
 محاضرات  بسم هللا الرحمن الرحٌم المحاضرة الثانٌة

 د.خمٌس عبود المحمدي Homo pteraرتبة متشابهة االجنحة

تضم هذه الرتبة حشرات صغٌرة عادة ورخوة الجسم،كلها نباتٌة التغذٌة ومعضمها لها اهمٌة 

 Hemi pteraاقتصادٌة كبٌرة تشترك حشرات متشابهة االجنحة مع حشرات نصفٌة االجنحة 

فً صفات كثٌرة لدرجة ان كثٌر من المختصٌن ٌضعونها فً رتبة واحدة .فالمجموعتان لها 

اجزاء فم متشابهة من النوع الثاقب الماص والتحول التدرٌجً ولكنها تختلف فً صفات 

 اخرى هً

 Hemi  pteraرتبة نصفٌة االجنحة                  Homo pteraرتبة متشابهةاالجنحة

 للحشرات المجنحة زوجان من االجنحة -1المجنحة لها زوج من االجنحة           للحشرات-1

 الزوج االول منها نصف غمدي الجزء الغشائٌة عدا ذكور الحشرات القشرٌة

Coccideaالقاعدي غمدي متثخن والجزء الطرفً زوج واحد من االجنحة على 

 شائٌةغشائً اما الزوج الثانً كلها غ الصدر الوسطً.

 تطوي االجنحة وقت الراحة بشكل-2 تطوي االجنحة فً حالة االستعمال على -2

 متراكب وافقً فوق الجسم  هٌئة سقف او جملون

 اجزاء الفم تنشا من مقدمة الراس-3 اجزاء الفم تنشا من مؤخرة الراس-3

 وهً من النوع الثاقب الماص وهً من النوع الثاقب الماص،عدا الذكور 

  الحشرٌة تكون اعضاء الفم ضامرة اومفقودة

   التحول تدرٌجً ،عدا الذباب االبٌض والحشرات-4

 القشرٌة ٌكون التحول اكثر تعقٌدا لوجود دورا

 التحول تدرٌجً بسٌط -4 جالس غٌر متحرك قبل ظهولر الحشرات الكاملة 

ومنها العائالت المهمة ان حشرات متشابهة االجنحة واسعة االنتشار كثٌرة االنواع والتغاٌر 

 فً هذه الرتبة هً:

  Aphididaeعائلة المن-1

   Coccoideaفوق عائلة الحشرات القشرٌة-2

  Aleyrodidaeعائلة الذباب االبٌض -3



  Cicadidaeعائلة السٌكادا -4

  Cicadellidaeعائلة قفازات االوراق -5

 Aphididaeعائلة المن   

حشرات المن صغٌرة الحجم رخوة الجسم طول بعضها اقل من ملٌمتر واحد وقد ٌصل بعض 1

ملم ،وشكل حشرة المن كمثري وذات ارجل وقرون اشتشعار جٌدة النمو ،قرن  6-5انواعها 

قطع والجزءالطرفً مستدق .اما القطع الباقٌة من قرون  6-3االستشعار ٌتكون من 

نواع و لهذا تستعمل لغرض التصنٌف وتمٌز االنواع ان هذه االستشعار تختلف كثٌرا بحسب اال

وهً تختلف فً العدد والشكل حسب       Sensoriaاو Rhiniariaالقطع تحمل اعضاء الحس 

االنواع المن المختلفة اجزاء الفم تكون بشكل خرطوم ذي اربع قطع تختلف بالطول حسب 

حشرات التً تتغذى على سٌقان االنواع.ففً بعضها ٌكون اطول فً الجسم خاصة فً ال

االشجار.وتظهر فً كل نوع عادة اشكال مجنحة وغٌر مجنحة ،وللمجنحة زوجان من االجنحة 

الغشائٌة الرقٌقة الشفافة مع عروق قلٌلة وبسٌطة ومتفرعة ذات نظام تعرٌق متمٌز.اما العرق 

الجناح الخلفً فهو متفرع فً الجناح االمامً.الجناح االمامً اكبر من  Radiusالشعاعً

وٌرتبط الجناحٌن على كل جهة بخطاطٌف لتزٌد من كفائتها فً الطٌران ،وعندما تكون 

الحشرة واقفة تكون اجنحتها بشكل سقف او الجملون ولكنها فً انواع تمتد افقٌا فوق الجسم 

ة .ٌحمل ظهر القطعة البطنٌة الخامسة او السادسة فً معضم االنواع زوج من التراكٌب النبوبٌ

التً تختلف بالطول بحسب االنواع وتفرز مواد شبٌهة  Cerniclesتسمى القرٌنان

 بالشمع.الٌوجد القرٌنان فً كل انواع المن فبعضها صغٌر جدا .

ٌفرز بعض انواع المن مواد شمعٌة بٌضاء تغطً اجسامها تختلف كمٌتها وطبٌعتها فً 

مٌات كبٌرة منه كخٌوط النسٌج ٌفرز ك Eriosoma lanigerumاالنواع فمن التفاح القطنً

من الضروف البٌئٌة كالحرارة والجفاف واشعة الشمس،بٌنما التً تحمً مجامٌع المن تحتها 

 ٌفرز من اوراق المشمش ومن اللهانة كمٌات قلٌلةبشكل مسحوق او طحٌن شمعً.

ا وتسمى الندوة العسلٌة من المخرج Honeydewٌفرز بعض المن مادة الرضاب السكري

بعضها غزٌر االنتاج مثل انواع من السمامن اشجار الغابات كالبلوط ومن  بدرجات متفاوتة

اوراق المشمش ومن ساق الخوخ االسود ومن الدفلة ،بٌنما انواع المن االخرى التنتج اال 

 القلٌل من مادة الرضاب السكرٌة .

ات ،اذ انها تغطً اوراق ان افراز المن على النباتات المصابة بالمن ٌعتبر ضارا على النبات

النبات وتتجمع علٌها االتربة وتنمو علٌها الفطرٌات فتضر بهذه االوراق وتعطل عملٌة 

 التركٌب الضوئً والتنفس وعملٌات النتح .

تعٌش حشرات المن معٌشة تجمعٌة فنجد افراد النوع الواحد تعٌش سوٌة فً مجامٌع  

ن مختلف االعمار  فتتغذى عصارة النبات اومستعمرات .تضم المستعمرة الواحدة افراد م

العائل وتتكاثر بسرعة فٌزداد عددها فً وقت قصٌر ،وان التكاثر فٌها فً معضو اوقات السنة 

 هو تكاثر عذري)جنسً التزاوجً(.



التكاثر الدوري   او Heterogamyٌظهر فً المن نوع ممٌز من التكاثر وهو التكاثر المتباٌن 

Cyclic Reproduction ٌ تصف هذا التكاثر بتبادل عدة اجٌال عذرٌة مع جٌل تزاوجً ،كما

ٌظهر ضمن االجٌال العذرٌة تبادل االشكال المجنحة مع عدٌمة االجنحة .ٌكون التكاثر التزاجً 

 فً بعض الحاالت معقدا جدا وتظهر اجزاء منه على عوائل نباتٌة مختلفة.

 ،فبعضهالتً ٌعٌش فٌها نوع معٌن تختلف دورة حٌاة المن بحسب النوع وبحسب البٌئة ا

 دورة كامل غٌر االخر والبعض المتباٌن التكاثر فٌه ٌظهر التً HOLOCYCLICالحٌاة) دورة كاملة

  ( ANHOLOCYCLIC) الحٌاة

 من واكثر للتكاثر واحدة طرٌقة من اكثر تشمل معقدة معٌشة الحٌاة دورة كاملة االنواع تعٌش

 الجانبٌة الدورة هذه تشٌع POLYMORPHISM االشكال تعدد وفٌها النباتٌة العوائل من واحد عائل

 العراق. من الشمالٌة المناطق فً تعٌش التً المن انواع بٌن

 المن حٌاة *دورة

 حشرة بشكل الشتاء فترة تمضً ان الرقٌقة المن لحشرة الٌمكن قاسٌا ٌكون لشتاءا فصل ان بما

 البٌضة بدور الشتاء تمضً ،ولكنها النباتات كجذور محمٌة اماكن فً عاشت اذا اال حورٌة او

 . افضل بشكل الشتاء فً البٌئة قساوة تقاوم التً

ٌف واوائل الشتاء ثم تموت كافة التزاوجٌة البٌض فً اواخر الخرالولودة االناث البٌض تضع

االفراد االخرى ،وتضع البٌض على نوع معٌن او اكثر من نوع )العائل االولً (وهً نوع من 

اشجار الفاكهة ثم ٌفقس البٌض فً الربٌع عن حورٌات وتتغذى هذه الحورٌات على العائل 

 Stem motherاالولً وتصل هذه الحورٌات الى الدور الكامل وتسمى االمهات االساسٌة 

تكون مجنحة ،وٌطلق على نسل االمهات  Callipteriniوهً حشرات غٌر مجنحة ماعدا 

ثم ٌزداد اعدادها بسرعة كبٌرة على  Primary viviparaeاالساسٌة بالعذرٌات االولٌة 

العائل االولً فً الربٌع تظهر حشرات مجنحة كلما ازداد التزاحم فتطٌر االفراد المجنحة الى 

نباتات اخرى من نفس نوع العائل االولً حٌث تزداد نسبة المجنحات فً اواخر الربٌع ثم 

نحات العذرٌة المج ا وتسمىMigrantesتهاجر هذه المجنحات وتسمى المهاجرات 

Viviparae Alatae  فتطٌر هذه المهاجرات من العائل االولً الى العائل الثانوي

Secondary Host  ٌختلف هذا العائل عن العائل االولً(،وبعد االستقرار على العائل(

الثانوي تبدا بالتغذي والتكاثر العذري فٌعطً حورٌات غٌر مجنحة هذه الحورٌات تتكاثر خالل 

،وفً نهاٌة  Secondary ViviParaeوائل الخرٌف فتسمى العذرٌات الثانوٌة الصٌف وا

تطٌر هذه االناث المجنحة الى العائل  Sexu Pareaeالخرٌف تظهر اناث مجنحة تسمى 

االولً وهناك تتغذى وتلد على العائل االولً )اناث بٌوضة(وهً حشرات غٌر مجنحة هذه 

الثانوي فتطٌر الى العائل االولً فتلقح االناث البٌوضة تتزاوج مع ذكور اما ناشئة على العائل 

ثم بعد التلقٌح تضع البٌض على اغصان العائل االولً بعد ذالك تمضً البٌوض فترة الشتاء 

 القاسً وبعدها تموت االناث والذكور وهكذا تعٌد دورة الحٌاة .



فالمن ذو دورة الحٌاة الكاملة ٌمر بنوعٌن من التكاثر العذري)جنسً التزاوجً (فً الربٌع 

والصٌف ومعضم الخرٌف ثم تكاثر تزاوجً)جنسً تزاوجً(فً اواخر الخرٌف واوائل الشتاء 

من انواع المن الذي فٌه  Alternation Ofgenerationلذالك ٌطلق علٌها تعاقب االجٌال 

 ا :تعاقب االجٌال هم

 Hualopterus pruniمن المشمش-1

 Brachyeaudus anygelacinusمن تجعد اوراق الخوخ-2

 ** Anholo cyclic*اما االنواع غٌر كاملة دورة الحٌاة*

هذه الدورة هً السائدة بٌن المن وخاصة فً المنطقة االستوائٌة وشبه االستوائٌة وحتى 

بهذه الدورة بشكل حشرة او تستمر بالتكاثر فً  المعتدلة التً الٌكون فٌه الشتا قاسٌاالسبات

الشتاء بشكل حشرة اوحورٌة وتتكاثر على عدة انواع من النباتات بشكل عذري حٌث تشكل 

 بشكل مظهر اومظهران مجنح او غٌر مجنح .

 دورة الحٌاة الغٌر الكاملة هً جزء من الدورة الكاملة ومن امثلتها من القطن او من الدفلة .

ار المن للنبات العائل بامتصاص العصارة النباتٌة بسبب كثرة اعدده لتكاثره تتلخص اضر

السرٌع ولمعٌشتها التجمعٌة ،لذالك تظهر اعراض االصابة بسرعة واصفرار االوراق ،وتوقف 

المن مثل من الجت اثناء التغذٌة  نمو النبات وذبوله فً بعض االحٌان ،كما تفرز بعض انواع

د سامة فً انسجة عائله النباتً تسبب ضعف النبات وتدهوره او موته للعابا ٌحتوي على موا

 باالضافة الى افراز المادة السكرٌة على النبات التً سبق ذكرها . فً فترة وجٌزة ،

كما ان المن ٌنقل امراض فاٌروسٌة تسبب ضعف النبات وقلة انتاجه .وفً ماٌلً النواع المن 

 فً العراق هً:

  Aphis gossypiiمن القطن-1

  Myzus persicaeمن الخوخ االخضر-2

 Aphis fabaeمن الباقالء االسود-3

 Trioxys angelicae-1  من طفٌلٌات المن 

 2-Ephedrus persicae 

 Coccinella septumpunctata-1   من المفترسات 

2-c undecim puncta  

 3-Metasyrphus corrollae 

4-chrysopa carneae 



 

 

 

 


