
   محاضراتمحاضراتمحاضرات   بسم هللا الرحمن الرحٌمبسم هللا الرحمن الرحٌمبسم هللا الرحمن الرحٌم   المحاضرة االولى المحاضرة االولى المحاضرة االولى 

 د.خميس عبود المحمدي حشرات طبية وبيطرية

 قسم االنتاج الحٌوانً

 *Animalia kingdome*المملكة الحٌوانٌة 

 تقسم المملكة الحٌونٌة الى اثنٌن :

    Vertebratesالفقرٌات -ا

حٌونات المملكة الحٌونٌة %من انواع 5وهً حٌونات تمتلك عمود فقري وتشكل 

 مثل:االنسان،الطٌور،اللبائن،الزواحف ......الخ.

   Invertebratesالالفقرٌات -ب

%من االنواع 95وهً حٌونات التمتلك عمود فقري )بدون عمود(،وتشكل 

 ،الرخوٌات ،القشرٌات ....الخ. ،و الحشراتالحٌوانٌة مثل:الدٌدان

 وهذه االخٌرة تشكل الشعب التالٌة .

   Phylum :Mollusksشعبة الرخوٌات وتشمل الحلزونة والبزاغات -1

      Phylum :Platyhelminthes       شعبة الدٌدان الشرٌطٌة وتشمل :-2

 المستورقات والمثقوبة والدٌدان الشرٌطٌة

              Phylum: Nematoda شعبة الدٌدان الخٌطٌة وتشمل -3

 والدٌدان الدبوسٌة الدٌدان  الخطافٌة والشصٌة

            Phylum : Protozoa شعبة االبتدائٌات وتشمل:-3

 االمٌبٌا والسوطٌات 

       Phylum :Cilliataكائنات ذات اهداب –شعبة المهدبات -4

         Phylum:Annelidaشعبة الدٌدان الحلقٌة وتشمل:-5

 دٌدان االرض والعلق 

       Phylum:Arthropodaشعبة مفصلٌات االرجل -6



 *تتمٌز شعبة مفصلٌات االرجل بالممٌزات التالٌة :

 . كائنات من ذوات الدم البارد-1

 الجسم مكون من حلقات )مقاطع(.-2

 (.Hemocoeleتجوٌف الجسم ٌطلق علٌه هٌموكول )-3

 نوع.1.111.111االنواع المعروفة تقدر-4

 الحٌاة اغلبها مختلفة . التحورات مجموعة واسعة من انماط-5

 فً كل مواطن االرض . تعٌش-6

 تشكل ثلثً من مجموعة االنواع المعروفة .-7

 ملٌون فرد من مفصلٌات االرجل ٌقابل كل شخص على وجه االرض .211كل -8

تلقٌح واالدوٌة واالصباغ لها اهمٌة اقتصادٌة لالنسان مثل الغذاء وال-9

 العسل.والحرٌرو

 نسان والحٌوان.بعضها افات لال-11

 . Vectorsناقلة لالمراض -11

 الى شعبة مفصلٌات االرجل وتتضمن . *من االصناف التابعة

       Chilopoda  (Centipedes)رجل  المئة ذوات صنف-1

 ممٌزاتها:

 *طوٌلة وضٌقة .

 .Antennae*ٌمتلك الراس زوج من قرون االستشعار 

 *الجسم ذو حلقات وكل حلقة زوج من االرجل .

 .   Diplooda ( Millipedes)صنف ذوات االلف رجل -2

 ممٌزتها:

 *الجسم ٌتكون من عدة حلقات .



 *كل حلقة تمتلك زوجٌن من االرجل .

 .*الراس ٌحمل زوج من قرون االستشعار

      Crustaceaeصنف القشرٌات -3

 ممٌزتها:

 المفصلٌات تتنفس بواسطة الخٌاشٌم .*

 وبطن .*تمتلك منطقة راسٌة صدرٌة 

 ري(.حر وسرطان البحر والروبٌان )الجمب*تشمل جراد الب

     Class:Arachnidaصنف العنكبوتٌات -4

 ممٌزاتها :

 *الجسم ٌتكون من منطقة راسٌة صدرٌة وبطن .

 .*الراس بدون قرون االستشعار

 *الجسم ٌحتوي على اربع ازواج من االرجل فً الصدر. وهذا الصنف ٌشمل:

   Sub class  :   Scorpions*تحت الصنف العقارب 

   Sub Class   :   Spiders*تحت الصنف العناكب  

   Sub class   :       Ticks & mites*تحت الصنف القردوالحلم 

  Class:Insecta           (Hexa poda)صنف الحشرات -5

 ممٌزتها:

 ،الصدر،البطن(.*الجسم ٌتكون من ثالث مناطق )الراس

   antennae*الراس ٌمتلك زوج من قرون االستشعار 

 *ٌمتلك الراس عٌون مركبة اثنان .

*اجزاء الفم تتكون من)الشفة السفلى ،اللسان،والفكوك العلٌا،والفكوك 

 (.Labrumالمساعدة،والشفة العلٌا 



 من ممٌزاته:  Thoraxالصدر -6

 . Legs*ٌمتلك ثالث ازواج من االرجل 

 . Winges تلك زوج او زوجٌن من االجنحة*ٌم

 ممٌزاتها:،    Abdomenالبطن -7

 حلقة . 11*تتكون من 

 *المرحلة الٌافعة عدٌمة االرجل .

     Life cycle"دورة الحٌاة 

 .: Metamorphosisهنالك ثالث انواع من التطور فً الحشرات 

 .   Ameta bolousعدٌمة االستحالة -1

االجنحة .االطوار غٌر البالغة تشبه البالغة ماعدى الحجم الحشرات تكون عدٌمة 

 جنسٌا . من طور الى طور لحٌن ماتصبح ناضجة)تكون صغٌرة الحجم (حٌث تنمو

Egg - Small insect small insectmature sexually   

    Hemi metabolous     (Incompletغٌركاملة االستحالة -2

metamorphosis)                        

تتضمن ظهور  Adultالى البالغة  Nymphالتغٌرات االساسٌة من الحورٌات 

 االجنحة واالعضاء التناسلٌة الخارجٌة .

EggNymph Nymph NymphAdult  

 Complete metamor) ( Holometabolous)كاملة االستحالة -3  

phosis)  

 وهذاLarvaeبالطور الٌرقً . الطور غٌر الناضجالتطور ٌطلق على فً هذا 

الطور ٌخضع للتطور قبل البلوغ او ٌتحول هذا الطور الى طور عدم التغذي او 

 .Adultقبل الوصول الى البلوغ   Pupaالسكون وٌسمى بطور العذراء 

EggLarvae Pupa Adult           



 "صنف الحشرات ٌتكون من الرتب التالٌة :

 رتب عدٌمة االجنحة وتشمل السمك الفضً والحلم .-ا

 وذبابة ماٌو .وتشمل الرعاشات رتب قدٌمة االجنحة -ب

 رتب حدٌثة االجنحة وتقسم الى قسمٌن :-ج

خارجٌة االجنحة وتشمل الصراصروالجراد وفرس النبً والكاروب وابرة -1

 العجوز والبق والقفازات .

سد المن والزنابٌر والبراغٌث والذباب اداخلٌة االجنحة وتشمل الخنافس و-2

 والبعوض والفراشات

 

 

 

 

 


