
  Insects        الحشرات  

 

 موقع الحشرات التصنيفي 
تمثل الحشرات موقعا متميزا في المملكة الحيوانية ، حيث يبلغ عددها حوالي مليون وثلثمائة الف نوع 

 شف كل عام . تاظافة الى االنواع الجديدة التي تك
والتي تضم انواع مختلفة من الحيوانات والحشرات   Animal Kingdom قسمت المملكة الحيوانية 

الف نوع وتقسم المملكة  900.000وتمثل الحشرات مايعادل ثاثي مجموع عدد انواع الحشرات 
 ومنها :   Phylumالحيوانية الى مجاميع عديدة تسمى الشعب 

 ــ شعبة االبتدائيات مثل االمبيا .  1

 لكبد . ــ شعبة الديدان المسطحة مثل حلزون ا 2

 ــ شعبة الديدان الحلقية مثل دودة االرض .  3

 ــ شعبة النواعم مثل القواقع .  4

 شعبة الديدان الكيسية مثل الديدان الثعبانية ) النيماتودا ( . ــ  5

 ــ شعبة مفصلية االرجل مثل الحشرات والعناكب والحلم .  6

 واالسماك .  ــ شعبة الحبليات مثل اللبائن ) االنسان ( والطيور 7

  Classes والتي تضم الحشرات الى عدة صفوف   Arthopodaوتقسم شعبة مفصلية االرجل 
 ومنها : 



 ــ صنف القشريات مثل الروبيان والسرطان .  1

 ــ صنف مزدوجة االرجل مثل خاتم سليمان .  2

 ــ صنف مفردة االرجل مثل ام سبعة وسبعين .  3

 لعناكب والحلم والقراد . ــ صنف العنكبوتيات وتشمل ا 4

 ) سداسية االرجل ( .  Class Insects = Hexapodaــ صنف الحشرات  5

 بعض صفات العامة للحشرات 

 \2ــ الجسم مكون من ثالثة مناطق هي الراس والصدر والبطن .  1

ـــ يحمل الراس زوج من العيون المركبة والعيون البسيطة وزوج من اللوامس ) قرون االستشعار (  2
 واجزاء الفم ويتكون الراس من ستة صفائح تندمج اثناء النمو الجنيني مكونة علبة الراس . 

قات ــ يتكون الصدر من ثالثة قطع تحمل كل حلقة صدرية زوج من االرجل المفصلية وتحمل الحل 3
 الثانية والثالثة زوج او زوجين من االجنحة . 

 حلقة .  11ــ البطن مؤلفة من حلقات تلسكوبية ) مرنة ( من  4

ــ اعضاء التناسل تكون في نهاية البطن مع وجود زوج من الزوائد الحسية تعرف بالقرون الشرجية  5
 (Cerci   . ) 

 ــ التانفس عن طريق القصبات الهوائية .  6

 ــ القناة الهضمية مؤلفة من امعاء امامية ووسطى وخلفية .  7

 ( .  Mepigia tubeــ االخراج يكون عن طريق زوج من االنابيب مالبيجي )  8

ــ الجهاز العصبي مكون من دماغ ) جهاز عصبي مركزي ( يصل بالعقد العصبية بواسطة حبل  9
 عصبي . 



 لوامس . ــ اعضاء الحس هي العيون البسيطة وال 10

ــ يحيط بجسم الحشرة جدار خارجي يتركب من الكايتين يحمي اعضاءها الداخلية من المؤثرات  11
 الخارجية ويقلل تبخر الماء ويسند العضالت .  

 

 انقسام الجسم 

المنطقة الرأسية : يقع الراس في منطقة الجسم وهو يتكون من جزء امامي مغلف بدرع كاتيني أ ــ 
صلب من السطح العلوي اما قاعدة مؤخرة الراس فتتالف من غشاء صغير توجد فيه فتحة هي الثقب 

المركبة ، كما يوجد عدد من العيون المؤخري الذي يتصل به الرقبة ويحمل الرأس زوجا من العيون 
 (   Antennae)البسيطة تقع بين العيون المركبة ، ويحتوي الرأس على زوج من قرون االستشعار

 والذي يتالف من : 

، وهناك عدة انواع من  Fagellum ــ السوط   Pedical  3ــ العذق   Scape  2 ــ األصل  1
 هذه القرون ومنها : 

 



 ــ الخيطي ــ   الجراد  1
 ــ الرأسي يشبه الملعقة ــ خنفساء الطحين الصدئية .  2
 ــ الشعري ــ الصرصر .  3
 ــ المنشاري ــ حفارات السيقان ) حفار ساق الذرة ( .  4
 ــ المشطي ــ الفراشات .  5
 ــ ريشي ــ ذكر البعوض .  6
 ــ المخرازي ــ ذبابة الفرس .  7
 ــ الشبكي او اآلرستي ـــ ذبابة المنزل .  8
 ــ القالدي ) العقدي ( ـــ األرضة .  9

 ــ الصولجاني ــ فراشة دقيق اللهانة .  10
ويقوم قرن االستشعار بوظيفة الشم واللمس والتنفس ويحوي قرن االستشعار على مستقبالت سوطية 

 واعضاء الحس بالحرارة والرطوبة . 

 

 

 (   Simple eyes) ب ــ العيون البسيطة 

توجد ثالثة عيون في الحشرات البلغة والحوريات واليرقات ايضا وتوجد في قمة الرأس او على الجبهة 
في الحشرة البالغة . وعلى جانبي الرأس في اليرقات وتساعد هذه العيون على التميز بين الضوء 

 لمرئية بشي من الوضوح . والظالم ومعرفة شدة الضوء وتميز األجسام ا



 ( Compound eyes ) ج ــ العيون المركبة 

تقع العيون المركبة على جانبي الرأس ) زوج ( وتختلف في شكلها وحجمها باختالف الحشرات ، 
 ووظيفتها رؤية األجسام وتميز اشكالها وحركتها ومواقعها والوانها . 

: تتألف اجزاء الفم في الحشرات الكاملة من الشفة العليا والشفة السفلى وزوج من الفكوك العليا  الفم
وزوج من الفكوك السفلى واللسان ، وتتحور هذه األجزاء او يضمر بعضها تبعا لطبيعة غذاء الحشرة 

للثقب فاذا كان الغذاء صلبا تحورت للقطع وان كان سائال كعصارة النبات او الدم فتحورت 
 واالمتصاص ، وهناك عدة انواع من اجزاء الفم : 

 

 ــ الفم القارض : يوجد هذا النوع في الحشرات الكاملة للجراد والخنافس وغيرها .  1

ــ اجزاء الفم الماصة : يوجد هذا النوع في الحشرات حرشفية االجنحة مثل الفراشة ) أبي دقيق اللهانة (  2
 والعث . وتنحصر وظيفته في امتصاص الرحيق والمواد السائلةبواسطة خرطوم طويل . 

 ــ اجزاء الفم الالعق : يوجد هذا النوع في الذباب المنزلي .  3

 ض الالعق :  يوجد هذا النوع في شغاالت نحل العسل . ــ اجزاء الفم القار  4

ــ الفم الثاقب الماص : تتواجد في حشرات كل من المن والبق الدقيقي والحشرات القشرية والسونة  5
 والبقة الخضراء . 



 

 (  Thorex) الصدر ولواحقه 

 يحمل الصدر تراكيب االنتقال وهي األرجل واالجنحة ، ويتالف من ثالث حلقات : 

 ــ الصدر االمامي .  1

 ــ الصدر الوسطي .  2

 ــ الصدر الخلفي . 3

تحمل كل منها زوجا من االرجل وتحمل كل من الحلقتين الوسطى والخلفية زوجا من األجنحة وقد 
راكيب أبرية كما في رتبة ثنائية االجنحة ) الذباب ( ، بينما لن اختزل الزوج الثاني من األجنحة الى ت

تتكون االجنحة في الحشرات االبتدائية كما في السمك الفضي واختفت في حشرات اخرى كما في 
 القمل والبراغيث . 


