
) Abdomen   )  ـ  البطن ولواحقها :  

حلقة وتحمل البطن الزوائد التالية : 11البطن : هي الجزء الخلفي من الحشرة وتتكون من   

ــ الزوائد الالتناسلية : وهي غالبا ماتبدو على الحلقات البطنية االخيرة ، ذات وظائف متعددة اغلبها حسي كما في 1  

حشرة السمك الفضي والتي تبدو على شكل قرون شرجية ، وقد تستخدم للدفاع كما في حورية الرعاش .    

ــ الزوائد التناسلية : وتشمل  2  

 او ماتسمى بالعضو التناسلي الذكري وتظهر بشكل عام على الحلقة البطنية التاسعة .  malegenitalia     أ ـ الة السفاد : 

 هو العضو التناسلي االنثوي ويتالف من ثالثة ازواج من الزوائد على شكل صمامات  ovipositorب ــ الة وضع البيض 

 وقد تتحور الة وضع البيض عند الزنابير وشغالة ( ، وتتواجد في اغلب الحشرات  9ــ  8تتواجد على الحلقة البطنية ) 

 حل العسل الى عضو للدفاع عن النفس تسمى الة اللسع .ن

 هي مجموعة التحوالت المظهرية التي تطرأ على الحشرات ابتدءا من :  metamorphosisلتشكل التحول او ا

 لكاملة . وتختلف هذه التغيرات من حشرة الى اخرى . وبشكل عام اظهورها من البيضة حتى وصولها مرحلة الحشرة 

 للتشكل في الحشرات . عدة نماذج هناك 

 اذ تفقس البيضة وتخرج منها حشرة كاملة صغيرة الحجم تشبه الحشرة الكاملة ) األبوين ( :  حشرات عديمة التشكلــ  1

 نسلخ عدة انسالخات ثم يكبر جسمها واجهزتها فيما بعد عند التغذية ، فاليتغير شكلها الخارجي تمن حيث المظهر . وقد 

 بوال والسمك الفضي . وتكون االطوار لهذا كما في حشرتي الكولوملى حجم الحشرة البالغة. اتغيرا ظاهرًا حتى تصل 

  adultــــــــــــ البالغة         youngـــــــــــ الصغار        eggالبيضة      النوع من التشكل :

 

 
 

 

 

 



 :  حشرات ذات تشكل تدريجيــ  2

 بمايلي :تفقس البيضة الى حورية كثيرة الشبه بالحشرة الكاملة من حيث اجزاء الفم والشكل الخارجي ويمتاز هذا التشكل 

 ــ تتغذى الحورية على نفس الغذاء الذي تتغذى عليه الحشرة الكاملة .  1

 ــ تعيش الحورية في مكان مماثل للمكان الذي تعيش فيه الحشرة البالغة . 2

 ــ االجنحة في الحورية قصيرة او غير تامة التكوين وكذلك االجهزة  التناسلية فيها غير تامة التكوين ايضا ومن امثلتها  3

 الصرصر االمريكي والجراد الصحراوي . وتكون االطوار لهذا النوع من التشكل كمايلي : 

 Adultـــــــــــ        بالغة ـــ  Nymphـــــــــــ      حورية           eggالبيضة         

 

 

         
 ويمتاز هذا النوع من التشكل بمايلي : ـ :  ــ حشرات ذات تشكل ناقص 3

 ــ البيضة تفقس الى حورية تعيش في الماء .  1

 ــ الحورية تتغذى على غذاء مخالف لغذاء الحشرة الكاملة .  2

 توجد اعلى او داخل جسمها .  Gillsــ الحورية تتنفس بواسطة خياشم  3 

 ــ الحورية لها اجزاء فم مختلفة تمامًا من اجزاء فم الحشرة البالغة . مثال الرعاش . 4

 Adultــــــــــــــ        بالغة   Nymphـــــــــــ      حورية           eggالبيضة         

 : ــ حشرات تامة االستحالة  4

 وهناك عدة انواع منها يرقات اولية ، اسطوانية ، منبسطة ، دودية ،   Larvaeعن طور يدعى اليرقة تفقس تفقس البيضة 

 ثم بعد فترة تخرج  pupaتختلف اختالفا كامال عن االم شكال وبنية وتنسلغ عدة انسالخات تؤدي الى طور العذراء مقوسة.  



 الخنافس والذباب والعث .كما هو الحال في الفراشات و  adultمن العذراء حشرة كاملة 

 ة بيضة ــــــــــــــــ يرقة ـــــــــــــــــــــ عذراء ) مرحلة سكون ( ـــــــــــ حشرة كامل

Egg           Larvae                      pupa                          adult 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : هي حالة سكون في اطوار الحشرة لمقاومة ظروف غير مالئمة كارتفاع او انخفاض  Hibernation) السبات (  السكون

 الحرارة . فحشرة دوباس النخيل تسبت في دور البيضة وحشرة حفار ساق الذرة تسبت بدور اليرقة وحشرة جوز القطن 

 بدور العذراء وسوسة الجت بدور الحشرة الكاملة .

  pupa  العذراء

 عبارة عن طور ساكن او هادى غير متغذي وغير متحرك يلي طور اليرقة في حشرات كاملة االستحالة ) التشكل ( قد 

 تكون العذراء داخل شرنقة ، عبارة عن افراز من الفم تحيط به الحشرة حول نفسها ويجري في هذا الطور تغيرات 

 ناك عدة انواع منها الحرة ، المكبلة ، المستورة . وتحوالت فسيولوجية كبيرة ينتج عنها الحشرة الكاملة . وه

 

 



 مقارنة بين اليرقة والحشرة الكاملة                                   

 ــ هناك اختالف في اجزاء الفم بين اليرقة والبالغة ، فمثاًل في حالة يرقة ابو دقيق اللهانة ، الفم فيها من نوع  1

 النوع الماص .القارض بينما البالغة من 

 ــ اليرقات ليس لها عيون مركبة بل يوجد فيها عيون بسيطة جانبية بينما البالغات لها عيون مركبة وعيون بسيطة  2

 ظهرية . 

 نحة بينما الحشرة الكاملة يوجد فيها اجنحة . جــ التوجد لليرقة ا 3

 لبالغة تكون كاملة النمو . ــ اعظاء التناسل في اليرقة في حالة اثرية او اولية بينما في ا 4

 

 مقارنة بين اليرقة والحورية                                          

 ــ اليرقة شكلها دودي تختلف عن الكاملة ، بينما الحورية شكلها العام وتركيب جسمها تشبه البالغة . 1

  ها عينان مركبيتان .ــ اليرقة ليس لها عينان مركبتان فقط بها بسيطة بينما الحورية ل 2

 ــ اليرقة لها اجزاء فم تختلف عن البالغة ، بينما الحورية لها اجزاء فم تشبه البالغة .  3

 ــ اليرقة غالبا تعيش في بيئات مختلفة عن البالغة بينما الحورية تعيش غالبا في نفس بيئة البالغة . 4

 من القطن                        

                                     Animal Kingdom  

                                    Phylum Arthopoda   

                                     Class Insects 

                                     Order Homoptera  

                                      Family Aphididae  

                                     Aphis gossypii   

 

 



 

             Larvae اليرقة                            

 

 
            Pupa العذراء                               

 

 
Nymphs        الحورية 

 

 

 

 



 

 ماهي الوسائل التي تضر بها الحشرات المزروعات النباتية 

 ـ قرض االجزاء النباتية : ينتج هذا الضرر عن الحشرات التي تكون اجزاء فمها قارضة ، حيث تقوم قرض االوراق  1

    .   او السيقان او االزهار او الجذور مثل الجراد ، دودة اوراق الحمضيات ودودة اوراق العنب واللهانة والكاروب 

 ـ امتصاص العصارة النباتية : ينتج هذا الضرر عن الحشرات التي تكون اجزاء فمها ثاقبة ماصة حيث تمتص  2

 دي ذلك الى ضعف النبات واصفراره . مثل المن وقفازات االوراق العصارة النباتية من االجزاء النباتية المختلفة ويؤ 

 ومن الخوخ االخضر .البق الدقيقي و 

 ــ حفر في االجزاء النباتية ) ساق ، ثمار ، اوراق ( هناك حشرات تحفر في الثمار مثل دودة ثمار التفاح ودودة ثمار  3

 تحفر في السيقان مثل حفار ساق النخيل او ساق المشمش  الرمان وحميرة النخيل وعثة درنان البطاطا . وهناك حشرات

 وحفار اوراق الحمضيات وحفار ساق الذرة . وهناك تحفر في الجذور مثل الديدان السلكية . 

 ــ نقل مسببات االمراض النباتية : تعتبر الحشرات العامل االول في نقل العديد من المسسبات المرضية مثل الذبابة  4

 بطاطا. وطماطا  التي تصيباربعة امراض فايروسية نقل الخوخ االخضر المسؤالن عن البيضاء ومن 

 شق في اغصان العنب لوضعتعمل  cicadaــ اضرار ناتجة عن الفعاليات الحيوية للحشرة . فمثال حشرة السكيادا  5

 البيض فيه وعند تعرض الغصن اى ضغط الرياح او عوامل ميكانيكية يؤدي الى كسره .  

 


