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 Thoraxالصدر  -ثانياً 

 sternum( قصية)بطنية وصفيحة  Tergum ظهرية صفيحة من تتكون حلقة كل حلقات ثالثة من يتكون

 تسمى .Notum ب الصدرية المنطقة في الظهرية الصفيحة وتدعى Pleura.  الجانبية الصفائح من وزوج

 الصدر) الثانية الصدرية الحلقة وتسمى  prothorax(االول)االمامي بالصدر االولى الصدرية الحلقة

  Metathorax الخلفي أوالصدر( الثالث الصدر) الثالثة الصدرية الحلقة وتسمى Mesothorax( الوسطي

 . Metanotum والخلفية  Mesonotum والثالثة  Pronotum االولى الظهرية الصفيحة تسمى وعليه

 من كل تحمل ما وغالبا الكامل الطور في الحقيقية االرجل من زوج الصدر حلقات من حلقة كل تحمل

 المجنح بالصدر الحلقات هذه تسمى ولذلك االجنحة من زوج والثالثة الثانية الصدرية الحلقات

Pterothorax . 

 

 األرجل من زوجا   تحمل صدرية حلقة كل. واألجنحة األرجل تشمل وهي الحركة أعضاء الصدر ويحمل

 الخلفي الزوج يختفي وقد. األجنحة من زوجا   والخلفية الوسطى الصدريتين الحلقتين من بكل يتصل وكذلك

 وجود ينعدم قد أو الجناحين ذات رتبة في كما إتزان دبوسا محله ليحل الحشرات بعض في األجنحة من

 أو الشعري الذنب ذوات مثل األجنحة عديمة الحشرات في كما أصلية صفة تعتبر ألنها إما بالمرة األجنحة

 والبق القمل مثال( التطفل) البيئية الظروف نتيجة مكتسبة صفة لكونها األجنحة أوغياب, الفضي السمك

 .والبراغيث

 فإن المجنحة الحشرات في أما تقريبا   الثالث الصدر حلقات حجم يتساوى األجنحة عديمة الحشرات في

 من زوجين فيها يكون التي الحشرات وفي. الحجم في كبيرة تكون لألجنحة الحاملة الصدرية الحلقات

 الحشرات في أما, الحجم في الخلفي الصدر حلقة تساوى األوسط الصدر حلقة أن نجد المتساوية األجنحة

 .الخلفية الحلقة من حجما   أكبر تكون الوسطى الصدرية الحلقة فإن األجنحة من واحدا   زوجا   تحمل التي

 بإختالف حجمه ويختلف اإلطالق على أجنحة يحمل ال األمامي الصدر أن إلى هنا نشير أن المهم ومن

 .واألجنحة األرجل حركة في تتحكم قوية عضالت بالصدر ويوجد. الحشرات

 -: التالية االجزاء من المجنحة الصدرية الحلقات تتكون

 -: هما رئيسيين جزئين من يتكون/  Tergum الظهر -1
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 ,Prescutem, scutem هي ثانوية اجزاء ثالثة من بدوره يتكون والذي Alinotum االمامي الجزء

scutellum . 

   Postnotum الخلفي الجزء

 . Epimeron الخلفي والجزء,  Episternum االمامي الجزء هي رئيسيين جزئين من يتكونpleuron  الجنب -2

 والخلفي,  Eusternum االمامي هما رئيسيين جزئين من يتكون sternum(  القص) بطنية صفيحة -3

 , presternum من الحقيقي االمامي االجزء من يتكون وعادةspinesternum(poststernum ,)( الشوكي)

Basisternum, sternellum. 

 

 

 مقطع يوضح تركيب احللقة الصد رية اجملنحة

 

 

 -زوائد الصدر :

 The legs اآلرجل -1

 The wingsاآلجنحة   -2



ة|  3      احملاضرة الثالثة                                       اساسيات علم احلشرات العام                                          املرحلة الثالثة     ح ف ص ل  ا

 

 :Legs األرجل (1

 أصالً  الحشرات تستعملها الصدرية األرجل من أزواج ثالثة بوجود اليرقات ومعظم الكاملة الحشرات تتميز

 التحور ويحدث الحشرة معيشة حسب أخرى وظائف ألداء تتحور ما كثيراً  ولكنها األرض على الحركة في

 .متحورة غير غالباً  فهي الوسطى األرجل أما الخلفية أو األمامية األرجل في عادة

 

 مفصلية بنتوءات األخرى مع الواحدة تتمفصل أساسية حلقات ست من الرجل تتكون النموذجية الناحية من

 :هي الست والحلقات, األدمة يسمى غشاء في ترقد ثنائية أو احادية

 .وهي العقلة القاعدية, وتتصل بالصدر مباشرة اتصاال مفصليا:  Coxa الحرقفة -1

 يكون من عقلتينوهو عبارة عن جزء صغير )يندر ان   :Trochanterالمدور  -2

 وهو اول عقلة طويلة في االرجل ويؤدي مجموعة كبيرة من العضالت:  Femurالفخذ  -3

 .وهو ثاني عقلة طويلة: Tibiaالساق  -4

وهو مجموعة من العقل الصغيرة تلي الساق قد يصل عددها الى خمسة كما في  Tarsus :الرسغ  -5

القشرية او اثري كما في الكولمبوال.  الصرصور او اثنين كما في المن او واحدة كما في الحشرات

: ويأخذ الرسغ االقصى اشكاال مختلفة Pretasus وينتهي الرسغ عادة بجزء يعرف بالرسغ االقصى

 باختالف الحشرات:

 الكولمبوال. فيكما  single tarsal claw مخلب واحد -

 كما في الصرصور والذبابة المنزلية. two claws مخلبين -

المخلبين تركيبا او اكثر يشبه الوسادة, ويعرف الجزء الوسطي بالوسادة ويوجد بين 

اما الجزء القاعدي فيسمى  empodium ويمكن ان تكون على شكل شوكة وتسمى Arolium الوسطية

 .Pulvillus بالوسائد الجانبية

 Claws المخالب -6

 

leg of corkroach 

 

 : -الحشرات أرجل تحورات

)  واضحة أجزاء ستة من النموذجية الحشرة رجل وتتركب أرجل الست ذوات من تعتبر الحشـرات إن

 ـ الرسغ ـ الساق ـ الفخذ ـ المدور ـ الحرقفة -: الطرف إلى القاعدة من اآلتي الترتيب في تظهر(  حلقات

 .  األقصى الرسغ

https://www.pinterest.com/pin/321374123379188119/
https://www.pinterest.com/pin/321374123379188119/
https://www.pinterest.com/pin/321374123379188119/
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 تشكل ال التي بالفخـذ المـدور تقابل نقطة باستثناء البعض بعضها مع تقابلها أماكن عند الحلقات هذه وتنفصل

 .  صالبة الحلقتان هاتان تتخذ عندها بل للتمفصل موضعاً 

 الهوائية والقصبات واألعصاب الدم الداخلي فراغها يشغل حيث جوفاء بأنها الحشرات أرجل وتتميز

 الحلقة هي والحرقفة الجسم جدار على مكان أقرب إلى قاعدتها ومن الرجل حلقات بين تمتد التي والعضالت

 أغلب في ظاهريا تنقسم حلقة عن عبارة فهو الرسغ أما الصدر حلقة مع قاعديا تتمفصل التي للرجل القاعدية

 بعض في األقصى الرسغ ويظهر خمس عن الُعقل عدد يزيد ال بحيث أكثر أو عقلتين إلى الحشـرات

 .  صغيرة طرفية كعقلة القافز الذنب كذوات الكاملة الحشرات وبعض اليرقات مـن كثيـر في كما الحشرات

 الصغيرة والصفائح(  مخلبيـن إلى مخـلب من)  المخالب من عدد إلى الحشرات غالبيـة في يتحور حـين في

 في كمـا للقـدم الوسطـى الُخف تسمى لحمية وسطية وسادة بينهما مخلبين من األقصى الرسغ يتكون ما غالبا

  . والنطاطات الصراصير
 كما في الصراصير. Running or Walking Legs ارجل المشي او الركض  .1

حيث تتضخم األرجل مثالها االرجل االمامة للحفار  ِ   Burrowing Legs الحفر أو للنقب أرجل .2

األمامية في الحفار ألنها معدة للحفر وفيها يصبح الفخذ قويا ذو زائـدة سفـلية ويتفرطح الساق لينتهي 

طرفه بأربع أسنان قوية وهكـذا تصبح الساق في شكل راحة اليد الممتدة في وضع عمودي حيث 

رج زائـدة صغيرة ذات ثالثة تحمل في أعالهـا من الداخـل شقاً بسيطاً هو عضو السمـع ومن الخا

  . أسنان هي ما تبقى من رسغ هذه األرجل

 

كما في الرجل االمامية لفرس النبي الكبير وهي تستعمل للقبض على  :Seizing legs للقنصرجل أ -3

الفريسة ففيها يتضخم الفخذ ويوجد على حافته الداخلية تجويف, يحرسه مجموعة من االشواك, وتنطبق 

 .عليها من اشواك داخل هذا التجويفالساق وما 

 
 

 العقل تتفلطح وفيها المائية الخنافس من لكثير الخلفية الرجل مثل: Swimming legs للعوم ارجل  -4

 .الحشرة لتوجيه كمجداف معا للعمل الجانبين على الشعر من كبير عدد وتحمل
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 ويمتال الفخذ يتضخم وفيها والبراغيث للجراد الخلفية االرجل في كما: Jumping legs للقفز الرجل -5

 .الساق وتستطيل بالعضالت

 

 الساق تستعرض وفيها العسل نحل لشغالة الخلفية الرجل في كما: Collecting legs للجمع ارجل -6

 تصبح حتى االولى الرسغ عقلة وتتضخم سله, لتكون مقوسة اهالب به وتحيط الخارجيان جانبيها من وتتقعر

 التي اللقاح بفرشاة يعرف ما لتكون القوي الشعر من صفوف عشرة سطحها على ويوجد الساق حجم في

 سلة الى الرجلين احدى فرشاة من وتنقل اللقاح حبوب لجمع واالطراف الجسم على الموجود الشعر تمشط

 .االخرى للرجل اللقاح حبوب

 

 عقلة من يتكون القدم رسغ ان فنجد االنسان قمل في كما: Clingins legs والتعلق للتشبث ارجل -7

 .بالعائل يتشبث حتى الساق من نتوء يقابل مقوس بمخلب تنتهي واحدة
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 الذبابة في كما: Walking on smooth surface legs الملساء السطوح على للمشي ارجل -8

 منها يخرج ثقوب السفلي سطحها وعلى لحميتين وسادتين الرسغ من االخيرة الحلقة تحمل وفيها المنزلية,

 .الملساء السطوح على السير الحشرة يساعد لزج سائل

 
 

 Wings: األجنحة -ثانياً 

 وهناك عدة نظريات تبحث في كيفية منشأ األجنحة في الحشرات ومن هذه النظريات : ـ 

وتعتبر األجنحة تحور لزوائد مفصلية وتفترض هذه النظرية بأن الصدر في  -: المفصلية الزوائد نظرية -1

أزواج من الزوائد . زحف بعضها ألعلى مكونا األجنحة وبقى  7أو  6الحشرات كان يحمل في بادئ األمر 

 ثالث منها ألسفل مكونة األرجل ولكن ليس هناك ما يدعم هذه النظرية وقيمتها تاريخية فقط .

خياشيم وتعتبر الحشرات ذات أصول مائية وتحورت فيها بعض ال -: والقصيبات الخياشيم نظرية -2

 والقصيبات الهوائية إلى أجنحة . ولكن ليس هناك ما يدعم هذه النظرية أيضاَ . 

وهذه هي أكثر النظريات الباحثة في منشأ األجنحة قبوال من الوجهة  -: الظهرية الصفائح نظرية .3

العلمية وتعتبر األجنحة ثنيات مزدوجة لجدار الجسم ويؤيد ذلك نمو الحشرات الجنينى حيث يشاهد 

نمو األجنحة على هذا النحو وكذلك فإن القصيبات التي تدخل بهذه الثنيات هي التي تتحور الى 

 عروق الجناح فيما بعد.
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 شكل الجناح
 الجناح مثلث الشكل تقريباً وله ثالثة حواف هي

 .Ant.m حافة أمامية أو ضلعية  -1

 .Apical m حافة خارجية أو قمية -2

  post. Anal.m حافة خلفية أو شرجية -3

 وللجناح ثالث زوايا هي:

 زاوية أمامية: وهي عند قاعدة الحافة األمامية -1

 زاوية خارجية: وهي الزاوية المحصورة بين الحافة األمامية والخارجي -2

  زاوية خلفية: وهي الزاوية المحصورة بين الحافة الخارجية والخلفية  -3

  

مثلثة الشكل,, وتسمى مناطق الجناح بأسماء الجناح النموذجي في الحشرات عبارة عن رقعة غشائية رقيقة 

مختلفة في مختلف الحشرات وتعطى للزوايا وحوافها أسماء حسب موقعها ويعتبر وجود األجنحة في 

ويوجد لمعظم الحشرات زوجان من  الحشرات من أهم الصفات التي جعلت الحشرات تسود على غيرها.

ال يوجد إال زوج واحد من األجنحة هو  بعض الحشراتاألجنحة على الصدر األوسط والصدر الخلفي. وفي 

وفي بعض  الزوج األمامي مثال الذباب, حيث أن الزوج الخلفي من األجنحة قد تحور إلى دبوسا أتزان. 

الحشرات تختفي األجنحة تماماً وتصبح الحشرات عديمة األجنحة)صفة أصيلة أو مكتسبة( مثل السمك 

 الفضي والقمل.

 اح من أهم الصفات التي بني عليها تصنيف الحشرات , فعلى حسب عدد األجنحة وشكلهاويعتبر شكل الجن

فمثالً الحشرات التي لها أجنحة جلدية وضعت في رتبة جلدية ordersوضعت الحشرات في رتب مختلفة   

, والحشرات ذات األجنحة الصلبة الغمدية , وضعت في رتبة غمدية األجنحة Dermapteraاألجنحة 

Coleoptera  والحشرات التي أجنحتها مغطاة بحراشيف تعرف بـرتبة حرشفية األجنحة ,Lepidoptera 

وغالباً يكون الزوج   .Dipteraوالحشرات التي لها زوج واحد من األجنحة وضعت في رتبة ذات الجناحين 

تحته من أجزاء  الخلفي من األجنحة له الدور المهم في عملية الطيران ويقوم الجناح األمامي بحماية ما

 وتتحور األجنحة إلى أشكال عديدة منها ما سبق ذكره. الحشرة أكثر من المساعدة في عملية الطيران.
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أثناء الطيران في معظم الحشرات يتشابك الجناح األمامي بالجناح  .ومنها ما سوف يدرس بالجزء العملي

اً للحشرة ويزيد من كفاءة الطيران , ولكن الخلفي ويتحركان معاً كوحدة واحدة , وهذا يوفر مجهوداً كبير

 هناك حشرات مثل النمل األبيض يتحرك كل جناح مستقالً عن اآلخر.

 the wing coupling apparatus: -( الطوق)  األجنحة شبك جهاز

 األجنحة لشبك أنواع ثالثة يوجد

 Hamulat الخطافي النوع -1

 من صف الخلفي للجناح األمامية الحافة من ويخرج(  والزنابير النحل)  األجنحة غشائية الحشرات في يوجد

 .األمامي للجناح الخلفية الحافة من سميك جزء مع تشتبك المنحنية الدقيقة الخطاطيف

 

يوجد في كثير من أنواع الفراشات وهو يختلف نوعاً ففي اإلناث -: Frenulateالنوع الشوكي   -2

الشعر تخرج من السطح السفلي للجناح األمامي وتعرف الشويكات القوية تشتبك مع فصلة من 

بالمشبك , أما في الذكور فتلتحم شويكات الجناح الخلفي في شوكة واحدة قوية تشتبك مع نتوء منحني 

 من السطح السفلي للجناح األمامي.

 

 HHHH: Jugateالنوع المتراكب   -3
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 الحافة الخلفية للجناح األمامي زائدة تشبهيوجد أيضاً في بعض أنواع الفراشات, وفيه تخرج من قاعدة 

اإلصبع تمتد تحت الجناح الخلفي بينما يكون باقي الجناح األمامي ممتداً فوق الجناح الخلفي وبذلك يتم 

  .التماسك بين الجناحين

 

 

 Mechanism of flight   الطيران ميكانيكية

 -:الصدرية العضالت من بنوعين الطيران أثناء الجناح حركة تتأثر

 Indirect muscles:مباشرة غير عضالت1-

 :هما مجموعتين وتشمل األجنحة بقواعد ترتبط أن دون فقط بالصدر وتتصل الحشرة جسم في العضالت أكبر وهي      

 المجموعة هذه وبانقباض( واإلسترنا الترجا) والقص الظهر مابين تصل وهي: بطنية ظهرية عضالت - أ

 .بالصدر المفصلي التصالها نظراً  أعلى إلى األجنحة وارتفاع أسفل إلى الحشرة ظهر انخفاض إلى يؤدي العضالت من

 هذه وإنقباض المتعمدة( ترجاتها) ظهورها بحواف مرتبطة( الصدرية الحلقات) الحشرة بطول تمتد وهي: طولية عضالت - ب

 .أسفل إلى بالتالي األجنحة وإنخفاض أعلى إلى الحشرة ظهر تقوس إلى يؤدي العضالت من المجموعة

 سريعة حركة األجنحة تتحرك وبسرعة بالتبادل مباشرة الغير(  أ,ب) العضالت من المجموعتين هاتين إنقباض ويتوالى

 . وألسفل ألعلى

 Direct muscles: مباشرة عضالت2-

 .األجنحة قواعد عند الموجودة بالصفائح مباشراً  إتصاالً  وتتصل( جنب) البلورا من تنشأ العضالت من مجموعة وهي      

 دوران على يعمل بعضها أن كما وللخلف لألمام خفيفة حركة األجنحة حركة إلى يؤدي العضالت هذه وإنبساط وبإنقباض

 .محوره حول الجناح
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 Wing venation األجنحة تعريق

 بالدم مملوءة تكون بالعروق تسمى المجوفة األنابيب من شبكة تقويهما رقيقتين غشائيتين طبقتين من الحشرة جناح يتركب      

 . الحوريات أو العذارى من الكاملة الحشرة خروج عند

 الحشرات من نوع لكل أو عائلة لكل بل رتبة لكل أن حيث الحشرات تقسيم في قصوى أهمية ذات العروق هذه دراسة وتعتبر

 العروق لدراسة األولي أو األساسي النظام إعتبر األجنحة لتعريق خاص نظام وضع وقد .غيره عن يميزه معين تعريق نظام

 -:يلي فيما تلخيصه ويمكن األجنحة في

 .متفرع غير عادة وهو للجناح األمامية الحافة يقوي وهو( : C أو  costa) الضلعي   -1

 حافة إلى وصوله قبل ويتفرع السابق العرق خلف يقع وهو(: Sc. أو sub costa) ضلعي تحت   -2

 .Sc2  , Sc1 هما فرعين إلى الجناح

 ,(R1) األمامي العضدي األول الفرع , فرعين إلى أوالً  يتفرع وهو: ( R أو  Radius) العضدي   -3

 (. R2 , R3  ,R4  ,R5) فروع أربعة إلى ثم فرعين إلى يتفرع بدوره وهذا( Rs) الكبير العضدي الثاني والفرع

 (MA) األمامي الوسطي يسمى األول رئيسيين, فرعين إلى يتفرع وهو(: M أو  Media) الوسطى   -4

 .فروع أربعة إلى الخلفي والوسطي فرعين, إلى ذلك بعد األمامي الوسطي ويتفرع(. MP) الخلفي الوسطي يسمى والثاني

 Cu1 األول الزندي يتفرع , Cu1 وَ  Cu2 فرعين إلى يتفرع وهو(: Cu أو Cubitis) الزندي   -5

 .يتفرع ال فإنه Cu2 الثاني الزندي أما ,Cu1a   وَ  Cu1b فرعين إلى

  A1 الشرجية بالعروق وتسمى تتفرع ال عروق ثالثة للجناح الخلفية النهاية في توجد(: A أو  Anal)الشرجية العروق   -6

, A2  , A3. 

 التعريق هذا عن نقصاً  أو زيادة بها التعريق يمثل ولكن السابق النموذجي التعريق نظام يوجد ال اآلن الموجودة الحشرات في

 .دائماً  ثابتة تكون الرئيسية الفروع أن إذ الرئيسية العروق تفرع زيادة عن ناشئة تكون العروق عدد وزيادة(. األولي)األساسي

 أفرعها أو الرئيسية العروق بعض تالشي عن ناشئ ذلك فيكون( األولي) الفرضي النظام عن مختزالً  العروق عدد كان وإذا

 وتسمى الرئيسية الطولية العروق مابين توصل مستعرضة عروق بالجناح نجد كذلك .بعضها إلى رئيسية عروق إنضمام نتيجة

 .وصالبة دعامة للجناح تعطي المستعرضة والعروق , بينهما تصل التي الرئيسية العروق باسم

  


