء او نيليااة معدنيااة  –ات متوسااطة الااى كبياارة رحشاا

 تصطاد العنكبوت وتشله وتسحبه الى الع  وتضع عليه بيضة .

 

 جتماعية وتضم االحشرات ال

   Formicidaeعائلة النمل  -9

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ammophila_sabulosa01.jpg
http://www.cedarcreek.umn.edu/insects/album/025060029ap.html


ذكر ملكاة والا ثاا  طبقااتلهاا  –تعي  في كال المنااطق  –حشرات اجتماعية 

يتاازاج الفااردان وهمااا طااائران فااي الجااو  ثاام يمااوت  –)مجنحااان   والعااامات 

           الذكر وتبقى االنثى الملقحة تبني عشا وتضع فيه البيض . 

 

 

 

 الزنابير

 خايا جناحية 7توجد على األجنحة األمامية 

 آلة وضع البيض السعة و ألقلكما توجد على األجنحة الخلفية.خليتان على ا

 وتضم 

 : مثل الدبور األحمر والدبور األصفر.Vespidae عائلة الدبابير  -10

بعضاها  –السا  الوسطى لها مهمازين  –احجامها مختلفة  –تشمل الزنابير المعروفة 

بشكل مستعمرات من الياا  االخشااب بشاكل اقارات جات  انفرادي واالخر اجتماعي



 ثاا  طبقااتاالجتماعياة فيهاا  –ق مقلوباة علاى االشاجار واالبنياة عيون سداسية تعلا

تتغااذ  باااالفتراس او علااى رحيااق االزهااار او الفواكااه  –الملكااة والعااامات والااذكور 

 واحيانا اللحوم ايضا )الزنبور االحمر  

 
 

   Xylocopidaeعائلة نحل الخشب  -11

الوانها  –رجل الخلفية توجد فرشة كبيرة من الشعر على اال –حشرات كبيرة الحجم 

تحفر انفاقها بالخشب وتضع بيضة واحدة  –سوداء مزرقة لماعة  او صفراء برتقالية 

 تعتبر ضارة ونافعة بنف  الوقت . –

 

 
 

 Bombidae عائلة النحل الطنان   -12

تعي   – سلة حبوب اللقاحاالرجل الخلفية تحتوي  – متوسطة الى كبيرة الحجم

عند تقدم الموسم تموت الذكور والعامات وال يبقى اال  – متطفلقسم منها  – اجتماعيا

  لشتاء . الملكات تفت  عن مخبا لتمضي ا



 

 
 

 Apidaeعائلة نحل العال -13

 شغاالت  –جكور  –ملكة  – اجتماعيةحشرات  -

 قرون االستشعار مرفقية -

 شعيرات كثيفةتغطي الجسم  -

 آلة وضع البيض السعة  -

 سلة حبوب اللقاح  -

 Apis melliferaنحل العسل    

 

http://bugguide.net/node/view/162893
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Apis_mellifera_Tanzania.jpg
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