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   Orthoptera     االجنحة مستقيمة رتبة
Includes: Locusts, Grasshoppers, Crickets, 

Molecrickets 
  الحقل وصراصير والحفار والجراد النطاط تضم  -1

  الزراعية للمحاصيل خطيرة آفات-2

  غشائية والخلفية جلدية األمامية االجنحة-3

  قارضة الفم أجزاء-4

 شعرية او خيطية االستشعار قرون -5

 غير قصيرة الشرجية القرون ، للقفز متحورة الخلفية األرجل -6

  معقلة

 متخصصة أعضاء الذكر في وتوجد البيض لوضع آلة يوجد -7

 Stridulation .االصوات الصدار

 



 العوائل اهم

   Acrididae القصيرة القرون ذو الجراد عائلة

 التعقل عديدة الخيطية االستشعار قرون

 الجسم طول نصف من أقصر تكون

 للقفز محوره الخلفية االرجل

  كبيرة بأعداد يتواجد عندما وطباعه سلوكه تغيير على قدرته

 مظهران للجراد - طويلة لمسافات الهجرة- الجراد أسراب
 وهذين والسلوك الشكل حيث من بعضهما عن مختلفان
 والمظهر ، المهاجر أو الرحال المظهر :هما المظهرين
  اإلنفرادي



 المهاجر أو الرحال المظهر أن وجد وقد•

 بأعداد الجراد يتكاثر عندما ينشأ للجراد

 تبدأ حيث .محدودة مساحات في جدا   كبيرة

 بعضها مع التجمع في الجراد حوريات

 الحركة إلى وميلها نشاطها ويزداد البعض

 المميزة العالمات بها وتظهر واحد إتجاه في

  المهاجر للمظهر



 في البلدان من العديد في الصحراوى الجراد وينتشر•

 وأشجار النخيل يهاجم حيث .وإفريقيا آسيا قارتي

 الحقلية والمحاصيل الزينة وأشجار المختلفة الفاكهة

 .البرية واألشجار والنباتات الخضر ومحاصيل

 في التمر نخيل أشجار الصحراوي الجراد ويهاجم

 إفريقيا شمال دول

   اصفر الكاملة -محمر وردي كامله الغير – الوانها•











 “Tettigoniidae النطاطات عائلة2- 

 الجسم طول من أطول يكون االستشعار قرن-

 الرجل ساق على يوجد الحشرات هذه في السمع وعضو-

 األمامية

 الجسم بطول سيفية – نامية البيض وضع الة-

 تبني – اخضر الوانها--

 الجراد من اقل اضرارها – نباتية تغذيتها-





 Gryllidae الحقل صرصر عائلة -3

-شعرية اللوامس – قصيرة االمامية االجنحة -1•
 للقفز محورة الخلفية االرجل

 نامية سهمية البيض وضع الة -2•

  اصوات تصدر الذكور -3•

 االزعاج تسبب -4•

 تتغذى وقد – نباتية التغذية – اقل اضرارها -5•
 المالبس وتقرض





 Gryllotalpidae الحفار عائلة4- 

 قصيرة االماميه االجنحة-1•

 للحفر االرجل من االمامي الزوج تحور•

 والجذور السيقان على التغذية – االنفاق حفر•

 cannibalism الصغار اكل بظاهرة تتميز•







 Phasmida الشبحيات رتبة

  ملم 150-12 الحجم كبيرة حشرات•

 واالوراق االغصان تحاكي•

  االجنحة من زوجان لها والمجنحة االجنحة عديمة غالبا•

  قارض قالديةالفم او طويلة خيطية واللوامس مدور الراس•

  قصيرة الشرجية والقرون ومخفية صغيرة البيض وضع الة•

  اصوات اصدار وال سمع اعضاء لها وليس بسيط التحول•

  بالتماوت وتتظاهر التغذية نباتية•

  Family Phasmatidae  العوائل اهم•







  O.Dermaptera   االجنحة جلدية رتبة

 مميزاتها •

 المجنح وغير المجنح ومنها  ومقسم وصلب طويل الجسم•
  .التعريق من خالي جلدي قصير األول زوجان له والمجنح

 والتعريق دائرة شبة يكونان كبيران الخلفيان الجناحان•
  .شعاعي

 عيون منها وقسم كبيرة المركبة والعيون قاضمة الفم أجزاء•
  مفقودة او صغيرة

 . عقل ثالث من يتكون والرسغ طويلة خيطية اللوامس•

  تدريجي التحول•



 يمكن التي الملقطية الزوجية القرون من بزوج البطن تنتهي•

 .  االناث عن الذكور تمييز بواسطتها

 Arixeniidae   وأكبرها العوائل اهم•

  مفترس وبعضها التغذية ومختلفة ليلي نشاطها•

 أالم تعملها حجرة في مجاميع بشكل البيض اإلناث تضع•

  الزمن من فترة الصغار اإلناث وترعى األرض تحت

  الكاملة الحشرة لتبلغ أطوار 6-4 ب الحوريات تمر•




