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  المقدمة
  

تعتبــر المعــاجم العلميــة والتكنولوجيــة المتخصصــة المختلفــة مــن مقتضــيات وســمات العصــر 

وقــد تــم تــأليف هــذه .  العلمــي الحــديث، وضــرورة مطلقــة لالتصــال بــين البــاحثين والدارســين

المعاجم من ِقَبل متخصصين في التخصصـات المتعـددة بسـبب التطـورات والتغيـرات التقنيـة 

لهائلـــة للغـــة العلـــم والتكنولوجيـــا وخاصـــة خـــالل الثالثـــين عامـــًا الماضـــية، وســـبل االنتشـــار ا

وبسـبب . والمتمثلة باستحداث العديد من المصطلحات وتطوير العديـد مـن األلفـاظ والتعـابير

تواجـــد العديـــد مـــن المعـــاجم التقنيـــة التخصصـــية فـــي الـــدول المتقدمـــة والـــذي ســـاعد فنييهـــا 

فـة وازدهـار الحضـارة الغربيـة، فإنـه ال بـد مـن تـوافر مثـل ومهندسيها وعلمائها في بنـاء المعر 

هذه المعاجم العلمية التقنية فـي الـدول العربيـة لالسـراع بـدفع لغتنـا القوميـة وحضـارتنا لتأخـذ 

مكانهــــا الطبيعــــي بــــين اللغــــات والحضــــارات األخــــرى وخاصــــة أنــــه تتــــوفر لــــدينا فــــي الوقــــت 

   .  الحاضر ذخيرة من المصطلحات باللغة العربية

  

تغطيــة شــاملة وأساســية لمصــطلحات علــوم الحشــرات ) عربــي –إنكليــزي (يقــدم هــذا المعجــم 

األكثــر اســتعماًال فــي الكتابــات العامــة  الزراعيــة والطبيــة والبيطريــة واإلدارة المتكاملــة لآلفــات

سـموم واألوساط العمليـة المتخصصـة والسـائدة فـي العديـد مـن مسـاقات علـوم وقايـة النبـات و 

وعلــوم الســالمة الصــحية وغيرهــا مــن التخصصــات، ووفقــًا لمتطلبــات ا البيولوجيــالمبيــدات و 

برامج التعليم في معظم كليات الزراعة والصيدلة والعلوم الطبيعية والطب البشـري والبيطـري 

ويستفيد من هذا المعجم مجموعـة واسـعة مـن القـراء بمختلـف متطلبـاتهم .  في الدول العربية

ى البــاحثين والعــاملين فــي مختلــف المؤسســات األكاديميــة والبحثيــة فباإلضــافة إلــ.  المعرفيــة

والصــناعية، فــإن المعجــم سيســاعد طــالب الكليــات والمعاهــد الفنيــة المختلفــة، والتــي ال تــزال 

مقرراتها باللغة اإلنكليزية، في الحصول على المقابل العربي آلالف المصطلحات التي يمر 

وأعتقـد أن .  هـم واسـتيعاب أفضـل وأسـرع للمـادة العلميـة، وفوبحثـه بها الطالب أثنـاء دراسـته

فهــم واســتيعاب أي علــم فــي العــالم العربــي لــم ولــن يتحقــق بشــكل كامــل إال عــن طريــق لغــة 

  .       الطالب والباحث أال وهي اللغة العربية
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 مصـــطلح علمـــي وفنـــي إنكليـــزي فـــي 12,400كثـــر مـــن شـــرح ألويحـــوي هـــذا المعجـــم علـــى 

العالقـة بـين الحشـرات والنباتـات، التصـنيف والتسـمية، األسـماء  :، منهاتمجاالالعديد من ال

الشائعة والعلمية للحشـرات، الحشـرات ونقـل األمـراض، جمـع وحفـظ الحشـرات، أخـذ العينـات 

تنـوع  ، الحشرات المفيدة، االفتـراس والتطفـل، إدارة اآلفـات الحشـرية،الحشرية وحصر اآلفات

، بيئـة )أناتوميـا(، التركيب الداخلي )مورفولوجيا(يب الخارجي اآلفات والتطور النوعي، الترك

وأحيائية وسلوك الحشرات، التحرك والدفاع، تربيـة الحشـرات، دورة الحيـاة، التغذيـة والتكـاثر، 

 .اإلنسان والحيوانبين والعالقة 
 
أشـــهر الكتـــب عـــداد هـــذا المعجـــم علـــى كثيـــر مـــن المصـــادر تتمثـــل فـــي إلقـــد اســـتعنت فـــي  

والمعاجم االنكليزيـة  العلمية المتخصصة والمقررة في الجامعات العربية واألجنبية، الجامعية

، باإلضــافة إلــى األســماء العلميــة والشــائعة لألنــواع الحشــرية التــي تــم اعتمادهــا التخصصــية

المصــطلحات اقتبســت عــددًا قلــيُال مــن وقــد .  ونشــرها مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة للحشــرات

والمعـروف أن هـذا المعجـم يتضـمن ".  ي مصـطلحات العلـوم الزراعيـةمعجم الشهابي ف"من 

بساتين وحراج وتربية حيوان وغيرها مـن وزينة و  وري تربةكافة مجاالت العلوم الزراعية من 

أي أنـه معجــم غيـر متخصــص بعلـم مــن العلـوم التطبيقيــة الحديثـة مثــل المجـاالت الزراعيــة، 

ـــــ ـــــة لآلف ـــــوم الحشـــــرات والمكافحـــــة المتكامل ـــــف أنواعهـــــاعل ـــــاس بعـــــض .  ات بمختل ـــــم اقتب وت

العديـد أن ال إ، "قـاموس حتـي الطبـي"و " القاموس الطبـي الموحـد"كل من من المصطلحات 

عنــــدما تتــــرجم  غيــــر نافعــــة أحيانــــاً  والمكافحــــة مــــن مصــــطلحاتها المتعلقــــة بعلــــوم الحشــــرات

ـــة إلالمصـــطلحات ا ـــة ومـــأخوذة مـــن إنكليزي أصـــلها لـــى ألفـــاظ غيـــر مشـــهورة أو غيـــر متداول

عـن الترجمـة،  ، مما يجعل من أصـلها االنكليـزي أسـهل اسـتيعاباً العربي الفصيح والقديم جداً 

وهـو لفـظ رغـم أصـالته " داء البـرداء"، على سبيل المثـال، بأنهـا Malariaحيث تترجم كلمة 

ــا"لكنــه قــديم وغيــر معــروف بالمقارنــة مــع لفــظ   والــذي أصــبح اســتخدامه شــائعاً " داء المالري

  .في كل اللغات ومعروفاً 
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لقد تم االنتباه عند جمع المصطلحات إلى مشكلة المترادفات العديـدة فـي المصـطلحات بـين 

ومع أنني أؤمن بوجود عـدة مترادفـات أو مقـابالت .  نفسه لمصطلح اإلنكليزيلمعجم وآخر 

لترجمة مصطلح واحد في وقتنا الحاضر، حيـث أنـه سـيترك مجـاًال أوسـع ) متنوعة المعاني(

مام مستعملي هذه المترادفات الختيار األفضل حسب تخصصاتهم، إال أنه ال يفضـل ذكـر أ

أمــــا فــــي حــــال عــــدم وجــــود معــــاني معربــــة للمئــــات مــــن ).  إن أمكــــن(أكثــــر مــــن متــــرادفين 

المصطلحات التي تم جمعها، فقد لجأت إلى دراسة معاني المصطلحات اإلنكليزية المتـوفرة 

 وأأو دراســة دورة حيــاة الحشــرة  )إنكليــزي –إنكليــزي (ة فــي المعــاجم اإلنكليزيــة المتخصصــ

، وحاولت جاهدًا اختيار المقابـل العربـي الجيـد واألنسـب على عوائلها األعراض التي تسببها

 .  إليفاء المعنى

  

ادّيةالعلم والمعرفة  نقل أملي أن أكون بهذا الجهد قد خدمت قضية من خالل  إلى لغتنا الضَّ

الزراعيــة  فــي المكتبــة العلميــة بصــفة عامــة، وعلــوم الحشــرات" مــيمعج"ســد ثغــرة أو نقــص 

لتطـور التقنيـة  ، والتـي تتطـور بشـكل سـريع طبقـاً بصفة خاصـة ومكافحتهاوالطبية والبيطرية 

 وٕانــي علــى يقــين أن الكثيــر مــن كتــاب البحــوث العلميــة ومــؤلفي الكتــب الزراعيــة  .الدوليــة

المنشــودة فــي البحــث عــن الترجمــة الدقيقــة ســوف يجــدون فــي هــذا المعجــم ضــالتهم  والطبيــة

وأرجو من القارىء الكريم تقديم أي نقـد أو اقتـراح .  لكثير من المصطلحات العلمية الحديثة

إن  القادمـةة فـي الطبعـ هحول ترجمـة أو تعريـب أي مصـطلح فـي هـذا المعجـم ليـتم األخـذ بـ

  .  شاء اهللا

        ... وأسأل اهللا التوفيق والسداد

                 

  وليد عبد الغني كعكه. د      

  .م 2005 ديسمبر/كانون األول  -العين       
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  عامة إيضاحات
  

 .تم ترتيب مصطلحات هذا المعجم حسب الترتيب الهجائي اإلنكليزي لمجمل الحروف -

فــإن هــذا يــؤخر ترتيبهــا )  -( فــي حالــة مصــطلح مركــب مــن كلمتــين تفصــل بينهمــا شــرطة  -

 .كلمة التي وضعت بعدها تلك الشرطةإلى أن تنتهي ال

، واســــتخدام المصــــطلحاتلتوضــــيح معــــاني بعــــض (   ) تــــم اســــتخدام القوســــان الهالليــــان  -

للفصـــل بـــين المترادفـــات للمصـــطلح الواحـــد مرتبـــة حســـب أفضـــلية تعبيرهـــا عـــن " ،"الفاصـــلة 

  . المعنى المقصود

ألسـماء العلميـة للحشـرات وفـي العديد من اال التعريف عند ترجمة وتعريب اإلبقاء على تم  -

  .ترجمة المصطلحات المتعلقة بالجمعيات والمنظمات المعنية بمختلف العلوم التخصصية

عة فـي مختلـف المجـاالت، سـواء ئتم تكرار بعض المصطلحات المتعلقـة بالمختصـرات الشـا -

ت العلمية ما كان يتعلق منها بالمصطلحات الفنية والتقنية أو بالجمعيات والهيئات والمنظما

وتالفيًا لتكرار بعـض المصـطلحات األخـرى فقـد عمـدت إلـى ذكـر الشـرح الموسـع   .والبحثية

 . راجع إليه بالرغم من إيراد شرح موجز في بعض األحيانفي موضع واحد وأحلت المُ 

.  إلـخ...ال هـوائي، ال حيـوي، ال مركـزي: لم ألجأ إلى النحت في المصـطلحات العلميـة مثـل -

الهـوائي، : ج الكلميتن لكل مصطلح لتصبحا كلمة واحدة علـى الشـكل التـاليحيث يمكن دم

الكلمـــة المنحوتـــة فـــي هـــذه الحالـــة صـــحيحة مـــن حيـــث داللـــة .  إلـــخ...الحيـــوي، المركـــزي

 .المعنى، إال أنها غير صحيحة من حيث الكتابة اإلمالئية

 . تم اعتماد التهجئة األمريكية للمصطلحات العلمية -
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  صصيةيضاحات تخإ
  
ثابـت لرتـب الحشـرات وفصـائلها، و  شـامل عـالمي أو ترتيـب من عدم وجود نظـام بالرغم -

فـــانني حاولــــت فـــي معــــالجتي لرتـــب الحشــــرات المختلفـــة أن أتبــــع أحـــدث نظــــم التقســــيم 

  .  ما نوعاً  مبسطاً  المعروفة أو المقبولة، وفي بعض األحيان استعملت تصنيفاً 

، ويعتمــد التقســيم علــى العديــد مــن الصــفات ى عــدة رتــبتــم تقســيم طائفــة الحشــرات إلــ -

.  فتوضــع الحشــرات التــي تشــترك فــي تراكيــب خاصــة فــي مجموعــة واحــدة المورفولوجيــة

آراء علماء تصنيف الحشرات في العديد من الدول فـي العـالم بالنسـبة ما تختلف  كثيراً و 

ية مـن ناحيـة تصـنيف وتسـم أو المجموعـات التصـنيفية األخـرى لى حدود بعض الرتبإ

التي تتضمنها، فكثير من الرتـب التـي تعامـل فـي هـذا المعجـم أو المجموعات  الفصائل

وفيمـــا يلـــي أورد أهـــم  .علـــى أنهـــا رتبـــة واحـــدة قـــد قســـمها بعـــض البـــاحثين الـــى رتبتـــين

بة، يْ عَ تحــت شــعبة أو ُشـــشـــعبة، : ألوليتهــا التــي تســتعمل فـــي التقســيم وفقــاً المجموعــات 

فصـيلة، تحـت فصيلة، بة، فوق يْ تَ تحت رتبة أو رُ رتبة، ة، ئفيْ وَ تحت طائفة أو طُ طائفة، 

 .عيْ وَ أو نُ  نوعس، نوع، تحت يْ نَ تحت جنس أو جُ جنس، لة، قبيلة، يْ صَ فصيلة أو فُ 

تم االستناد الى قواعد خاصة للتسمية العلمية للحشرات، وهـي القواعـد التـي حـددت فـي  -

 International Rules of Zoologicalالقواعــد الدوليــة للتســمية الحيوانيــة "

Nomenclature ــــــة ــــــة الدوليــــــة للتســــــمية الحيواني ، وفــــــي اآلراء التــــــي وضــــــعتها اللجن

International Commission on Zoological Nomenclature  . وتخـتص

  .لى ما أدناهاإهذه القواعد بصفة أساسية بتسمية المجموعات من الفصيلة 

نيــــة أو اليونانيــــة، وألســــماء هــــذه يلالتتشــــتق أســــماء المجموعــــات التقســــيمية عــــادة مــــن ا -

 :المجموعات نهايات قياسية أو موحدة، كما يلي

، فتســمى فــوق فصــيلة أبــي دقيــق " oidea–أويــديا "ينتهــي اســم فــوق الفصــيلة بــالمقطع  -

 ".Papilionoideaبابليونويديا " مثالً 

  

 ، فتســــمى فصــــيلة أبــــي دقيــــق مــــثالً " idae–ايــــدي "ينتهــــي اســــم الفصــــيلة بــــالمقطع  -
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  ".Papilionoidaeبابليونويدي "

 ، فتسمى تحت فصيلة أبي دقيـق مـثالً " inae–ايني"ينتهي اسم تحت الفصيلة بالمقطع  -

  ".Papilioninaeبابليونيني "

، فتسـمى قبيلـة الزنـابير ذات الـرؤوس المربعـة "  ini–اينـي"تنتهـي اسـم القبيلـة بـالمقطع  -

 ".Crabroniniكاربرونيني " مثالً 

ائل نــادرة الوجـود بــين قوسـين بعــد ذكـر اســم الفصـيلة، ويعنــي هـذا أنــه ال تـم ذكــر الفصـ -

 .يحتمل أن يصادفها أو يجدها جامع الحشرات العادي

،  وتكون أعطيت األجناس وتحت األجناس واألنواع وتحت األنواع أسماء التينية دائماً  -

ت األنـواع أسماء األجناس وتحت األجناس عادة أسماء مفـردة، أمـا أسـماء األنـواع وتحـ

  .لى أداة التذكير أو التأنيثإما صفات، وتتفق مع أسماء األجناس إ ما أسماء و إفهي 

سم العلمي للنوع على إلتطلق على األنواع وتحت األنواع أسماء علمية، حيث يشتمل ا -

ســم اتمل علــى شــســم الجــنس وعلــى أحــد األســماء النوعيــة، أمــا أســماء تحــت األنــواع فتا

سـم العلمـي للنـوع مـن كلمتـين، ويتركـب إليين، ولـذلك يتركـب اسـمين نـوعاالجنس وعلى 

 .سم تحت النوع من ثالث كلماتا

ســم ابحــرف كبيــر، أمــا  ســم الجــنس دائمــاً اويبــدأ ســم العلمــي بحــروف مائلــة، إلتــم طبــع ا -

 . النوع فيبدأ بحرف عادي صغير

وع، الشــخص الـذي قــام بوصــف النـوع أو تحــت النــ، أو سـم المؤلــفاســم العلمــي إليتبـع ا -

ســم المؤلــف بــين قوســين فمعنــى اذا وضــع إ و .  ســم المؤلــف بــالحروف المائلــةاوال يكتــب 

لى إونسبه ) أو تحت النوع في حالة التسمية الثالثية(هذا أن المؤلف قام بوصف النوع 

 :أحد األجناس غير الجنس الذي يتبعه حاليا، فمثالً 

- Papilio ajax Linnaeus حيـــث وصـــف : ذيلأبـــو دقيـــق األســـود ذو الجنـــاح المـــ

Linnaeus   النوعajax  لى الجنس إونسبهPapilio. 

  
 
- Diabrotica duodecimpunctata (Fabricius) خنفســـاء الخيـــار المنقطـــة  :

لـى جـنس آخـر غيـر إونسبه   duodecimpunctataالنوع  Fabriciusحيث وصف 
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 .Diabroticaلى جنس إثم نقل هذا لنوع ونسب  Diabroticaالجنس 

على التوالي،  ،.Fو  .Lلى إ Fabriciusو   Linnaeusأسماء المؤلفين  تم اختصار -

وذلك نظرًا لشهرة هذين المصنفين عالميًا ولكثرة أسماء الحشرات التـي تـم تصـنيفها مـن 

 .اقبلهم

) سم الشائع والفصـيلةإلايتبعة (سم العلمي إلتم تكرار اسم كل حشرة مرتين، أوال بذكر ا -

 ).سم العلمي والفصيلةإلبعه ايت(سم الشائع إلثم بذكر ا

بكلمـة  سم الجنس دائمـاً اسمه فيلحق اى جنس معين دون كتابة لإذا نسب أحد األنواع إ -

.  Gomphusيــدل علــى نــوع مــن أنــواع الجــنس " .Gomphus sp"، فمــثال ".sp"نــوع 

 ذا كتبـت مـثالً إ، فـ".spp"لى الجنس أكثر من نوع واحد فتلحـق بكلمـة أنـواع إذا نسب إ و 

"Gomphus spp. " لدل ذلك على نوعين أو أكثر من جنسGomphus. 

لــى حشــرات تنتمــي ألكثــر مــن رتبــة إشــارة إلل" bugبقــة "و " flyذبابــة "اســتعملت كلمتــا  -

ــ.  واحــدة مثــل الذبابــة الســوداء (ســم الحشــرة اتبــت كلمــة ذبابــة كجــزء مســتقل مــن كذا إف

black fly وذبابة الخيل ،horse fly (ابعـة لرتبـة الحشـرات ذات لكانت هذه الحشـرة ت

 flyذا كتبــت كلمــة إأمــا .  true fliesأو رتبــة الــذباب الحقيقــي  Dipteraالجنــاحين 

متصلة باسم الصفة المعطاة للحشرة لدّل ذلك على أن الحشرة تنتمـي لرتبـة أخـرى غيـر 

  الــدبور المنشــاري العقربــي أو الصــندل الغشــائي العقربــي مثــل(رتبــة ذات الجنــاحين 

scorpion sawfly  الرعاشـــات الكبيـــرةو dragonfly  .(ن البـــق الحقيقـــي إوكـــذلك فـــ

true bugs  التابع لرتبة الحشرات نصفية األجنحة، تكتب فيـه كلمـةbug  مسـتقلة عـن

، والبقـة water bug، والبقـة المائيـة damsel bugمثـل البقـة الصـغيرة (سـم الحشـرة ا

 bugلرتـــب الخـــرى فتكتـــب كلمـــة بالنســـبة ل، أمـــا )stink bugذات الرائحـــة الكريهـــة 

التابعــة لرتبــة الحشــرات غمديــة  ladybugمثــل (متصــلة باســم الصــفة المعطــاة للحشــرة 

 ).Homopteraالتابعة لرتبة الحشرات  mealybugو ، Coleoptera األجنحة

لـــى فصـــيلة أنثومايزيـــدي إســـميت بعـــض الفصـــائل حســـب جـــذور أســـمائها، فقـــد أشـــير  -

Anthomyzidae   مايزيد بذباب األنثوAnthomyzid flies.  

، رتيب الفصائل ضـمن الرتبـة الواحـدةلتقسيم الرتب وت على مصادر متعددة تم االعتماد -
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 : التاليل كما هو موضح في الجدو 
 

  Reference    المرجع   Insects  Order      رتبة الحشرات

 ,Collembola Lubbock (1873), Mills (1934) ذوات الذنب القافز
Scott (1961), Maynard (1951) 
 

 Protura Ewing (1940), Tuxen (1964) أولية الذنب 
  

 Diplura Paclt (1957), Smith (1970) ثنائية الذنب 
 

ذوات الذنب 

 الشعري

Thysanura Lubbock (1873), Remington 
(1954), Paclt (1957) 
 

 Ephemeroptera Edmunds (1976), McCafferty and ذباب مايو
Edmunds (1979), Borror et al. 
(1979) 
 

أو  الرعاشات

 اليعسوبيات

Odonata Muttkowski (1910), Munz 
(1919), Needham and Westfall 
(1955), Fraser (1957), Gloyd and 
Wright (1959), Johnson and 
Westfall (1970), Borror et al. 
(1979) 
 

منثنية أو مطوية 

 األجنحة

Plecoptera Needham and Claassen (1925), 
Claassen (1931), Gaufin et al. 
(1972), Baumann (1975), Borror 
et al. (1979) 

 ,Orthoptera Hebard (1917), Blatchley (1920) األجنحةمستقيمة 
Morse (1920), Uvarov (1928), 
Walker (1963), Cantrell (1968), 
Kamp (1973), Borror et al. (1979) 
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  Referenceالمرجع           Insects  Order      رتبة الحشرات   

 األجنحةمستقيمة 

 الجارية

Dictyoptera Rehn (1950, 1951), Hebard 
(1917, 1934), McKittrick (1964), 
Cantrell (1968), Borror et al. 
(1979) 
 

 ,Dermaptera Blatchley (1920), Giles (1963) جلدية األجنحة
Popham (1965a, b), Cantrell 
(1968), Gurney (1972), Borror et 
al. (1979) 
 

 Isoptera Behnke (1977), Krishna and متساوية األجنحة
Weesner (1969-1970), Snyder 
(1949, 1954), Weesner (19657), 
Borror et al. (1979) 
 

 .Embioptera Ross (1944, 1970), Borror et al غازالت األعشاش
(1979) 
 

 ,Zoraptera Caudell (1920), Gurney (1938) األجنحة دقيقة
Riegel and Ferguson (1960), 
Borror et al. (1979) 
 

 ,Psocoptera Banks (1929), Pearman (1936) الكتبالقلف و  قمل
Smithers (1967, 1972), Borror et 
al. (1979) 
  

 Mallophaga Kellogg (1899), Hopkins and القمل القارض
Clay (1952), Emerson (1964), 
Borror et al. (1979) 
 

 Anoplura Ferris (1951), Kim & Ludwing القمل الماص
(1978), Borror et al. (1979) 
 

 ,Thysanoptera Watson (1923), Moulton (1911) األجنحةهدبية 
Baily (1957), Borror et al. (1979) 
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  Referenceالمرجع                       Insects Order رتبة الحشرات   

  األجنحةنصفية 

 رتبة تشتمل على(

متشابهة األجنحة 

غير رتبة و 

  )متجانسة األجنحة

Hemiptera 
(Including 
Homoptera and 
Heteroptera) 

Oman (1949), Parshley (1925), 
Usinger (1943), Miller (1956), 
China and Miller (1956), Drake 
and Ruhoff (1965), Metcalf (1962-
1963), Evans (1963), DeCoursey 
(1971), Wade (1966), DeLong 
(1971),  Herring and Ashloch 
(1971), Smith (1972), Young 
(1977), Borror et al. (1979) 
 

 Neuroptera Carpenter (1940), Fooeschner شبكية األجنحة
(1947), Peterson (1951), Parfin 
(1952), Bickley and MacLead 
(1956), Throne (1971a, b), Borror 
et al. (1979) 
  

 ,Coleoptera Hatch (1927), Bradley (1930) غمدية األجنحة
Peterson (1951), Leach and 
Chandler (1956), Arnett (1958, 
1967), Crowson (1960, 1968), 
Borror et al. (1979) 
 

 Strepsiptera Pierce (1909, 1964), Bohart األجنحةملتوية 
(1941), Ulrich (1966), Johnson 
(1976), Borror et al. (1979) 
 

 Mecoptera  Carpenter (1931), Tillyard الذباب العقربي
(1935), Byers (1965, 1974), 
Webb et al. (1975), Borror et al. 
(1979) 
 

 ,Trichoptera Betten (1934), Ross (1944, 1967) األجنحةشعرية 
Denning (1956), Wiggins (1977), 
Borror et al. (1979) 
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  Referenceالمرجع                       Insects Order رتبة الحشرات   

 Lepidoptera Comstock (1927), McDunnough حرشفية األجنحة
(1938-1939), Clark and Clark 
(1951), Dominick (1972), 
Common (1975), Emmel (1975), 
Watson and Walley (1975), 
Borror et al. (1979), Miller 
(1992) 
 

 Diptera Aldrich (1905), Brues and  ثنائية األجنحة
Melander (1932), Curran (1934), 
Wirth and Stone (1956), Oldryod 
(1964), Stone et al. (1965), 
Borror et al. (1979) 
 

 ,Siphonaptera Hopkins and Rothschild (1953 خافية األجنحة
1962), Lewis (1972-1975), 
Rothschild (1975), Borror et al. 
(1979) 
 

 Hymenoptera Peterson (1948), Muesebeck غشائية األجنحة
(1951-1967), Richards (1956), 
Malyshey (1968), Townes (1969), 
Wilson (1971), Borror et al. 
(1979) 
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A 
24 © Registration  س( 24التسجيل (  

ـــــى (  Special Local Needأنظـــــر إل

Registration(  

-a نهاية تصنيفية تدل على أن جنس الكائن مؤنث 

a.i (Active Ingredient)  مادة فعالة  

للمادة السامة وتختلف نسبتها في تعبير مختصر (

وال تصلح هذه المادة ات التجارية، مستحضر المبيد

بيق في مكافحة اآلفات بالصورة التي توجد للتط

عليها، وذلك من ناحية األمان والتخزين والداول 

 )واالستخدام والفعالية

AAV (Akabane and Aino    
Viruses) –  
Bunyaviridae 

   فيروس أكابان وٕاينو

 - )Akabane and Aino Virusesأنظــر (

  فصيلة

Abandoned farm مزرعة مهجورة  

Abasia ية ال    خطو، الّالِخْطوَّ

 )عدم القدرة على المشي(

Abate يخفض، يخمد  

Abatement of a pest  أعداد اآلفة خمود أو انخفاض  

Abbreviated wireworm – 
Hyplithus abbreviatus (Say) – 
Elateridae 

  السلكيةالمختزلة دودة ال
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Abdomen 
 
 
 
 
 
 

  بطن 

حــتفظ حلقــات ، وتالمنطقــة الثالثــة مــن جســم الحشــرة(

ـــــــث تكـــــــّون ترجاتهـــــــا  ـــــــي حي ـــــــبطن بتركيبهـــــــا الحلق ال

واســـترناتها عبـــارة عـــن صـــفائح غيـــر مقســـمة غالبـــًا، 

 وقــــد يحــــدث التحــــور فــــي بعــــض الحلقــــات األماميــــة

والخلفيــــة مــــن الــــبطن خاصــــة الحلقــــة األخيــــرة التــــي 

  )تحمل األعضاء التناسلية الخارجية

Abdominal appendages  زوائد بطنية  

يـــة أو ثانويـــة فــي الحشـــرات، حيـــث تحمـــل زوائــد أول(

كل حلقة بطنية في الطور الجنيني زوجًا من الزوائد 

  )المفصلية عدا الدبر فهو خال من الزوائد

Abdominal endoskeleton  داخليلبطن الاهيكل   

يســـــــتعمل كوضـــــــع التصـــــــال العضـــــــالت الطوليـــــــة (

والظهريــة البطنيــة، والعضــالت الخاصــة بآلــة وضــع 

 )لسفادالبيض وآلة ا

Abdominal ganglia عقد عصبية بطنية  

توجد في قاع كل حلقـة بطنيـة أو صـدرية، وتتصـل (

مــع بعضــها بواســطة زوج مــن الــروابط العصــبية تبــدأ 

من الحلقة الخلفية التالية للعقدة تحت المريئية، وهي 

 ventral nerveجزء مـن الحبـل العصـبي البطنـي 

cord(  

Abdominal muscles نالبطت عضال  

: مـــن عضـــالت الـــبطن وتقســـم إلـــى ثـــالث مجـــاميع(

 )عضالت طولية وجانبية ومستعرضة

Abdominal sympathetic nerves األعصاب السمبثاوية البطنية  

Abductor muscle عضلة مبعدة  
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Abgrallaspis ithacae (Ferris) –  
Hemlock scale –  
Diaspididae 

 حشرة شجر الّشوكران القشرية

Abiotic حياتي ال   

العوامـــــل غيـــــر الحيـــــة مثـــــل الـــــريح والمـــــاء ودرجـــــة (

  )bioticأنظر  – الحرارة ونوع التربة وتركيبها

Abiotic factor  عامل بيئي فيزيائيأحيائيعامل غير ،  

عامـــــل بيئـــــي غيـــــر حـــــي، مثـــــل الحـــــرارة والرطوبـــــة (

، إلــخ....وعوامــل التربــة والمــاء والمــواد الالعضــوية 

تـؤثر علـى الكـائن  ئية التي ومن العوائل عير األحيا

درجــة الحــرارة ونســبة الرطوبــة ودرجــة تركيــز : الحــي

، والعوامـــــل الكيميائيـــــة pHأيونـــــات الهيـــــدروجين أو 

يزيائيـــة األخـــرى التـــي تـــؤثر علـــى الكـــائن الحـــي، فوال

 ) Biotic factorsأنظر 

Abraded  منكشط  

 )الخشن أو المخدوشأو السطح غير المصقول (

Absolute estimate تقدير مطلق  

هــــدف تحديـــد العــــدد الفعلــــي بتقـــدير كثافــــة العشـــيرة (

للحشــــرات فــــي عشــــيرة معينــــة فــــي مســــاحة أو وحــــدة 

  )معّينةموطن 

Absolute humidity رطوبة مطلقة 

Absolute method  المطلق" التعداد"طريقة التقدير  

المستخدمة في حصر اآلفات الحشرية ائق من الطر (

  )absolute estimateأنظر  –

Absolute zero  سنتيغراد 273.20-(درجة الصفر المطلق( 
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Absorb  يمتص  

ينفــــــــع فــــــــي أو يتخلــــــــل أو ينفــــــــذ إليــــــــه الســــــــائل أو (

 )المسحوق

Absorbable  لالمتصاصقابل 

Absorbance امتصاص  

Absorbed dose جرعة ممتصة 

Absorbed energy طاقة ممتصة 

Absorbing power قدرة االمتصاص 

Absorptimetry مقياس االمتصاصية 

Absorption امتصاص  

غــذاء مهضــوم أو مــاء، وتمــتص نــواتج الهضــم فــي (

المعــي األوســط، وبنطــاق ضــيق فــي المعــي الخلفــي، 

  )حيث يعاد امتصاص بعض المركبات

Absorption action فعل امتصاصي  

Absorption band  حزام ماصشريط أو 

Absorption region صمنطقة امتصا  

ABT (Anaerobic Biological 
Treatment) 

 ال هوائيةحيوّية معالجة 

Acacia psyllid – 
Acizzia uncatoides (Ferris &  
Klyver) – Psyllidae 

 بسيال األكاسيا
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Acalymma trivittatum 
(Mannerheim) – 
Western striped cucumber beetle – 
Chrysomelidae 

 غربيةخنفساء الخيار المخططة ال

Acalymma vittatum (F.) –  
Striped cucumber beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المخططة 

Acalyptratae – 
Acalyptrate muscoid flies – 
Schizophora – 
Cyclorrhapha – Diptera 

  –أكاليبتراتيقطاع 

   –الغشائي الذباب عديم الفص

 رتبة  –تحت رتبة  – قسم

Acalyptrate muscoid flies  الغشائي الذباب عديم الفص   

 )Acalyptrataeأنظر (

Acanaloniidae  
(Amphiscepidae) – 
Acanaloniid planthoppers – 
Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  أكانالونييدي  فصيلة

   –) أمفيسيبيدي(

   –قافزات النباتات أكانالونييد 

 رتبة – تحت رتبة – فوق فصيلة

Acanoloniid planthoppers  قافزات النباتات أكانالونايدي   

 ) Acanaloniidaeأنظر (

Acanthametropod-inae  
(rare subfamily) – 
Siphlonuridae – Ephermeroptera 

   تحت فصيلة ذباب مايو أكانثاميتروبوديني

  رتبة -فصيلة  –) تحت فصيلة نادرة(

Acanthametropus – 
Acanthametropodinae – 
Siphlonuridae  

  –جنس ذباب مايو أكانثاميتروبوس 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Acanthiidae  
(Cimicidae, Clinocoridae) –    
Bed bugs – Geocorizae –  
Heteroptera –  Hemiptera 

  أكانثييدي  فصيلة

  –) سيميسيدي، كالينوكوريدي(

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة  –بق الفراش 
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Acanthocerinae – 
Scarabaeidae   

    –تحت فصيلة الجعال أكانثوسيريني 

  فصيلة

Acantholepis frauenfeldi  Mayer – 
Plant ant – Formicidae 

  نمل النباتات

Acantholyda erythrocephala (L.)–  
Pine false webworm –  
Pamphiliidae 

الناســــــــجة، "دودة الصــــــــنوبر المزيفــــــــة الغازلــــــــة 

   "العنكبوتية

Acanthomyops claviger (Roger) – 
Smaller yellow ant – Formicidae 

 النمل األصفر الصغير

Acanthomyops interiectus (Mayr)– 
Larger yellow ant – Formicidae 

 النمل األصفر الكبير

Acanthopteroctetid moths   فراشات األكانثوبتيروكتيتيد  

  )Acanthopteroctetidaeأنظر (

Acanthopteroctet-idae– 
Acanthopteroctetid moths – 
Eriocranioidea – Lepidoptera 

  –فصيلة أكانثوبتيروكتيتيدي

 رتبة  –فوق فصيلة  –األكانثوبتيروكتيتيد  فراشات

Acanthoscelides obtectus (Say) – 
Bean weevil – Bruchidae 

 سوسة الفول

Acanthoscelides obtectus (Say) –  
Dried bean beetle –  
Bruchidae 

 خنفساء الفاصولياء الجافة

Acanthotermitini – 
Macrotermitidae –  
Fontanella  

  –قبيلة النمل األبيض أكانثوترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة  

Acaricides  َم لَ مبيد ح  

 )المبيد المستخدم لمكافحة الحلم(

Acartophthalmid flies   فثالميدذباب األكارتو   

 )Acartophthalmididaeأنظر (
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Acartophthalmidae  
(Clusiidae in part; rare family) – 
Acartophthalmid flies – 
Acalyptratae – Diptera 

  يديا فصيلة أكارتوفثالم

  – )جزء من كالسييدي، فصيلة نادرة(

  رتبة –قطاع   –ذباب األكارتوفثالميد 

Accelerating training ريب سريعتد 

Accelerating vocational training تدريب مهني سريع 

Acceleration of maturation إسراع النضج 

Acceptability مستساغ، مقبول 

Acceptable Daily Intake (ADI)  هيومي مسموح بتناول حدّ ، يومي مقبولمدخول 

Acceptable intake  
(for subchronic and chronic 
exposure) 

  مدخول مقبول

 )خاص بالتعرض المزمن وتحت المزمن(

Acceptable quality level مستوى جودة مقبول 

Acceptable reliability level  مقبولمعتمد مستوى  

Acceptable risk خطر مقبول 

Acceptance boundary حّد القبول 

Acceptance inspection فحص القبول 

Acceptance test لقبولاختبار ا 

Acceptance threshold حد حرج للتنبيه  

Acceptor control  ُِبلقْ ستَ سيطرة الم 

Accessory إضافي ملحق 
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Accessory cause  إضافيسبب 

Accessory cell خلية إضافية  

خليــــة مقفلــــة فــــي الجنــــاح األمــــامي فــــي الحشــــرات (

حرشــفة األجنحــة، وتتكــون باتحـــاد فــرعين مــن فـــروع 

  )العرق الكعبري

Accessory food factor الطعام اإلضافي مل اع 

Accessory gland, male accessory 
gland 

  غدة إضافية أو زائدة أو مساعدة

غـــدد مخاطيـــة تفـــتح فـــي القنـــاة : فـــي ذكـــر الحشـــرة(

زوج مـن الغـدد تفـتح فـي : فـي أنثـى الحشـرة.  القاذفة

أسـترنة الحلقـة البطنيــة التاسـعة، وتفــرز مـواد الصــقة 

  )د لتغطية أو تكييس البيضأو موا

Accessory lobe فص إضافي 

Accessory pulsating organ عضو نابض إضافي، قلب مساعد  

عضو كيسي الشكل يوجد فـي بعـض الحشـرات فـي (

مناطق مختلفـة مـن الجسـم وهـي تنـبض مسـتقلة عـن 

القلـــب، وتعمـــل علـــى إحـــداث دورة دمويـــة فـــي زوائـــد 

واألجنحــــــة جســــــم الحشــــــرة مثــــــل قــــــرون االستشــــــعار 

  )واألرجل

Accessory testis خصية زائدة 

Accessory vein عرق إضافي  

فـــرع إضـــافي ألحـــد عـــروق الجنـــاح الطوليـــة، وهـــو (

آخــر العــروق فــي المنطقــة الخلفيــة للجنــاح األمــامي 

  )في بعض الحشرات غشائية األجنحة

Accident حادثة 
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Accidental exposure غير مقصود، تعرض عرضي تعرض 

Accidental misapplication  غير مقصود(عرضي  استخدامسوء(   

لمبيد خـاطىء لمكـان مـا، او  غير مقصود استخدام(

اســــتخدام كميــــة غيــــر مناســــبة للمبيــــد لمكافحــــة آفــــة 

 )مذكورة في بطاقة البيانات

Accidental misapplication  عرضي  استخدامسوء 

Accidental myiasis  تدويد عرضي  

العامــل العرضــي للتدويــد حينمــا يبتلــع  وتتمثــل حالــة(

 Muscaبــــــيض أو يرقــــــات الذبابــــــة المنزليــــــة 

domestica  أو ذبابــــة اللحــــمSarcophaga  مــــع

 )الغذاء، وتبقى حية في القناة الهضمية

Accidental residue  عرضيةبقايا 

Accidental sampling عينة عرضية 

Accidental, incidental, or stray 
parasitism 

  تطفل عرضي

نمــوذج مــن التطفــل الــذي فيــه يــرتبط الطفيــل بعائــل (

  ) ال عالقة له به عادة

Acclimation  تأقلم  

ــــــائي يحــــــدث للكــــــائن الحــــــي نتيجــــــة ( ــــــر بيوكيمي تغي

تعرضـــــه لظـــــروف بيئيـــــة جديـــــدة حتـــــى يـــــتمكن مـــــن 

  )مقاومة تلك الظروف

Acclimatization أقلمة 

ACCP (Agricultural Chemicals of 
Crop Persistence) 

 كيماويات زراعية ثابتة على المحاصيل
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Accumulate  يتراكم  

مثـل التربـة  نفسـها استمرار تزايد الكمية في المنطقة(

 )أو أنسجة نبات أو حيوان

Acephalic بدون محفظة رأس متصلبة واضحة  

ـــذات ( ـــة ل كمـــا فـــي الكثيـــر مـــن األطـــوار غيـــر الكامل

  )الجناحين

Acephalous  عديمة الرأس  

 )Acephalicأنظر (

Aceratagallia sanguinolenta 
(Provancher) –  
Clover leafhopper –  
Cicadellidae 

 البرسيم أوراق  نطاط

Acerentomid proturan أولية الذنب  سيرينتوماحشرة األ  

  )  Acerentomidaeأنظر (

Acerentomidae – 
Acerentomid proturan –  
Protura 

  –يدي مفصيلة أسيرينتو 

  رتبة  –ميد أسيرينتو حشرات أولية الذنب 

Aceria 
(Eriophyes)  

 Aceriaَحَلم ال جنس

  )Eriophyesيستعمل أيضًا الجنس (

Acetylcholine أسيتيل كولين  

اإلشارات العصـبية بـين تنقل  مادة كيميائية عصبية(

والعضـــالت واألعضـــاء الحســـية وغيرهـــا األعصـــاب 

مـــــادة هـــــذه الخمـــــد أنـــــزيم ي، ويوجـــــد مـــــن األعصـــــاب

أنظـــــــر  –  ليســـــــمح لإلشـــــــارات العصـــــــبية بـــــــالوقوف

 )Acetylcholinesteraseتعريف 
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Acetylcholinesterase  أنزيم األسيتيل كولين استيريز  

أنــزيم يخمــد مــادة أو أنــزيم األســيتيل كــولين ليســمح (

وتوقــــــف المبيــــــدات . لإلشــــــارات العصــــــبية بــــــالوقوف

األســـتيل كـــولين  الفوســـفورية والكارباماتيـــة فعـــل أنـــزيم

اســـــتيريز مســـــببة خســــــارة فـــــي الــــــتحكم فـــــي وظيفــــــة 

 )العصب

Achaea janata (L.) – 
Croton caterpillar – Noctuidae 

 أبو دقيق َحّب الملوك

Achatina fulica Bowdich –  
Giant african snail –  
Achatinidae 

 الحلزون األفريقي الضخم

Achatinid snails – 
Achatinidae –  
Stylommatophora 

   –قواقع األكاتينيد 

  رتبة –فصيلة 

Achatinidae –  
Achatinid Snails –  
Stylommatophora 

   –فصيلة أكاتينيدي 

  رتبة –قواقع األكاتينيد 

Achatodes zeae (Harris) –  
Elder shoot borer – Noctuidae 

 ثاقبة أغصان الَخمان أو الَبَلسان

Achemon sphinx – 
Eumorpha achemon (Drury) – 
Sphingidae 

 أشيمون" سفينكس"أبو الهول 

Achemon sphinx   moth – 
Pholus achemon (Drury) – 
Sphingidae 

 دودة أبي الهول أشمون

Acherontia atropos L.; A. styx 
Westw. –  
Death’s head hawk – Sphingidae 

 دودة ورق السمسم، سفينكس السمسم

Acheta domestica (L.) – 
European house cricket, house   
cricket – Gryllidae 

 صرصور الحقل األليف



 

30

Achilid planthoppers  قافزات النباتات أجيليد   

 )Achilidaeأنظر (

Achilidae – 
Achilid  planthoppers –  
Fulgoroidea –  
Homoptera – Hemiptera 

  –أجيليدي فصيلة

تحـت رتبـة  – فـوق فصـيلة –ات أجيليد قافزات النبات

 رتبة  –

Achroia grisella (F.) –  
Lesser wax moth – Pyralidae 

 فراشة الشمع الصغرى

Achyra rantalis (Guenée) –  
Garden webworm – Pyralidae 

ـــــــــــة أو "دودة ورق الحـــــــــــدائق الناســـــــــــجة  الغازل

 "العنكبوتية

Acid gland  غدة حمضية، غدة السم  

  )د في آلة اللسع للنحل والزنابيرتوج(

Acid phosphatase أحد األنزيمات المحللة  

Acidic  حامضي  

تشـــير إلــــى المحلـــول أو المــــادة ذات رقـــم حموضــــة (

pH  7أقل من(  

Acidifier  المادة المحمضة  

ــــ ( أو  pHمـــادة إضـــافية تســـتخدم لتخفـــيض درجـــة ال

وعــــادة . حيــــث يخلــــط المــــاء مــــع المبيــــد ،الحموضــــة

ل المبيد بشكل أبطـأ إذا كانـت ميـاه الـرش مائلـة يتحل

ويشار إلـى عبـارة المـواد المحمضـة . قليًال للحموضة

Acidifier  إلــــــــى أنهــــــــاAcidulators  أو المــــــــواد

  )التي تحمض السوائل

Acidogona melanura (Loew) – 
Melanura fruit fly – Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة ميالنيورا

Acidophil امضيصباغ ح 
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Acidulator  أنظر تعريفAcidifier المادة المحمضة  

Acinopterus angulatus Lawson – 
Angulate leafhopper – Cicadellidae 

  ذو الزوايا، النطاط الُمزوَّى" قافز األوراق"نطاط ال

Acitrinus citrinus – 
Chalcididae 
 

ــــة  األجنحــــة ةشــــائيحشــــرة غ ــــى حشــــرة متطفل عل

 Lepidosaphesالمحاريـة " والحالمـ"الحمضيات 
beckii 

Acizzia uncatoides (Ferris & 
Klyver) – Acacia psyllid – Psyllidae 

 بسيال األكاسيا

Aclerdid scales  حشرات األكليرديد القشرية  

  Clerdidae)أنظر (

Aclerdidae – 
Aclerdid scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

   –دي أكليردي فصيلة

تحـت  – فـوق فصـيلة –حشرات األكليرديد  القشـرية 

  رتبة –رتبة 

Acleris gloverana (Walsingham) – 
Western blackheaded budworm – 
Tortricidae 

 دودة البراعم الغربية ذات الرأس األسود

Acleris minuta (Robinson) – 
Yellowheaded fireworm – 
Tortricidae 

 ذات الرأس األصفر" اللماعة"ة الفراشة البراق

Acone eyes  عيون عديمة المخروط  

ـــا المخـــروط الشـــفافة إفـــرازات بصـــورة ( ال تفـــرز خالي

ســــائلة أو مــــادة بلوريــــة، كمــــا فــــي الحشــــرات جلديــــة 

  )ونصفية األجنحة

Acontia dacia Druce – 
Brown cotton leafworm – Noctuidae 

 دودة أوراق القطن البنية

Acontiinae – 
Noctuidae –  
Lepidoptera 

   –فراشات أكونتييني  فصيلةتحت 

  رتبة –فصيلة 
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Acordulecerid sawflies   المنشاريةأكورديوليسيريد زنابير   

 )Acorduleceridaeأنظر (

Acorduleceridae  
(Pergidae; rare  family) – 
Acordulecerid sawflies – 
Tenthredinoidea –  
Hymenoptera 

  أكورديلسيريد صيلة ف

  – )فصيلة نادرةبرجيدي، (

  –المنشارية أكورديوليسيريد زنابير 

  رتبة –فوق فصيلة 

Acorn ثمار البلوط 

Acorn and nut weevils ــــــة أو الســــــوس ــــــار النموذجي ــــــافس ذات المنق الخن

  األصلي

      )Curculioninaeأنظر (

Acoustical communication اتصال سمعي 

Acquired characters صفات مكتسبة  

صـــفات ال تـــورث بـــل يكتســـبها الكـــائن الحـــي أثنـــاء (

  )حياته

Acragid moths   فراشات األكراجيد  

    )Acragidaeأنظر (

Acragidae  
(Dalceridae; rare family) – 
Acragid moths –  
Zygaenoidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة أكراجيدي 

  –) فصيلة نادرةدالسيريدي، (

   –فوق فصيلة  –ات األكراجيد فراش

  تبةر 

Acrididae  
(Locustidae) – 
Short-horned grasshoppers – 
Acridoidea –  
Orthoptera 

  أكريديدي  فصيلة

   –) لوكاستيدي(

   –ذات القرون القصيرة أو الجراد  النطاطات

  رتبة  –فوق فصيلة 
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Acridinae – 
Acrididae 

ت ذات الوجـــه النطاطـــاأو  تحـــت فصـــيلة أكريـــديني

   –المائل 

  فصيلة

Acridoidea – 
Caelifera – Orthoptera 

   –فوق فصيلة نطاطات أكريدويديا 

 رتبة –تحت رتبة 

Acrobasis betulella Huist –  
Birch tubemaker – Pyralidae 

 "شجر القضبان"صانع أنفاق خشب البتوال 

Acrobasis comptonielia Hulst – 
Sweetfern leaf casebearer –  
Pyralidae 

ــــة  ــــة"مغلف ــــاس " حامل ــــو أكي ــــرَخْس الحل أوراق السَّ

 "السرخس أو الُخْنَشار"

Acrobasis demotella Grote –  
Walnut shoot moth –  
Pyralidae 

 أغصان الجوز" دودة"فراشة 

Acrobasis indigenella  (Zeller) –  
Leaf crumpler –  
Pyralidae 

  وراقُمَجّعدة األ فراشة 
 

Acrobasis juglandis (LeBaron) –  
Pecan leaf casebearer –  
Pyralidae 

 أوراق الَبّقان األمريكي" حاملة"مغلفة 

Acrobasis noctuana Hubner –  
Pear flower bud borer –  
Pyralidae 

  أزهار األجاص" حفار"دودة براعم 

Acrobasis nuxvorella Neunzig –  
Pecan nut casebearer –  
Pyralidae 

 ثمار الَبّقان األمريكي" حاملة"مغلفة 

Acrobasis vaccinii Riley –  
Cranberry fruitworm – Pyralidae 

 "كرانبيري"دودة ثمار التوت البري 
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Acroceratidae  
(Acroceridae, Cyrtidae, Henopidae, 
Oncodidae; rare family) – 
Small-headed flies – Asiloidea – 
Diptera 

  أكروسيراتيدي فصيلة 

ــــدي، ( ــــدي، أونكودي أكروســــيريدي، ســــيرتيدي، هينوبي

  –) فصيلة نادرة

 رتبة  –فوق فصيلة  –الصغير الذباب ذو الرأس

Acroceridae 
(Acroceratidae, Cyrtidae,  
Henopidae, Oncodidae;  
rare family) – 
Small-headed flies –  
Asiloidea – 
Diptera 

  األكروسيريدي  لة ذبابفصي

  أكروسيراتيدي، سيرتيدي، هينوبيدي، أونكوديدي، (

   –الصغير الذباب ذو الرأس –) فصيلة نادرة

 رتبة  – فوق فصيلة

Acrodermatitis enteropathica التهاب جلد األطراف  

Acrolepiid moths الديدان الناسجة الحافرة   

  )Acrolepiidaeأنظر (

Acrolepiidae  
(Yponomeutidae in part) – 
Acrolepiid moths – 
Yponomeutoidea – Lepidoptera 

  أكروليبادي  فصيلة

  –) جزء من يوبونوميوتيدي(

  رتبة – فوق فصيلة -الديدان الناسجة الحافرة 

Acrolepiopsis assectella (Zeller) – 
Leek moth – Acrolepiidae 

  الُكرّاثشة نبات فرا

Acron  فمزائدة 

Acronicta americana (Harris) –  
American dagger moth –  
Noctuidae 

 الُكــرّاثشــة نبــات فرا، الفراشــة الخنجريــة األمريكيــة

 األمريكية 

Acronicta lepusculina Guenée –  
Cottonwood dagger moth – 
Noctuidae 

 فراشة خشب القطن الخنجرية

Acronicta oblinita (J.E. Smith) –  
Smeared dagger moth –  
Noctuidae 

 الفراشة الخنجرية الملطخة أو اللزجة
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Acrosome مقدمة الحيوان المنوي 

Acrostemum hilare (Say) –  
Green stink bug –  
Pentatomidae 

 "ذات الرائحة الكريهة"البقة الخضراء الُمْنتنة 

Acrosternite قمة األسترنة  

 )جزء خلفي لالسترنة(

Acrostichal bristles شويكات ترجية أو ظهرية  

شــــويكات صــــغيرة ممتــــدة فــــي وســــط ترجــــة العقلــــة (

  )الصدرية الوسطى

Acrotergite قمة الترجة، الجزء الخلفي للترجة  

الجـــزء األمـــامي قبـــل الضـــلعي مـــن صـــفيحة الترجـــة (

  )في الحلقة الثانية

Acrotrophic ذو خاليا غذائية طرفية، فريع مبيض 

Acrotrophic egg tube أنبوبة مبيضية ذات خاليا مغذية طرفية  

نـوع مـن أنابيـب البـيض تكـون فيهـا الخاليـا المغذيـة (

  )في الغرفة القمية

Acrotrophic ovarioles أنابيب مبيضية ذات خاليا مغذية طرفية 

ACSP (Agricultural Chemicals of 
Soil Persistence) 

 بةزراعية ثابتة في التر ئيات ايكيم

Actebia fennica (Tauscher) –  
Black army cutworm –  
Noctuidae 

 المدرعة السوداء" القاطعة"الدودة القارضة 

Actenopsylla – 
Pulicinae –  
Pulicidae  

   –جنس براغيث  أكتينوبسيلال 

 فصيلة -تحت فصيلة 
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Acteris variana (Fernald) –  
Eastern blackheaded budworm – 
Tortricidae 

 دودة البراعم الشرقية ذات الرأس األسود

Actias luna (L.) –  
Luna moth – 
Saturniidae 

 فراشة لونا

Actin خيوط األكتين، بروتين عضلي 

Action potential جهد العمل، الجهد الفعال  

فرق الجهد علـى الغشـاء العصـبي النـاتج مـن وجـود (

لموجــــــب ، ويســــــمى أحيانــــــًا بالجهــــــد اتنبيــــــه عصــــــبي

Positive potential   أو الجهد الشوكيSpike 

potential - أنظر تعريف المصطلحين (  

Action threshold (in pest control)  في مكافحة اآلفة(حد أو عتبة الفعل (  

مســتوى ضــرر اآلفــة أو إصــابة اآلفــة التــي تتطلــب (

  )اتخاذ خطوات في عملية المكافحة

Activation center يطيمركز تنش 

Activator  مادة منشطة أو تنشيطية  

مادة إضافية تزيد من نشـاط أو فعاليـة المبيـد وذلـك (

عن طريق خفـض التـوتر السـطحي للمبيـد أو تسـريع 

نفاذيـة المبيــد مــن خــالل مــادة الكيوتيكــل الحشــرية أو 

 )النباتية

Active immunity المناعة الفاعلة  

Active Ingredients (a.i.) عال للمادة الجوهر الف  

المادة الفعالة في مستحضر المبيد التي تتلف اآلفة (

 )المرغوب مكافحتها أو تؤدي وظيفة مرغوبة
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Active transport نقل فعال 

Actomyosin  بروتين عضلي  

 )بروتين يتكون نتيجة ارتباط األكتين بالمايوسين(

Aculea  
(pl. Aculeae) 

  شويكة جناحية صغيرة 

ريــــــة الشــــــكل توجــــــد علــــــى أجنحــــــة شــــــعرة دقيقــــــة إب(

  )الحشرات حرشفية األجنحة

Aculeate  ذو آلــــة لســــع أو حمــــة فــــي الحشــــرات غشــــائية

األجنحــــــة، أو ذو شــــــويكات علــــــى الجنــــــاح فــــــي 

 الحشرات حرشفية األجنحة  

Acuminate  مستدق 

Acuminate egg type  بيوض رفيعة  

  )شكل من أشكال البيوض المتعددة(

Acuminate scale – 
Kilifia acuminata (Signoret) – 
Coccidae 

 الحشرة القشرية مستدقة الطرف

Acute effect  تأثير حاد  

 )مباشرة بعد التعرض إلى المبيدتظهر األعراض (

Acute ingestion toxicity  حادةالبلع السمية  

 )عن طريق الفم(

Acute inhalation toxicity  حادةاستنشاقية سمية  

 )تنشاقاالس عن طريق(

Acute LC50 تركيز حاد نصفي  

Acute necrosis  حادنخر 
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Acute onset  بداية التأثير الحاد  

يشــير إلــى ظهــور أعــراض الضــرر المــرتبط بالمبيــد (

 )والتي تظهر مباشرة بعد التعرض العرضي للمبيد

Acute oral LD50 فموية حادةقاتلة نصفية  جرعة   

 )عن طريق الفم(

Acute oral toxicity  فمويةسمية حادة 

Acute poisoning تسمم حاد 

Acute residue بقية حادة 

Acute toxicity سمية حادة  

تقدر السمية عن طريق اختبارات السمية قصيرة (

األمد، وذلك لتحديد قيم الجرعات القاتلة النصفية 

LD50  والتركيز القاتل النصفيLC50 وتعرف ،

 ) Acute Effects هذه بالتأثيرات الحادة

Acute toxicity bioassay تقدير حيوي للسمية الحادة  

Acute-angled fungus beetle – 
Cryptophagus acutangulus  
Gyllenhal – Cryptophagidae 

 خنفساء الفطر حادة الزوايا

ACWP (Agricultural Chemicals of 
Water Pollution) 

 ات زراعية ملوثة للماءئيايكيم

Acyrthosiphon (Rhodobium) – 
porosum (Sanderson) 
Yellow rose aphid –  
Aphididae 

 َمّن الورد األصفر

Acyrthosiphon caraganae 
(Cholodkovsky) –  
Caragana aphid – Aphididae 

  َمّن القرغانة 

 )شجيرة من الفصيلة القرنية(
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Acyrthosiphon pisum (Harris) –  
Pea aphid –  
Aphididae 

 "البسلة"َمّن البازالء 

Adalia bipunctata  (L.) –  
Two-spotted lady beetle – 
Coccinellidae 

 أبو العيد ذو النقطتين

Adaptability فالتكيُّ  إمكانية  

Adaptation  ُّفتكي   

تغير في تركيب أو سلوك الكائن الحي حتى يمكنه (

من مواجهة الظروف البيئية بشـكل أفضـل، ويتـوارث 

هذا التغير ليزيـد مـن قـدرة الكـائن الحـي علـى التـواؤم 

  ) مع البيئة

Adapted تكيفت 

Adaptive radiation إشعاع تكيفي  

تنــوع تطــوري ألنــواع مشــتقة مــن أصــل واحــد، ولكــل (

  )منها تكيف لحيز بيئي معين

Additive effect  تأثير إضافي  

مـــزج مبيـــد مـــع آخـــر لزيـــادة الســـمية ومـــع ذلـــك فـــإن (

العاليــــة الناتجــــة ال تكــــون أكبــــر مــــن ســــمية  الســــمية

 )بكمية أو مقدار متساو المبيدين إذا استعمال

Additive factor ةعامل إضاف  

الهجـــرة إلـــى الـــداخل، عـــن دة أو ، مثـــل الـــوالعامـــل(

  )طريقه يضاف أفراد جديدة إلى العشيرة

Adductor muscle عضلة مقربة 
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Adecticus  اء الفمليس لها القدرة على تحريك أجز  

  )كما في الكثير من العذارى(

Adelges abietis (L.) –  
Eastern spruce gall adelgid – 
Adelgidae 

شـــــجرة "شـــــجر التنـــــوب الفضـــــي لجيـــــد تـــــدرن ديأ

 الشرقية" البيسية

Adelges cooleyi (Gillefte) –  
Cooley spruce gall adelgid – 
Adelgidae 

رة شـــــج"شـــــجر التنـــــوب الفضـــــي  لجيـــــد تـــــدرنديأ

 "البيسية

Adelges piceae (Ratzeburg) –  
Balsam woolly adelgid –  
Adelgidae 

  الصوفية" البلسمية"أديلجيد المجزاعة 

Adelges tsugae Annand –  
Hemlock woolly adelgid –  
Adelgidae 

  أديلجيد شجر الشَّْوَكران الصوفية

Adelgidae  
(Chermidae; Phylloxeridae in part)– 
Adelgids, pine and spruce aphids 
Aphidoidea –  
Homoptera – 
Hemiptera 

  أديلجيدي  فصيلة

  –) كيرميدي، جزء من فيللوكسيريدي(

 الصنوبر حشرات األديلجيد مسببة األورام، منّ 

   – فوق فصيلة – "البيسية" والراتينجية

  رتبة –تحت رتبة 

Adelgids, pine and spruce aphids  األديلجيد مسببة األورام حشرات  

  )Adelgidaeأنظر (

Adelidae – 
Fairy moths – Incurvarioidea – 
Lepidoptera 

  -أديليدي فصيلة

  رتبة  –فوق فصيلة  –فراشات الجن 

Adelinae – 
Fairy moths –  
Incurvariidae – 
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة أديلليني 

   – فصيلة –فراشات الجن 

 رتبة 
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Adelphocoris lineolatus (Goeze) – 
Alfalfa plant bug –  
Miridae 

 "الفصة"بقة نبات البرسيم الحجازي 

Adelphocoris rapidus (Say) –  
Rapid plant bug –  
Miridae 

 بقة النبات السريعة

Adelphocoris superbus (Uhler) – 
Superb plant bug –  
Miridae 

 بقة النبات الفاتنة

Adelpho-parasitism تطفل توأمي 

Adelphoparasitism or      
autoparasitism 

  التطفل الذاتي

تطفــل مفــرط فيــه يتطفــل أحــد الطفيليــات علــى فــرد (

لينمــــى الــــبعض مــــن ذريتــــه،  نفســــه آخــــر مــــن النــــوع

وشــــوهدت الظــــاهرة فــــي بعــــض أنــــواع الزنــــابير مــــن 

  )Aphelinidaeفصيلة 

Adenosine triphosphate (ATP) ي فوسفات األدينوزينثاالث  

جـــــزىء يحتــــــوي علــــــى األدينـــــين والريبــــــوز وثــــــالث (

مجموعــات مــن الفوســفات، وبالتحليــل المــائي تطلــق 

 ) الروابط الفوسفاتية كمية كبيرة من الطاقة الحرة

Adenotrophic viviparity والدة أحياء مع التغذية الغدية  

في حالة الوالدة مع التغذية الغدية يمر البـيض بعـد (

ضـــجه وٕافـــراز قشـــرته إلـــى منطقـــة المهبـــل المتحـــورة ن

 )إلى رحم ويحتجز بها

Adephaga – 
Coleoptera 

 

   األديفاجاتحت رتبة حشرات أو خنافس 

  رتبة – )حسب مميزات اليرقة(
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Adequate diet  مناسبغذاء  

غذاء مالئم لنمو الحشرة، والتي تمكنها من البقاء (

  )والتكاثر

Adequate number for release  لالطالقكاٍف عدد  

Adequately wet  ٍمبلل بشكل كاف  

Aderidae  
(Euglenidae, Hylophilidae, 
Xylophilidae; Anthicidae in part;  
rare family) –  
Antlike leaf beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  أديريدي  فصيلة

  يوجلينيدي، هايلوفيليدي، زايلوفيليدي، (

   – )فصيلة نادرةأنثيسيدي،  جزء من

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس األوراق شبيهة النمل 

Adfrontal areas  مساحات جارجبهية  

الضــيقة المائلــة علــى رأس يرقــة الصــفائح زوج مــن (

 )حرشفية األجنحة

ADH (Antidiuretic hormone) هرمون مثبط إلدرار البول 

Adhesion   التصاق   

  )cohesionو  gravityأنظر (

Adhesive tape شريط الصق 

ADI (Allowed Daily Intake)  ًمسموح بتناوله يوميا  

كمية المبيد المسموح بتناوله يوميًا ضمن األغذية (

  )للجسم اً أضرار ، وعلى أال تسبب الملوثة

Adipocytes خاليا دهنية  

تمتلــىء بقطــرات مــن الــدهن وتوجــد حــرة فــي الــدم، (

ة األجنحـــــــــة وذوات كمـــــــــا فـــــــــي الحشـــــــــرات حرشـــــــــفي

 )الجناحين
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Adipophaemocytes خاليا الدم ، خاليا الدم الدهنية، خاليا غير متحركة

  ذات النواة الصغيرة

خاليـــا دم دهنيـــة حـــرة التـــي تزيـــد مـــن حجـــم الجســـم (

  )الدهني خالل فترة حياة الحشرات المائية

Adjectival name  اسم نوعي يدل على صفة ما  

اســـم الجـــنس طبقـــًا لقواعـــد  هـــذا االســـم مـــع وافـــقيت(

 )اللغة

Adjustable resistance  قابلة للتحكٌّممقاومة   

 )يمكن التحكم بها(

Adjuvant  مادة مضافة مساعدة  

مــادة تضــاف إلــى مستحضــر مبيــد لتحســين المــادة (

الفعالـــة مـــن حيـــث تأثيراتهـــا الســـامة أو قـــدرتها علـــى 

 )الخلط والمزج وبقائها

Administered dose جرعة المعاملةمعطاة،  جرعة 

Administration  ،إدارةمعاملةإعطاء ، 

Adoretus sinicus Burmeister –  
Chinese rose beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء الورد الصينية

Adrenaline الكظرين  

 )مادة كيميائية عصبية(

Adrenergic  كظري  

 )هورمون الكظرين تأثير(
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Adsorb  يدمص  

، يقـف علـى سـطح االدمصـاصأو تمر يثبت أو يس(

 )غروياتما يكون عادة 

Adult فرد بالغ أو كامل، الحشرة البالغة 

Adventitious vein  عرق ثانوي عرضي  

يتكـــــون مـــــن تـــــراص عـــــدد مـــــن العـــــروق العرضـــــية (

 )العابرة

Aedeagus (Penis)  قضيب، آلة السفاد، عضو التلقيح  

مــــامي عضــــو اإليــــالج فــــي الــــذكر، وهــــو الجــــزء األ(

الطرفي للقضـيب الوسـطي، وهـو الجـزء الرئيسـي فـي 

  )عضو اإليالج، تكوينه متصلب عادة

Aedes aborigines Dyar –  
Northwest coast mosquito – 
Culicidae 

 بعوض الشواطىء الشمالية الغربية

Aedes aegypti (L.) – 
Yellowfever mosquito, Egyptian 
mosquito – Culicidae 

  المصرية، بعوضة الحمى الصفراءالبعوضة 

 )ناقلة للحمى الصفراء والدنج(

Aedes africanus  – 
African mosquito –  
Culicidae 

  األفريقية البعوضة 

 )ناقلة للحمى الصفراء والدنج(

Aedes albopictus (Skuse) – 
Forest day mosquito – Culicidae 

 بعوضة الغابات النهارية

Aedes cantator (Coquilleft) – 
Brown saltmarsh mosquito – 
Culicidae 

 بعوضة المستنقعات الملحية البنية

Aedes pipiens L. – 
House mosquito – Culicidae 

 بعوضة المنازل
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Aedes sierrensis (Ludlow) –  
Western treehole mosquito – 
Culicidae 

 بعوضة األشجار الغربية

Aedes sollicitans (Walker) –  
Saltmarsh mosquito –  
Culicidae 

  بعوضة المستنقعات الملحية

  )ناقلة لداء التهابات الدماغ(

Aedes squamiger (Coquillett) –  
California saltmarsh mosquito – 
Culicidae 

 بعوضة المستنقعات الملحية الكاليفورنية

Aedes sticticus (Meigen) –  
Floodwater mosquito – Culicidae 

 بعوضة مياه الفيضان

Aedes stimulants (Walker) – 
Woodland mosquito – Culicidae 

 بعوضة األحراش

Aedes vexans (Meigen) –  
Vexans mosquito – Culicidae 

 بعوضة فيكسان

Aegeria  myopaeformis (Borkh.) –  
Pomes clear-winged moth – 
Aegeriidae 

 حيات رائقة األجنحةفراشة التفا

Aegeriidae –  
Clear-winged moths –  
Lepidoptera 

  –فصيلة أجيرييدي 

  رتبة – األجنحة الفراشات رائقة

Aegerioidea  
(Sesioidea) – Ditrysia –  
Lepidoptera 

  فوق فصيلة أجيريودويديا

 تبة ر  –تحت رتبة  –)سيسيويديا(

Aegialiinae – 
Scarabaeidae   

    –صيلة الجعال  أجيالييني تحت ف

  فصيلة

Aegyptian mealybug – 
Icerya aegyptica (Douglas) – 
Margarodidae 

 البق الدقيقي المصري
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Aelia accuminata L.; 
A. rostrata Boh.; A. syriaca Horv. –  
Dark suna bug –  
Pentatomidae 

   السونة السمراء

 )أنواع عديدة(

Aelothrips fasiatus (L.);  
A. kuwani (Moulton)  – 
Apricot thrips –  
Thripidae 

  تربس المشمش

 )أنواع عديدة(

Aeolothripidae – 
Banded thrips, broad-winged thrips – 
Thysanoptera 

  – أيولوثريبيديفصيلة 

 -المخطـــــط أو التـــــربس عـــــريض األجنحـــــة تـــــربس ال

 رتبة 

Aeration تهوية 

Aerhes rutilana (Hubner) –  
Pale juniper webworm –  
Cochylidae 

 الشاحبة" الغازلة أو العنكبوتية"دودة شجر الَعْرَعْر 

Aerial application للمبيد( جوي استخدام( 

Aerial yellowjacket – 
Dolichovespula arenaria (F.) – 
Vespidae 

 الهوائيالدبور األصفر 

Aerobic هوائي  

  )يولوجية تحتاج األكسجينكائن حي أو عملية ب(

Aero-meteorograph رشاش، مرشة 

Aeroscopic plate  صفيحة التهوية  

نمـــو طرفـــي للســـاق األماميـــة المتواجـــدة فـــي بيـــوض (

الحشرات غشائية األجنحة، والتـي يسـتخدمها الجنـين 

 )واليرقة ألغراض التنفس
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Aerosol ضــبيبة، دخــان ضـبابي، هاللــة هوائيـة، أيروسـول ،

  هباء جويضبوب، 

مسـحوق غالبـًا مـا يئات قطيرات سائلة ناعمة أو جز (

ــــــــتج  ــــــــة مضــــــــغوطة أو جهــــــــاز من ــــــــذف مــــــــن علب تق

 )يروسولإلل

Aerosol can إيروسول علبة  

Aerosol dispenser موزع االيروسول 

Aerosol fogger مضبب ايروسول 

Aerosol generator or fogger يروسوالت أو مضببا مولد 

Aeschnidae –  
Darners – Aeshnoidea –  
Odonata 

  –أسكيدي فصيلة

 رتبة -فوق فصيلة  –الرعاشات العادية 

Aeshnoidea – 
Anisoptera – Odonata 

  –فوق فصيلة الرعاشات إيشنويديا

  رتبة –تحت رتبة 

Aestivation  بيات صيفي  

سكون أو ركود تدخل فيه الكثيـر مـن الحشـرات فـي (

، ومـــن فصـــول الســـنةالفصـــل الحـــار أو الجـــاف مـــن 

الفتــــــرة : أهــــــم العوامــــــل التــــــي تســــــبب الســــــكون هــــــي

أو  الرطوبـة ، عمـر الحشـرة، درجة الحـرارةالضوئية، 

للــــدخول فـــــي  تلجـــــأ الحشــــراتو .  الجفــــاف، والغــــذاء

إلى شقوق األرض أو البقايا النباتية أو تحت  البيات

و  Overwinterأنظــر تعريــف  – إلــخ..الصــخور، 

Diapause(  

Aetalionid treehoppers   قافزات األشجار إتاليونيد  

     )Aethalionidaeو  Aetalionidaeأنظر (
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Aetalionidae 
(Aethalionidae; Membravidae  
in part) – Aetalionid  treehoppers – 
Cicadoidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  أتاليونيدي  فصيلة

قــــــــافزات  –) أثاليونيـــــــدي، جـــــــزء مــــــــن ميمبرافيـــــــدي(

  –تاليونيدأشجار األ

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Aethalionidae  
(see Aetalionidae) 

  أثاليونيدي  فصيلة

  )Aetalionidaeأنظر (

Afecrobia ruficollis (F.) – 
Redshouldered beetle –  
Cleridae 

 خنفساء ذو الحواف الحمراءال

Afferent nerve cells, afferent 
neurons 

  العصبية الحسية أو الواردة الخاليا 

توجد خـارج العقـد العصـبية قريبـة مـن جـدار الجسـم (

أو علــــــى ســـــــطح القنـــــــاة الهضـــــــمية، وتقـــــــوم بحمـــــــل 

التيـــارات العصـــبية مـــن أعضـــاء الحـــس إلـــى الجهـــاز 

  )العصبي المركزي، وهي ثنائية أو عديدة األقطاب

Afferent or motor fiber ليفة مصورة أو محركة  

Afferent or sensory axon  موصل(محور حسي(  

Afontanella – 
Isoptera   

  –تحت رتبة النمل األبيض أفونتانيلال 

  رتبة

AFR (Application Frequency 
Restriction) 

  )للمبيدات( االستخدامتقييد تكرار 

African cotton bollworm, cotton 
bollworm, tomato fruitworm, 
American cotton bollworm, corn 
earworm –  
Heliothis armigera (Hubner) – 
Noctuidae 

دودة ، دودة لوز القطن، دودة لوز القطن األفريقية

دودة لــــــوز القطــــــن ، "الطمــــــاطم" ثمــــــار البنــــــدورة

    دودة كيزان الذرة، األمريكية
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African honey bee –  
Apis mellifera scutellata  
(Lepetelier) –   
Apidae 

 األفريقية نحلة العسل

African Horsesickness Virus 
(AHS) – 
Reoviridae   

  فيروس مرض الحصان األفريقي

، وينقـــــــــل Arobovirusesمـــــــــن األربوفيروســـــــــات (

الهـــاموش : المـــرض عـــن طريـــق عـــدة كائنـــات منهـــا

Culicoides variipennis الصـــــلب ، والقـــــراد

Hyalomma dromedarii ــــــب ، وقــــــرادة الكل

 Rhipicephalus sanguinusالحمــــــراء 

sanguineus.(  

African lyctus beetle – 
Lyctus africaus L. –  
Lyctidae 

 األفريقية كتسخنفساء اللي

African mole cricket – 
Gryllotalpa africana Palisot de 
Beauvois –  
Gryllotalpidae 

 األفريقي "كلب البحر"المالوش 

African mosquito – 
Aedes africanus  –  
Culicidae 

  األفريقية البعوضة 

 )ناقلة للحمى الصفراء والدنج(

Agalliinae – 
Cicadellidae 

   –لييني لتحت فصيلة نطاطات األوراق أجا

  فصيلة

Agamic توالد ال جنسي أو ال شقي  

  )توالد بكري بدون تسافد أو تزاوج(

Agaonidae  
(Agaontidae; rare family) – 
Fig wasps – 
Chalcidoidea – Hymenoptera 

  أجونيدي  فصيلة

  –زنابير التين  – )فصيلة نادرةأجونتيدي، (

  رتبة –فوق فصيلة 
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Agaontidae  
(Agaonidae; rare family) – 
Fig wasps – Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  أجاونتيدي  فصيلة

  –زنابير التين  – )فصيلة نادرةأجاونيدي، (

  رتبة –فوق فصيلة 

Agaristinae – 
Forester moths – 
Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –أجاريستيني  فصيلةتحت 

   –فصيلة  –فراشات الغابة 

 رتبة 

Agasphaerops nigra Horn –  
Lily weevil –  
Curculionidae 

 ي، سوسة الزنبقسوسة ليل

Age   ُّعُمر، ِسن  

Age composition, age structure التركيب العمري  

حشـــــــرات المكتملـــــــة النمـــــــو إلـــــــى األطـــــــوار نســــــبة ال(

  )الصغيرة في العشيرة

Age composition, population التركيب العمري للعشيرة  

نسبة أفراد الفئات العمرية المختلفـة، وهـي ذو تـأثير (

 )جوهري على مستقبل سير نمو العشيرة

Age difference اختالف في العمر 

Age group  ،فئة العمرمجموعة عمرية 

Age structure  التركيب العمري  

  )Age compositionأنظر (

Aged residue عمرة أو م بقايا قديمة 

Agency for Toxic Substances and 
Disease Registry (ATSDR) 

 وكالة تسجيل المواد السامة واألمراض
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Age-specific life table جدول حياتي عمري  

اعة من الحشـرات يتم في الجداول الحياتية تتبع جم(

 )تابعة لجيل واحد طوال وجودها

Aggregate data بيانات تجميعية 

Aggregate risk تجمع خطر 

Aggregate sample عينة متجمعة 

Aggregated unrandom distribution توزيع ال عشوائي في حالة تجمع 

Aggregation سلوكية التجمع، متراكُ ، تجمُّع 

Aggregation pheromone فيرمون التجمع  

مــــــواد تفرزهــــــا بعــــــض الحشــــــرات لتتجمــــــع أفرادهــــــا (

 )وخاصة في موسم التزاوج

Aggression ئيةعدا 

Aggressive mimicry تنكر عدائي  

تشـــــابه المفتـــــرس أو الطفيـــــل ألحـــــد األنـــــواع غيـــــر (

المفترسة أو غير المتطفلة حتى يمكـن خـداع العائـل 

  )أو الفريسة

Aggressive stridulation لصرير العدوانيا  

Agitator مقّلبة ، مزّاجة، ةضاضّ خ  

أداة أو جهــاز ميكــانيكي أو هيــدروليكي الــذي يقلــب (

المستحضر في صـهريج أو خـزان الـرش وذلـك لمنـع 

 )فصال أو الترسيبالالمواد المخلوطة من ا
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Agnus cingulata (F.)– 
Sweetpotato hornworm –  
Sphingidae 

 القرندودة البطاطا الحلوة ذو 

Agonoxena argaula Meyrick – 
Coconut leafminer – Agronoxenidae 

 أوراق جوز الهند" حفار"صانع أنفاق 

Agonoxenidae  
(Including Blastodacnidae) –  
Nut and fruit borers, agonoxenid 
moths – Gelechioidea –  
Lepidoptera 

  أجونوكسينيدي  فصيلة

   –) ديتتضمن بالستوداكني(

  رتبة – فوق فصيلة –حفارات الفواكه والجوز 

Agricultural Chemicals (AC) ت زراعيةئياايكيم 

Agricultural Chemicals of Crop 
Persistence (ACCP) 

 ت زراعية ثابتة على المحاصيلئياايكيم

Agricultural Chemicals of Soil 
Persistence (ACSP) 

 في التربةت زراعية ثابتة ئياايكيم

Agricultural Chemicals of Water 
Pollution (ACWP) 

 ت زراعية ملوثة للماءئياايكيم

Agricultural Chemicals 
Regulation Law (ACRL) 

 ت الزراعيةئياايكيمللتنظيمي قانون 

Agricultural chemistry كيمياء زراعية 

Agricultural control مكافحة زراعية  

وع مــن المكافحــة اســتخدام العمليــات يشــمل هــذا النــ(

  )الزراعية المختلفة واألصناف النباتية المقاومة

Agricultural pollution تلوث زراعي  

تلــــــوث البيئــــــة بمخلفــــــات ســــــائلة أو صــــــلبة نتيجــــــة (

األنشــطة الزراعيــة مثــل اســتعمال المبيــدات واألســمدة 

  )ومخلفات الحيوانات وبقايا المحاصيل والنباتات
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Agricultural quarantine 
(see legal control) 

   حجر زراعي

  )legal controlأنظر (

Agricultural use of pesticides الزراعي للمبيدات  االستخدام  

هم فـي استخدامتصنيف بعض المبيدات التي تحدد (

 )نتاج الزراعيإلأماكن ا

Agricultural waste زراعيةالة أو نفاية فض 

Agrilus anxius Gory– 
Bronze birch borer – Buprestidae 

 البرونزي" شجر القضبان"البتوال " بوبرستيد"حفار 

Agrilus aurichatceus  
Redtenbacher – 
Rose stem girdler – Buprestidae 

  لحائية ساق الورد

  )حشرة تعيش على لحاء النبات(

Agrilus bilineatus (Weber) – 
Two-lined chestnut borer – 
Buprestidae 

 حفار الكستناء ذو الخطين

Agrilus liragus Barter & Brown – 
Bronze poplar borer –  
Buprestidae 

 حفار الحور البرونزي

Agrilus ruficollis (F.) – 
Rednecked cane borer – 
Buprestidae 

 حفار القصب ذو الرقبة الحمراء

Agrilus sinuatus (Olivier) – 
Sinuate peartree borer – 
Buprestidae 

 متعرجال" الخوخ"حفار الدراق 

Agriolimax laevis (Miiller) – 
Marsh slug – Limacidae 

 "الّسْبَخة"بزاق مارش، بزاق المستنقع 

Agriolimax reticulatis (Miiller) – 
Gray garden slug –  
Limacidae 

 بزاق الحديقة 
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Agriotes lineatus (L.) –  
Striped elaterid beetle –  
Elateridae 

 خنفساء السلكية، الخنفساء المخططةالفرقع أو 

Agriotes mancus (Say) – 
Wheat wireworm – Elateridae 

 ، دودة القمح السلكية فرقع القمح

Agriotes tineatus (L.) – 
Lined click beetle – Elateridae 

 الخنفساء المطقطقة المخططة

Agriotiform of larvae  النموذج األجريوتي للطـور اليرقـي األول لغشـائيات

  األجنحة 

خــــــارجي التطفــــــل، للجســــــم خــــــط مســــــتعرض مــــــن (

  )األشواك يمتد ظهريًا على كل حلقة

Agrius convolvuli – 
Fandal moth –  
Sphingidae 

  فراشة الفندال

  )Ipomoea batatasلفندال نبات ا(

Agroecosystem لزراعيالنظام البيئي ا  

نظام بيئي من صنع اإلنسان يتسم بعدم االستقرار، (

ويحتــوي علــى سالســل غذائيــة بســيطة وكائنــات ذات 

  )دورات حياة قصيرة وغطاء نباتي من نوع واحد

Agromyza clara Melander – 
Leafminer fly – Agromyzidae  

 أحد ذباب صانعات أنفاق األوراق

Agromyza dolichostigma DeMeig.– 
Soybean stem and leaf borer – 
Agromyzidae 

 ناخرة أوراق وساق فول الصويا

Agromyza frontella (Rondani) – 
Alfalfa blotch leafminer – 
Agromyzidae 

أوراق البرسـيم الحجـازي وبقـع " حفـار"صانع أنفاق 

 "الفصة"

Agromyza megalopsis Hering – 
Barley leafminer – Agromyzidae 

 ناخرة أوراق الشعير
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Agromyza parvicornis Loew – 
Corn blotch leafminer – 
Agromyzidae 

 أوراق الذرة الصفراءوبقع  " حفار"صانع أنفاق 

Agromyza sojae  Zehnin – 
Soybean stem borer –  
Agromyzidae 

 ناخرة ساق فول الصويا

Agromyzidae 
(Phytomyzidae) –  
Leafminer flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

  ة أجرومايزيدي فصيل

   –) فيتومايزيدي(

   –الذباب صانع أنفاق أوراق النبات 

 رتبة  –قطاع 

Agrotis crinigera (Butler  ) – 
Larger Hawaiian cutworm – 
Noctuidae 

 الكبيرة" القاطعة"دودة هاوايي القارضة 

Agrotis dislocata (Walker) – 
Smaller Hawaiian cutworm – 
Noctuidae 

 الصغيرة" القاطعة"دودة هاوايي القارضة 

Agrotis gladiaria Morrison – 
Claybacked cutworm – Noctuidae 

 ذو الخلفية طينية اللون" القاطعة" الدودة القارضة

Agrotis ipsilon (Hubner) –  
Black cutworm, greasy cutworm – 
Noctuidae 

 السوداء“ القاطعة” الدودة القارضة

Agrotis malefida Guenee – 
Palesided cutworm –  
Noctuidae 

 ذو الحواف الباهتة" القاطعة"الدودة القارضة 

Agrotis orthogonia Morrison – 
Pale western cutworm –  
Noctuidae 

 الغربية الباهتة" القاطعة"الدودة القارضة 

Agrotis segetum (Denis & Schiff.) – 
Winter cutworm –  
Noctuidae 

  الشتوية“ القاطعة”الدودة القارضة 
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Agrotis spinifera (Hubner) – 
Brown wireworm –  
Noctuidae 

 البنية“ القاطعة”الدودة القارضة 

Agrotis subterranea (F.) – 
Granulate cutworm –  
Noctuidae 

 بيةالح" القاطعة"الدودة القارضة 

Agrypnus notodonta Latr. – 
Almond wireworm –  
Elateridae 

الخنفســــاء المفرقعــــة، فرقــــع اللــــوز، دودة اللــــوز 

 السلكية

Ahasverus advena (Walt) – 
Foreign grain beetle –  
Cucujidae 

 "األجنبية"خنفساء الحبوب الدخيلة 

Ailanthus webworm – 
Atteva punctella (Cramer) – 
Yponomeutidae 

 الغازلة " أيلنطس"دودة شجر السماء 

Air assist sprayer  مرش الهواء المساعد  

المـــرش الـــذي يســـتخدم فيـــه الهـــواء لتحريـــك أو نقـــل (

ويســـتخدم   .قطيـــرات الـــرش إلـــى الســـطح المســـتهدف

هــــــذا المــــــرش علــــــى محاصــــــيل الخطــــــوط، ونحمــــــل 

األنابيـــب ذات األقطـــار الكبيـــرة هـــواء عـــالي الســـرعة 

 -كــل بشــبوري علــى ذراع الــرش  مــن المروحــة إلــى

  )Air blast sprayerنظر أيضًا أ

Air blast sprayer  التيار الهوائي أو مرش الدفع  

المــــرش الــــذي يســــتخدم فيــــه مروحــــة عاليــــة الطاقــــة (

ـــــى األســـــطح المســـــتهدفة ـــــرش إل ـــــرات ال . لحمـــــل قطي

وتستخدم مرشـات الـدفع الهـوائي عـادة علـى النباتـات 

 )تات الكرمةالعالية مثل األشجار ونبا
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Air gap  الفراغ الهوائي  

الفراغ بين خرطوم التعبئة والسائل فـي خـزان المبيـد (

وهــــو يمنــــع التــــدفق العكســــي للمبيــــدات الســــائلة إلــــى 

ويجــب أن يكــون طــول الفــراغ . داخــل مصــدر الميــاه

 )الهوائي ضعفي قطر أنبوب التعبئة

Air pollution تلوث هوائي  

كيــــزات تــــؤثر علـــــى وجــــود ملوثــــات فــــي الهــــواء بتر (

صــالحية الهــواء، ولهــا تــأثير مباشــر أو غيــر مباشــر 

  )على صحة اإلنسان والحيوان والبيئة

Air sac  كيس هوائي  

اتسـاع فـي األنبوبــة القصـبية فـي أجــزاء مختلفـة مــن (

الجســـــم، وهـــــي خاليـــــة مـــــن التغلـــــيظ الحلزونـــــي فـــــي 

  )جدرانها مما يسمح لها بالتمدد

Air store مخزن الهواء  

Akabane and Aino Viruses   
(AAV) – 
Bunyaviridae 

  فيروس أكابان وٕاينو

شــهرها الثالــث أو  يتتســبب إصــابة البقــرة الحبلــى فــ(

الرابـــع بفيـــروس أكابـــان فـــي إنتـــاج عجـــول بتشـــوهات 

فــــــــــــي أطرافهــــــــــــا ويســــــــــــمى بــــــــــــالتيفوس المفصــــــــــــلي 

arthrogryposis وتســــبب اإلصــــابة فــــي الشــــهر ،

دماغيــة أو  الخــامس والســادس فــي حــدوث تشــوهات

وتتســـــبب . hydranencephalyاستســـــقاء الـــــدماغ 

اإلصـــابة فـــي الضـــأن والمـــاعز فـــي إنتـــاج نســـل ذي 

ــــل  ــــي الجهــــاز العصــــبي المركــــزي، والناق تشــــوهات ف

 Culicoidesلفيـــــروس أكابـــــان هـــــو الهـــــاموش 

brevitarsis والذي ينقل الممرضات بين الماشية ( 
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Alabama argillacea (Hübner) – 
Cotton leafworm –  
Noctuidae 

  ، دودة قطن أالباما دودة ورق القطن

 )أمريكية ةوالي: أالباما(

Alaglossa آال جلوسا  

يكونــــــــان  Glossaeالتحــــــــام اللســــــــان أو الجلوســــــــا (

ــــــــــــــين الباراجلوســــــــــــــا  عضــــــــــــــوًا واحــــــــــــــدًا وســــــــــــــطيًا ب

Paraglossae  يســــــــمى أالجلوســــــــاAlaglossae ،

أنظــــر  –كمــــا فــــي حشــــرات رتبــــة غشــــائية األجنحــــة 

  )Glossaeو   Paraglossaeيف تعر 

Alarm pheromones فيرومونات التحذير  

مواد تفرزها بعض الحشرات لتحذير األفراد األخرى (

 )من خطر قادم

Alary muscle  
(= aliform muscles) 

  عضلة جناحية أو مروحية

إحدى العضالت المستعرضة الظهريـة التـي تتصـل (

األليـــاف  مباشـــرة بالقلـــب، وتترتـــب فـــي مجـــاميع مـــن

 )مروحية الشكل

Alaus oculatus (L.) – 
Eyed click beetle –  
Elateridae 

 الخنفساء المطقطقة كبيرة العينين

Alder bark beetle – 
Alniphagus aspericollis (LeConte) – 
Scolytidae 

 أشجار الحور الرومي خنفساء قلف

Alder flea beetle – 
Macrohaltica ambiens (LeConte) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الحور الرومي البرغوثية

Alder spittlebug – 
Clastoptera obtusa (Say) – 
Cercopidae 

 بقة الحور الرومي ذو البصاق
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Alderflies ذباب الحور الرومي   

  ) Sialidaeأنظر(

Aleurocanthus spiniferus 
(Quaintance) – 
Orange spiny whitefly –  
Aleyrodidae 

 ذبابة البرتقال البيضاء الشوكية

Aleurocanthus woglumi Ashby – 
Citrus blackfly – Aleyrodidae 

 السوداء" الموالح"ذبابة الحمضيات 

Aleurodidae  
(Aleyrodidae) – 
Whiteflies – Aleyrodoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  أليوروديدي فصيلة

  –الذباب األبيض  –) أليروديدي(

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Aleurolobus olivinus (Silv.) –  
Olive whitefly – Aleyrodidae 

 ذبابة الزيتون البيضاء

Aleurothrixus floccosus  
(Maskell) – 
Woolly whitefly – Aleyrodidae 

 "الصوفية"الذبابة البيضاء الزغبية 

Aleurotrachilus citri Prisiner & 
Hosni – 
Citrus whitefly – Aleyrodidae 

 البيضاء" الموالح"ذبابة الحمضيات 

Aleyrodes porletelli L. – 
Cauliflower whitefly – Aleyrodidae 

 ذبابة القرنبيط البيضاء

Aleyrodes shizuokensis  Kuwana – 
Oxalis whitefly – Aleyrodidae 

 البيضاء )كساليسو أ(الحّماض ذبابة 

Aleyrodes spiracoides Quaintance – 
Iris whirefly – Aleyrodidae 

 البيضاء السوسنذبابة 

Aleyrodidae  
(Aleurodidae) –  
White flies –  
Homoptera – Hemiptera  

  أليروديدي  فصيلة

   –الذباب األبيض  –) أليوروديدي(

 رتبة - تحت رتبة
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Aleyrodoidea – 
Sternorhyncha – Homoptera – 
Hemiptera 

  –فوق فصيلة حشرات األليرودويديا 

 رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Alfalfa blotch leafminer – 
Agromyza frontella (Rondani) – 
Agromyzidae 

أوراق البرسـيم الحجـازي وبقـع " حفـار"صانع أنفاق 

 "الفصة"

Alfalfa caterpillar – 
Colias eurytheme Boisduval – 
Pieridae 

 "الفصة"يق البرسيم الحجازي أبو دق

Alfalfa flea –  
Sminthurus viridis Lubb. – 
Sminthuridae 

 “الفصة”برغوث البرسيم الحجازي 

Alfalfa gall midge – 
Asphondylia websteri Felt – 
Cecidomyiidae 

 "الفصة"ن البرسيم الحجازي ذبابة تدرُّ 

Alfalfa grasshopper, clover 
grasshopper – 
Euprepocnemis plorans (Charp) – 
Acrididae 

  ، نطاط البرسيم“الفصة”نطاط البرسيم الحجازي 

Alfalfa leafcutting bee – 
Megachile rotundata (F.) – 
Megachilidae 

 "الفصة"رسيم الحجازي بالنحلة قاطعة أوراق ال

Alfalfa leafhopper – 
Hysteropterum flavescens (Oliv.)  
(= grylloides (F.)) –  
Fulgoridae 

 “الفصة”نطاط البرسيم الحجازي 

Alfalfa leaftier – 
Dichomeris acuminata  
(Standinger) – Gelechiidae 

 "الفصة"أوراق البرسيم الحجازي " الّفة"لفَّافة 

Alfalfa looper – 
Autographa califomica (Speyer) – 
Noctuidae 

القيَّاسة، قيَّاس  "الفصة" البرسيم الحجازيدودة 

 "الفصة"الحجازي    البرسيم
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Alfalfa plant bug – 
Adelphocoris lineolatus (Goeze) – 
Miridae 

 "الفصة"بقة نبات البرسيم الحجازي 

Alfalfa root weevil – 
Sitona lividipes F. –  
Curculionidae 

 “الفصة”سوسة جذور البرسيم الحجازي 

Alfalfa seed chalcid – 
Bruchophagus roddi    
(Gussakovsky) –  
Eurytomidae 

 "الفصة"جالسيد بذور البرسيم الحجازي 

Alfalfa snout beetle – 
Otiorhynchus ligustici (L.) – 
Curculionidae 

 "الفصة"البرسيم الحجازي "  سوسة"خنفساء 

Alfalfa webworm – 
Loxostege cereralis (Zeller) – 
Pyralidae 

الناسجة "الغازلة " الفصة"دودة البرسيم الحجازي 

 "العنكبوتيةأو 

Alfalfa weevil, Hejazi alfalfa leaf 
weevil, Al-Jett weevil  – 
Hypera variabilis – 
(postica) Herbst (= pstica (Gyll.)) – 
Curculionidae 

، سوسة “الفصة”سوسة ورق البرسيم الحجازي 

  م الحجازي، سوسة الجتأوراق البرسي

Alga طحلب  

 )طحالب :الجمع - نبات مائي غير وعائي(

Algae caddisfly  ذباب كاديس آكل الطحالب  

   )Brachycentrus numerosus (Say)أنظر (

Algarobius bottimeri Kingsolver – 
Kiawe bean weevil –  
Bruchidae 

 سوسة فول كياوي

Aliform muscle (= alary muscles)  عضلة جناحية أو مروحية  

 )Alary muscleأنظر (
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Alimentary canal القناة الهضمية  

أنبوبــة الغــذاء المــارة فــي الجســم، تتركــب القنــاة فــي (

وأمعــــاء " منشــــأها ميزودرمــــي"الحشـــرات مــــن المعــــدة 

  ")منشأها أكتودرمي"أمامية وأخرى خلفية 

Alimentary castration ء الحشرات غير البالغةالضمور بسبب نقص غذا 

Alinotum  ترجة الجناح، الجزء االمامي من الترجة  

الصـــــفيحة الظهريـــــة الحاملـــــة للجنـــــاح فـــــي الصـــــدر (

  )األوسط او الخلفي في الحشرات المجنحة

Alkaline   قلوي  

 pHتشــير إلــى محلــول أو مــادة ذات رقــم حموضــة (

  )7أكبر من 

Alkaline gland غدة قاعدية أو قلوية  

  )ة ثانوية توجد في آلة اللسع للنحل والزنابيرغد(

Alkaline phosphatase فوسفاتاز القاعدي لمحللا األنزيم  

Alkylating  يجعله قلويًا  

ــًا والتــي ( تتــدخل فــي تغيــرات لجزيئــات هامــة بيولوجي

ويســبب عامــل القلويــة اســتبدال ذرات . تغيـر وظائفهــا

 )الهيدروجين على الجزيئات بمجموعة قلوية

Allantoic acid من مشتقات حامض اليوريك  

Allantus cinctus (L.) – 
Curled rose sawfly –  
Tenthredinidae 

 المنشاري الورد الملتف "دبور"دبور 
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Alleculidae 
(Cistelidae) – 
Comb-clawed beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  أليكيوليدي  فصيلة

  – ة المخالبالخنافس مشطي –) سيستيليدي(

  رتبة –فوق فصيلة 

Allegheny spruce beetle – 
Dendroctonus punctatus LeConte – 
Scolytidae 

 "أو الراتنجية البيسية"خنفساء التنوب الفضي 

Allele  بديل وراثي  

شكل من األشكال المختلفـة لجـين أو أكثـر تقـع فـي (

  )  أو الموضع على الصبغينفسها  النقطة

Allelochemicals ات البديلةئيايالبدائل الكيميائية أو الكيم  

مركبــات كيميائيــة تتــدخل فــي اتصــال أفــراد األنــواع (

ــــــة، وتقســــــم إلــــــى أللومونــــــات   Allomonesالمختلف

ـــــــــــــــــــــــات  Synomonesوســـــــــــــــــــــــينومونات  وأبنيومون

Apneumones  وكايرومونـــاتKairomones – 

  )أنظر تعريف كل قسم

Allelopathy مواد الطاردة أو السامةافراز ال، ألليلوباثي  

إحبــــــاط بيوكيميــــــائي لعمليــــــة التغذيــــــة فــــــي النبــــــات (

مــن أنــواع تنــافس التــدخل وذلــك بــإفراز ، أو والحيــوان

نــوع نبــاتي مــواد كيميائيــة حــول نفســه لمنــع نمــو أي 

  ) نبات آخر

Allochronic speciation نشوء أنواع غير متزامنة  

ن أو انقسام إحـدى الجماعـات إلـى وحـدتين تطـوريتي(

أكثر نتيجة العزل التناسلي أو التكاثري الناشىء من 

  )اختالف وقت التزاوج

Allograpta obliqua (Say) – 
Obliqua syrphid –  
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد أوبليكا
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Allometry نمو متغاير  

Allomone  ألومون  

ة بـين األفـراد ئيـايمادة متداولة في االتصـاالت الكيم(

نـــــواع، وتفيـــــد الراســـــل أو كـــــال مـــــن مـــــن مختلـــــف األ

  )Allelochemicalsأنظر  - الراسل والمستقبل

Allopatric speciation نشوء نوعي غير متواطن  

حيــــث يــــتم ميكانيكيــــة رئيســــية فــــي نشــــوء األنــــواع، (

انقســام إحــدى الجماعــات إلــى وحــدتين تطــوريتين أو 

 أكثـــر نتيجـــة العـــزل التناســـلي أو التكـــاثري الناشـــىء

ويشـــــــمل علــــــــى فصــــــــل  ز الجغرافيــــــــةعـــــــن الحــــــــواج

أنظـر  –مجموعات النوع الواحد بالحواجز الجغرافيـة 

Sympatric sepeciation( 

Allopatric species األنواع غير المتواطنة  

مجموعـــة مـــن األنـــواع قريبـــة الشـــبه ولكنهـــا متعـــددة (

 )البيئات، أي معزولة عن بعضها جغرافياً 

Allotrophy  نوعينمفيد لغذائي تعايش 

Allotype  نمط معاكس  

Allowable tolerance  تحمل مسموح به  

الكميــة القصــوى مــن متبقيــات أو رواســب المبيــدات (

التــي يســمح بتواجــدها فــي المنــتج المعامــل أو المــواد 

 )الغذائية األخرى عندما يتم توفيرها للمستهلكين

Allowed Daily Intake (ADI)   ًمسموح بتناوله يوميا  

  )ADI يفأنظر تعر (
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All-Terrain cycle  مركبة تشبه الموتور بثالثة أو أربعة عجالت  

لـــرش مبيـــدات بكميـــات قليلـــة فـــي تســـتخدم المركبـــة (

 )المناطق الزراعية واألراضي المفتوحة الشاسعة

Almond bud midge –  
Odinadiplosis amygdali (Anagnos.) – 
Cecidomyidae 

 ذبابة تدرن براعم اللوز

Almond capnodis –  
Capnodis carbonaria Klug. – 
Buprestidae 

 كابنودس اللوز

Almond fruit wasp –  
Eurytoma amygadali End. – 
Eurytomidae 

 دبور ثمار اللوز

Almond moth, fig Moth –  
Cadra (= Ephestia) cautella  
(Walker) – Pyralidae 

 التين ، فراشةشة المشمشافر ، اللوز" دودة"فراشة 

Almond reddish brown-tail moth –  
Lymantria lapidicola H.-S. – 
Lymantriidae (Liparidae) 

 فراشة الذنب البني على اللوزيات

Almond sawfly – 
Cimbex quadrimaculatus (Muller) – 
Cimbicidae 

 المنشارياللوز دبور 

Almond wireworm – 
Agrypnus notodonta Latr. – 
Elateridae 

الخنفســــاء المفرقعــــة، فرقــــع اللــــوز، دودة اللــــوز 

 السلكية

Alniphagus aspericollis  
(LeConte) – 
Alder bark beetle –  
Scolytidae 

 أشجار الحور الرومي خنفساء قلف

Alolopus strepens (Latr.) – 
Rice grasshopper –  
Acrididae 

 نطاط األرز



 

66

Alphavirus – 
Togaviridae –  
Diptera 

  جنس البعوض ألفافيروس 

يتضــــمن أنــــواع فيروســــية تُنقــــل بواســــطة البعــــوض، (

 Group Aوعرفــــت بمجموعــــة فيروســـــات أ 

Virusesومنها أخذ الجنس اسم ألفافيروس ،( 

Alphitobius diaperinus (Panzer)– 
Lesser mealworm –  
Tenebrionidae 

 فراشة الدقيق الصغرى

Alphitobius laevigatus (F.  ) – 
Black fungus beetle –  
Tenebrionidae 

 السوداءر خنفساء الفط

Alphitophagus bifasciatus (Say)– 
Two-banded fungus beetle – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الفطر ذات الخطين

Alsophila pametaria (Harris) – 
Fall cankerworm –  
Geometridae 

لمشــــمش القياســــة دودة الخريــــف األكولــــة، دودة ا

دودة تقـــرح الشـــجر الخريفيـــة، القادحـــة ، الخريفيـــة

  الخريفية

Alteration of generation تعاقب االجيال 

Altica canadensis Gentner – 
Prairie flea beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء البراري البرغوثية

Altica carinata Germar – 
Elm flea beetle – Chrysomelidae 

 البرغوثيةلدردار ا" بقّ " نفساءخ

Altica chalybea Illiger – 
Grape flea beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء العنب البرغوثية

Altica sylvia Malloch – 
Blueberry flea beetle – 
Chrysomelidae 

 البرغوثيةالعنبية الزرقاء خنفساء 

Altica torquata LeConte – 
Flea beetle – Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية 
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Alticinae  
(Halticinae) – 
Flea beetles –  
Chrysomelidae  

  تحت فصيلة ألتيسيني 

   –الخنافس البرغوثية  –) هالتيسيني(

  فصيلة

Altruistic  غيري، محب للغير 

Alucitidae 
(Orneodidae) – Plume moths – 
Pyraloidea – Lepidoptera 

  يدي فصيلة ألوسايت

   –الفراشات متعددة الريش  –) أورنيوديدي(

  تبةر  –فوق فصيلة 

Alucitoid moths  فراشات األلوسايتويديا  

    )Alucitoideaأنظر (

Alucitoidea  
(Copromorphoidea) –  
Alucitoid moths – Ditrysia – 
Lepidoptera 

  فوق فصيلة ألوستويديا 

  –) كوبرومورفويديا(

  تبةر  –تحت رتبة  –يتويد فراشات األلوسا

Alula, calyptere  منطقة غشائية في إبط الجناح  

زوج مــن الفصــوص الغشــائية عنــد االزاويــة الخلفيــة (

 )لقاعدة الجناح، كما في الحشرات ذات الجناحين

Alveolus حفرة كأسية الشكل، تجويف الشعرة 

Alveolus تجويف الشعرة 

Alydidae  
(Coriscidae) – 
Broad-headed bugs – Geocorizae– 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة أليديدي 

   –) كوريسيدي(

  – مجموعة –البق ذو الرأس العريض 

   رتبة –تحت رتبة 

Alypia octomaculata (F.  ) – 
Eightspotted forester –  
Noctuidae 

 حشرة الغابات ذات النقاط الثمانية
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Alyssonini – 
Nyssoninae –  
Sphecidae  

  –قبيلة أليسونيني 

  صيلةف –فصيلة تحت 

Amblycera – 
Biting lice –  
Mallophaga  

  –تحت رتبة أمبليسيرا 

 رتبة -القمل القارض 

Amblycorypha sp. – 
Round-headed katydid – 
Tettiginiidae – 

 كاتيد مستدير الرأس 

Amblypygi – 
Tailess whipscorpions –  
Arachnida 

  –ة أمبليبيجي رتب

  طائفة – العقارب الضارية عديمة الذنب

Ambulatory  مهيأ للمشي  

Ambush bugs البق القنَّاص   

    )Phymatidaeو  Macrocephalidae أنظر(

Ambusher  قناص  

Amensalism تضاد من طرف واحد 

American aspen beetle – 
Gonioctena Americana  
(Schaeffer) –  
Chrysomelidae 

 األمريكيالحور خنفساء 

American black flour beetle – 
Tribolium audax Halstead – 
Tenebrionidae 

 السوداء األمريكية" الدقيق"خنفساء الطحين 

American cockroach – 
Periplaneta americana (L.) – 
Blattidae 

 الصرصور األمريكي
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American cotton bollworm, cotton 
bollworm, tomato fruitworm, 
African cotton bollworm, corn 
earworm –  
Heliothis armigera (Hubner); 
Heliothis zea H.S. – Noctuidae 

، دودة لــــوز القطــــناألمريكيــــة، دودة لــــوز القطــــن 

دودة لــوز القطـــن ، "الطمـــاطم" دودة ثمــار البنــدورة

    دودة كيزان الذرةاألفريقية، 

American dagger moth – 
Acronicta americana (Harris) –  
Noctuidae 

 الُكــرّاثشــة نبــات فرا، الفراشــة الخنجريــة األمريكيــة

 األمريكية 

American grasshopper – 
Schistocerca americana (Drury) – 
Acrididae 

 األمريكي" الجراد"النطاط 

American hornet moth – 
Sesia tibialis (Harris) – Sesiidae 

 فراشة الدبابير األمريكية رائقة األجنحة

American palm cixiid – 
Myndus crudus van Duzee – Cixiidae 

 قافزة النخيل األمريكية

American plum borer – 
Euzophera semifuneralis  
(Walker) – Pyralidae 

 األمريكي" البرقوق"حفار الخوخ 

American spider beetle – 
Mezium americanum (Laporte) – 
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية األمريكية

Ametabola عديم التحول، الحشرات عديمة االستحالة 

Ametabolous بدون تحول ملحوظ، كما في بروتيورا  

Ametastegia glabrata (Fallen)– 
Dock sawfly – Tenthredinidae 

 المنشاريالُحمَّاض " دبور"دبور 

Ametastegia pallipes (Spinola)– 
Violet sawfly – Tenthredinidae 

 المنشاريالبنفسج " دبور"دبور 

Ametetus – 
Siphlonurinae – Siphlonuridae  

  –أميتيتوس  ذباب مايوجنس 

  فصيلة  -تحت فصيلة 
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Ametropodidae  
(rare family) – 
Baetoidea – Ephermeroptera 

  تروبوديدي أميفصيلة ذباب مايو 

  رتبة -فوق فصيلة  –) فصيلة نادرة(

Ametropus – 
Ametropodidae  

   –أميتروبوس ذباب مايو  جنس

   فصيلة

Amino acid حمض أميني  

حمــــض يشــــكل مــــواد بنــــاء بــــروتين جديــــد ولــــه دور (

فعــــال فــــي المحافظــــة علــــى ســــالمة وظــــائف الجســــم 

 )الكبرى كاأليض والنمو وترميم األنسجة

Amitermitidae – 
Termitoidea – Fontanella –  
Isoptera 

  –فصيلة النمل األبيض أميترميتيدي 

  رتبة  -تحت رتبة  –فوق فصيلة 

Amitermitinae – 
Desert termites – 
Amitermitidae – Fontanella – 

  –تحت فصيلة أميترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة  –النمل األبيض الصحراوي 

Ammophilini (Sphecini) – 
Specinae –  
Sphecidae  

  قبيلة زنابير أموفيليني 

  فصيلة -فصيلة تحت  –) سفيسيني(

Ammotrecha cubae Lucas – 
Solpugida –  
Arachnida 

  –العقرب الهوائي 

 طائفة  –رتبة عقارب الهواء 

Amnion غالف السلى أو األمنيون  

Amniotic cavity تجويف رهلي  

ـــى ســـطحه( الظهـــري ويحـــدد هـــذا  يوجـــد  الجنـــين عل

  )التجويف بغشاء

Amniotic fluid سائل أمنيوتي 

Amniotic fold  ةأمنيوتيثنية  
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Amorbia emigrafella Busck – 
Mexican leafroller –  
Tortricidae 

 األوراق المكسيكية" الّفة"َلّفافة 

Ampeloglypter sesostris (LeCont) – 
Grape cane gallmaker – 
Curculionidae 

  تدرن ساق العنب" سوسة"صانعة 

Amphalius – 
Fleas of rodents – 
Ceratophyllinae –  
Ceratophyllidae  

  –جنس أمفاليوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Ampherotokous أحد أنواع التكاثر البكري 

Amphibian  كائن برمائي  

طق كــائن حــي ذو دم بــارد مثــل الضــفدع فــي المنــا(

 )الزراعية واألراضي المفتوحة الشاسعة

Amphibians – 
Chordate   

 شعبة  –البرمائيات 

Amphibicorizae  
(Gymnocerata in part) – 
Semiaquatic or shore-inhabiting  
bugs – 
Heteroptera – 
Hemiptera 

  –أمفيبيكوريزي مجموعة 

تعتبـــر تحـــت رتبـــة عنـــدما .  جـــزء مـــن جيمنوســـيراتا(

، ولكــــن تعتبــــر Hemipteraف ضــــمن رتبــــة  تصــــن

مجموعـــة أعلـــى مـــن فـــوق الفصـــيلة عنـــدما تصـــنف 

  – )Heteropteraضمن تحت رتبة 

   – بق نصف المائي أو بق الشواطىء

  رتبة –تحت رتبة 

Amphicerus cornufus (Pallas)– 
Powderpost bostrichid –  
Bostrichidae 

 خنفساء الدقيق

Amphientomid booklice   قمل الكتب أمفينتوميد  

     )Amphientomidaeأنظر (
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Amphientomidae  
(rare family) – 
Amphientomid booklice – 
Psocoptera 

  فصيلة أمفينتوميدي 

    –) فصيلة نادرة(

 رتبة –قمل الكتب أمفينتوميد 

Amphipneustic respiratory system  ــة، جهــاز تنفســي ذو طرفــي الثغــور، طرفــي التهوي

  طرفين 

الثغور العاملـة فـي الجهـاز التنفسـي نصـف المفتـوح (

hemipneustic system  ،هـي الـزوج األول فقـط

باإلضــافة إلــى زوج أو زوجــين مــن الثغــور التنفســية 

  )الخلفية، وهو شائع في يرقات الذباب

Amphipsyllinae – 
Mouse fleas – 
Leptopsyllidae –  
Siphonaptera 

  –ني تحت فصيلة أمفيبسيللي

 رتبة  -فصيلة  -براغيث الفأر 

Amphipsyllini – 
Fleas of hares –  
Amphipsyllinae –  
Leptopsyllidae  

  –قبيلة أمفيبسيلليني 

   –تحت فصيلة  –براغيث األرانب  البرية 

 فصيلة 

Amphipyrinae – 
Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –فراشات أمفيبيريني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة 

Amphiscepid planthoppers   قافزات النباتات أمفيسيبيد  

  )Amphiscepidaeأنظر (

Amphiscepidae  
(Acanaloniidae) – 
Amphiscepid planthoppers – 
Fulgoroidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  أمفيسيبيدي  فصيلة

  –قافزات النباتات أمفيسيبيد –) أكانالونييدي(

  تبةر  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Amphitoky انتاج مختلط 
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Amphizoidae  
(rare family) – 
Trout-stream beetles –  
Adephaga – Coleoptera 

  فصيلة أمفيزويدي 

  –خنافس الجداول الغربية  – )فصيلة نادرة(

   رتبة –تحت رتبة 

Amplexiform التشابك الجالس، طريقة ارتباط الجناح  

Amplexiform wing coupling ة شبك الجناح المتراكبآل  

حيــــث تمتــــد الحافــــة األماميــــة للجنــــاح الخلفــــي إلــــى (

األمـــام تحـــت الجنـــاح األمـــامي فتعمـــل علـــى انســـجام 

 )حركة الطيران، كما في بعض حرشفيات األجنحة

Ampriicerus bicaudatus (Say) – 
Apple twig borer –  
Bostrichidae 

 التفاح" أغصان" حفار أفرع

Ampulex compressa (F.) – 
Emerald cockroach wasp – 
Sphecidae 

  دبور الصراصير الزمردي

 )دبور يهاجم الصراصير(

Ampulicinae  
(Ampulicidae) – 
Cockroach wasps – 
Sphecidae – Hymenoptera 

  أمبيوليسيني فصيلة تحت 

  –) مبيوليسيديأ(

  رتبة – فصيلة –زنابير الصراصير 

Ampulicini – 
Ampulicinae –  
Sphecidae  

  –قبيلة زنابير أمبيوليسيني

  فصيلة -فصيلة تحت 

Ampulla ةحوصل   

حوصلتان غشـائيتان، أكيـاس حويصـلية بـين الـرأس (

  ) والصدر األمامي في الحشرات مستقيمة األجنحة

Amyna natalis (Walker) – 
Ilima moth – Noctuidae 

 أيلمافراشة 

Anabolism ئيعملية التمثيل الغذا 
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Anabrus simplex Halderman – 
Mormon field grasshopper – 
Decticinae –  
Tettiginiidae 

 مورموننطاط الحقل 

Anacridium aegyptium (L.) –  
Egyptian grasshopper –  
Acrididae 

 المصري" الجندب" النطاط

Anaemia أنيميا، فقر دم 

Anaerobic ال هوائي  

ت بيولوجية تحدث في غيـاب كائنات حية أو عمليا(

  )األكسجين

Anaerobic Biological Treatment 
(ABT) 

 معالجة ال هوائية

Anagasfa kuehniella (Zeiler) – 
Mediterranean flour moth – 
Pyralidae 

 فراشة طحين البحر األبيض المتوسط

Anagrapha falcifera (Kirb) – 
Celery looper –  
Noctuidae 

  ، قيَّاس الكرفساسةالقيَّ  فسكر دودة ال

Anajapygid flies   ذباب أناجابيجيد  

     )Anajapygidaeأنظر (

Anajapygidae – 
Anajapygid flies – 
Diptera  

  –أناجابيجيدي  فصيلة

 رتبة  –ذباب أناجابيجيد 

Anal  شرجي  

Anal angle زاوية خلفية، زاوية شرجية للجناح  
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Anal cerci  قرون شرجية  

مــن الزوائــد التناســلية، وتمثــل زوائــد الحلقــة الحاديــة (

عشــرة، وتحــتفظ بهــا معظــم الحشــرات الكاملــة، وهــي 

طويلة عديدة العقـل فـي السـمك الفضـي وقصـيرة فـي 

  )الصراصير

Anal fold  ثنية شرجية  

خط انثناء بين المنطقة األمامية والمنطقـة الشـرجية (

  )للجناح، أو ثنية قاعدية في الجناح

Anal gill خيشوم شرجي  

أحد ثالثة خياشيم خارجيـة تنمـو مـن الصـفائح فـوق (

، paraproctوحـــول الشـــرجية  epiproctالشـــرجية 

وتأخذ شكل الصـفائح الطويلـة أو األنبوبيـة، كمـا فـي 

أمــا .  Zygopteraتحــت رتبــة الرعاشــات الصــغيرة 

 Anisopteraفـــــي تحـــــت رتبـــــة الرعاشـــــات الكبيـــــرة 

ت داخليــــة فــــي جــــدار فتكــــون علــــى شــــكل ســــتة ثنيــــا

المســتقيم وهــي متراصــة فــي صــف طــولي فــي الجــزء 

 )األمامي للمستقيم

Anal gland غدة شرجية  

ـــة ( ـــالقرب مـــن النهايـــة الخلفي غـــدة اكتودرميـــة تفـــتح ب

للمســتقيم، وتعتبــر كوســيلة للــدفاع، حيــث تفــرز مــواد 

لهـــا رائحـــة قويـــة طـــاردة أو تطلـــق مـــواد حارقـــة عنـــد 

  )شرات غمدية األجنحةاللزوم، كما في رتبة الح

Anal lobe فص خلفي  

الجــــزء الخلفــــي مــــن الجنــــاح الــــذي تشــــغله العــــروق (

  )الخلفية
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Anal loop قوس خلفي  

  )مجموعة من الخاليا في الجناح الخلفي للرعاشات(

Anal margin (posterior or inner)  حافة شرجية خلفية  

مـــن حـــواف جنـــاح الحشـــرة الـــذي يعتمـــد عليـــه فـــي (

  )التصنيف

Anal papilla   ملمس أو حلمة شرجية، غدة شرجية  

  )Anal glandأنظر (

Anal shield  رجية شصفيحة  

Anal siphon ممص شرجي  

Anal stylet  شرجي "ملمس"قليم 

Anal vein (A+) عرق خلفي، عرق شرجي  

إحـدى العـروق الواقعـة بـين العـرق الزنـدي والمنطقـة (

روق مفـــردة عـــ 3األصـــبعية، وعـــادة مـــا تتكـــون مـــن 

1A+ ،2A+ ،3A+ وغالبًا ما تكون محدبة( 

Anal vesicle حوصلة شرجية 

Analetris – 
Acanthametropodinae –  
Siphlonuridae  

  –جنس ذباب مايو أناليتريس 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Analytic ecology علم البيئة التحليلي 

Anamorphic growth نمو تصاعدي  

بطنيـة األخيـرة فـي الحشـرات نمو تصاعدي للعقـل ال(

  ) Proturaاألولية مثل البروتورا
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Anamorphosis   رماط أننمط من   التحوُّ

جنينــي تــتم فيــه إضــافة حلقــات بطنيــة فــي بعــد نمــو (

  )وقت االنسالخ

Anaphothrips obscurus (Miiller) – 
Grass thrips – Thripidae 

 تربس األعشاب

Anaphothrips swezeyi Moulton – 
Hawaiian grass thrips – Thripidae 

 تربس أعشاب هوايي

Anaplasma – 
Anaplasmataceae – 
Rickettsiales  

  جنس الركتسيا أنابالزما

يضــم أنــواع مــن الركتســيا أو الكائنــات الدقيقــة التــي (

تتطفــل علــى كريــات الــدم الحمــراء للمجتــرات خاصــة 

  )واأليائلاألبقار 

Anaplasma marginale – 
Anaplasmataceae – 
Rickettsiales  

  الركتسي الممرض للماشية

يســـــبب وهـــــن حـــــاد وأنيميـــــا ويرقـــــان وٕاجهـــــاض فـــــي (

األبقـــــار البالغـــــة والحيوانـــــات صـــــغيرة الســـــن، وتُْنَقـــــل 

أنابالزمــــــا نقــــــًال حيويــــــًا بواســــــطة القــــــراد وميكانيكيــــــًا 

ــدم، خاصــة ذبــاب الخيــل  بواســطة الــذباب المــاص لل

Tabana  من فصيلةTabanidae.   ونسبت نسبة

كبيــــــــــــــــــرة مــــــــــــــــــن حــــــــــــــــــاالت داء أنابالزموســــــــــــــــــيس 

Anaplasmosis  أو مـــــرض كـــــيس الصـــــفراء إلـــــى

أنظـــــر  - Tabanus taeniolaذبابـــــة الخيـــــل 

Anaplasmataceae (  

Anaplasmataceae – 
Rickettsiales  

  فصيلة أنابالزماتاسي

تابعــة لرتبــة الركتســيات، وأفرادهــا طفيليــات إجباريــة (

الــــدم الحمــــراء، أو حــــرة فــــي داخــــل أو علــــى كريــــات 

  )بالزما دم الفقاريات

Anapleurite البلورا العلوية  
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Anapulvinaria pistaciae Bod –  
Cottony pistachio scale –  
Coccidae  

 حشرة الفستق القشرية القطنية

Anarsia lineatella Zeller – 
Peach twig borer –  
Gelechiidae 

  الدراق أو الخوخ" أفرع"حفار أو ثاقب أغصان 

Anasa armigera (Say  – )  
Horned squash bug –  
Coreidae 

 ذو القرون" االقرع"بق الكوسا 

Anasa tristis (De Geer) – 
Squash bug –  
Coreidae 

 "القرع"بق الكوسا 

Anastrepha ludens (Loew) – 
Mexican fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة المكسيكية

Anastrepha obliqua (Macquart) – 
West Indian fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة الغرب هندية

Anastrepha pallens Coquillett – 
Bumelia fruit fly –  
Tephritidae 

 بوميلياذبابة الفاكهة 

Anastrepha suspensa (Loew) – 
Caribbean fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة الكاريبية

Anaticola anseris (L.) – 
Slender goose louse –  
Philopteridae 

 وّز النحيفةال ةقمل

Anaticola crassicornis (Scopoli) – 
Slender duck louse –  
Philopteridae  

 النحيفةالبط  ةقمل

Anatomy علم التشريح 
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Anatrepsis  كة الجنيننوع من حر 

Anautogenous حشرات ال ذاتية التكاثر  

Anax junius (Drury  )  
Common green darner –  
Aeschnidae 

 الرعاشة الخضراء الشائعة

Anax strenuus Hagen – 
Giant Hawaiian dragonfly – 
Aeschnidae 

  رعاشة هوايي العمالقة

  )والية أمريكية: هوايي(

Anaxyelid wasps  األناكسيليد  زنابير  

  )Anaxyelidaeأنظر (

Anaxyelidae – 
Anaxyelid wasps –  
Hymenoptera 

  –فصيلة أناكسيليدي 

 رتبة  –زنابير األناكسيليد 

Ancylis comptana (Froelich); 
Ancylus comptana  fragariate – 
Strawberry leafroller –  
Tortricidae 

 "فريزال"الفراولة أوراق  "لفافة"فراشة 

Andrenid bees   نحل أندرينيد أو نحل األنفاق  

  )Andrenidaeأنظر (

Andrenidae – 
Andrenid bees, tunnels bees – 
Apoidea –  
Hymenoptera 

  –أندرينيدي  فصيلة

   –نحل أندرينيد أو نحل األنفاق 

 رتبة   – فوق فصيلة

Androgenic hormone ألنبوبـــة  هرمـــون ذكـــري يفـــرز مـــن النســـيج القمـــي

 الخصية

Anemometer  مرياح  

 )جهاز يستعمل لقياس سرعة واتجاه الرياح(
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Anepeorinae  
(rare) – Heptageniidae – 
Ephemeroptera 

  تحت فصيلة ذباب مايو أنيبيوريني 

 رتبة  -فصيلة  –) فصيلة نادرة(

Anepeorus – 
Anepeorinae –  
Heptageniidae  

  –جنس ذباب مايو أنيبيوروس 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Anepimeron صليبة فوق خلفية   

 )Epimeronأنظر (

Anepisternum صليبة فوق أمامية   

 )Episternumأنظر (

Aneputlivinaria pistaciae (Bodenh) –
Pistachio mealybug –  
Pseudococcidae 

 بق الفستق الدقيقي

Angasta (Ephestia) kuhniella  
Zeller –  
Mediterranean flour Moth – 
Pyralidae 

 فراشة البحر األبيض المتوسط، فراشة الطحين

Angle-wings, tortoise shells, 
mourning-cloaks 

أبــو دقيــق أجنحــة المالئكــة، أو دقيــق المزركشــة، 

   عباءة الحداد

    ) Nymphalinaeأنظر (

Angora goat biting louse – 
Bovicola crassipes (Rudow) – 
Trichodectidae 

 ماعز أنغورا القارض قمل

Angoumois grain moth –  
Sitotroga cerealella (Oliv.) – 
Gelechiidae 

 فراشة الحبوب

Angularwinged katydid – 
Microcentrum retinerve  
(Burmeister) –  
Tettigoniidae 

  الكاتيد ذو األجنحة الزَّاوّية
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Angulate س التدويرتكون زاوية، وهو عك  

Angulate leafhopper – 
Acinopterus angulatus Lawson – 
Cicadellidae 

  ذو الزوايا، النطاط الُمزوَّى" قافز األوراق"نطاط ال

Animal behavior سلوك الحيوان 

Animal ecology علم البيئة الحيوانية 

Animal kingdom  المملكة الحيوانية  

المملكــة األخــرى . حيـةإحـدى مجمــوعتي الكائنــات ال(

 )هي المملكة النباتية

Animal piercing sucking 
mouthparts 

 أنثى البعوضكما في أجزاء فم ثاقبة ماصة 

Anionic  مجموعة أنيونية  

كمـا فـي بعـض أنـواع المـواد . مشـحون بشـكل سـلبي(

الناشرة التي تساعد في منـع المبيـدات مـن أن تغسـل 

 )من على األسطح المعاملة

Anionic site الموقع األنيوني  

Anisembia texana (Melander) – 
Webspinner –  
Anisembiidae 

 "األعشاش"النسيج أحد أنواع غازالت 

Anisembiid  webspinners   أنيسومبييد  " األعشاش"غازالت النسيج  

    )Anisembiidaeأنظر (

Anisembiidae – 
Anisembiid webspinners – 
Embioptera  

  –أنيسيمبييدي  فصيلة

   –أنيسومبييد " األعشاش"غازالت النسيج 

 رتبة  
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Anisolabis maritus (Gene) – 
Seaside earwig –  
Labiduridae 

 "المجاورة للبحر"شاطىء البحر إبرة العجوز 

Anisoplia austriaca (Herbst.);  
A. leucaspis Cast.  –  
Wheat scarab – Scarabaeidae 

  لقمحجعل ا

  )أنواع عديدة(

Anisopodidae  
(Rhyphidae, Silvicolidae, Phryneidae; 
including Mycetobiidae) – 
Wood gnats – 
Anisopodoidea – Diptera 

  أنيسوبوديدي فصيلة 

رايفيــــــــــدي، ســــــــــيلفيكوليدي، فراينيــــــــــدي، وتتضــــــــــمن (

  –) مايسيتوبييدي

  رتبة – فوق فصيلة –اموش الخشب ه

Anisopodoidea – 
Nematocera – 
Diptera 

  –فوق فصيلة ذباب األنيسوبودويديا 

 رتبة  – تحت رتبة

Anisoptera – 
Dragonflies –  
Odonata 

  تحت رتبة أنيسوبترا 

  رتبة –الرعاشات الكبيرة  –) البعض يصنفها كرتبة(

Anisota senatoria (J.E. Smith) – 
Orange-striped oakworm – 
Saturniidae 

 البرتقالية" المخططة"سنديان ذو الخطوط دودة ال

Anisota stigma (F.) – 
Spiny oakworm – Saturniidae 

 دودة السنديان الشوكية

Anisota virginiensis (Drury) – 
Pink-striped oakworm –  
Saturniidae  

 الزهرية" المخططة"دودة السنديان ذو الخطوط 

Anisotomidae  
(Leiodidae, Liodidae, Leptodriridae, 
Catopidae; rare family) – 
Round-fungus beetles– 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  أنيسوتوميدي  فصيلة

ليوديــــــــدي، ليوديــــــــدي، ليبتودريريــــــــدي، كاتوبيــــــــدي، (

  – )فصيلة نادرة

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس الفطر المدورة 
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Anisotropic band في العضالت(مة شريط غير متماثل، منطقة معت( ،

 Aحزمة متأينة أو حزمة 

Annelida (Phylum) – 
Earthworms, marine worms,   leeches 

  – )الديدان الحلقّية(الحلقّيات شعبة 

 دود األرض، الدود البحري، العلق

Annelides  الديدان الحلقية  

  )Annelidaأنظر (

Annual  سنوي أو حولي  

ياتــه بفتــرة ســنة واحــدة نــوع نبــاتي يمــر خــالل دورة ح(

 )أو أقل

Annular يشبه الحلقة أو حلقي الشكل  

Annular ledge نتوء حلقي  

Annular sclerite   الثغر التنفسي" شفة"صفيحة  

صليبة كيتينية من جدار الجسـم تحتـوي علـى فتحـة (

  )الثغر التنفسي

Annulate, annulated  لحلقية الشك" عقل أو قطع"حلقي، يحمل أقسامًا  

Anobiidae – 
Deathwatch and drugstore beetles, 
anobiid beetles 
Bostrichoidea –  
Coleoptera 

  -أنوبييدي  فصيلة

خنـــافس المـــوت الدقاقـــة وخنـــافس البقالـــة والعقـــاقير، 

  –خنافس األنوبييد 

  رتبة –ة فوق فصيل

Anobium punctatum (De Geer) – 
Furniture beetle –  
Anobiidae 

 ساء األثاثخنف

Anomala oblivia Horn – 
Pine chafer – Scarabaeidae 

  الصنوبر" جعال"جعل 
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Anomala orientalis Waterhouse – 
Oriental beetle – Scarabaeidae 

 الخنفساء الشرقية

Anomiopsyllinae – 
Fleas of rodents and mice – 
Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة أنوميوبسيليني 

  فصيلة –راغيث القوارض والفئرانب

Anomiopsyllini – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة أنوميوبسيلليني

  –براغيث القوارض ومفترساتها 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Anomiopsyllus – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllini – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس أنوميوبسيللوس

  –براغيث القوارض ومفترساتها 

  فصيلة –قبيلة 

Anomoea laticlavia (Forster) – 
Claycolored leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 اللون" وحلية"خنفساء األوراق طينية 

Anopheles  phaeoensis – 
Pharoah mosquito –  
Culicidae 

 نية كبيرة الحجمو الفرع بعوضة األنوفيلس

Anopheles arabiensis – 
Arabic mosquito –  
Culicidae 

 العربية بعوضة األنوفيلس

Anopheles gambiae – 
Gambian mosquito –  
Culicidae 

 الغامبية بعوضة األنوفيلس

Anopheles mosquito– 
Anopheles punctipennis Say – 
Culicidae 

 األنوفيلس بعوضة

Anopheles punctipennis Say – 
Anopheles mosquito –  
Culicidae 

 بعوضة األنوفيلس
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Anopheles quadrimaculatus Say – 
Common malaria mosquito – 
Culicidae 

  )رباعّية البقع( بعوضة المالريا الشائعة

Anophelinae – 
Anophelidae – 
Diptera  

  يليني تحت فصيلة البعوض أنوف

الناقـــل الوحيــــد للمالريــــا، ويلعــــب دورًا فــــي نقــــل داء (

الفيالريــا الليمفاويــة التــي تســببها الفخريــة البنكروفتيــة 

 )Wuchereria bancroftiوشريريا بانكروفتي 

Anoplolepis longipes (Jerdon) – 
Longlegged ant –  
Formicidae 

 النمل طويل األرجل

Anoplotermitinae – 
Apicotermitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض أنوبلوترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Anoplura  
(Siphunculata; Phthiraptera in part) 
(anapl = unarmed; ura =  tail) – 
Sucking lice 

  أنوبلورا رتبة 

) ســــــيفانكيوالتا، جــــــزء مــــــن فثيرابتــــــرا كتحــــــت رتبــــــة(

)anapl  =،غيــــر مدرعــــةura   =القمــــل، )ذيــــل 

 الماص

Anormenis antillarum (Kirkaldy) – 
West Indian flatid – Flatidae 

 حشرة الفالتيد غرب الهندية

Anoxia orientalis Kyrn. – 
Large whiteworm –  
Scarabaeidae 

 الدودة البيضاء الكبيرة

Ant lions –  
Myrmeleonidae –  
Neuroptera 

   –النمل  ودأس

 رتبة  -فصيلة 

Ant wasps 
 

   ّيةزنابير النملال

     )Aphilanthopsiniأنظر (

Antagonism تضاد 
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Antagonistic effect  فعل تثبيطي أو تضادي  

تخفيض أو تقليل السمية والفعل األثري نتيجة دمـج (

 )مبيد مع آخر

Antagonistic hormone الهورمون المضاد 

Anteapical قبل طرفي 

Anteclypeus قبل درقة، مقدم الدرقة  

ـــة فـــي الحشـــرات ( الجـــزء الســـفلي مـــن الدرقـــة األمامي

  )الماصة

Antecosta  ــذي ــين الحلقــي وال ــز للحــد ب ــداخلي الممي العــرق ال

  تندغم به العضالت الطولية للحلقة الثانية

Antecostal stuture 
 

  درز قبل ضلعي أو حرقفي أو جبهي

  ) داخليالدرز الخارجي الذي يدل على العرق ال(

Antecoxal sclerite صفيحة قبل حرقفية  

ـــة أو أســـترنة الصـــدر ( صـــفيحة مـــن األســـترنة الخلفي

  ) الخلفي وهي موجودة أمام الحرقفة الخلفية مباشرة

Antenna  
(pl. Antennae) 

  قرن االستشعار

زوج من الزوائد المعقلة يقع على الرأس فوق أجـزاء (

ـــد الفـــم وذو وظيفـــة حســـية عـــادة، أو هـــي مـــ ن الزوائ

المتحركــة الحســية فــي الــرأس تمتــد إليهــا األعصــاب 

 )من المخ الثاني

Antennal club  صولجان قرن االستشعار  

ــــــــة طرفيــــــــة متضــــــــخمة مــــــــن قــــــــرن استشــــــــعار ( عقل

  )صولجاني
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Antennal fossa حفرة أو تجويف  قرن االستشعار  

  تجويف أو منخفض يستقر فيه قرن (

  )االستشعار

Antennal groove دود أو ميزاب قرن االستشعارأخ  

  ميزاب في علبة الرأس تستقر فيه العقلة (

  )القاعدية لقرن االستشعار

Antennal lobe فص قرن االستشعار 

Antennal nerves أعصاب قرون االستشعار  

Antennal sclerite صفيحة قرن االستشعار الحلقية  

  )الحافة المتصلبة لحفرة قرن االستشعار(

Antennal segment, antennal 
segment 

 عقلة أو حلقة قرن االستشعار

Antennal socket, antennal fossa حفرة أو تجويف أو نقرة  قرن االستشعار  

تجويـــف أو مـــنخفض يســـتقر فيـــه قـــرن االستشـــعار، (

  )antennal scleriteوتحاط بصفيحة حلقية 

Antennal suture درز قرن االستشعار  

ر الـرأس، يحـيط بتجويـف قـرن خط االنثناء في جـدا(

  )االستشعار

Antennifer  زائدة مفصلية في التجويف الذي يخرج منه  

  قرن االستشعار

Antennule  قرين االستشعار  

  )قرن االستشعار األول في القشريات(
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Antenoal cross vein  عروق عابرة قبل عقدية  

عـــروق عـــابرة علـــى طـــول الحافـــة الضـــلعية للجنـــاح (

األجنحـــــة والعقــــــدة ممتـــــدة مـــــن العــــــرق  بـــــين قاعـــــدة

 )الضلعي إلى العرق الكعبري

Antepenultimate  عقلة(سابقة لقبل األخيرة(  

Anterior  أمامي  

Anterior arculus قوس أمامي 

Anterior arm ذراع أمامي 

Anterior cross vein  عرق عابر أمامي 

Anterior labral muscle عضلة شفوية أمامية 

Anterior margin (coastal marin) حافة أمامية  

يعتمـــد عليـــه فـــي الـــذي مـــن حـــواف جنـــاح الحشـــرة و (

 )التصنيف

Anterior media (MA+) الوسطي األمامي  

العــــرق الوســــطي : فــــرع محــــدب يتفــــرع إلــــى فــــرعين(

 1st anterior media [MA1]األمــامي األول 

والعـــرق  [MA2]والعـــرق الوســـطي األمـــامي الثـــاني 

  ) posterior media [MP-]خلفي الوسطي ال

Anterior muscle عضلة أمامية 

Anterior notal wing process نتوء ترجي جناحي أمامي  

الفــص األمــامي للحافــة الجانبيــة للصــفيحة الظهريــة (

الحاملـــــة للجنـــــاح، ويتصـــــل بهـــــا الصـــــفيحة اإلبطيـــــة 

  )األولى
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Anterior radius كعبري أمامي  

Anterior rotator muscles عضالت مديرة أمامية  

، والتـــي تنشـــأ عـــادة cardoمـــن عضـــالت الكـــاردو (

  )من الجدار الداخلي لعلبة الرأس

Anterior shield lobe حلقة درعية أمامية  

حلقة في مقدمة الـدرع مـن العالمـات المميـزة لتحـت (

 Dorsalأنظــــــر أيضــــــًا  –الفصــــــيلة والجــــــنس 

propodosomal shield  ( 

Anterior spiracle ثغر تنفسي أمامي  

) فتحات تنفسية في يرقات الحشرات ذات الجناحين(

Anterior tentorial arm ذراع أمامي للهيكل الداخلي للرأس 

Anterior tentorial pits نقرتان تنتوريتان  

  )نقر أمامية للهيكل الداخلي للرأس(

Anterior valve صمام أمامي  

Anterodorsal  أمامي ظهري  

Anteromesal  أمامي وسطي  

Anteroventral أمامي بطني  

Antestiopsis faceta Germ. – 
Cameroon coffee bug – 
Pentatomidae 

 ة البن الكاميرونيةبق

Antestiopsis lineaticollis Stal. – 
Eastern Africa coffee bug – 
Pentatomidae 

 ة البن شرق األفريقيةبق
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Antheraea polyphemus (Cramer) –  
Polyphemus moth – Saturniidae 

 فراشة البوليفيموس

Anthicidae  
(Anthiciidae) – 
Antlike flower beetles – 
Meloidea – Coleoptera 

   أنثيسيدي فصيلة

   –خنافس األزهار شبيهة النمل  –) أنثيسييدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Anthicus floralis (L.) – 
Narrownecked grain beetle – 
Anthicidae 

 خنفساء الحبوب رفيعة الرقبة

Anthocoridae – 
Flower bugs and minute pirate  
bugs – 
Geocorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

  –أنثوكوريدي  فصيلة

  –بق األزهار أو بق القرصان الصغير 

  –مجموعة  

 رتبة –تحت رتبة 

Anthomyiid flies 
 

   ذباب األنثوماييد

    )Anthomyiidaeر أنظ(

Anthomyiidae 
(Anthomyidae; Muscidae in part; 
including: Scatomyzidae, 
Scatophagidae, Scopeumatidae, 
Cordyluridae) – 
Anthomyiid flies – 
Muscoidea – Diptera 

  دي فصيلة أنثومايي

أنثوميــــــــــدي، جــــــــــزء مــــــــــن ميوســــــــــيدي، وتتضــــــــــمن (

وبيوماتيدي، ســـــــــكاتومايزيدي، ســـــــــكاتوفاجيدي، ســـــــــك

  –)  كورديليوريدي

  –ذباب األنثوماييد 

  رتبة – فوق فصيلة

Anthomyzid flies الذباب الصغير ذو األجنحة المزركشة   

    )Anthomyzidaeأنظر (

Anthomyzidae 
(Opomyzidae in part) – 
Anthomyzid flies – Acalyptratae – 
Diptera 

   فصيلة أنثومايزيد

ذبـــــاب األنثومايزيـــــد أو  –) ديجـــــزء مـــــن أوبومايزيـــــ(

 –قطـاع   –الذباب الصغير ذو األجنحـة المزركشـة 

  رتبة
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Anthonominae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس أنثونوميني 

  فصيلة

Anthonomus eugenii Cano –  
Pepper weevil – Curculionidae 

 "الفلفل"سوسة الفليفلة 

Anthonomus grandis grandis 
Boheman – 
Boll weevil – Curculionidae 

 قطنسوسة ال

Anthonomus grandis thurberiae 
Pierce – 
Thurberia weevil –  
Curculionidae 

 ثوربيرياسوسة ال

Anthonomus musculus Say – 
Cranberry weevil –  
Curculionidae 

 "اآلس البري"توت البري سوسة ال

Anthonomus pomarum (L.) – 
Apple blossom weevil – 
Curculionidae 

 سوسة براعم التفاح

Anthonomus signatus Say – 
Strawberry bud weevil – 
Curculionidae 

 "الفريز"الفراولة سوسة براعم 

Anthophoridae  
(Including Nomadidae, Euceridae, 
Ceratinidae, Xylocopidae) – 
Cuckoo, digger, honey, and carpenter 
bees – Apoidea – 
Hymenoptera 

  فصيلة أنثوفوريدي 

تتضـــــــــمن نوماديـــــــــدي، يوســـــــــيريدي، ســـــــــيراتينيدي، (

  –) زايلوكوبيدي

  –نحل الكوكو، النحل الحافر، والنحل النجار 

  رتبة – فوق فصيلة

Anthophorinae – 
Digger bees – 
Anthophoridae – Hymenoptera 

  –تحت فصيلة أنثوفوريني 

 رتبة  –فصيلة  –افر النحل الح

Anthores leuconotus – 
White stem borer – Cerambycidae 

 حفار الساق األبيض
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Anthrax yellowstonei Cole; A. alpha 
Osten Sacken – 
Bee fly – Bombyliidae 

  – ذباب النحلأنواع من 

   فصيلة

Anthrenus fasiatus Herbst. – 
Furniture beetle – Dermestidae 

 خنفساء األثاث

Anthrenus flavipes LeConte – 
Furniture carpet beetle – 
Dermestidae 

 خنفساء سجاد األثاث

Anthrenus piceus Oliv. – 
Black carpet beetle – Dermestidae 

 خنفساء السجاد السوداء

Anthrenus scrophulariae L. – 
Common carpet beetle; carpet beetle –
Dermestidae 

، خنفســـــاء "الشـــــائعة" خنفســـــاء الســـــجاد العاديـــــة

  السجاد

Anthrenus verbasci (L.) – 
Varied carpet beetle – Dermestidae 

 "المتباينة"خنفساء السجاد المتغيرة 

Anthribidae  
(Platystomidae, Bruchelidae, 
Choragidae, and Platyrrhinidae) 
Fungus weevils – 
Curculionoidea – Coleoptera 

  أنثريبيدي فصيلة 

بالتيســـــــــــــــــــتوميدي، براكيليــــــــــــــــــــدي، كوراجيــــــــــــــــــــدي، (

  –)بالتيرينيدي

  رتبة – فوق فصيلة –سوس الفطر 

Anthroponosis داء إنساني المصدر يصيب اإلنسان  

حيـــــث اعتبـــــر مـــــرض النـــــوم الغـــــامبي ســـــابقًا كـــــداء (

إنساني المصدر، ولكن أظهرت األدلة الحديثـة علـى 

ير الداجنــة دورًا نشــطًا كمخــازن للمثقبيــة لعــب الخنــاز 

 Trypanosoma bruceiالبروســـية الغامبيـــة 

gambiense( 

Antianthe expansa (Germar) – 
Solanaceous treehopper – 
Membracidae 

 صليبيةالالنباتات نطاط 
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Antibiosis تضاد حيوي  

مقــدرة النبــات المقــاوم علــى أن يــؤثر علــى بيولوجيــة (

يرًا عكسيًا يتمثل إما زيـادة الوفيـات أو قلـة الحشرة تأث

  )الحشرة تعيش عيشة غير طبيعية لالتكاثر أو جع

Antibiotic حيوي  دمضا  

وهـي ، مثـل الفطـر، مادة تنتج عن طريق كائن حي(

ســامة ألنــواع مــن الكائنــات الحيــة األخــرى وتســتخدم 

 )هذه المادة في بعض األوقات كمبيد

Antibody  جسم مضاد  

دفاعيــــة تتكــــون فــــي الجســــم اســــتجابة لــــدخول  مــــادة(

ــــوع الســــموم أو الجــــراثيم أو  ــــه مــــن ن ــــة في مــــادة غريب

  )الطفيليات

Anticarsia gemmatalis Hubner – 
Velvetbean caterpillar – Noctuidae 

 الفاصولياء المخملية" أبو دقيق"دودة 

Anticoagulant مانع التخثر أو التجلط  

تواجـد فـي الفـص الوسـطي مادة مانعـة لـتجلط الـدم ت(

 )من الفصوص المكونة للغدة اللعابية

Anticoagulant  مانع التخثر  

نــــوع مـــــن مبيـــــدات القـــــوارض التـــــي تســـــبب المـــــوت (

 )بواسطة منع التخثر الطبيعي للدم

Anticoagulin تخثر مادة مانعة لل  

Antidiuretic hormone (ADH) هرمون مثبط إلدرار البول 

Antifeedant للتغذية مانع 
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Antigastra catalaunalis (Dup.) – 
Seasame leafroller –  
Pyralidae 

 لفافة ورق السمسم، حفار قرون السمسم

Antigen مولد مضاد، مستضد  

Antiphagocytic مضاد البلعمة  

Antispila nysaefoliella Clemefls – 
Tupelo leafminer –  
Heliozelidae 

 شجر الطُّوبالاق أور " حفار" صانع أنفاق 

Antitoxin ترياق، مضاد للسم  

Antlike flower beetles  خنافس األزهار شبيهة النمل  

    )Anthicidaeأنظر (

Antlike leaf  beetles  خنافس األوراق شبيهة النمل  

و  Euglenidaeو   Aderidaeأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Hylophilidae  وXylophilidae (     

Antlike stone beetles نافس األحجار شبيهة النملخ   

 )Scydmaenidaeأنظر (

Antlike weevils ل السوس شبيه النم  

     )Myrmecinaeأنظر (

Ant-loving cricket – 
Myrmecophila pergandei Bruner – 
Myrmecophilinae –  
Gryllidae – 

  الصرصور المحب للنمل

Ant-loving crickets – 
Myrmecophilinae – 
Gryllidae –  
Orthoptera 

  –صراصير المحبة للنمل

   –فصيلة  –تحت فصيلة 

  رتبة



 

95

Antonina graminis (Maskell) – 
Rhodesgrass mealybug – 
Pseudococcidae 

 الدقيقي أعشاب الرودسبق 

Ants – 
Formicidae –  
Hymenoptera  

  –النمل 

 رتبة - فصيلة

Anulation حلزنة 

Anuraphis maidiradicis (Forbes) – 
Corn root aphid –  
Aphididae 

 من جذور الذرة الصفراء

Anuraphis rosecus Baker – 
Rosy apple aphid –  
Aphididae 

 َمّن التفاح الوردي

Anus فتحة الشرج، شرج  

  )نهاية أو الفتحة الخلفية للقناة الهضمية(

Aolothrips fasciatus (L.) – 
Banded thrips –  
Aeolothripidae  

 التربس المخطط 

Aonidiella aurantii (Mask) –  
California red scale –  
Diaspididae 

، حشـــــرة كاليفورنيـــــا ءالحشـــــرة القشـــــرية الحمـــــرا

 القشرية الحمراء

Aonidiella aurantii (Maskell) – 
California red scale –  
Diaspididae 

 حشرة كاليفورنيا القشرية الحمراء

Aonidiella aurantii Mask. – 
Red scale –  
Diaspididae 

 الحشرة القشرية الحمراء

Aonidiella citrina (Coquillett) – 
Yellow scale –  
Diaspididae 

 الحشرة القشرية الصفراء
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Aorta أبهر، شريان، أورطي  

 dorsalالجزء األمامي من الوعاء الدموي الظهري (

vessel or heart غرف، وهو غير مقسم إلى( 

Apache leafhopper – 
Diceroprocta apache P. – 
Cicadellidae  

 حشرة األباشي

Apamea amputatrix  (Fitch) –  
Yellowheaded cutworm – 
Noctuidae 

 ذات الرأس األصفر" القاطعة"الدودة القارضة 

Apamea devastator (Brace) – 
Glassy cutworm –  
Noctuidae 

 الكامدة أو الزجاجية" القاطعة"الدودة القارضة 

Apanteles congestus Ns. – 
Braconidae 
 

ــة  األجنحــة ةشــائيحشــرة غ ــق متطفل ــو دقي ــى أب عل

 Vanessa cardiiالخبازى 

Apanteles rufirus Hei. – 
Braconidae 
 

علــى دودة اللــوز  متطفلــة األجنحــة ةشــائيحشــرة غ

ـــــــدورة  ـــــــار البن ـــــــاطم"الشـــــــوكية أو دودة ثم " الطم
Heliothis armifera 

Apate monacha F. – 
Date palm borer, large date palm 
woodborer –  
Bostrychidae 

ــة"حفــار  ــل التمــر الخشــب الكبيــرة "ثاقب ــة نخي ، ثاقب

 الكبيرة

Apatelodid moths 
 

   فراشات األباتيالديد

    )Apatelodidaeأنظر (

Apatelodidae 
(Zanolidae) – Apatelodid moths – 
Bombycoidea –  
Lepidoptera 

  أباتيالديدي  فصيلة

   –فراشات األباتيالديد  -) زانوليدي(

  رتبة – فوق فصيلة
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Apaturinae –  
Hackberry butterflies and emperors – 
Nymphalidae –  
Lepidoptera 

  –أباتوريني  فصيلةتحت 

   –أبو دقيق الَمْيس أو اإلمبراطوريات 

  رتبة –فصيلة 

Apex angle زاوية قمية  

Aphelinidae –  
Aphelinids – 
Hymenoptera 

   أفيلينيد

 رتبة  - فصيلة –) حشرات طفيلية(

Aphelinus lapisliqni Howard –  
Clover aphid parasite – 
Encyrtidae 

 طفيل َمّن البرسيم

Aphelinus mali  Hald. – 
Aphelinidae 

التفــاح  طفيــل حشــري غشــائي األجنحــة علــى َمــنّ 

 الزغبي والحشرات القشرية

Aphid flies  ّذباب المن   

 )Ochthiphilidaeو  Chamaemyiidaeأنظر (

Aphid lion –  
Chrysopa carnea Steph.;  
C. valgris Schn. –  
Chrysopidae 

  – أسد الَمنّ 

  فصيلة - أنواع عديدة

Aphid wasps  ّزنابير المن   

 )Pemphredoninaeأنظر (

Aphidae  
(see Aphididae)  

  أفيديفصيلة 

 ) Aphididaeأنظر (

Aphididae     
(Aphidae) – Aphids – 
Aphidoidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  أفيديديفصيلة 

   – قمل النباتأو  المنّ  -) أفيدي(

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة
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Aphidius ervi Hes. – 
Braconidae 
 

علــى عــذراء ذبابــة  ةغشــائي األجنحــحشــري  طفيــل

  Phytomyza atricornisأوراق البازالء 

Aphidoidea – 
Sternorrhyncha – 
Homoptera –  
Hemiptera – 

   –فوق فصيلة حشرات المن أفيدويديا 

   –تحت رتبة  –مجموعة 

 رتبة 

Aphidolestes meridionalis Felt – 
Plant gall gnat midge – 
Cecidomyiidae 

  م النباتية هاموش األورا

 ) مفترسة المن(

Aphidophagous  مفترسات المن 

Aphids  ّالمن    

    )Aphididae or Aphidaeأنظر (

Aphids, leafhoppers, planthoppers, 
scale insects 

  حشرات المّن، نطاطات األوراق، نطاطات النباتات، 

  )Homopteraأنظر ( الحشرات القشرية

Aphilanthopsini – 
Ant wasps – 
Philanthinae –  
Sphecidae  

  –قبيلة أفيالنثوبسيني 

  صيلةف -تحت فصيلة  – ّيةزنابير النملال

Aphis craccivora Koch –  
Cowpea aphid, Lentis aphid – 
Aphididae 

 َمّن البقولأو  َمّن العدس، َمّن اللوبياء

Aphis durantae Theobald – 
Common pomegranate aphid – 
Aphididae 

 ، َمّن الدورانتاالشائع َمّن الرّمان

Aphis fabae Scopoli – 
Bean aphid, Black bean aphid – 
Aphididae 

 َمّن الفول األسود، َمّن الفول
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Aphis forbesi Weed – 
Strawberry root aphid –  
Aphididae 

 "الفريز"الفراولة َمّن جذور 

Aphis gossypii Glover – 
Cotton aphid, mellon  
aphid, onion aphid –  
Aphididae 

 َمّن القطن، َمّن البطيخ، أو َمّن البصل

Aphis hederae Kaltenbach –  
Ivy aphid –  
Aphididae 

 َمّن َأْيفي

Aphis illinoisensis Shimer –  
Grapevine aphid –  
Aphididae 

 َمّن الكروم

Aphis middletonii (Thomas) –  
Erigeron root aphid –  
Aphididae 

 األيريجيرونَمّن جذور 

Aphis nasturtii Kaltenbach – 
Buckthorn aphid, Sidr aphid – 
Aphididae 

 أو السدرالنَّبْق َمّن 

Aphis nerii Boyer de  
Fonscolombe – 
Oleander aphid –  
Aphididae 

  من الدَّْفَلى 

 )نبتة سامة عطرة الزهر(

Aphis pomi De Geer – 
Apple aphid, green apple aphid – 
Aphididae 

 َمّن التفاح األخضر، َمّن التفاح

Aphis punicae Pass. – 
Pomegranate aphid –  
Aphididae 

 َمّن الرمان

Aphis spiraecola Patch –  
Spirea aphid –  
Aphididae 

 َمّن التفاح والحمضيات
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Aphis vibumiphila Patch –  
Viburnum aphid –  
Aphididae 

  الويُبْرُنوم َمّن 

  يستخدم لحاؤها المجفف  الويُبْرُنوم شجيرة(

 )طبياً 

Aphodiinae – 
Scarabaeidae   

    –أفودييني  تحت فصيلة الجعال

  فصيلة

Aphomia gularis (Zeller) –  
Stored nut moth –  
Pyralidae 

 فراشة الجوز المجفف المخزون

Aphrodinae – 
Cicadellidae 

   –تحت فصيلة نطاطات األوراق أفروديني 

  فصيلة

Aphrophora parallels (Say) –  
Pine spittlebug –  
Cercopidae 

 بقة الصنوبر ذو البصاق

Aphrophora saratogensis (Fitch) – 
Saratoga spittlebug –  
Cercopidae 

 بقة ساراتوغا ذو البصاق

Aphropsyche apritis Ross – 
Hydropsychidae 

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   فصيلة

Aphthona euphorbiae (Schr.) – 
Flax flea beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الكتان البرغوثية

Aphytis chilensis How. – 
Eulophidae 

  طفيل حشري غشائي األجنحة على 

 حشرة الزيتون القشرية

Aphytis chrysomphali Mercet.; 
Aphytis maculicorni Masi. – 
Eulophidae 

  األجنحة  ةغشائي ةحشري ياتطفيل

علـــــــى الحشـــــــرة القشـــــــرية الســـــــوداء تتطفـــــــل أنـــــــواع (

Chrysomophalus ficus( 
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Apiary  منحلة  

 )مكان حفظ النحل مثل خلية النحل(

Apical  طرفي، قمي  

Apical (outer) margin 
 

  الحافة القمية

ـــــي ( ـــــذي يســـــتعمل ف ـــــاح الحشـــــرة وال مـــــن حـــــواف جن

  )تصنيف الحشرات

Apical angle حافة قمية، زاوية قمية للجناح 

Apical cell خلية طرفية، خلية قمية  

خليـــة قريبـــة مــــن طـــرف أو قمــــة الجنـــاح، أو خليــــة (

مغذيــة كبيــرة فــي النهايــة العلويــة لألنبوبــة الخصــوية 

  )في بعض الحشرات

Apical cross vein رق عابرة طرفيع  

عــــرق عـــــابرة بـــــالقرب مـــــن قمـــــة الجنـــــاح فـــــي رتبـــــة (

 )الحشرات متشابهة األجنحة

Apical membrane غشاء قمي  

غشــــــاء خاليــــــا البشــــــرة العلويــــــة المواجهــــــة لطبقــــــة (

 )الكيوتيكل األولى

Apicomplexa البوغّية صف أبيكومبلكسا أو صف األوليات   

ألهــداب صــف األوليــات المتطفلــة التــي تفتقــر إلــى ا(

  )واألسواط، باستثناء بعض األمشاج الذكرية

Apicotermitidae – 
Termitoidea – 
Fontanella –  
Isoptera 

  –فصيلة النمل األبيض أبيكوترميتيدي 

  رتبة  -تحت رتبة  -فوق فصيلة 
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Apicotermitinae – 
Soldierless termites – 
Apicotermitidae –  
Fontanella 

  –ميتيني تحت فصيلة أبيكوتر 

   –فصيلة  –النمل األبيض عديم الجنود 

   تحت رتبة

Apidae  
(Including Bombidae) – 
Bumble, carpender, honey, and 
stingless bees – 
Apoidea – Hymenoptera 

  أبيدي  فصيلة

النحل الطنان، النحل النجار،  –) تتضمن بومبيدي(

 – فـوق فصـيلة –نحل العسل، والنحـل غيـر الالسـع 

  رتبة

Apinae – 
Honey bees – Apidae –  
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة أبيني 

 رتبة  - فصيلة –نحل العسل 

Apines صبغة كينونية  

تكـــون اللـــون القرمـــزي الـــداكن أو األســـود، كمـــا فـــي (

 )حشرات المنّ 

Apioceratidae  
(Apioceridae; rare family) – 
Flower-loving flies – 
Asiloidea – Diptera 

  أبيوسيراتيدي فصيلة 

 لـــــــذباب محـــــــبا – )أبيوســـــــيريدي، فصـــــــيلة نـــــــادرة(

  رتبة – فوق فصيلة -لألزهار" عاشق"

Apioceridae  
(see Apioceratidae) 

  أبيوسيريدي فصيلة 

  )  Apioceratidaeأنظر (

Apiomyia bergenstammi (Wacht.) – 
Pear bud gall fly –  
Cecidomyidae 

 اعم األجاصذبابة تدرن بر 

Apion (Fallapion) occidentale Fall– 
Black sunflower stem weevil – 
Curculionidae 

 سوسة ساق عباد الشمس السوداء

Apion antiquum Gyllenhal – 
South African emex weevil – 
Curculionidae 

  سوسة إيمكس الجنوب أفريقية
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Apion arrogans Wenk. – 
Bean bud weevil –  
Curculionidae 

  سوسة براعم البقوليات

 )أحد األنواع(

Apion longirostre Olivier –  
Hollyhock weevil –  
Curculionidae 

  الِخطمّي الوردي سوسة 

 )جنس زهر من الخبازيات(

Apion ulicis (Furster) – 
Gorse seed weevil –  
Curculionidae 

 "م، الَوزَّالالرَّتَ "سوسة بذور نبات الَجْوَلْق 

Apioninae – 
Curculionidae –  
Colepotera 

   –تحت فصيلة السوس  أبيونيني 

  رتبة -فصيلة 

Apis mellifera L. –  
Honey bee – Apidae 

 نحلة العسل

Apis mellifera scutellatus 
(Lepetelier) – 
African honey bee – Apidae 

 األفريقية نحلة العسل

Aploneuru lentisci (Pass.);  
Apion arrogans Wenk –  
Bean bud weevil –  
Curculionidae 

 سوسة براعم البقوليات

Apneumones أبنيومونات  

مركبــات كيميائيــة تنبعــث مــن مــادة غيــر حيــة، مثــل (

نـــواتج التخمـــر فـــي الفاكهـــة، فتســـتفيد منهـــا الكائنـــات 

التــــــي يمكــــــن أن تســــــتقبلها، مثــــــل طفيليــــــات ذبابـــــــة 

 –تعتبــــر ضــــارة  نفســــه لكنهــــا فــــي الوقــــتالفاكهــــة، و 

  )Allelochemicalsأنظر 

Apneustic مغلق الثغور، عديم التهوية  

جهــــاز تنفســــي مغلــــق أو بــــدون ثغــــور أو خياشــــيم، (

  )والجهاز القصبي غائب أو أثري
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Apneustic حشرات عديمة الثغور العاملة 

Apneustic respiratory system جهاز تنفسي مغلق 

Apneustic type  نظـــام الثغـــور التنفســـية المغلقـــة، عديمـــة الثغـــور

 التنفسية

Apobaetis – 
Baetidae  
 

  –جنس ذباب مايو أبوباتيس 

  فصيلة 

Apocrita  
(Clistogastra, Petiolata) – 
Parasitic Hymenoptera, chalcids, 
wasps horntails –  
Hymenoptera 

   تحت رتبة أبوكريتا

  – )التاكليستوجاسترا، بيتيو (

 –المتطفلة والكالسيدات والزنابير الحشرات الغشائية 

   رتبة

Apodeme هيكلي داخلي، أبوديم، ذراع، وتد  

نمـو داخلـي مـن الجليــد تـرتبط بـه العضـالت وتــدعم (

  )جدار الجسم

Apodemia mormo langei   
Comstock – 
Lange metalmark –  
Riodinidae 

 رةأبو دقيق الكبير ذو البقع الكبي

Apodous بدون أرجل، عديمة األرجل  

Apoidea  – 
Bees – Apocrita – 
Hymenoptera 

  –أبويديا فوق فصيلة 

 رتبة  – تحت رتبة –النحل 

Apolysis انسالخ داخلي، انفصال  

انفصــال البشــرة عــن الكيوتيكــل، وهــي بدايــة أحــداث (

  )االنسالخ وتكوين الكيوتيكل الجديد الطور التالي
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Apomecyna saltator (F.) – 
Cucurbit longicorn –  
Cerambycidae 

 ذو القرون الطويلة" القرعيات"خنفساء القرع 

Apomictic تكاثر بكري عديم التزاوج الخلطي 

Apophyseal pits نقر الهيكل الداخلي لإلسترنة  

 )وهما نقرتين من حرقفات األرجل(

Apophysis  
(pl. Apophyses) 

  استطالة أنبوبية الشكلزائدة جدارية أو 

زائــدة أو ذراع مــن جــدار الجســم درنيــة أو مســتطيلة (

  )الشكل خارجية أو داخلية

Aporia crataegi (L.) – 
Black-veined white butterfly – 
Pieridae 

ـــــوز  ـــــق ذو العـــــروق الســـــوداء، دودة الل ـــــو دقي أب

 الحرشفية

Aposematic إنذار، تلون تنكري واضح  

  )انات السامة أو الخطرةإتخاذ سلوك الحيو (

Aposematism مظهر تحذيري  

تميــز الكــائن الحــي بمظهــر مخيــف أو متشــابه مــع (

أحد األنواع غير المستساغة لتحـذير وٕابعـاد األعـداء 

  )الطبيعية

Aposemitic تحذير  

Apostatic selection انتخاب مرتد  

انتخــــاب طبيعــــي يــــؤدي إلــــى تقلــــيص أعــــداد أكثــــر (

جموعات النوع الواحـد ممـا يـؤدي األشكال وفرة في م

  )إلى توازن في تعداد األشكال المختلفة للنوع الواحد

Aposthonia oceania (Ross) – 
Oceanic embiid – Oligotomidae 

 غازلة النسيج المحيطية
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Apparent mortality موت ظاهري  

شلل مؤقت للحشرة ولكن تعود للحركة والنشاط بعـد (

 )التأثير الخارجي عليها فترة زمنية معينة حسب

Appendage زائدة بارزة  

Appendiculate تحمل زائدة أو زوائد  

Appendiculate marginal cell خلية حافية مذنبة  

خليــة حافيــة يكــون فيهــا العــرق الــذي يكــون الجــاني (

الخلفي منها ممتدًا لمسافة قصيرة بعد قمة أو طـرف 

  )جنحةالخلية، كما هو في الحشرات غشائية األ

Appendix زائدة  

قطعة أو جزء إضافي في جناح الحشـرات متشـابهة (

  )األجنحة

Apple and fig toothed wood  
borer –  
Sinoxylon perforans Schor. – 
Bostrichidae 

 ثاقبة الخشب المسننة على التين والتفاحيات

Apple and fig whitefly –  
Siphoninus finitimus Silv. – 
Aleyrodidae 

 ذبابة التفاح والتين البيضاء

Apple bark borer – 
Synanthedon pyri (Harris) –  
Sesiidae 

 قلف أشجار التفاح " فراشة"حفار 

Apple barkminer – 
Marmara elotella (Busck) – 
Gracillariidae 

 حفار قاف التفاح

Apple blossom weevil –  
Anthonomus pomarum (L.) –  
Curculionidae 

 سوسة براعم التفاح
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Apple blotch leafminer – 
Phyllonoryctercrataegella  
(Clemens) – Gracillariidae 

 التفاحأوراق  وبقع "حفار"صانع أنفاق 

Apple bud moth –  
Recurvaria leucatella Clerck – 
Gelechiidae 

 دودة براعم التفاح

Apple curculio – 
Tachypterellus quadrigibbus  
(Say) – Curculionidae 

 سوسة ثمار التفاح

Apple flea weevil – 
Rhynchaenus pallicornis (Say) – 
Curculionidae 

 سوسة التفاح البرغوثية

Apple fruit moth – 
Argyresthia conjugella Zeller – 
Argyresthiidae 

 فراشة ثمار التفاح

Apple fruit sawfly –  
Hoplocampa testudinea (Klug.) – 
Tenthredinidae 

 دبور ثمار التفاح المنشاري

Apple fruitminer – 
Marmara pomonella Busck – 
Gracillariidae 

 حفار ثمار التفاح

Apple grain aphid – 
Rhopalosiphum fitchii  
(Sanderson) – Aphididae 

  المحّبب َمّن التفاح

Apple leaf moth – 
Archips rosanus – Tortricidae 

 فراشة ورق التفاح

Apple leaf skeletonizer – 
Psorosina hammondi (Riley) – 
Pyralidae 

 دودة هيكلية أوراق التفاح

Apple leafhopper – 
Empoasca maligna (Walsh) – 
Cicadellidae 

 نطاط التفاح
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Apple leafminer –  
Lyonetia clerckella (L.) –  
Lyonetiidae 

  أو صانعة أنفاق  حفار أوراق التفاح

  أوراق التفاح

Apple maggot – 
Rhagoletis pomonella (Walsh) – 
Tephritidae 

 التفاح " دودة" ذبابة

Apple mealybug – 
Pheacoccus aceris (Signoret) – 
Pseudococcidae 

 بق التفاح الدقيقي

Apple red bug – 
Lygidea mendax Reuter – Miridae 

 بقة التفاح الحمراء

Apple seed chalcid – 
Tofymus varians (Walker) – 
Torymidae 

 جالسيد بذور التفاح

Apple sucker – 
Cacopsylla mali (Schmidberger) – 
Psyllidae 

  ، بسيال التفاححشرة التفاح الماصة

Apple twig beetle – 
Hypothenemus obscurus (F.) – 
Scolytidae 

 خنفساء ثاقبة أغصان التفاح

Apple twig borer – 
Ampriicerus bicaudatus (Say) – 
Bostrichidae 

 التفاح" أغصان" حفار أفرع

Apple–and–thorn skeletonizer – 
Choreutis pariana (Clerck) – 
Choreutidae 

  دودة هيكلية أوراق التفاح والزعرور 

 )الوردية شجر من الفصيلة: الزعرور(

Appleleaf trumpet miner – 
Tischeria malifoliella Clemens – 
Tischeriidae 

  أوراق التفاح" حفار"صانع أنفاق 
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Application frequency restriction  االستخدامتقييد تكرار   

مبيـــد معـــين علـــى  اســـتخدامتقييـــد علـــى عـــدد مـــرات (

الموســـم أو أو المكـــان فـــي الفصـــل  نفســـه المحصـــول

 )الزراعي أو في أوقات زمنية أخرى

Application pattern  االستخدامنمط   

المبيـــد ضـــمن  اســتخدامالمســار الـــذي يتبعــه القـــائم ب(

 )المنطقة المعاملة بالمبيد

Application rate  االستخداممعدل االستعمال أو   

علــى منطقــة أو المســتخدمة يشــير إلــى كميــة المبيــد (

أو الفـــدان او الهكتـــار، الــدونم  مســاحة محـــدودة مثـــل

ويختلــــف معــــدل االســــتخدام حســــب نســــبة اإلصــــابة 

 )باآلفات

Application swath  االستخدامخط   

  )Swath widthو  swathنظر إلى أ(

Applied control  يةاستخداممكافحة  

ــــــقطر ( ــــــدخل اإلنســــــان باســــــتخدامها إذا فشــــــلت  ائ يت

فــي  natural controlق المكافحــة الطبيعيــة ائــطر 

ق المكافحــة ائــتعــداد اآلفـات الحشــرية، ومـن طر حفـظ 

 culturalالمكافحــــــة الزراعيــــــة : االســــــتخدامية

control ـــــــــــــة ـــــــــــــة والفيزيائي ، والمكافحـــــــــــــة الميكانيكي

physical and mechanical control ،

ـــــــة  ، biological controlوالمكافحـــــــة الحيوي

، legal controlيع ر والمكافحـــــة بوســـــائل التشـــــ

   )chemical controlوالمكافحة الكيميائية 

Applied ecology  التطبيقيعلم البيئة 

Apposed لها أسطح متجاورة أو عكس بعضها البعض  



 

110

Apposition eyes عيون متقابلة، تجمع الوحدات البصرية  

 Diurnalوتتواجــــــد فــــــي الحشــــــرات النهاريــــــة (

insects( 

Apposition image صورة فسيفسائية أو متراصة  

شـــــرات النهاريـــــة جميـــــع األشـــــعة حيـــــث تمـــــتص الح(

ـــــــا  ـــــــي بواســـــــطة الخالي الصـــــــادرة مـــــــن الجســـــــم المرئ

الصــبغية، ويكــون القضــيب البصــري مالصــقًا تمامــًا 

  )للمخروط البلوري

Apricot thrips – 
Aelothrips fasiatus (L.); Aelothrips 
kuwani (Moulton); Franklinella 
occidentalis (Perg) – Thripidae 

   تربس المشمش

  )أنواع عديدة(

Aproaererma anthyllidella Hb. – 
Soybean leafworm – Gelechiidae 

 فراشة أوراق فول الصويا

Apterous عديم األجنحة  

Aptery الحالة التي تنعدم فيها األجنحة  

Apterygota – 
Primitive wingless insects (Includes 
the orders: Protura, Collembola, 
Diplura, Archeognatha, and 
Thysanura) – Uniramia – Arthropoda 

  – عديمة األجنحةتحت طائفة 

: تتضـــمن الرتـــب(الحشـــرات غيـــر المجنحـــة البدائيـــة 

 - )بروتورا، كولومبوال، ديبلـورا، أركيوجناثـا، وثيزانـورا

  شعبة –تحت شعبة 

Apterygote عديم األجنحة 

Aquatic  مائي  

األعشــــــاب المائيــــــة أو شـــــيء يتعلــــــق بالمــــــاء مثــــــل (

 )مكافحة اآلفات المائية

Aquatic beetle خنفساء مائية 
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Aquatic bug ةمائي ةبق   

    ) Hydrocorizaeأنظر (

Aquatic insect حشرة مائية  

Aquatic respiration  تنفس مائي 

Aquifer  طبقة صخرية مائية    

تشكل البنية تحت األرضية أو الحصى أو الصخر (

والتي تحتوي على المياه وهو المكان الـذي  المسامي

 )يتواجد فيه المياه الجوفية

Arabic mosquito – 
Anopheles arabiensis –  
Culicidae 

 العربية بعوضة األنوفيلس

Arachnida (Class)  طائفة(العنكبيات( 

Arachnidae (Family)  فصيلة(العنكبوتيات( 

Aradidae – 
Flat bugs – Geocorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

  -فصيلة أراديدي 

تحت  –مجموعة   –البق المفلطح أو بق الفطريات 

  رتبة –رتبة 

Araecerus fasciculatus (DeGeer) – 
Coffee bean weevil – Anthrididae 

 سوسة ثمار البن

Araecerus levipennis Jordan –  
Koa haole seed weevil – Anthredidae 

 بذور كوواهولي سوسة

Araeocorynus cumingi Jekel –  
Mauna loa bean beetle –  
Anthrididae 

 خنفساء فاصولياء مونالو



 

112

Araucaria aphid – 
Neophyllaphis araucariae   
Takahashi –  
Aphididae 

  األُرْوكاريةَمّن 

شـــــجر جنوبـــــأمريكي أو أســـــترالي مـــــن : األُرْوكاريـــــة(

 )الفصيلة الصنوبرية

Arborization لييفات متفرعة  

ــــروع ( ــــة متفرعــــة للمحــــاور العصــــبية والف ــــاف دقيق ألي

 )الجانبية

Arborvitae leafminer – 
Argyresthia thuiella (Packard) – 
Argyresthiidae 

  شجر الحياة أوراق " حفار" صانع أنفاق 

  )شجرة دائمة الخضرة من الفصيلة الصنوبرية(

Arborvitae weevil – 
Phyllobius intrusus Kôno – 
Curculionidae 

  شجرة الحياة سوسة 

شــــــــجرة دائمــــــــة الخضــــــــرة للتــــــــزيين مــــــــن الفصــــــــيلة (

 )الصنوبرية

Arboviruses أربوفيروسات  

ـــــات بواســـــطة ( ـــــى الفقاري ـــــل إل ـــــي تنتق الفيروســـــات الت

الحشــــــرات واألكاروســــــات، وهــــــي الفيروســــــات التــــــي 

ولــــذا تتكــــاثر فــــي كــــال عائليهــــا الفقــــاري والالفقــــاري، 

المصـــطلح علـــى الفيروســـات التـــي  اســـتخداميقتصـــر 

تنتقــل انتقــاًال حيويــًا أو بيولوجيــًا، ويســتثنى مــن ذلــك 

 )الفيروسات التي تنتقل نقًال آليًا أو ميكانيكياً 

Arboviruses Families فصائل األربوفيوسات  

بونيافيريـــــــــــــــــــدي : فصـــــــــــــــــــائل 5تتواجـــــــــــــــــــد فـــــــــــــــــــي (

Bunyaviridae فالفيفيريــــــــــــدي ،Flaviviridae ،

، رابدوفيريـــــــــــــــــــــــــــــدي Reoviridaeريوفيريــــــــــــــــــــــــــــدي 

Rhabdoviridae ــــــــــدي  Togaviridae، توجافيري

 )Arbovirusesأنظر  -
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Archaeopsyllini  
(Ctenocephalidae) – 
Cat and dog fleas – 
Pulicinae – Pulicidae – 

  قبيلة أركايوبسيليدي 

   –براغيث القطط والكالب  –) كتينوسيفاليدي(

  فصيلة -تحت فصيلة 

Archedictyon تعريق شبكي معقد 

Archeognatha  
(archeo = ancient; gnatha = jaw) – 
Machilids and jumping bristletails 

  أركيوجناثا رتبة 

)archeo  =، قـديم gnatha  = ّماكيليـدات )فـك ،

 وذوات الذنب الشعري القافزة 

Archimetabola تحول ناقص غير تدريجي 

Archips argyrospila (Walker) – 
Fruit tree leafroller – Tortricidae 

 أوراق أشجار الفاكهة" الّفة"لفَّافة 

Archips cerasivorana (Fitch) – 
Uglynest caterpillar – Tortricidae 

 ذو العش القبيحاليسروع 

Archips fervidana (Clemens) –  
Oak webworm – Tortricidae 

 "العنكبوتية، الغازلة"ة دودة السنديان الناسج

Archips mortuana Kearfott – 
Duskyback leaf roller – Tortricidae 

 "المعتم"ذو الظهر القاتم وراق األ لفافة 

Archips rosanus L. – 
Apple leaf moth – Tortricidae 

 فراشة ورق التفاح

Archips semiferana (Walker) – 
Oak leafroller – Tortricidae 

 لفافة أوراق السنديان

Archipsocid booklice  قمل الكتب أركيبسوكيد  

    )Archipsocidaeأنظر (

Archipsocidae     
(Pseudocaeciliidae) – 
Archipsocid booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة أركيبسوكيدي 

  –قمل الكتب أركيبسوكيد  –) بسودوكاسيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة 
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Archostemata – 
Coleoptera  

  

  –تحت رتبة خنافس األركوستيماتا 

 رتبة 

Archytas piliventris Van der  
Wulp – 
Archytas fly – Tachinidae 

 ذبابة أركيتاس

Archytype التعريق النموذجي 

Arctiidae – 
Tiger moths –  
Lepidoptera 

  –أركتييدي  فصيلة

 رتبة  –فراشات النمر 

Arctiinae – 
Tiger moths – Arctiidae – 
Lepidoptera 

  –أركتييني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –فراشات النمر 

Arcuate مقوس 

Arculus عرق قوسي  

، عــرق عــابر فاعــدي بــين العــرقين الكعبــري والزنــدي(

 )كما في الرعاشات

Arenipses sabella (Hampsn) – 
Greater date moth – Pyralidae 

 ر الكبرى، دودة الطلعدودة التم

Areole خلية إضافية   

 )Areoletفي أجنحة الحشرات، أنظر (

Areolet  خلية إضافية صغيرة  

خلية تحت حافية مواجهـة للعـرق الراجـع الثـاني فـي (

 )بعض حشرات غشائية األجنحة

Areopodid planthoppers  قافزات األشجار أريوبوديد  

    )Areopodidaeأنظر (
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Areopodidae  
(Delphacidae) – Areopodid 
planthoppers – Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  أريوبوديدي  فصيلة

  –قافزات األشجار أريوبوديد  –) دلفاسيدي(

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Arge pectoralis (Leach) – 
Birch sawfly –   
Argidae 

 "شجر القضبان" دبور البتوال

Argentine ant – 
Iridomyrmex humilis (Mayr) –  
Formicidae 

 النمل األرجنتيني

Argid sawflies  زنابير األرجيد المنشارية  

    )Argidaeأنظر (

Argidae 
(Hylotomidae) – 
Argid sawflies – Tenthredinoidea – 
Hymenoptera 

  أرجيدي  فصيلة

  –زنابير األرجيد المنشارية  –) هايلوتوميدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Argus tortoise beetle – 
Chelymorpha cassidea (F.) – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفائية العمالقة

Argynninae –  
Fritillaries – Nymphalidae – 
Lepidoptera 

  –أرجينيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –أبو دقيق فريتيلالريس 

Argyresthia conjugella Zeller – 
Apple fruit moth –  
Argyresthiidae 

 فراشة ثمار التفاح

Argyresthia thuiella (Packard) – 
Arborvitae leafminer – 
Argyresthiidae 

  شجر الحياة أوراق " حفار"صانع أنفاق 

  )شجرة دائمة الخضرة من الفصيلة الصنوبرية(

Argyresthiid moths 
 

  فراشات األرجيريسثيد 

    )Argyresthiidaeأنظر (
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Argyresthiidae 
(Yponomeutidae in part) – 
Argyresthiid moths – 
Yponomeutoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة أرجيريسثيدي 

فراشــات األرجيريســثييد  –) جــزء مــن يوبونوميوتيــدي(

–  

  تبةر  –فوق فصيلة 

Argyrotaenia citrana (Fernald) – 
Orange tortrix –  
Tortricidae 

 البرتقال" تورتريكس"دودة 

Argyrotaenia juglandana  
(Fernald) – 
Hickory leafroller –  
Tortricidae 

ــــة" افــــةلفَّ  ــــةالقاريــــة أوراق  "الّف أو الجــــوز  الجوزي

 األمريكي

Argyrotaenia mariana Fernald) – 
Graybanded leafroller –  
Tortricidae 

 لخطوط الرماديةذو اوراق األ  "الّفة" افةلفَّ 

Argyrotaenia pinatubana  
(Kearfott) – 
Pine moth –  
Tortricidae 

 فراشة الصنوبر

Argyrotaenia productus (LeConte)– 
New house borer –  
Cerambycidae 

 حفار المنازل الجديد

Argyrotaenia quadrifasciana 
(Fernald) – 
Fourbanded leatroller –  
Tortricidae 

 األربعة الخطوطافة األوراق ذو لفَّ 

Argyrotaenia velutinana  
(Walker) – 
Redbanded leafroller –  
Tortricidae 

 افة األوراق ذو الخطوط الحمراء لفَّ 

Argyrtaenia citrana (Fernald) – 
Orange leafroller –  
Tortricidae 

 أوراق البرتقال" الّفة"لفَّافة 
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Aricerus vestitus (Muis & Rey) – 
Scolytidae 

 خنفساء براعم الفستق الحلبي

Arilus cristatus (L.) – 
Wheel bug – Reduviidae 

 ة الدوالببق

Arion ater rufus (L.) – 
Large red slug – Arionidae 

 البزاق األحمر الكبير

Arionid slugs – بزاقات األريونيد   

  )Arionidaeأنظر (

Arionidae – 
Arionid slugs –  
Stylommatophora 

  –فصيلة أريونيدي 

 رتبة  –بزاقات األريونيد 

Arista  أريســـــتا، ســـــفاءة، شـــــوكة طرفيـــــة، شـــــوكة قـــــرن

  االستشعار

شعرة أو شوكة كبيـرة تكـون ظهريـة فـي العـادة علـى (

العقلــة القميــة لقــرن االستشــعار فــي بعــض الحشــرات 

  )ذات الجناحين

Aristate أريستي، سفائي  

ستشـعار لـبعض الحشـرات االن و قـر نمط مـن أنمـاط (

 )ذات الجناحين

Armored scale insects –  
Diaspididae – Homoptera –  
Hemiptera 

   –مسلحةال" المدرعة"قشرية البحشرات ال

 رتبة –تحت رتبة  – فصيلة

Armored scale ladybird beetle –  
Chilocorus bupustulatus (L.) – 
Coccinellidae 

 دعسوقة الحشرات القشرية المسلحة

Armored scales الحشرات القشرية المدرعة   

    )Diaspididaeأنظر (
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Arms أذرع  

Army cutworm – 
Euxoa auxiliaris (Grote) –  
Noctuidae 

 المسلحة" القاطعة"دودة الدرنات القارضة 

Army fly – 
Stratiomys laticeps Loew – 
Stratiomyidae 

 ذباب العسكريال

Armyworm – 
Pseudaletia unipuncta (Haworth) – 
Noctuidae 

  ، الدودة الجيَّاشةالدودة المسلحةدودو الجيش، 

Aroga websteri Clarke – 
Sagebrush defoliator – 
Gelechiidae 

 "الِمْرَيميَّة أو الَعْصِفين"نبات الناعمة مسقط أوراق 

Arolium  سطيةوسادة لحمية رسغية و  

ــــة الرســــغية ( قــــرص يشــــبه الوســــادة فــــي طــــرف العقل

األخيـــرة بـــين مخلبـــي الرســـغ فـــي الحشـــرات مســـتقيمة 

األجنحــــة، أو وســــادة مزدوجــــة عنــــد قاعــــدة كــــل مــــن 

  )المخلبين في الحشرات نصفية األجنحة

Arrhenodes minutus (Drury) – 
Oak timberworm –  
Brentidae 

 خشب السنديان" حفار"دودة 

Arrhenotoky  ظاهرة التكاثر البكري المنتج للذكور  

ـــــًا أو تتكـــــاثر ( ـــــًا إختياري ـــــاث تكـــــاثرًا بكري تتكـــــاثر اإلن

أنثوية ثنائية  اً جنسيًا، والبيض المخصب يعطي أفراد

 اً األبــوين، أمــا البــيض غيــر المخضــب فيعطــي أفــراد

 )أحادية األبوين اً ذكور 

Arsenical pestiside مبيد زرنيخي  

 )ادة من الزرنيخمبيد يحتوي على م(
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Artematopid beetles 
 

  خنافس األرتيماتوبيد 

    )Artematopidaeأنظر(

Artematopidae  
(Eurypogonidae; Dascillidae in part; 
rare family) –  
Artematopid beetles – 
Byrrhoidea –  
Coleoptera 

  أرتيماتوبيد  فصيلة

ــ(  )ادرةيوريبوجونيــدي، جــزء مــن داســيليدي، فصــيلة ن

–  

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس األرتيماتوبيد 

Arthrogryposis  التيفوس المفصلي  

  )Akabane and Aino Virusesأنظر (

Arthroplea – 
Arthropleinae –  
Heptageniidae 

  –جنس ذباب مايو أرثروبليا 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Arthropleinae  
(rare supfamily) – 
Heptageniidae –  
Ephemeroptera 

  تحت فصيلة ذباب مايو أرثروبلييني 

  –) نادرة(

 رتبة  -فصيلة  

Arthropoda – 
Arthropods: Crayfish,  
millipedes, centipedes,  
spiders, insects 

   – الحيوانات مفصلية األرجلأرثروبودا أو شعبة 

زوائــــد أو ملحقــــات مفصــــلية وهيكــــل حيوانــــات ذات (

 رة والعنكبـــــوت والحلـــــمعظمـــــي خـــــارجي مثـــــل الحشـــــ

ذوات المائــة رجــل، و  ذوات األلــف رجــلو  القشــرياتو 

وأم أربـــــــع وأربعـــــــين  }ســـــــلطعون{وســـــــرطان البحـــــــر 

  )}الحريش{

Arthropodin  بروتين جليدي صبغي  

مادة ملونة بجدار الجسم، بروتين يذوب في المـاء، (

 )صبغيات الالفقاريات

Artichoke plume moth – 
Platyptilia carduidactyla (Riley) – 
Pterophoridae 

  الريشية" األرضي شوكي" الشوكيفراشة 
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Articular membrane غشاء تمفصل 

Articular sclerite صليبة مفصلية جناحية  

مســـاحة غشــــائية مــــن جنـــاح جســــم الحشــــرة تحتــــوي (

على مجموعـة مـن الصـفائح التمفصـلية التـي تسـاعد 

 )في حرية الجناح على الصدر

Articular valve صمام أذيني 

Articulated sensory setae or tactile 
setae 

  الحسية المتمفصلة أو شعيرات اللمساألشواك 

توجــد علــى كامــل جســم الحشــرة، وتكثــر علــى قــرون (

االستشــــعار وطــــرف الســــاق وعقــــل الرســــغ والقــــرون 

 )الشرجية

Articulating socket   تجويف مفصلية  

 )coxaللحرقفة تجويف خاص بالحافة األمامية (

Articulation اتصال مفصلي، تمفصل  

مركــز حركــي يصــل بــين صــفيحتين متصــلبتين مــن (

  )جدار الجسم

Articulation membrane غشاء تمفصلي، غشاء متمفصل 

Artificial selection انتخاب اصطناعي 

Artificial selective breeding تربية اصطناعية إنتقائية  

ــــا( فع، مفترســــًا أو مــــتطفًال، بهــــدف تربيــــة للكــــائن الن

الـــدفع بمزيـــد مـــن مواءمتـــه للظـــروف البيئيـــة الجديـــدة 

تمشيًا مع ما تم في تحسين أصـناف نباتيـة وحيوانيـة 

 )عديدة

Asarcopus palmarum Horvath – 
Datebug – Issidae 

 دوباس النخيل، نطاط أوراق نخيل التمر
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Ascalapha odorata (L.) – 
Black witch –  
Noctuidae 

 حشرة الساحرة السوداء

Ascalaphidae – 
Owlflies – Myrmeleontoidea – 
Neuroptera 

  –فصيلة أسكاالفيدي 

 رتبة  -فوق فصيلة   –الذباب البومي 

Aschiza  
(including Pupipara) – 
Cyclorrhapha without a frontal  
suture – Cyclorrhapha –  
Diptera 

  أسكيزا قسم 

  –) على بيوبيبارايشتمل (

   –تحت رتبة  –الذباب عديم الدرز الجبهي 

  رتبة

Ascorbic acid  فيتامينC  

Aseasonal polyphenism  تعدد الشكل غير الموسمي  

يحدث هذا التعدد نتيجـة تعـرض الحشـرات لظـروف (

فــي الشــكل أو اللــون  اً بيئيــة معينــة حيــث يحــدث تغيــر 

  )ير المتوقعةنتيجة االستجابة للتغيرات البيئية غ

Asellidae – 
Sowbugs (billbugs) –  
Isopoda 

  –فصيلة أسيلليدي 

 رتبة -البق المنقاري 

Aseminae – 
Cerambycidae  

   –تحت فصيلة خنافس أسيميني طويلة القرون 

  فصيلة

Asexual  ال جنسي  

  )ليس به أجناس منفصلة، وينشأ عن التوالد البكري(

Asexual reproduction ثر ال جنسيتكا 

Ash شجرة الدردار، خشب الدردار، رماد، شحوب 
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Ash borer, lilac borer – 
Podosesia syringae (Harris) – 
Sesiidae 

 الَّلْيَلكحفار شجر الدردار، حفار 

Ash plant bug – 
Tropidosteptes amoenus Reuter – 
Miridae 

 الدرداربق نبات 

Ashgray blister beetle – 
Epicauta fabricii (LeConte) – 
Meloidae 

 ، خنفساء الَظبَّان الملهبةالملهبةاَألْرَمد الخنفساء 

Asian cockroach – 
Blattella asahinai Mizukubo – 
Blattellidae 

 الصرصور اآلسيوي

Asiatic garden beetle – 
Maladera castanea (Arrow) – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الحدائق اآلسيوية

Asiatic oak weevil – 
Cyrtepistomus castaneus  
(Koelofs) –  
Curculionidae 

 سوسة السنديان اآلسيوية

Asiatic rice borer – 
Chilo suppressalis (Walker) – 
Pyralidae 

 حفار األرز اآلسيوي

Asiatic rose scale – 
Aulacaspis rosarum Borchsenius – 
Diaspididae 

 القشرية اآلسيويةحشرة الورد 

Asilidae – 
Robber flies – Asiloidea –  
Diptera 

   -أسيليديفصيلة 

 رتبة  –فوق فصيلة  –الذباب السارق 

Asiloidea – 
Asiloid flies – Brachycera –  
Diptera 

  –فوق فصيلة أسيلويديا 

 رتبة  –تحت رتبة  –ذباب األسيلويد 
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Asparagus aphid – 
Brachycorynella asparagi   
(Mordvilko) – Aphididae 

 "األسباراجوس"َمّن الهلَيْون 

Asparagus beetle – 
Crioceris asparagi (L.) – 
Chrysomelidae 

  " الهْلَيْون" خنفساء األسباراغوس

 )نبات من الفصيلة الزئبقية: الهْلَيْون(

Asparagus miner – 
Ophiomyia simplex (Loew) – 
Agromyzidae 

ـــــــــــاق صـــــــــــ ـــــــــــار" انع أنف ـــــــــــْون " حف أوراق الهلَي

 "األسباراجوس"

Aspen  الحور الرَّْجراج  

 )رو ضرب من الح(

Aspen blotchminer – 
Phyllonorycter tremuloidiella 
(Braun) –  
Gracillariidae 

  الَحْور الرَّجراج" بقع"صانع لطخ 

ضرب من الحور ترتعش أوراقه إذا هب عليها أرق (

 )النسيم

Aspen leaf beetle – 
Chrysomela crotchi Brown – 
Chrysomelidae 

 الَحْور أو الرَّجراجخنفساء أوراق 

Asphondylia websteri Felt – 
Alfalfa gall midge – Cecidomyiidae 

 "الفصة"ن البرسيم الحجازي ذبابة تدرُّ 

Aspidiotus camelliae Sign. – 
Camellia scale –  
Diaspididae 

 الكاميليا القشريةحشرة 

Aspidiotus destructor Signoret – 
Coconut scale –  
Diaspididae 

 حشرة جوز الهند القشرية المدرعة

Aspidiotus hederae (Vallot) – 
White olive scale, Oleander scale – 
Diaspididae 

 حشرة الدفلة القشرية، الحشرة القشرية البيضاء

Aspidiotus hedrac (Wall.) – 
Hedrac scale – Diaspididae 

 القشرية الدفلةحشرة 
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Aspidiotus latania Sig. – 
Lantana scale –  
Diaspididae 

 القشرية" الملتوية"اللنتانة حشرة 

Aspidiotus nerii Bouche – 
Oleander scale –  
Diaspididae 

 حشرة أولياندر القشرية المدرعة

Aspirator اطأنبوب شافط، شف 

Aspongopus viduatus – 
Melon leaf bug, dark bug – 
Pentatomidae 

 بقة ورق البطيخ، البقة السمراء

Assassin bugs and thread-legged 
bugs 

  " األرجل الخيطية"والبق نحيل األرجل  البق المغتال

 )Reduviidaeأنظر (

Assimilation efficiency كفاءة التمثيل الغذائي  

ــــــل الغــــــذائي فــــــي المســــــتوى النســــــبة ( ــــــة للتمثي المئوي

االغتذائي منسوبًا إلـى كميـة الغـذاء الملـتهم فـي ذلـك 

النســــــبة المئويــــــة للطاقــــــة ، أو المســــــتوى االغتــــــذائي

المســــتغلة داخــــل خاليــــا الكــــائن الحــــي بالنســــبة لكــــم 

 )الطاقة الذي يحصل عليه مع غذائه

Associate neurons or internuncial 
neurons 
 

  رابطةالعصبية المجمعة أو الالخاليا 

ــا أحاديــة القطــب، تقــع داخــل العقــدة العصــبية ( خالي

 )ومجاورة للخاليا الحركية

Association تزامل  

  )نفسه مجموعة من األفراد توجد في المكان(

Association cells أو الرابطة الخاليا الوسطية  

  )Associate neuronsأنظر (



 

125

Astafinae  
(Dimorphinae) –  
Varicolored wasps – 
Sphecidae –  
Hymenoptera 

  أستافيني فصيلة تحت 

   –) دايمورفيني(

   –الزنابير متغيرة األلوان 

  رتبة – صيلةف

Astafini – 
Astafinae –  
Sphecidae 

  –قبيلة زنابير أستافيني 

  فصيلة -فصيلة تحت 

Astaxanthin أستاكسانثين  

الكــــاروتين  مركــــب مــــن األكســــانثوفيالت ينــــتج مــــن(

ـــــي  ـــــد الجـــــراد الصـــــحراوي، ويســـــاهم ف الموجـــــود بجلي

تكـــــوين اللـــــون القرنفلـــــي فـــــي الحشـــــرة الكاملـــــة غيـــــر 

  )الناضجة

Asteiid flies 
 

   ذباب األستيييد

    )Asteiidaeأنظر (

Asteiidae  
(Astiidae; rare family) – 
Asteiid flies – Acalyptratae  –  
Diptera 

  ي فصيلة أستيييد

   – )يدي، فصيلة نادرةأستي(

   –قطاع  –ذباب األستيييد 

  رتبة

Aster leafhopper – 
Macrosteles quadrilineatus  
Forbes – Cicadellidae 

 الحور" نطاط"قافزة أوراق 

Aster leafminer – 
Calycomyza humeralis (Roser) – 
Agromyzidae 

  زهرة"النجمية أوراق "  حفار"صانع أنفاق 

  "النجمة

Asterolecaniidae – 
Pit scales – Coccoidea –    
Homoptera –  
Hemiptera 

  –أستيروليكانييدي  فصيلة

  – فوق فصيلة - ذات النقر القشريةالحشرات 

 رتبة  –تحت رتبة 
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Asterolecanium pustulans  
(Cockerell) – 
Oleander pit scale –  
Asterolecaniidae 

 قشريةالحشرة التين الفنجانية 

Asterolecanium variolosum 
(Ratzeburg) – 
Golden oak scale –  
Asterolecaniidae 

 حشرة السنديان القشرية الذهبية

Astrotaxis تحول نجمي  

Asymmetrical غير متماثل، غير متناظر  

  )غير متماثل على الطرفين(

Asynchronous muscle العضالت غير المتزامنة  

Asynonychus godmani Crotch – 
Fuller rose beetle –  
Curculionidae 

ارة أو المخرازية" سوسة"خنفساء   "الورد الَقصَّ

Ataenius spretulus (Haldeman) – 
Black turfgrass ataenius – 
Scarabaeidae 

 حشرة أتينوس السوداء، حشرة المروج السوداء

Ateogalea sunia (Guenee) – 
Lantana stick caterpillar – 
Noctuidae 

  صقة الال الّلنتانةدودة 

اســتوائية ذات زهــر أصــفر وبرتقــالي جنبــة : الّلنتانــة(

 )عطر

Atherigona soccuta Rondani – 
Sorghm shoot fly – 
Muscidae 

 الذرة السكريةذبابة 

Atherigona yorki Deeming – 
Shoot fly –Muscidae 

 ذبابة األفرع

Athesapeuta cyperi Marshall – 
Nutgrass weevil –  
Curculionidae 

َلْم سوسة   "َحبُّ العزيز"درنات َحبُّ الزَّ
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Athetis mindara (Barnes & 
McDunnough) – 
Roughskinned cutworm –  
Noctuidae 

  ذو البشرة الخشنة " القاطعة"الدودة القارضة 

 أو القاسية

Athysaninae  
(Deltocephalinae, Euscelinae) – 
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق أثيزانيني 

   –) ديلتوسيفاليني، يوسيليني(

  فصيلة

Atlantic field grasshopper – 
Atlanticus sp. –  
Decticinae – 
Tettiginiidae – 

  نطاط الحقل األطلسي

Atlanticus sp. – 
Atlantic field grasshopper – 
Decticinae –  
Tettiginiidae – 

 نطاط الحقل األطلسي

Atmospheric filtering ترشيح جوي 

Atmospheric humidity رطوبة جوية 

Atmospheric pressure ضغط جوي 

Atractomorpha sinensis Bolivar – 
Pink-winged grasshopper – 
Pyrgomorphidae 

 النطاط ذو األجنحة القرنفلية

Atria  
(sing. Atrium) 

  دهاليز

دهـــاليز ثغريـــة متصـــلة بالجـــذع القصـــبي الرئيســـي، (

  )atriumأنظر 

Atrial orifice or external opening فتحة الدهليز  

  )فتحة خارجية للدهليز الثغري(
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Atrium (pl. Atria)  
or vestibule 

  دهليز، ردهة، تجويف

غرفة ثغرية تتكون مـن انبعـاج ثـانوي لجـدار الجسـم (

  )ة األوليةخارج فتحة القصبة الهوائي

Atrolecanium phoenics Ram Rao – 
Green scale – Asterolecaniidae 

 الحشرة القشرية الخضراء

Atrophied غير نام، أثري، ضامر  

Atruism حب الغير، إيثار، غيرية  

شكل من التعاون بين األفراد مثل إعطاء اإلشـارات (

  ) التحذيرية في حالة الخطر، كما في النمل

Atta texana  (Buckley) – 
Texas leafcutting ant –  
Formicidae 

 ة تكساس قاطعة األوراقلنم

Attagenus fasciatus (Thunberg) – 
Wardrobe beetle –  
Dermestidae 

 خنفساء خزانة الثياب

Attagenus unicolor (Brahm) – 
Black carpet beetle –  
Dermestidae 

 خنفساء السجاد السوداء

Attelabinae – 
Leaf-rolling weevils –  
Curculionidae 

  –تحت فصيلة أتيالبيني

  فصيلة -السوس الّف األوراق

Attenuated مدبب القمة، مستدق  

Atteva punctella (Cramer) – 
Ailanthus webworm – 
Yponomeutidae 

 الغازلة " أيلنطس"دودة شجر السماء 
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Attractant  مادة جاذبة  

ـــه، ( ـــد أي منب يعمـــل علـــى جـــذب الحشـــرات إليـــه، وق

يكــون المنبــه مــادة كيميائيــة أو صــوت أو اهتــزاز أو 

 seXحركـــــــة، فهنـــــــاك مـــــــواد جاذبـــــــة للتـــــــزاوج 

pheromone ـــــة ـــــة للتغذي  food، ومـــــواد جاذب

lures ومواد جاذبة لوضع البيض ،oviposition 

lures(  

Attractant trap مصيدة جاذبة  

ات، حيث تسـتخدم ق التعداد النسبي للحشر ائمن طر (

ـــــــواع  المصـــــــيدة المـــــــزودة بطعـــــــم لجـــــــذب بعـــــــض أن

  )الحشرات

Attractiveness ظاهرة الجذب   

 )العائل للطفيل(

Attributes صفات 

Atyphloceras – 
Fleas of small rodents and insectivores 
Hystrichopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس أتيفلوسيراس 

  –يرة وآكالت الحشرات براغيث الفئران الصف

  فصيلة -تحت فصيلة 

Auchenorrhyncha – 
Cicadas and hoppers – 
Homoptera – 
Hemiptera 

  مجموعة أوكينورينكا 

ـــــة عنـــــدما تصـــــنف ضـــــمن رتبـــــة ( ـــــر تحـــــت رتب تعتب

الحشــرات متشــابهة األجنحــة، ولكــن تعتبــر مجموعــة 

أعلى من فوق الفصـيلة عنـدما تصـنف ضـمن تحـت 

ــــة الحشــــرات مت الســــيكادا  –) شــــابهة    األجنحــــةرتب

  رتبة   –تحت رتبة  –والنطاطات 

Auchmeromyia senegalensis – 
Congo floor maggot –  
Calliphoridae 

  دودة الكونغو األرضية 

ـــــــد فـــــــي ( ـــــــدي صـــــــدفي يحـــــــدث تدوي ذبـــــــاب كاليفوري

  )Congo floor maggotاإلنسان، أنظر أيضًا 
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Auditory organ or phonoreceptor ضو السمع، مستقبل سمعيع  

عضــــو حســــي يســــتجيب للصــــوت، ويأخــــذ أشــــكاًال (

 tympanal organمختلفة، فهناك العضو الطبلي 

وعضـــــو  auditory setaeوالشـــــعرات الســـــمعية 

  )Johnston's organجونستون 

Auditory seta شعرة سمعية  

 chordotonalمـــــــن الشـــــــعيرات الحســـــــية المرنـــــــة (

ذات الجنـاحين وعلـى المتواجدة في يرقـات الحشـرات 

  )القرون الشرجية لحشرات مستقيمة األجنحة

Auger  أسطوانة العمود أو عمود اإلدارة  

عمـــــــود لـــــــوني الشـــــــكل يســـــــتخدم لتحريـــــــك أو نقـــــــل (

مسحوق أو حبيبات المبيد من الفتحـة المصـرفة إلـى 

 )حزام النقل أو الديسك من أجل االستعمال

Augmentation of natural enemies د األعداء الحيوية زدياا  

عملية نمو زيادة تعداد األعداء الطبيعية في منطقة (

وذلك بجلـب وادخـال بيـوض ويرقـات وحشـرات بالغـة 

 )أي العدو الطبيعي، نفسه إضافية من النوع

Aulacaspis rosae (Bouche) – 
Rose scale – Diaspididae 

 حشرة الورد القشرية

Aulacaspis rosarum Borchsenius – 
Asiatic rose scale – Diaspididae 

 حشرة الورد القشرية اآلسيوية

Aulacidae 
(Gasteruptiidae in part) –  
Aulacids – 
Evanioidea  – Hymenoptera 

  فصيلة أوالسيدي 

حشـــــرات األوالســـــيد  –) جـــــزء مـــــن جاســـــتيروبتييدي(

  رتبة – فوق فصيلة –غشائية األجنحة الطفيلية 

Aulacids 
 

  األوالسيد غشائية األجنحة الطفيلية حشرات 

    )Aulacidaeأنظر (
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Aulacigastrid flies 
 

   استريدجذباب األوالسي

    )Aulacigastridaeأنظر (

Aulacigastridae  
(Aulacigasteridae; Drosophilidae in 
part; rare family) – 
Aulacigastrid flies – 
Acalyptratae – Diptera 

  ي استريدجيفصيلة أوالس

أوالسيجاســتيريدي، جــزء مــن دروســوفيليدي، فصــيلة  (

   – )نادرة

  رتبة –قطاع  –استريد جذباب األوالسي

Aulacorthum solani  
(Kaltenbach) – 
Foxglove aphid –  
Aphididae 

 "القمعية األرجوانية"قّفاز الثعلب " َمن

Aulacoscelinae – 
Chrysomelidae –  
Coleoptera  

  –فصيلة خنافس األوراق أوالكوسيليني تحت 

  رتبة -فصيلة 

Aulocara elliotti (Thomas) – 
Bighearted grasshopper –  
Acrididae 

 النطاط ذو القلب الكبير

Auricle أذين  

فـــص صـــغير أو تركيـــب يشـــبه األذن فـــي الشــــكل، (

 )كما في الحشرات غشائية األجنحة

Auricular valve صمام أذني   

  )Auricleأنظر (

Aurigena chlorana (Lap.&Gast.) – 
Green buprestid –  
Buprestidae 

 ستيد األخضريالبوبر 

Aurigena lugbris (F.) – 
Bronze buprestid –  
Buprestidae 

 البوبرستيد البرونزي
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Australian cockroach –  
Periplaneta australasiae (F.) – 
Blattidae 

 الصرصور األسترالي

Australian fern weevil – 
Syagrius fulvitarsis Pascoe – 
Curculionidae 

 األستراليةالسَّْرخس سوسة 

Australian ladybird beetle –  
Rodolia cardinalis (Muls.) – 
Coccinellidae 

 خنفساء الفيداليا، أبو العيد األسترالي

Australian mantid – 
Tenodera australasiae (leach) – 
Mantidae 

 فرس النبي األسترالي

Australian pine borer – 
Chrysobothris tranquebarica 
(Gmelin) –  
Buprestidae 

 حفار الصنوبر األسترالي

Australian rat flea – 
Xenopsylla vexabilis (Jordan) – 
Pulicidae 

 برغوث الفأر األسترالي

Australian spider beetle – 
Ptinus ocellusBrown –  
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية األسترالية

Australian thrips – 
Idolothrips marginatus Haliday – 
Phlaeothripidae 

 األسترالي تربس ال

Austrosimulium – 
Simuliidae –  
Diptera  

  جنس الذباب األسود أوستروسيميوليم 

Autecology  يئة الذاتيعلم البيئة الفردي، علم الب  

العالقــة بــين أفــراد الكائنــات الحيــة علـم يهــتم بدراســة (

وبطريقــة تأثيرهــا علــى البيئــة والتــي  والظــروف البيئيــة

  )تتأثر هي بها
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Author's name اسم المؤلف  

اسم المؤلف ألي إسـم علمـي بجانـب االسـم العلمـي (

للوحـــدة التصـــنيفية بـــدون فاصـــل أو عالمـــة بينهمـــا، 

جــنس إلــى آخــر يوضــع اســم  وعنــد نقــل نــوع مــا مــن

المؤلــــف بــــين قوســــين ويكتــــب أمامــــه تــــاريخ حــــدوث 

 )النقل

Autogamous ذاتي التكاثر  

القــدرة علــى إنتــاج الذريــة جنســيًا عــن طريــق اتحــاد (

، مثــل اتحــاد حبــوب اللقــاح نفســه األمشــاج مــن الفــرد

  )نفسه والبويضات من النبات

Autographa califomica (Speyer) – 
Alfalfa looper –  
Noctuidae 

  القيَّاسة،  "الفصة"البرسيم الحجازي دودة 

 قيَّاس البرسيم الحجازي أو الفصة

Automatic nervous system جهاز عصبي ذاتي 

Automeris io (F.) – 
Io moth –  
Saturniidae 

 فراشة أيو

Automictic تكاثر بكري ذاتي التزاوج الخلطي 

Automimicry  محاكاة تلقائية  

صــنف مـــن العالقـــات بــين التخصصـــية المتداخلـــة، (

  )أي بين المفترسات واألفراد المستساغة

Automize بتر عضو  
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Autoparasitism or 
adelphoparasitism  
      

  التطفل الذاتي

تطفــل مفــرط فيــه يتطفــل أحــد الطفيليــات علــى فــرد (

لينمــــى الــــبعض مــــن ذريتــــه،  نفســــه آخــــر مــــن النــــوع

بعــــض أنــــواع الزنــــابير مــــن وشــــوهدت الظــــاهرة فــــي 

  )Aphelinidaeفصيلة 

Autoplusia egena (Guenee) – 
Bean leafskeletonizer – Noctuidae 

 دودة هيكلية أوراق الفول

Autosome صبغي غير جنسي، كروموزوم مماثل 

Autotroph ذاتي التغذية  

كائن حي يحصل علـى الطاقـة مـن الشـمس ومـوارد (

ـــات مثـــل ال، مـــن أصـــل غيـــر عضـــوي خضـــراء النبات

محتويـــة علـــى مـــادة اليخضـــور لصـــنع غـــذائها فـــي ال

  ) الطاقة الشمسية استخدامعملية البناء الضوئي ب

Autotrophic nutrition ذاتي التغذية 

Autumnal dormancy  سكون خريفي  

 )dormancyأنظر (

Auxilia  
(pl. Auxilliae) 

  حامل الوسادة

وتحمـل عليهـا صفائح صغيرة أسفل قواعد المخالب (

  )الوسائد اللحمية
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Avian plasmodia البالزموديومات الطيرية  

طفيليـــــات المالريـــــا التـــــي تصـــــيب الطيـــــور البريـــــة، (

وتسبب أمراضًا قليلة للسـالالت المحليـة للطيـور، وال 

تتســــبب فــــي حــــدوث وبائيــــات حــــادة فــــي الســــالالت 

أنــواع بالزموديــة طيريــة ذات ثالثــة  وهنــاك.  الوافــدة

 Plasmodium: طريــــة صــــغرى وهــــيأهميــــة بي
gallinaceum, P. durae, P. 

juxtanucleare(  

Avicide  مبيد طيور  

 )مبيد يستعمل لمكافحة آفات الطيور(

Avocado whitefly – 
Trialeurodes floridensis 
(Quaintance) –  
Aleyrodidae 

 البيضاء " شجرة المحامي"تة فوكااألذبابة 

Axial fiber  يةليفة محور  

ــًا كــل وحــدة حســية مرنــة ( ليفــة محوريــة تختــرق طولي

  )داخلية

  سمعية 

Axilla  
(pl. Axillae) 

  صليبة أو صفيحة إبطية

مثلثــة أو مســتديرة علــى جانــب الــدريع، وتقــع خلــف (

ـــاح األمـــامي مباشـــرة كمـــا فـــي الحشـــرات  قاعـــدة الجن

  )غشائية األجنحة

Axillaries or pteralia   صفائح إبطية  

فصل الجناح من الجهة الظهرية وتوجد فـي ُتكّون م(

الغشــاء اإلبطــي لجميــع الحشــرات المجنحــة، وتشــمل 

 )صفائح إبطية 3
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Axillary cell خلية إبطية  

خليـــة فــــي المنطقــــة الخلفيــــة للجنــــاح فــــي الحشــــرات (

  )ذات الجناحين

Axillary cord حبل محوري، حبل إبطي  

  )حبل أجوف سميك يكون الحافة الخلفية للجناح(

Axillary I صفحة إبطية أولى  

يتمفصـــــــل جزئهـــــــا األمـــــــامي مـــــــع النتـــــــوء الترجـــــــي (

األمـــامي، ويتصـــل جزئهـــا الخلفـــي مـــع ترجـــة الحلقـــة 

الصــدرية مــن جهــة ومــع العــرق تحــت الضــلعي مــن 

  )الجهة األخرى

Axillary II صفحة إبطية ثانية  

صفحة إبطية تقع بين الصفحة األولى وبـين العـرق (

، وتتمفصل من أسفل محوريـًا radius [R]الكعبري 

 pleural wingمـــع النتـــوء البلـــوري الجنـــاحي 

process(  

Axillary III صفحة إبطية ثالثة  

صــفحة إبطيــة تقــع فــي الجــزء الخلفــي مــن المنطقــة (

المفصــلية للجنــاح حيــث تتمفصــل مــع النتــوء الترجــي 

 Anal ي الخلفـي وتصـل بينـه وبـين العـرق الشـرج

[A](  

Axillary muscle ضلة إبطيةع  

مـــــن العضـــــالت اإلبطيـــــة التـــــي تنشـــــأ مـــــن الهيكـــــل (

الداخلي للبلورا، وتنغمد في الصفحة اإلبطية الثالثـة، 

 )كما في الحشرات ذات الجناحين
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Axillary region منطقة إبطية  

منطقـــة قاعديـــة فـــي الجنـــاح تحتـــوي علـــى الصـــفائح (

  )اإلبطية

Axillary sclerite صليبة إبطية  

قــــة اإلبطيــــة فــــي الحشــــرات التــــي صــــليبة فــــي المنط(

  )تثني أجنحتها

Axillary vein عرق تحت الضلع  

  )في الحشرات ذات الجناحين(

Axon محور، محور عصبي  

ــــــــة ( ــــــــة العصــــــــبية للخلي ــــــــداد الرئيســــــــي أو الليف االمت

  )العصبية

Axonic  محوري  

تـــــــأثير علـــــــى محـــــــاور أو أليـــــــاف طويلـــــــة للخاليـــــــا (

صــــب وذلــــك العصــــبية مضــــعفة الفعــــل الطبيعــــي للع

بإعاقة توصيل أو نقل االندفاع العصبي علـى طـول 

 )العصب

Azalea bark scale – 
Eriococcus azaleae Comstock – 
Eriococcidae 

القشـرية المسـلحة " الصحراوية"األزالية حشرة قلف 

 "المدرعة"

Azalea caterpillar – 
Datana major Grote & Robinson – 
Notodontidae 

 "الصحراوية"ة األزالي" يسروع" أبو دقيق

Azalea lace bug – 
Stephanitis pyriodes (Scott) – 
Tingidae 

  ةالمزركشة، نمر األزالي ةبقة األزالي

Azalea leafminer – 
Caloptilia azaleella (Brants) – 
Gracillariidae 

 "الصحراوية"ة أوراق األزالي" حفار"صانع أنفاق 
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Azalea plant bug – 
Rhinocapsus vanduzeei Uhler – 
Miridae 

 "الصحراوية"ة بق نبات األزالي

Azalea whitefly –  
Pealius azaleae (Baker & Moles) – 
Aleyrodidae 

 البيضاء ةزالياأل ذبابة 

  
  
 



 

139

B 
Back siphoning  اجععملية السيفون الر   

العمليـة التـي تسـمح بالميـاه الملوثـة بالمبيـدات بــأن (

تســـترجع مـــن خـــزان الـــرش مـــرة أخـــرى إلـــى بئـــر أو 

ويمكـــن منـــع عمليـــة الســـيفون . مصـــدر مـــائي آخـــر

الرجـوعي عـن طريــق تـوفير فجــوة هوائيـة أو صــمام 

مــــانع لالرتــــداد مركــــب فــــي األنبــــوب أو الخرطـــــوم 

 )دم لملء خزان الرشالمستخ

Backflow تدفق عكسي   

  )black siphoningانظر إلى (

Backpack sprayer ةالظهري ةالمرش   

 يوهـــ Knapsack sprayerعـــرف أيضـــًا بــــ تو (

ـــذي ت ةصـــغير  ةمرشـــ ـــى ظهـــر الشـــخص ال حمـــل عل

بعــض المرشــات الظهريــة يدويــة . المبيــد رشيقــوم بــ

وبعضــــها اآلخــــر ذاتــــي الطاقــــة بواســــطة محركــــات 

  )نزين صغيرةب

Back-shield grasshoppers – 
Decticinae –  
Tettiginiidae  

  –تحت فصيلة ديكتيسيني

 فصيلة –النطاطات مدرعة الظهر

Backswimmers  الظهرية العائمات  

    )Notonectidaeأنظر (

Bacterial diseases أمراض بكتيرية  

Bacterial potential pathogens علــى إحــداث  قــدرة كامنــة ممرضــات بكتيريــة ذات

   المرض
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Bacterium ابكتيري   

يعـيش فـي التربـة وحيـد الخليـة كائن ميكروسـكوبي (

ــــــى  جســــــام أأو الهــــــواء أو المــــــواد العضــــــوية أو عل

وتسـبب بعـض أنـواع البكتيريـا . النباتات والحيوانات

  ) الجمع بكتيريا، أمراضًا نباتية وحيوانية

Bactra venosana (Zeller) – 
Nutgrass borer moth –  
Tortricidae 

َلْم " حفَّار"دودة   "َحبُّ العزيز"َحيُّ الزَّ

Bactrocera zonata (Saunders) – 
Peach fruit fly, mango fruit fly, 
guavas fruit fly –  
Tephritidae  

، ذبابـة ثمـار المـانجو، "الخـوخ"ذبابة ثمار الـدراق 

 ذبابة ثمار الجوافة

Baeonotid gnats 
 

   هاموش البيونوتيد

    )Baeonotidaeأنظر (

Baeonotidae – 
Baeonotid gnats –  
Uncertain – 
Diptera 

    – يفصيلة بيونوتيد

   – فوق فصيلة –هاموش البيونوتيد 

 رتبة 

Baeraeid caddisflies  شعرية األجنحةكاديس القاع الرملي   

      )Beraeidaأنظر (

Baetidae  
(Baetinae of Baetidae) – 
Baetoidea –  
Ephemeroptera  

   ذباب مايو باتيدي فصيلة

  –) تحت فصيلة باتيني تابعة لفصيلة باتيدي(

  رتبة  -فوق فصيلة 

Baetisca –  
Baetiscidae 

   – جنس ذباب مايو باتيسكا

   فصيلة

Baetiscid mayflies 
  

   ذباب مايو باتيسيدي

     )Baetiscidaeأنظر (
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Baetiscidae  
(Baetidae in part) – 
Baetiscid mayflies – 
Prosopistomatoidea – 
Pannota – Ephemeroptera  

   باتيسيدي فصيلة

  –ذباب مايو باتيسيدي  –) جزء من باتيدي(

 رتبة  -تحت رتبة  -فوق فصيلة 

Baetodes –  
Baetiscidae 

   – جنس ذباب مايو باتودس

   فصيلة

Baetoidea – 
Schistonota –  
Ephermeroptera 

   –فوق فصيلة ذباب مايو بيتويديا 

  رتبة -تحت رتبة 

Bagworm – 
Thyridopteryx ephemeraeformis 
(Haworth) –  
Psychidae 

 دودة الكيس 

Bagworm moths فراشات الديدان ذات الكيس   

  )Psychidaeأنظر (

Bahaman swallowtail  – 
Papilio andraemon bonhotei Sharpe – 
Papilionidae 

 أبو الدقيق باهامان مذنب األجنحة 

Bait  طعم  

مادة غذائية أو شبه غذائية تستخدم علـى األغلـب (

 )لجذب وتسميم اآلفة الحيوانية

Bait station  محطة الطعم السام  

صــندوق أو أداة صــغيرة مصــممة لالحتفــاظ بطعــم (

ســـــام لمكافحـــــة القـــــوارض والحشـــــرات وغيرهـــــا مـــــن 

طــات الطعــوم السـامة فتحــات صــغيرة ولمح. اآلفـات

لمنع وصول الكائنات األخـرى إلـى الطعـم باسـتثناء 

  )اآلفة المستهدفة
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Baited traps مصائد الطعوم  

مصــائد تســتخدم فيهــا مــواد جاذبــة للحشــرات، مثــل (

المحاليــــل الســــكرية واللحــــم المتحلــــل، لقتلهــــا داخــــل 

  )المصيدة
 

Baizongia pistaciae (L.) –  
Poplar and pistachio gall aphid – 
Aphididae 

 َمّن تدرن الفستق الحلبي والحور

Balance of nature توازن الطبيعة  

الميـــــل الطبيعـــــي للمجتمعـــــات النباتيـــــة والحيوانيـــــة (

للمحافظــــة علــــى أعــــدادها بحيــــث ال تتنــــافس إلـــــى 

 )درجة االفناء وال تتزايد إلى ما ال نهاية

Balanced polymorphism ل المتوازنتعدد الشك  

ثبــــات وجــــود أكثــــر مــــن شــــكل فــــي المجموعــــة أو (

  )العشيرة الواحدة

Balancer (Haltere) دبوس االتزان  

 )كما في الحشرات ذات الجناحين(

Balclutha incisa hospes (Kirkaldy) – 
Little green leafhopper –  
Cicadellidae 

 النطاط األخضر الصغير

Balclutha saituella (Kirschbaum) – 
Beardsley leafhopper –  
Cicadellidae 

 البيردسلي نطاط أشجار 

Baldcypress coneworm – 
Dioryctria pygmaeella Ragonot – 
Pyralidae 

  كوز السرو الجاف المخروطية " دودة"فراشة 

 )السرو شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Baliosus nervosus (Panzer) – 
Basswood leafminer –  
Chrysomelidae 

 أوراق الزيزفون األمريكي" حفار" صانع أنفاق 
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Baliothrips minutus  (van  
Deventer) – 
Sugarcane thrips –  
Thripidae 

 قصب السكرتربس 

Balsam fir sawfly – 
Neodiprion abietis (Harris) – 
Diprionidae 

 المنشاريشجر التَّنُّوب دبور 

Balsam fir sawyer – 
Monochamus marmorator Kirby – 
Cerambycidae 

 طويلة القرونالتَّنُّوب  شجرناخرة 

Balsam gall midge –  
Paradiplosis tumifex Gagné – 
Cecidomyiidae 

 "الَبْلَسِمّية"الِمْجَزاَعة ذبابة تدرن 

Balsam shootboring sawfly – 
Pleroneura brunneicornis Rohwer – 
Xyelidae 

ــــور د ــــار المنشــــاري" البلســــميَّة"الِمْجزاعــــة ب ، حف

 مجزاعةأغصان ال

Balsam twig aphid – 
Mindarus abietinus Koch – 
Aphididae 

  "الَبْلَسم َمّن أغصان 

 )نبات البلسمية أو الِمْجزاعة(

Balsam woolly adelgid – 
Adelges piceae (Ratzeburg) –  
Adelgidae 

  الصوفية" ميةالبلس"أديلجيد المجزاعة 

Baluchistan melon fly, melon fly –  
Myiopardalis pardalina (Bigot.) – 
Tephritidae (Trypetidae) 

 ، ذبابة بطيخ بلوشيستان"الشمام"ذابة البطيخ 

Bamboo borer – 
Chlorophorus annularis (F.) – 
Cerambycidae 

  ، حفَّار الَخْيُزران حفار بامبو

 )نبات من فصيلة النجيليات :الَخْيُزران(

Bamboo mealybug – 
Chaetococcus bambusae  
(Maskell) –  
Pseudococcidae 

 بّق بامبو الدقيقي
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Bamboo powderpost beetle – 
Dinoderus minutus (F.) – 
Bostrichidae 

 الدقيق الجاف  بامبو خنفساء

Banana aphid –  
Pentalonia nigronervosa Coquerel – 
Aphididae 

 " الكرنب"َمّن الملفوف 

Banana aphid – 
Pentalonia nigronivorsa Cop. – 
Aphididae 

 َمّن الموز

Banana root borer – 
Cosmopolites sordidus (Germar) – 
Curculionidae 

 حفار جذور الموز، سوسة الموز

Banana scab moth – 
Lamprosema octasema Meyr. – 
Pyralidae 

 فراشة جرب الموز

Banana skipper – 
Erionota thrax (L.) –  
Hesperiidae 

 الموز ةقافز 

Banana thrips – 
Chaetanaphothrips orchidii F. J.;  
Frankliniella insularis Frankle; 
Hercothrips picintus Bagn.; H. 
femoralis O. M. reuter;   
Scirtothrips signipennis Bagn. – 
Thripidae 

   تربس الموز

 )أنواع عديدة(

Band شريط، رباط  

Band treatment  معاملة الخط  

مبيــدات ســائلة أو جافــة فــي نطــاق محــدد  اســتخدام(

ــــل خطــــوط أو قطــــع طويلــــة رفيعــــة عــــادة إلــــى . مث

  )التربة بدًال من معاملة المنطقة بأكملها
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Banded alder borer – 
Rosalia funebris Motschulsky – 
Cerambycidae 

   المخطط جاُر الماءحفار 

 )شجر حرجي يألف الماء: جاُر الماء(

Banded ash clearwing – 
Podosesia aureocincta Purrington & 
Nielsen –  
Sesiidae 

 المخططة رائقة األجنحة شجر الدردارحشرة 

Banded cucumber beetle –  
Diabrotica balteata LeConte – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المخططة

Banded greenhouse thrips, 
ornamental plant thrips – 
Hercinothrips femoralis (O.M. 
Reuter) –  
Thripidae 

، تــــربس ت البالســــتيكية المخططــــةو تــــربس البيــــ

  نباتات الزينة

Banded hickory borer – 
Knuiliana cincta (Drury) – 
Cerambycidae 

 الجوزية األمريكي ذو األشرطة حفار شجر

Banded sunflower moth – 
Cochylis hospes Walsingham – 
Cochylidae 

 فراشة عباد الشمس المخططة

Banded swallowtail – 
Papilio Marcellus Cramer – 
Papilionidae  

 أبو الدقيق مذنب األجنحة المنتفخ المخطط

Banded thrips – 
Aolothrips fasciatus (L.) – 
Aeolothripidae  

 التربس المخطط 

Banded thrips, broad-winged 
thrips 

  المخطط أو التربس عريض األجنحة تربس ال

   )Aeolothripidaeأنظر (

Banded wood snail – 
Cepaea nemoralis (L.) – 
Helicidae 

 حلزون الخشب المخطط
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Banded woollybear – 
Pyrrharctia Isabella  (J. E. Smith) – 
Arctiidae 

 المخططة فراشة الدب الصوفي

Bandedwinged whitefly – 
Trialeurodes abutilonea 
(Haldeman) – Aleyrodidae 

 الذبابة البيضاء ذو األجنحة المخططة

Band-winged grasshoppers – 
Oedipodinae –  
Acrididae 

  –تحت فصيلة أوديبوديني

 فصيلة  -حة النطاطات مخططة األجن

Banyan aphid – 
Thoracaphis fici (Takahashi) – 
Aphididae 

 تين البنغالَمّن 

Barbara colfaxiana (Kearfott) – 
Douglas–fir cone moth – 
Tortricidae 

 كوز َتنُّوب دوغالس" فراشة"دودة 

Barber brown lace wing – 
Sympherobius barberi (Banks) – 
Hemerobiidae 

 الحالق البنيالمزركشة، نمر الحالق البنية بقة 

Barbs  أسنان"أشواك "  

أشــــواك عديــــدة علــــى آلــــة لســــع النحــــل والــــدبابير، (

   )والتي تنفصل بعد اللسع

Baridinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس باريديني 

  فصيلة

Baris lepidii Germar – 
Imported crucifer weevil – 
Curculionidae 

 سوسة النباتات الصليبية المستوردة

Baris strenua (LeConte) – 
Sunflower root weevil – 
Curculionidae 

 سوسة جذور عباد الشمس
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Bark aphid – 
Pterochlorus persica Chol. – 
Aphididae 

 َمّن القلف

Bark beetle – 
Xyleborus perforans (Woll.) – 
Scolytidae 

 خنفساء القلف

Bark beetles or engravers and 
ambrosia beetles – 
Scolytidae (Including: Ipidae) –  
Curculionoidea –  
Coleoptera 

أو الخنـــافس النحاتـــة و خنـــافس  خنـــافس القلـــف

  –فطر األمبروزيا 

 –فـــوق فصـــيلة  – )تشـــتمل علـــى أيبيـــدي(فصـــيلة 

  تبةر 

Bark lice  قمل القلف 

Bark-gnawing beetles خنافس قارضة الحبوب والقلف   

 ) Temnochilidaeأنظر(

Bark-gnawing beetles خنافس قارضة الحبوب والقلف   

 ,Temnochilidae, Trogostidaeأنظـــــر (

Ostomatidae, Ostomidae ( 

Barley jointworm – 
Tetramesa hordei (Harris) – 
Eurytomidae 

 الشعير الُمَمْفَصلةدودة 

Barley leafminer – 
Agromyza megalopsis Hering – 
Agromyzidae 

 ناخرة أوراق الشعير

Barnacle scale – 
Ceroplastes cirripediformis 
Comstock –  
Coccidae 

 القشرية الرخوة" اإلوزّ "الَبَؤْنِقْيل حشرة 

Barrier حاجز، عازل  
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Barrier cream  مستحضر واقي أو حاجز  

عماله علــــى الجلــــد المستحضــــر الــــذي يمكــــن اســــت(

. ليســـــــــــــاعد فـــــــــــــي تخفـــــــــــــيض التعـــــــــــــرض للمبيـــــــــــــد

المستحضــرات الواقيـــة تـــوفر حمايــة محـــدودة ولفتـــرة 

وتســتخدم هــذه المــواد بشــكل طبيعــي علــى . قصــيرة

منـــاطق الوجـــه والـــرأس والتـــي عـــادة مـــا تكـــون غيـــر 

 )األخرىوسائل محمية بشكل مرض بال

Bartonella bacilliformis – 
Bartonellaceae – 
Rickettsiales  

  نوع من الركتسيات  

ـــــوعين مـــــن األمـــــراض اإلنســـــانية أحـــــدهما ( ينـــــتج ن

ويطلــق  progressive anaemiaأنيميــا متزايــدة 

، والثـاني بــزوغ Oroya feverعليـه حمـى أورويـا 

 Benign cutaneousطفــــح جلــــدي حميــــد 

eruption  يعـــرف باســـمVerruga peruana ،

ء كــاريون ويشــار إلــى هــاتين الحــالتين معــًا باســم دا

Carrion's disease وينتقل المرض عـن طريـق ،

عنـدما  Lutzomyia verruvarumذبابـة الرمـل 

 .Bتتغــذى علــى شــخص مصــاب تــدور فــي دمــه 

bacilliformis –  أنظرCarrion's disease(  

Bartonellaceae – 
Rickettsiales  

  فصيلة بارتونيالسي

وية تابعة لرتبة الركتسيات، وأفرادها طفيليات عصـ(

الشــــكل تشــــبه البكتريــــا وتتطفــــل علــــى كريــــات الــــدم 

  )الحمراء في اإلنسان والفقاريات األخرى

Basal   قاعدي، عند القاعدة  

  

Basal anal cell  خلية قاعدية خلفية  

  )قاعدة الجناحأو عند  خلية خلفية قرب(
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Basal areole خلية قاعدية صغيرة  

ت خليــــة صــــغيرة عنــــد قاعــــدة الجنــــاح فــــي الحشــــرا(

حرشفية األجنحة بين العرق تحت الضلعي والعـرق 

  )الكعبري

Basal articulation of the wing تمفصل قاعدي للجناح 

Basal cell خلية قاعدية  

خليــــة قــــرب قاعــــدة الجنــــاح محفوفــــة علــــى األقــــل (

بـــاألجزاء غيـــر المتفرعـــة مـــن العـــروق الطوليـــة كمـــا 

 في الحشرات غشـائية األجنحـة، أو إحـدى الخليتـين

القريبة من العرق العـابر األمـامي والخليـة القرصـية 

  )في الحشرات ذات الجناحين

Basal infolding قاعديء انطوا 

Basal pigment cell محببة قاعديةية خل   

 )Pigmented cellsأنظر  (

Basal plate صفيحة قاعدية 

Basal vein عرق قاعدي  

صـل عرق يقع في وسط الجناح األمـامي تقريبـًا وي(

ــــي  ــــدي، كمــــا ف ــــين العــــرقين تحــــت الضــــلعي والزن ب

  )الحشرات غشائية األجنحة
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Basalar muscle قاعدية جناحية عضلة   

مـــن عضـــالت الصـــفائح القاعديـــة للجنـــاح وتتمثـــل (

ـــــي  ـــــة : أزواج مـــــن العضـــــالت 3ف عضـــــالت منطق

 pleurobasalarالصــــــليبة األماميــــــة للبلــــــورا 

muscle ةالعضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت االســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترنية ،

sternobasalar muscles وعضــالت القنطــرة ،

  )coxobasalar muscleاألمامية للحرقفة 

Basalar sclerite قاعدية جناحية صفيحة  

زوج مــن الصــفائح التــي تقــع فــوق البلــورا األماميــة (

episternum أمام النتوء البلوري(  

Basalare  فـــوق البلـــورا، فـــوق األســـترنة، صـــفيحة قاعـــدة

  الجناح

ألماميـــة والتـــي تنـــدغم بهـــا صـــفيحة فـــوق البلوريـــة ا(

  )العضالت البلورية األمامية للجناح

Basement membrane غشاء قاعدي رقيق  

غشاء داخلـي غيـر خلـوي يمتـد تحـت خاليـا تحـت (

  )البشرة لجدار الجسم

Basic reproduction rate معدل التكاثر األساسي  

عـــدد اإلصـــابات الجديـــدة التـــي تنـــتج عـــن إصـــابة (

ــــدخل ــــدما ي ــــدة عن ــــه  وحي ــــيس ل شــــخص مصــــاب، ل

للبعـــوض , مناعـــة، إلـــى مجتمـــع لـــم يســـبق ألفـــراده أ

ـــــــــــــــــــه أن تعرضـــــــــــــــــــوا لإلصـــــــــــــــــــابة  أنظـــــــــــــــــــر  –في

Reproductive rate(  

Basiconic sensillae شعيرات مخروطية  
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Basicosta حرقفة قاعدية  

  )الحافة الداخلية المنبعجة من قاعدة الحرقفة(

Basicostal suture درز قاعدي حرقفي  

عــــــــدي للتجويــــــــف الخــــــــارجي فــــــــي قاعــــــــدة درز قا(

  )الحرقفة الذي يكون حافة الحرقفة القاعدية

Basicoxite حافة أمامية للحرقفة 

Basidentitermitinae – 
Cubitermitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض باسيدنتيترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Basilarchia archippus (Cramer) – 
Viceroy –  
Nymphalidae 

  نائب الملك 

 )فراشة أمريكية(

Basisternum أسترنة قاعدية  

جــــزء أساســــي قاعــــدي لألســــترنة الواقــــع أمــــام درز (

  ")أو األذرع الداخلية لها"األسترنة 

Basitarsus عقلة رسغية قاعدية  

Basophilic مجة لالصباغ القاعدية 

Basswood lace bug – 
Gargaphia tiliae (Walsh) –  
Tingidae 

الزيتــون المزركشـة، نمــر الزيزفــون األمريكــي بقـة 

 األمريكي

Basswood leafminer– 
Baliosus nervosus (Panzer) – 
Chrysomelidae 

 أوراق الزيزفون األمريكي" حفار" صانع أنفاق 

Basswood leafroller – 
Pantographa limata Grote & 
Robinson –  
Pyralidae 

 الزيزفون األمريكيق لّفافة أورا
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Bat bugs البق الخفَّاش   

 ,Polyctenidae, Ichnopsyllidaeأنظر (
Sternopsylla, Myodopsylla, 
Nycteridopsylla, Streblidae, 

Nycteribiidae (      

Batesian mimicry محاكاة بيتسية  

، محاكــــاة Henry Bates نســــبة للعــــالم بيــــتس(

وك لاللـون أو السـناتجة عن التقـارب فـي الشـكل أو 

لنوع واحد من الحشرات مستسـاغ للمفترسـات، لنـوع 

 ) وذلك اتضليل المفترسات آخر غير مستساغ

Batocera rufomaculata DeG. – 
Tropical fig borer, fig stem borer – 
Cerambycidae 

 حفار ساق التين، حفار التين االستوائي

Batrachedra amydrautia (Meyrick) – 
Lesser date moth –  
Cosmopterygidae 

  دودة البلح الصغرى، الحّميرة

Beach flies 
 

ــــــــــاب الشــــــــــواطىء  ــــــــــاب أو  "الســــــــــواحل"ذب ذب

    الميليجيويديا

    )Canaceidaeأنظر (

Beachgrass scale – 
Eriococcus carolinae Williams – 
Eriococcidae 

 القشرية" َأمُّْوِفيلة"حشرة ُأْخُت الرِّمال 

Bead gall ورم مزخرف  

ــــــــــــــم أوراق ( ــــــــــــــى األوراق، كمــــــــــــــا فــــــــــــــي حل ورم عل

 )الصفصاف

Beaded lacewings  شبكية األجنحة ذات الرأس المزخرف  

    )Berothidaeأنظر (
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Bean (soybean) leaf beetle – 
Cerotoma trifurcata (Forster) –
Chrysomelidae 

 ) فول الصويا(خنفساء أوراق الفول 

Bean and peas beetles خنافس الفاصولياء والبسلة   

     ) Mylabridaeأنظر(

Bean aphid – 
Aphis fabae Scopoli –  
Aphididae 

 َمّن الفول

Bean bud weevil – 
Apion arrogans Wenk., Aploneuru  
lentisci (Pass.) –  
Curculionidae 

 سوسة براعم البقوليات

Bean butterfly –  
Lampides boeticus (L.) –   
Lycaenidae 

 أبو دقيق البقوليات، دودة قرون البقوليات

Bean capsid – 
Pycnoderes quadrimaculatus Guérin- 
Méneville –  
Miridae 

 كابســــيدالفاصــــولياء،  كابســــيد ،كابســــيد الفــــول

 البقول

Bean fly –  
Melanogromyza phaseoli (Tryon) 
(Agromyza); Ophiomyia phaseoli 
(Tryon) –  
Agromyzidae 

 ذبابة البقوليات، ذبابة الفول

Bean leaf beetle – 
Cerotoma trifurcata (Forster) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الفاصولياء

Bean leafhopper – 
Empoasca faba – Cicadellidae  

 قافزة ورق الفول

Bean leafminer – 
Liriomyza trifolii (Becker) – 
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق البقول
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Bean leafroller – 
Urbanus proteus (L.) –  
Hesperiidae 

 الفوللّفافة أوراق 

Bean leafskeletonizer – 
Autoplusia egena (Guenee) – 
Noctuidae 

 دودة هيكلية أوراق الفول

Bean pod borer – 
Maruca testulalis (Geyer) –  
Pyralidae 

 الفاصولياء حفار قرون 

Bean seed maggot – 
Delia florilega (Zefterstedt) – 
Anthomyiidae 

 ذبابة بذور الفول

Bean stalk weevil – 
Stemechus paludatus (Casey) – 
Curculionidae 

 سوسة ساق الفول 

Bean thrips – 
Caliothrips fasciatus (Pergande), 
Hercothrips fasciatus (Preg) – 
Thripidae 

 ، تربس الفاصولياء، تربس البقولتربس الفول

Bean weevil – 
Acanthoscelides obtectus (Say) – 
Bruchidae 

 سوسة الفول

Beardsley leafhopper – 
Balclutha saituella (Kirschbaum) – 
Cicadellidae 

 البيردسلي نطاط أشجار 

Beaver ُقْنُدس 

Bed bug –  
Cimex lectularius L. – 
Cimicidae – 
Heteroptera 

   –بق الفراش 

تحـــت رتبـــة  - ]تســـمى أيضـــًا ببـــق الفـــراش[ فصـــيلة

 ,Cimicidae, Acanthiidaeأنظــــــر (

Clinocoridae (     
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Bedellia orchilefla Walsingham – 
Sweetpotato leafminer – 
Lyonetiidae 

 أوراق البطاطا الحلوة" حفار"صانع أنفاق 

Bedellia somnulentella (Zeller) – 
Morningglory leafminer – 
Lyonetiidae 

 أوراق نجمة الصباح"  حفار"صانع أنفاق 

Bee and wasp parasitic twisted 
winged insects  
 

ــابير ذات األجنحــة الملتويــة  طفيليــات النحــل والزن

  " المطوية"

 )Stylopidaeأنظر (

Bee fly – 
Anthrax yellowstonei Cole; A. alpha 
Osten Sacken –  
Bombyliidae 

   ذبابة النحل 
 

Bee lice 
 

  قمل النحل 

  )Braulidaeأنظر ، نوع من أنواع الذباب(

Bee moth, wax moth, greater wax 
moth – 
Galleria mellonella (L.) – 
Galleriinae –  
Pyralidae 

   ، فراشة الشمع الكبيرةالشمع ةفراش، النحل ةفراش

    )Adelidaظر أن(

Beech blight aphid – 
Fagiphagus imbricator (Fitch) – 
Aphididae 

 َمّن شجر الزَّان

Beech scale – 
Cryptococcus fagisuga Lindinger – 
Eriococcidae 

  القشرية" الُمرَّان"الزَّان حشرة 

 )نبات: الُمرَّان(

Bee-killer wasps الزنابير القاتلة للنحل   

 )Philanthini أنظر(

Bees, wasps, ants النحل، الزنابير، النمل   

    )Hymenopteraأنظر (
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Beet and eggplant leafminer –  
Pegomyia hyposcyami (Paaz.) – 
Anthomyiidae 

 أوراق الشوندر والباذنجان" صانعة أنفاق" ذبابة

Beet armyworm, green cotton  
leaf worm – 
Spodoptera exigua (Hübner) – 
Noctuidae 

دودة ورق القطــــن الصــــغرى، دودة ورق القطــــن 

  الخضراء،

دودة الجـت ، "الشوندر السكري"دودة بنجر السكر 

  الخضراء

Beet flea beetle –  
Chaetocnema tilialis(Ilig) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الشوندر البرغوثية

Beet garden webworm – 
Loxostege simialis (Guenee) – 
Phycitidae 

دودة الحديقــــــة الناســــــجة علــــــى بنجــــــر الســــــكر 

 " الشوندر السكري"

Beet leaf beetle – 
Erynephala puncticollis (Say) – 
Chrysomelidae 

 "البنجر"وندر شخنفساء أوراق ال

Beet leafhopper – 
Circulifer tenellus (Baker) – 
Cicadellidae 

 "ر السكربنج"نطاط الشوندر السكري 

Beet leafminer –  
Pegomya betae Curtis – 
Anthomyiidae 

 الســـكري وراق الشـــوندرأ" أنفـــاق ةصـــانع"ذبابـــة 

 "البنجر"

Beet moth – 
Scrobipalpa ocellatella (Boyd)  
(Gnorimoschema, Lita,  
Phthorimaea) –  
Gelechiidae 

 "البنجر"فراشة الشوندر السكري 

Beet tussock moth – 
Orgyia dubia var judea Sigr. – 
Lymantriidae 

 ذات الشعر" البنجر" دودة ورق الشوندر السكري
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Beet webworm – 
Loxostege sticticalis (L.); Hymenia 
recurvalis (F.) –  
Pyralidae 

الناسـجة، "الغازلة  "البنجر"دودة الشوندر السكري 

 " العنكبوتية

Beet wireworm – 
Limonius calfrinicus (Mannerheim) – 
Elateridae 

، دودة لــوز "بنجــرال"فرقــع لــوز الشــوندر الســكري 

 الشوندر السكري السلكية

Beetles – 
Coleoptera 

   –الخنافس 

 رتبة الحشرات غمدية األجنحة

Behavior سلوك 

Behningiinae – 
Ephemeroidea  –  
Ephermeroptera 
 

  –ي بينينجيينفصيلة ذباب مايو 

  رتبة  -فوق فصيلة 

Belidae 
(Curculionidae in part) – 
New York weevils – 
Curculionoidea –  
Coleoptera 

  بيليدي  فصيلة

    –) جزء من كركليونيدي(

  –سوس نيويورك 

  رتبة – فوق فصيلة

Bella moth – 
Utetheisa bella  (L.) –  
Arctiidae 

 بيلال الفاتنة ، فراشة فراشة ال

Bellura densa (Walker) – 
Pickerelweed borer –  
Noctuidae 

 عشبة الَبكريل المائية" حفَّار"دودة 

Belly grinder  الطاحنة المنتفخة  

. المبيــدات الحبيبيــة ســتخدامأداة يدويــة تســتخدم ال(

والـذي يقـوم  سـتخداموتطوق األداة مقدمـة القـائم باال

منطقـــــة بتـــــدوير ذراع التـــــدوير أثنـــــاء ســـــيره ضـــــمن 

 )المعاملة
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Belostomatidae  
(Belostomidae) –  
Giant water bugs – Hydrocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  بيلوستوماتيدي  فصيلة

   –) بيلوستوميدي(

   –مجموعة  –بق الماء المارد 

  رتبة –تحت رتبة 

Belted skimmers and river 
skimmers –  
Micromiidae (Epophthalmiidae) – 
Libelluloidea –   
Odonata 

  –كاسحات األنهار و الكاسحات ذات األحزمة 

  –) إيبوفثالمييدي( فصيلة مايكرومييدي

  رتبة –فوق فصيلة 

Bembicini – 
Sand wasps – Nyssoninae – 
Sphecidae – 

  –قبيلة بمبيسيني 

  صيلةف – فصيلةتحت  –زنابير الرمل 

Bemisia giffardi (Kotinsky) – 
Giffard whitefly –  
Aleyrodidae 

 البيضاء" جيفارد"ذبابة 

Bemisia gossypiperla Misra & L. – 
Cotton whitefly – 
Aleyrodidae (= Aleurodididae) 

  ذبابة القطن البيضاء

 )أحد األنواع العديدة التي تصيب القطن(

Bemisia tabaci (Gennadius) – 
Cotton whitefly, tobacco whitefly, 
Sweetpotato whitefly –  
Aleyrodidae 

ـــغ البيضـــاء ـــة التب ـــة القطـــن البيضـــاء، ذباب ، ذباب

  ذبابة البطاطا الحلوة البيضاء

Beneficial  نافع  

يتعلق بتقديم الفائدة بطريقة ما لإلنسان مثل نبـات (

 )مفيد أو حشرة مفيدة

Beneficial relation عالقة نافعة  

دائمــًا بــين نــوعين أو أكثــر،  عالقــة منتظمــة وثيقــة(

يستفيد واحد منهم على األقل من هذا االرتبـاط، أو 

  )ال يتأثر اآلخر أو قد يستفيد أيضاً 
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Benthic-Benthos قاعي أو قاعيات  

مــــــا يخــــــص أعمــــــاق البيئــــــة المائيــــــة، والقاعيــــــات (

كائنات مائية تعيش فـي القـاع مثـل الديـدان الحفـارة 

  )واإلسفنجيات وبعض الرخويات

Beraea gorteba Ross – 
Beraeidae  

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

  فصيلة 

Beraeidae – 
Baeraeid caddisflies –  
Trichoptera 

  –بيرايدي  فصيلة

 رتبة -شعرية األجنحة كاديس القاع الرملي 

Berlese funnel قمع برليز  

قمــــع عــــادي بداخلــــه قطعــــة مــــن الشــــبك وتوضــــع (

قتـــل الحشـــرات أو وعـــاء بـــه كحـــول،  تحتـــه زجاجـــة

ويســـــتخدم لفصـــــل الحشـــــرات عـــــن عينـــــات التربـــــة 

  )وأجزاء النبات المجموعة مع الحشرات

Berothidae  
(rare family) –  
Beaded lacewings – 
Hemerobioidea –  
Neuroptera 

  بيروثيدي  فصيلة

   –) فصيلة نادرة(

  - شبكية األجنحة ذات الرأس المزخرف

  رتبة –فوق فصيلة 

Berry يق لِّ ثمر الع 

Bertha armyworm – 
Mamestra configurata Walker – 
Noctuidae 

 ا المسلحةثَ رْ دودة بُ 

Berytidae  
(Neididae) – Stilt bugs – 
Geocorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

  بيريتيدي  فصيلة

  البق المرتفع أو ذو األرجل  –) نيديدي(

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة  –الطويلة 

Beta-carotene  أحد عناصر فيتامينA  



 

160

Bethylidae – 
Bethylids –  
Bethyloidea –  
Hymenoptera 

  –بيثيليدي  فصيلة

   –حشرات البيثيليد غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة – فوق فصيلة

Bethylids  حشرات البيثيليد غشائية األجنحة الطفيلية  

    )Bethylidaeأنظر (

Bethyloidea  – 
Parasitic Hymenoptera – 
Apocrita –  
Hymenoptera 

  –بيثيلويديا فوق فصيلة 

   –غشائيات األجنحة الطفيلية 

  رتبة – تحت رتبة

Bibio albipennis Say – 
Marsh fly –  
Bibionidae 

 ذبابة المستنقعات

Bibionoidea – 
Nematocera –  
Diptera 

  –بيونويديا بيذباب ال فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Biconvex  ثنائية التحدٌّبعدسة 

Bidens borer – 
Epiblema otiosana (Clemens) – 
Tortricidae 

 َباْيِدنز " حفار"دودة 

Biennial  ذو حولين  

النبــات الــذي يكمــل جــزء مــن دورة حياتــه فــي ســنة (

 )واحدة وباقي دورة حياته في السنة التالية

Bifid, bifurcate شق متشعب، مشقوق  

  )ينقسم إلى جزئين أو فرعين(

Bifiditermitini – 
Cryptotermitinae –  
Kalotermitidae – 

  –قبيلة النمل األبيض بايفيدايترميتيني 

  فصيلة  -تحت فصيلة 
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Bifluid nozzle   بشبوري سائل الرش المزدوج  

بشبوري خاص يسـتخدم فـي إنتـاج قطيـرات ناعمـة (

يتحطم السـائل إلـى قطيـرات صـغيرة عـن جدًا حيث 

طريــــــق المــــــرور مــــــن خــــــالل تيــــــار هــــــوائي عــــــالي 

 )السرعة

Big-headed flies الذباب كبير الرأس   

، Dorilaidae ،Dorylaidaeأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Pipunculidae(    

Big-headed fly – 
Tomosvaryella (Pippunculus) 
subvirescens (Loew) –  
Pipunculidae  

 الرأس الكبيرالذبابة ذات 

Bighearted ant – 
Pheidole megacephala (F.) – 
Formicidae 

 نمل ذو القلب الكبير ال

Bighearted grasshopper – 
Aulocara elliotti (Thomas) – 
Acrididae 

 النطاط ذو القلب الكبير

Bilateral symmetry تماثل الجانبين، تماثل أو تناظر جانبي  

Bile pigment بايل صبغة  

تعمل هذه المادة على إظهـار اللـون األخضـر فـي (

، ويعمـــل مـــع الكـــاروتين chironomidsالهـــاموش 

األصــفر المخضــر ليظهــر اللــون األزرق، كمــا فــي 

  )بعض يرقات حرشفية األجنحة

Biliverdin مادة إخراجية ناتجة من تحلل الهيموغلوبين 

Billbugs (sowbugs) and grain weevils    وسوس الحبوب اريالبق المنق

   )Rhynchophorinaeأنظر (
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Bilobed ذو فصين  

Bind (chemically)  كيماوياً {يتحد {  

ارتبــاط جزيئــات مــادة بجزيئــات مــادة أخــرى خــالل (

تفاعل كيميـائي مشـكلة اتحـاد يمكـن كسـره فقـط مـن 

 )خالل تفاعل كيميائي آخر

Binding agent  عامل االتحاد  

تشــبه , ســاعدة اإلضــافيةنــوع معــين مــن المــواد الم(

ــــد المرشــــوش مــــن , الصــــمغ ــــع المبي والمصــــممة لمن

 )الغسل أو الكشط بعيدًا عن السطح المعامل

Binominal nomenclature الثنائيةتسمية ال  

يعتبر العالم لينيـوس أول مـن اقتـرح نظـام التسـمية (

الثنائيــة، أي أن كــل حيــوان أصــبح يســمى باســمين 

واســــــــم النــــــــوع  genusمتالزمــــــــين، اســــــــم الجــــــــنس 

species  . ،يبــدأ اســـم الجـــنس عــادة بحـــرف كبيـــر

ويسبق هذا االسم في ترتيبه اسم النـوع الـذي يكتـب 

كلــــــه بــــــأحرف صــــــغيرة عاديــــــة، وتكتــــــب األســــــماء 

العلميـــــة بـــــأحرف طباعـــــة مائلـــــة، وتكـــــون جميعهـــــا 

 )التينية

Bioaccumulation  تراكم حيوي  

ــــدريجي ضــــمن ( ــــدات بشــــكل ت ــــبعض المبي تجمــــع ل

لكائنــات الحيــة بعــد تغــذيتها علــى الكائنــات أنســجة ا

البدائيـــــة المحتويـــــة علـــــى كميـــــات قليلـــــة مـــــن هـــــذه 

وتتــــــراكم كميــــــات مــــــن المبيــــــدات فــــــي . المبيــــــدات

األنســجة الحيــة فــي الحيوانــات المتقدمــة فــي سلســلة 

 )الغذاء
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Bioassay اختبار أحيائي  

اســـتخدام كــــائن حــــي لقيـــاس التــــأثيرات البيولوجيــــة (

  )لعوامل أو الظروفلبعض المواد أو ا

Biochemical   كيميائي حيوي  

تعبيــــر يتعلــــق بفعــــل كيمــــاوي والــــذي يأخــــذ مكانــــًا (

 )داخل خاليا أو أنسجة الكائنات الحية

Biochemical differences فروق تتعلق بالكيمياء الحيوية  

Biochemical oxygen demand (BOD) األكسجين المتطلب في العمليات البيوكيميائية  

كميــة األكســجين التــي يمكــن اســتهالكها إذا تمــت (

بواســطة أكســدة المــادة العضــوية بالكامــل فــي حجــم 

معــــــين مــــــن المــــــاء بواســــــطة البكتيريــــــا والكائنــــــات 

األخـــرى، وتقـــدر المـــادة العضـــوية بـــالملليغرام لكـــل 

  )ملليمتر من الماء

Bioclimatograph خط بياني مناخي حيوي 

Biocoenosis حيائيةألالوحدة ا  

والتــــي  ،محــــددة اً وأفــــراد اً وحــــدة بيئيــــة تضــــم أنواعــــ(

انتخبـــت بواســـطة الظـــروف الخارجيـــة للحيـــاة والتـــي 

أصــبحت تمتلــك عبــر الــزمن منطقــة مميــزة، وتعتبــر 

هـــذه الوحـــدة فـــي علـــم البيئـــة الوحـــدة األســـاس فـــي 

 )التصنيف البيئي

Biocondylic articulation تمفصل ذو نتوئين 

Biodegradable تآكل حيوي  

ـــــي ( ـــــى المـــــادة العضـــــوية الت ـــــق المصـــــطلح عل يطل

  )تتحلل سريعًا بفعل الكائنات الدقيقة
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Biodemograph علم البيئة السكاني 

Biogeochemical cycles دورات بيوجيوكيميائية  

دورات تعبر عن حركة المواد الكيميائيـة مثـل دورة (

النيتـــروجين فـــي الطبيعـــة، وتختلـــف عـــن حركـــة أو 

بكونهـا ال تفقـد جـزء  energy flowسريان الطاقة 

من الطاقة عندما تتحول مـن شـكل إلـى شـكل آخـر 

أثنــاء مرورهــا فــي السالســل الغذائيــة، فتحــوُّل المــواد 

الكيميائية من أنسـجة نباتيـة إلـى أنسـجة حيوانيـة ال 

، أو تعبــر عــن يصــاحبه أي فقــد فــي كــم هــذه المــواد

مــــــــــرور العناصــــــــــر الكيميائيــــــــــة، مثــــــــــل الكربــــــــــون 

والكبريت، من البيئـة إلـى الكـائن الحـي  والنيتروجين

  )ثم عودتها مرة أخرى إلى البيئة

Biogeography جغرافيا حيوية  

فرع من العلوم البيولوجية يدرس التوزيـع الجغرافـي (

  )للحيوانات والنباتات

Biological activity  النشاط البيولوجي أو الحيوي  

نشــــاط يتــــدخل فيــــه عمليــــات بيولوجيــــة أو حيويــــة (

 )الميكانيكي نشاطبعكس ال, لكائنات الحيةل

Biological control  المكافحة البيولوجية أو الحيوية  

فعــــل أو تــــأثير الطفيليــــات والمفترســــات ومســــببات (

األمــــراض والكائنــــات المنافســــة فــــي الحفــــاظ علــــى 

كثافــة كائنــات حيــة أخــرى تحــت المســتوى الــذي قــد 

وقـــــــد تتواجـــــــد . ايمكــــــن أن يظهـــــــر بـــــــدون تواجــــــده

لمكافحــة الحيويــة بشــكل طبيعــي فــي الحقــل أو قــد ا

تكـــون نتيجـــة معالجـــة أو إدخـــال عوامـــل المكافحـــة 

 )الحيوية عن طريق اإلنسان
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Biological factor بيولوجي امل ع  

Biological magnification تعاظم بيولوجي  

زيـــــادة تركيـــــز مـــــادة أثنـــــاء تحركهـــــا فـــــي السلســـــلة (

  )الغذائية من مستهلك إلى آخر

Biological oxidation أكسدة حيوية 

Biological pump حيويةة مضخ  

Biological race ساللة حيوية 

Biological stress ضغط بيولوجي 

Biological-species concept  مفهوم التنوع البيولوجي  

يــدرس الكيفيــة التــي أصــبحت العشــائر بهــا متباينــة (

 )بالتوافق مع توصيفاتهم التصنيفية للعشائر

Biology  الحياةعلم  

 )معرفة حول سلوكيات حياة النبات أو الحيوان(

Biomass وّية كتلة حي  

كتلــة الــوزن الجــاف للمــادة الحيــة للكــائن الحــي أو (

لجزء منه أو للمجموعات أو العشـائر، ويعبـر عنهـا 

  ) بالوزن لوحدة المساحة أو كثافة الكتلة الحية

Biomass pyramid هرم الكتلة الحيوية  

فــي بنــاء هــذا الهــرم علــى وزن المجموعــات  ديعتمــ(

  )المختلفة في عناصر السلسلة الغذائية
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Biome بيومتجمع إحيائي ،  

مظهـــر مــــن المظـــاهر التــــي تتكـــون منهــــا منــــاطق (

النظــام البيئــي كاألراضــي العشــبية أو الصــحارى أو 

مجتمـــع مـــن الكائنـــات الحيـــة فـــي ، وتمثـــل الغابـــات

بتـة، أو منطقـة تتميـز بيئة ذات سمات محددة أو ثا

 )بصفات ثابتة، مثل الغابات الصنوبرية الشمالية

Biome environment محيط إحيائي  

يشـــمل العالقـــات المتداخلـــة التـــي تخـــص المظهـــر (

 )الخارجي والتكيف للكائنات الحية

Biosphere غالف حيوي ، محيط حيوي  

ـــة مـــن التـــراب ( نظـــام حيـــوي يتمثـــل فـــي طبقـــة رقيق

ء والتــي تحــيط بســطح الكــرة األرضــية والهــواء والمــا

وتضم كل كائنات األرض الحية والتـي تتفاعـل مـع 

 )المحيط الفيزيائي

Biota بيوتة  

  )مجموع الحيوانات والنباتات في منطقة ما(

Biotic  حيوي  

تعبير يتعلـق بالكائنـات الحيـة مثـل تـأثير الكائنـات (

أنظـــــر  – الحيـــــة علـــــى أعـــــداد أو مجـــــاميع اآلقـــــات

abiotic( 

Biotic community مجتمع حيوي  

يضــم جميــع العشــائر الحيوانيــة والنباتيــة المتواجــدة (

ويعتمـــــد كـــــل مـــــن النباتـــــات ، فـــــي مســـــاحة معينـــــة

ــــى اآلخــــر فــــي مســــتويات اغتذائيــــة  والحيوانــــات عل

  )وسالسل غذائية معقدة
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Biotic component  مكون حيوي 

Biotic factor  حيائي، عامل حيويأعامل بيئي  

ويضـــــــم النبـــــــات والحيـــــــوان  يـــــــويبيئـــــــي ح عامـــــــل(

فـــــــي تكـــــــاثر ونمـــــــو ونشـــــــاط ، ويـــــــؤثر والميكـــــــروب

 trophicالحشـــــرات، ومنهـــــا العامـــــل الغـــــذائي 

factor واألعــداء الحيويــة ،natural enemies ،

ــــافس   Abioticأنظــــر  - competitionوالتن

factors(  

Biotic potential كفاءة حيوية   

، ضـاعفة أعـدادهقدرة الحشرة على إنتـاج النسـل وم(

ـــــاءة التناســـــلية   reproductiveوتعـــــرف بالكف

potential،  ومقدرة النسـل فـي البقـاء وٕاكمـال نمـوه

، وتعــرف إلــى مرحلــة البلــوغ الجنســي وٕانتــاج النســل

  )survival potentialبالكفاءة البقائية 

Biotin  فيتامين من مجموعةB  

Biotype نمط أحيائي  

وتتركــب مــن طــراز جماعــة أو أنظومــة مــن األفــراد (

 ) وراثي واحد

Bipectinate مشطي مزدوج، مشطي مضاعف  

قـــرن استشـــعار ذو زوائـــد مشـــطية الشـــكل أو تمتـــد (

  )على كال الجانبين

Bipolar ذو قطبينثنائية القطب ،  

Bipolar registration تسجيل المنبهات العصبية بواسطة قطبين  
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Biramous  ثنائي التفرع، ذو فرعين  

شـــعبة قـــدم أنســـية وشـــعبة وحشـــية، أو  مكـــون مـــن(

 )يتكون من فرعين داخلي وخارجي

Birch bark beetle – 
Dryocoetes betulae Hopkins – 
Scolytidae 

 السوداء" شجر القضبان"البتوال  لفقخنفساء 

Birch casebearer, cigar  
casebearer – 
Coleophora serratella (L.) – 
Coleophoridae 

، "شـــجر القضـــبان"شـــجر البتـــوال حامـــل أكيـــاس 

 حامل أكياس السجائر

Birch leafminer – 
Fenusa pusilla (Lepeletier) – 
Tenthredinidae 

 "شجر القضبان"البتوال " حفار"صانعة أوراق 

Birch sawfly – 
Arge pectoralis (Leach) –  
Argidae 

 "شجر القضبان" دبور البتوال

Birch skeletonizer – 
Bucculatrix canadensisella  
Chambers –  
Lyonetiidae 

 "شجر القضبان"دودة هيكلية أوراق شجر البتوال 

Birch tubemaker – 
Acrobasis betulella Huist –  
Pyralidae 

 "شجر القضبان"صانع أنفاق خشب البتوال 

Bird cherry-oat aphid – 
Rhopalosiphum padi (L.) –  
Aphididae 

 رز والشوفان األحمرالكَمّن 

Bird lice   قمل الطيور   

    ) Ricinidae ،Laemobothriidaeأنظر(

Birds – 
Chordate   

   – الطيور

  شعبة
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Birth rate  معدل الوالدة  

عدد األفراد المضافة إلى العشـيرة فـي وحـدة زمـن، (

  )ويحسب بقسمة عدد الوالدات على وحدة الزمن

Biscuit beetle –  
Stegobium paniceum (L.) – 
Anobiidae 

 خنفساء البسكويت

Bisexual ثنائي الجنس أو الشق  

  )به جنسان واضحان(

Bison-snout beetles 
Curculionidae 

   الخنافس المنقارية شبيهة الجاموس البري

   )Thecesterninaeأنظر (

Biston betularia cognataria  
(Guende) – 
Pepper–and–salt moth – 
Geometridae 

 فراشة الفلفل والملح

Biting قارض 

Biting lice – 
Mallophaga  

  القمل القارض 

 رتبة   - )Ischnoceraو  Amblyceraأنظر (

Biting midges, punkies, no-see-ums أو الواخز الهاموش الالسع  

تعتبــر كنــاقالت لممرضــات الماشــية بمــا فــي ذلــك (

لألغنــام،  blue tongueفيــروس اللســان األزرق 

 nodule-formingوالنيمـــاتودا المكونـــة للتعقـــد 

nematodes  ــــــي الماشــــــية، وبعــــــض األمــــــراض ف

أنظـــــــــــــــــــــــر  -الصـــــــــــــــــــــــغرى فـــــــــــــــــــــــي اإلنســـــــــــــــــــــــان 

Ceratopogonidse   وHeleidae( 

Biting-laping العق-قارض 
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Bittacidae – 
Hanging scorpionflies –  
Mecoptera  

  –بيتسيدي  فصيلة

 فوق فصـيلة –ل األرجل ذباب العقرب المعلق طوي

 رتبة –

Bittacomorpha clavipes (F.) – 
Striped long-legged fly – 
Ptychopteridae 

   -الذبابة طويلة األرجل الخلفية 
 

Bittatus apicalis – 
Winged hanging scorpionfly – 
Bittacidae  

 ذبابة العقرب المعلقة المجنحة 

Bittatus apterus – 
Wingless hanging scorpionfly – 
Bittacidae  

 ذبابة العقرب المعلقة عديمة األجنحة

Bitter substance مادة ُمرَّة  

Bituberculate ذو درينتين  

Bivalved ذو صمامين 

Bivoltine insect حشرة ثنائية الجيل  

 )حشرات لهل جيالن في العام(

Bixadus sierricola White – 
Western African stem borer – 
Cerambycidae 

 حفار ساق بن غرب إفريقية

Bizziana green blowfly – 
Chrysomya bizziana – 
Chrysomyinae –  
Calliphoridae 

  الذبابة البيزيانية الخضراء المخططة 

، obligatory myiasisعامـــل تدويـــد إجبـــاري (

يســبب التدويــد فــي الماشــية، وهنــاك حــاالت للتدويــد 

  )البشري

Blaberidae – 
Giant cockroaches – 
Blattoidea (Dictyoptera in part) 

  –بالبيريدي  فصيلة

 رتبة  –الصراصير العمالقة 
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Black army  cutworm – 
Actebia fennica (Tauscher) –  
Noctuidae 

 المدرعة السوداء" القاطعة"الدودة القارضة 

Black bean aphid – 
Aphis fabae Scop. –  
Aphididae 

 َمّن الفول

Black blister beetle – 
Epicauta pennsylvanica (De Geer) – 
Meloidae 

 الخنفساء الملهبة السوداء

Black blow fly – 
Phormia regina (Meigen) – 
Calliphoridae 

  السوداء" السَُّرْوء"اللحم ذبابة 

 )ذباب يضع بيوضه على اللحم(

Black bug – 
Corimelaena puticaria (Germar) – 
Thyreocoridae 

 البقة السوداء

Black carpenter ant – 
Camponotus pennsylvanicus (De 
Geer) –  
Formicidae 

 النمل النجار األسود

Black carpet beetle – 
Attagenus unicolor (Brahm); 
Anthrenus piceus Oliv. – 
Dermestidae 

 خنفساء السجاد السوداء

Black cherry aphid – 
Myzus cerasi (F.) –  
Aphididae 

 َمّن الكرز األسود

Black cherry fruit fly – 
Rhagoletis fausta (Osten Sacken) – 
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الكرز السوداء

Black citrus aphid – 
Toxoptera aurantii (Boyer de 
Fonscolombe) –  
Aphididae 

 األسود" لحالموا"َمّن الحمضيات 
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Black cockroach wasp – 
Dolichurus stantoni (Ashmead) – 
Sphecidae 

 دبور الصرصور األسود

Black cutworm, greesy cutworm – 
Scotia ipsilon (Hufnagel)  
(= Agrotis ypsilon Rplt.) –  
Noctuidae 

 السوداء“ القاطعة”الدودة القارضة 

Black dung beetle – 
Copris incertus prociduus (Say) – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الروث السوداء

Black earwig – 
Chelisoches morio (F.) – 
Chelisochidae 

 السوداء إبرة العجوز 

Black earwigs, giant black  
earwigs – 
Dermaptera 

  األسود الكبير  إبر العجوز، إبر العجوز األسود

 رتبة    - )Chelisochidaeأنظر (

Black elm bark weevil – 
Magdalis barbita (Say) – 
Curculionidae 

 سوسة قلف الدردار السوداء 

Black field cricket – 
Liogryllus bimaculatus Deg. – 
Gryllidae 

 األسودالحقل صرصار 

Black fig fly, fig fruit fly – 
Lonchaea aristella Beck.  
(Silba virescens Maq.) –  
Lonchaeidae 

 ذبابة ثمار التين

Black flies or buffalo gnats الذباب األسود أو بعوض الجاموس   

 ) Simuliidaeأنظر(

Black flower thrips – 
Haplothrips gowdeyi (Franklin) – 
Phlaeothripidae 

 تربس األزهار األسود
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Black fly – 
Simulium pictipes Hagen,  
S. smile Malloch – Simuliidae 

  سوداءال ةالذباب

دورًا فــــي نقــــل الفيروســــات الــــذباب األســــود  يلعــــب(

 Arbovirusesالمحمولـــــــة بواســـــــطة المفصـــــــليات 

ــــــــي الفينزويلــــــــي  ــــــــدماغ الخيل ــــــــل داء التهــــــــاب ال مث

Venezuelan equine encephalitis  فـــي

 Vesicularكولومبيــا، والتهــاب الفــم الحويصــلي 

stomatitis  ــــورادو ــــدرة فــــي كل ــــه الق ــــة، ول األمريكي

، Myxomatosisاألرانــب  علــى النقــل اآللــي بــين

كمــــــــــــا ينقــــــــــــل ديــــــــــــدان الفالريــــــــــــا مــــــــــــن الجــــــــــــنس 

Onchocerca  الذي يسـبب مـرض عمـى األنهـار

لإلنسان وعـوارض أخـرى علـى الحيوانـات، واألولـي 

الــذي يصــيب الطيــور  Leucocytozoonالبــوغي 

ويســبب عــوارض شــبيهة بتلــك التــي يســببها مــرض 

 )  الرياالم

Black fly – 
Simulium pictipes Hagen,  
S. smile Malloch –  
Simuliidae 

 الذبابة السوداء

Black fungus beetle – 
Alphitobius laevigatus (F.  ) – 
Tenebrionidae 

 السوداءور خنفساء الفط

Black grain stem sawfly – 
Trachelus tabidus (F.) –  
Cephidae 

  المنشاري الحبوب األسود" دبور"دبور 

Black horse fly – 
Tabanus atratus F. –  
Tabanidae 

 ذبابة الحصان السوداء

Black hunter thrips – 
Leptothrips mali (Fitch) – 
Phlaeothripidae 

  األسود، تربس المشمش" الصائد" تربس الصياد

 )نوع مفترس(



 

174

Black imported fire ant – 
Solenopsis richteri Forel – 
Formicidae 

 نمل الحريق المستورد األسود

Black lady beetle – 
Rhyzobius ventralis (Erichson) – 
Coccinellidae 

 أبو العيد األسود، الخنفساء السيدة السوداء

Black larder beetle – 
Dermestes ater De Geer – 
Dermestidae 

 السوداءمخازن اللحوم خنفساء 

Black light trap  مصيدة الضوء األسود  

أداة أو جهـــــاز يســـــتخدم الضـــــوء فـــــوق البنفســـــجي (

 )لجذب الحشرات

Black metallic fly – 
Formia regina – 
Formiinae –  
Calliphoridae 

  الذبابة المعدنية السوداء

، facultative myiasisعامــل تدويــد اختيــاري (

تبطـت تتكاثر في الجيف وهي آفة على الخـراف وار 

  ) أيضًا بتدويد الجروح في اإلنسان

Black peach aphid – 
Brachycaudus persicae (Passerini) – 
Aphididae 

 األسود" الخوخ"َمّن الدراق 

Black pecan aphid – 
Melanocallis caryaefoliae (Davis) – 
Aphididae 

 األمريكي األسود" الجوز"َمّن البّقان 

Black pineleaf  scale – 
Nuculaspis californica (Coleman) – 
Diaspididae 

 حشرة أوراق الصنوبر القشرية السوداء

Black potter wasp – 
Delta pyriformis philippinensis 
(Bequaert) –  
Vespidae 

 األسود الَخزًّاف دبورال
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Black rice bug – 
Scotinophora lurdi Burm. – 
Pentatomidae 

 لسوداء الالسعةبقة األرز ا

Black scale, olive scale –  
Saissetia oleae (Bern.) – 
Coccidae  

الزيتـــــون الحشـــــرة القشـــــرية الســـــوداء، نمشـــــة 

 سوداءال

Black scavenger flies ذباب الرمة األسود   

   )Sepsidaeأنظر (

Black soldier fly – 
Hermetia illucens (L.) – 
Stratiomyidae 

 السوداء ذبابة الجنود

Black stink bug – 
Coptosoma xanthogramma (White) – 
Plataspidae 

 السوداء" ذو الرائحة الكريهة"البقة المنتنة 

Black sunflower stem weevil – 
Apion (Fallapion) occidentale Fall – 
Curculionidae 

 سوسة ساق عباد الشمس السوداء

Black swallowtail –  
Papilio polyxenes asterius Stoll – 
Papilionidae 

 أبو الدقيق مذنب األجنحة األسود 

Black thread scale – 
Ischnaspis longirostris (Signoret) – 
Diaspididae 

 الحشرة الخيطية القشرية السوداء

Black turfgrass ataenius – 
Ataenius spretulus (Haldeman) – 
Scarabaeidae 

 وس السوداء، حشرة المروج السوداءحشرة أتين

Black turpentine beetle – 
Dendroctonus terebrans (Olivier) – 
Scolytidae 

   السوداءالتربنتينة خنفساء 

 )شجر من أشجار الصنوبر: التربنتينة(

Black twig borer – 
Xylosandrus compactus (Elchhoff) – 
Scolytidae 

  سود األغصان األ" ثاقب"حفار 
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Black vine weevil – 
Otiorhynchus sulcatus (F.) – 
Curculionidae 

 سوسة الكرمة السوداء

Black walnut curculio – 
Conotrachelus retentus (Say) – 
Curculionidae 

 سوسة الجوز السوداء

Black wasps 
 

   الزنابير السوداء

 )Zethinaeأنظر (

Black witch – 
Ascalapha odorata (L.) –  
Noctuidae 

 حشرة الساحرة السوداء

Blackbellied clerid – 
Enoclerus LeContei (Wolcott) – 
Cleridae 

 خنفساء رقعة الشطرنج ذو البطن األسود

Blackberry skeletonizer – 
Schreckensteinia festaliella   
(Hobner) –  
Heliodinidae 

 دودة هيكلية أوراق التوت األسود

Blackburn butterfly – 
Vaga blackburni (Tuely) –  
Lycaenidae 

 ذو الحواف السوداء المحروقةأبو دقيق 

Blackburn damsel bug – 
Nabis blackburni White –  
Nabidae 

 البقة الصغيرة السوداء البرَّاقة

Blackburn dragonfly – 
Nesogonia blackburni (Mclachlan) – 
Libellulidae 

 الرعاشة الوهَّاجة السوداء

Blackfaced leafhopper – 
Graminella nigrifrons (Forbes) – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الوجه األسود
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Blackheaded ash sawfly – 
Tethida barda (Say) –  
Tenthredinidae 

 الدَّردار ذو الرأس األسود دبور

Blackheaded fireworm – 
Rhopobota naevana (Hubner) – 
Tortricidae 

 الحريق ذو الرأس األسود" فراشة"دودة 

Blackheaded pine sawfly – 
Neodiprion excitans Rohwer – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Blackhorned pine borer – 
Callidium antennatum hesperum 
Casey –  
Cerambycidae 

 ر ذو القرون السوداءحفار الصنوب

Blackhorned tree cricket – 
Oecanthus nigricornis Walker – 
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي ذو القرون السوداء

Blackjacket – 
Vespula consobrina (Saussure) – 
Vespidae 

 الدبور األسود

Blacklegged tortoise beetle – 
Jonthonota nigripes  
(Olivier) –  
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفائية ذو األرجل السوداء

Blackmargined aphid, 
blackmargined pecan aphid – 
Monellia caryella (Fitch) –  
Aphididae 

 األمريكي ذو الحواف السوداء" الجوز"َمّن البّقان 

Black-veined white – 
Aporia crataegi (L.) –  
Pieridae 

 العروق السوداء أبو دقيق ذو

Blackwater fever  حمى البول األسود  

    )Plasmodium falciparumأنظر (
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Bladder like شكل مثاني 

Blaesoxipha spp. – 
Grasshopper maggots – 
Sarcophagidae 

 "الجراد"دودة النطاط 

Blaniulidae – 
Platydesmida 

   –فصيلة بالنيوليدي ذوات األلف رجل 

 رتبة

Blastobasid moths  فراشات البالستوباسيد  

    )Blastobasidaeأنظر (

Blastobasidae 
(Including Symmocidae and 
Holcopogonidae) – 
Blastobasid moths –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة بالستوباسيدي 

  –) تتضمن سيوسيدي، هولكوبوجونيدي(

  –فراشات البالستوباسيد 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Blastocoele  للبالستيوال" تجويف"فراغ داخلي 

Blastoderm  جنينّيةبالستودرم، أدمة  

ـــــة الخلويـــــة المحيطـــــة ببـــــيض الحشـــــرة بعـــــد ( الطبق

 )انشطارها

Blastokinesis حركة جنينية  

 )حركة الجنين داخل البيضة(

Blastophaga psenes (L.) –  
Fig fruit wasp, fig wasp –  
Agaonidae 

 ، دبور التينالتينثمار " يعسوب"بور د

Blastopore ثقب الجاستروال 

Blastula بالستيوال 
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Blatella (Blattella) germanica (L.) – 
German cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور األلماني

Blatta (Shelfordella) lateralis  
(Walker) – 
Turkestan cockroach –  
Blattidae 

 تركستانيالصرصور ال

Blatta orientalis L. – 
Oriental cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور الشرقي

Blattelia lituricollis (Walker) – 
False German cockroach – 
Blattellidae 

 الصرصور األلماني المزيف

Blattella asahinai Mizukubo – 
Asian cockroach –  
Blattellidae 

 الصرصور اآلسيوي

Blattellidae – 
German and wood cockroaches – 
Blattoidea (Dictoptera in part) 

  –بالتيلليدي  فصيلة

  رتبة –الصراصير األلمانية وصراصير الخشب 

Blattidae – 
Oriental and American cockroaches – 
Blattoidea (Dictyoptera in part) 

  -بالتيدي  فصيلة

  –مريكية الصراصير الشرقية واأل

  )Dictyopteraجزء من رتبة ( رتبةتحت 

Blattoidea  
(Blattaria; Dictyoptera in  part) – 
Cockroaches (blatta = cockroach)   

  تحت رتبة بالتويديا 

بالتاريا، جزء من رتبة ديكتيوبترا، البعض يعتبرهـا (

رتبة، وما يزال البعض اآلخر يصنفها فـوق فصـيلة 

 الصراصير  –)Orthopteraورثوبترا تابعة لرتبة أ

Bleeding نزيف، ادماء 

Blepharicea sp. – 
Net-winged midge –  
Blepharoceridae 

 هاموش شبكي األجنحة
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Blephariceridae, Blepharoceridae, 
Blepharoceratidae (rare families) – 
Net-winged midges –  
Culicoidea – 
Diptera 

  ريدي ة بليفاريسيفصيل

  –) بليفارويسيريدي، بليفاريسيراتيدي، فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة –الهاموش شبكي األجنحة 

Blepharomastix ebulealis  
(Guenée) – 
Clidemia leafroller –  
Pyralidae 

 أوراق الكالديميا" حفَّار" لفافة أوراق

Blissus feucopterus hirtus 
Montandon – 
Hairy chinch bug – Lygaeidae 

 بقة الفراش ذو األشعار

Blissus insularis Barber – 
Southern chinch bug – Lygaeidae 

 بقة الفراش الجنوبية

Blissus leucopterus leucopterus  
(Say) – 
Chinch bug – Lygaeidae 

 بقة الفراش

Blissus occiduus Barber – 
Western chinch bug – Lygaeidae 

 ة الفراش الغربيةبق

Blister بثرة 

Blister (on leaves)  على األوراق(بثرات أو ثآليل(  

حيث تعـيش مختلـف أطـوار الحلـم داخلهـا فتصـبح (

أنســـجة الورقـــة اســـفنجية بـــين طبقتـــي البشـــرة نتيجـــة 

خاليــــا البشــــرة فــــي األوراق، غيــــر الطبيعــــي لنمــــو ال

وتكـــون البشـــرة علـــى الســـطح العلـــوي للورقـــة بشـــكل 

خفيــف مــع فتحــة علــى الســطح الســفلي لخــروج ورم 

 )الحلم، كما في حلم أوراق األجاص

Blister beetles الخنافس الحرَّاقة   

    ) Meloidaeأنظر(
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Blister coneworm – 
Dioryctria clarioralis (Walker) – 
Pyralidae 

 كوز الصنوبر الملهبة" دودة"فراشة 

Blisus leucopterus leucopterus Say – 
Rice seed bug, chinch bug –  
Lygaeidae 

 بقة تقاوي األرز السوداء

Blocked fleas رة   براغيث منسدة أو محصَّ

Blocking photosynthesis  إعاقة التمثيل الضوئي  

ـــــذ التمثيـــــل الضـــــوئي، أو ( ـــــات مـــــن تنفي ـــــع النبات من

تحويــــل الضــــوء الشمســــي إلــــى طاقــــة لنمــــو النبــــات 

ريـــق التعـــارض مـــع وغيرهـــا مـــن الوظـــائف، عـــن ط

واحــد أو أكثــر مــن العمليــات الكيميائيــة التــي يجــب 

 )إلتمام عملية التمثيل الضوئيتتم أن 

Blood cells  خاليا الدم   

  )المحتوى الخلوي للدم(

Blood gill خيشوم دموي  

زائدة مجوفة من جدار الجسم يقوم فيها الدم بـدورة (

ي ولكــن ينقصــها وجــود القصــبات الهوائيــة، توجــد فــ

يرقـــات الحشـــرات داخليـــة األجنحـــة، ومـــن المحتمـــل 

  )أنها تعمل على حفظ التوازن األيوني

Blood or hemolymph  الدم  

سائل يمأل فراغ الجسـم ومعلقـًا بـه الخاليـا الدمويـة (

  )ذات األنوية

Blood sucking larvae اليرقات الماصة للدماء  

ـــــــة وتشـــــــمل أرضـــــــيات الكونجـــــــو ( ـــــــذيات مناوب مغت

Auchmeromyialut-eola  التـــــــي تعـــــــيش فـــــــي

  )ناألكواخ وتتغذى على األشخاص النائمي
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Blood sucking muscoid flies  للدماءالذباب المنزلي الماص  

  )مثل ذباب التسي تسي وذباب األسطبل(

Bloodsucking conenose – 
Triatoma sanguisuga (LeConte) – 
Reduviidae 

 البقة الماصة للدماء

Blossom رازها 

Blotch mines أنفاق عريضة غير منتظمة  

أنفـــــاق غيـــــر منتظمـــــة تنشـــــأ فـــــي األوراق خاصـــــة (

  )بواسطة يرقات حرشفية األجنحة

Blow fly أو الملونة الذبابة الزرقاء  

تساعد في تحليل الجيـف والـرمم، وبعضـها يتغـذى (

ــــة تعــــرف  ــــة مســــببًا حال ــــات الحي ــــى لحــــم الحيوان عل

)    Calliphoridaeأنظر  – Myiasisبالتدويد 

Blue cactus borer – 
Melitara dentata (Grote) –  
Pyralidae 

 األزرق" التين الشوكي"حفار الصبار 

Blue flea beetle, cabbage flea  
beetle – 
Phyllotreta cruciferae Goeze –  
Chrysomelidae 

الخنفسـاء البرغوثيـة ، خنفساء الملفوف البرغوثية

 الزرقاء

Blue horntail – 
Sirex cyaneus F. –  
Siricidae 

 األزرقالفراشة ذات الذنب 

Blue pome fruit cutworm –  
Episema caenulcocephala (L.) – 
Noctuidae 

 دودة ورق اللوزيات الزرقاء

Blue round blow fly – 
Callitroga americana (Cushing and 
Patton) – 
 Calliphoridae 

 لدوارة الزرقاءذبابة الدودة ا
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Blue soldier fly – 
Exaireta spiniqera (Wiedemann) – 
Stratiomyidae 

 ذبابة الجنود الزرقاء

Blue Tongue Virus (BTV) – 
Reoviridae   

  فيروس داء اللسان األزرق 

ــــى الحمــــى والتهــــاب ( يصــــيب الضــــأن وتشــــتمل عل

الغشــاء المخــاطي للجــوف الفمــوي والممــرات األنفيــة 

ب األمعــــــــاء والكســــــــاح، وينتقــــــــل الفيــــــــروس والتهــــــــا

 =) Culicoidesبواســـــــطة الهـــــــاموش 

Pallidipennis) imicola  وC. 

variipennis ويعتبــــر تحــــت النــــوع ،C. v. 

sonorensis  الناقالت لهذا الفيروسأهم من(  

Blueberry case beetle – 
Neochlamisus cribripennis  
(LeConte) –  
Chrysomelidae 

 الزرقاءِعَنِبيَّة الخنفساء 

Blueberry flea beetle – 
Altica sylvia Malloch – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية الزرقاءالعنبية خنفساء 

Blueberry maggot – 
Rhagoletis mendax Curran – 
Tephritidae 

 الزرقاءالِعَنِبيَّة ذبابة 

Blueberry thrips – 
Frankliniella vaccinii Morgan – 
Thripidae 

 الزرقاءالِعنبّية تربس 

Blueberry tip midge – 
Prodiplosis vaccinii (Felt) – 
Cecidomyiidae 

 هاموش قمم العنبية الزرقاء

Bluegrass billbug – 
Sphenophorus parvulus Gyllenhal – 
Curculionidae 

 بقة الَكَلِثّية الَمْؤِجّية المنقارية
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Bluegrass webworm – 
Parapediasia teterrella (Zincken) – 
Pyralidae 

الناســـــــجة، "دودة األعشـــــــاب الزرقـــــــاء الغازلـــــــة 

  "العنكبوتية

Blues الزرقاوات   

 )Plebeiinaeأنظر (

Blunt-nosed cranberry leafhopper –
Scleroracus vaccinii (Van Duzee) – 
Cicadellidae 

 فظالمنقار الذو " اآلس البري"نطاط التوت البري 

BOD (Biochemical oxygen demand) األكسجين المتطلب في العمليات البيوكيميائية  

  )Biochemical oxygen demandأنظر (

Body dimensions and weight أبعاد الجسم والوزن  

دراســــة العالقــــة بــــين أبعــــاد جســــم الحشــــرة والــــوزن (

  )خالل مراحل النمو

Body louse –  
Pediculus humanus humanus L. – 
Pediculidae 

 قمل الجسم

Body secretion إفرازات الجسم  

Body wall جدار الجسم  

يتكــون جــدار الجســم مــن طبقــة االكتــودرم ويتركــب (

مــــــن خاليــــــا تحــــــت البشــــــرة، الكيوتيكــــــل، والغشــــــاء 

  )القاعدي

Boisduval scale – 
Diaspis boisduvali Signoret – 
Diaspididae  

 "المدرعة"شرية المسلحة القبويزديفال حشرة 

Boisea rubrolineata Barber – 
Western boxelder bug –  
Rhopalidae 

 ةالغربيحشيشة البوكسلدر  ةبق
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Boisea trivittata (Say) – 
Boxelder bug –  
Rhopalidae 

 حشيشة البوكس الدر بق 

Boldfaced hornet – 
Dolichovespola maculata (L.) – 
Vespidae 

 ور ذو الوجه الداكندبال

Boll weevil – 
Anthonomus grandis grandis 
Boheman –  
Curculionidae 

 قطنسوسة ال

Bollworm, corn earworm, tomato 
fruitworm –  
Helicoverpa zea (Boddie) – 
Noctuidae 

دودة لوز القطن، دودة كوز الـذرة الصـفراء، دودة 

 "الطماطم"ثمار البندورة 

Bomachus vertebratus (Say) – 
Promachus robber fly –  Asilidae 

 بروماكوس السارقة  ذبابة

Bombardier Beetles  خنافس قاذفة 

Bombinae – 
Bumble bees – Apidae – 
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة بومبيني 

 رتبة  - فصيلة –النحل الطنَّان 

Bombomima lata (Macquart) – 
Bombomima robber fly –  
Asilidae 

 بومبوميما السارقة  ذبابة

Bombomima robber fly –
Bombomima lata (Macquart) – 
Asilidae 

 بومبوميما السارقة  ذبابة

Bombycidae –  
Silkworm moths – 
Bombycoidea –  
Lepidoptera 

  –بومبيسيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –دود الحرير 
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Bombycoidea – 
Tent caterpillars and silkworms – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة بومبيكويديا 

ــــات الخيميــــة ودودة الحريــــر   –تحــــت رتبــــة  –اليرق

  تبةر 

Bombyliidae – 
Bee flies – Asiloidea – 
Diptera 

  –حشرات البومباليدي  فصيلة

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب النحل 

Bombyx mori (L.) – 
Silkworm –  
Bombycidae 

 دودة الحرير، فراشة الحرير

Bonksiola selina Betten – 
Phryganeidae   

  –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   فصيلة

Book gill خيشوم كتابي  

خيشــوم ورقــي الشــكل فــي ســرطان حــدوة الحصــان (

 ")أبي جلمبو"

Book lung رئة كتابية  

لثنيــات تجويــف تنفســي يحتــوي علــى سلســلة مــن ا(

 )الورقية الشكل في العناكب

Book pseudoscorpions – 
Chelonethida –  
Arachnida 

   –" المزيفة"عقارب الكتب الكاذبة 

  طائفة –رتبة 

Booklice, psocids, and trogiids  ــــف، قمــــل ــــب، قمــــل البســــوكيد أو القل قمــــل الكت

   التروجييد

 )Psocopteraأنظر (

Booklouse – 
Liposcelis corrodens Heymons – 
Liposcelidae 

 قمل الكتب
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Boom  ذراع حامل البشابير  

تركيـــب متصـــل بشـــاحنة أو جـــرار أو عربـــة أخـــرى (

أو تركيـــــب متشـــــبث باليـــــد تتصـــــل بـــــه بشـــــابير أو 

 )بخاخات الرش

Boom applicator  مرش الذراع  

المبيــد الــذي يحتــوي علــى بشــابير  اســتخدامجهــاز (

قــوم بــالرش فــي شــكل متواجــدة علــى طــول الــذراع لت

وتســـــتخدم مرشـــــات الـــــذراع عـــــادة  –خـــــط عـــــريض 

المبيــدات العشــبية وغيرهــا مــن المبيــدات  ســتخدامال

 )على المحاصيل الحقلية

Boopiidae  
(Boopidae) – 
Lice of marsupials and dogs – 
Amblycera –  
Mallophaga 

  فصيلة بوبييدي 

   –قمل الجرابيات والكالب  –) بوبيدي(

 رتبة -بة تحت رت

Borboridae  
(Cypselidae, Sphaeroceratidae 
Sphaeroceridae) –  
Small dung flies – Milichioidea – 
Diptera 

  بوربوريدي  فصيلة

  –) سيبسيليدي، سفاروسيراتيدي، سفاروسيريدي(

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب الروث الصغير 

Boreidae – 
Snow scorpionflies –  
Mecoptera  

  –بوريدي  فصيلة

 رتبة –ذباب الثلج العقربي 

Borer حفار، ثاقب 

Boreus brumalis Fitch – 
Shiny black snow scorpionfly – 
Boreidae 

 الذبابة العقربية الصقيعية السوداء الالمعة
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Boreus californicus  Packard;  
B. nivoriundus Fitch; B. unicolor  
Hine –  
Dull brown snow scorpionfly – 
Boreidae 

 الذبابة العقربية الصقيعية البنية المعتمة

Borrelia recurrentis   نـــوع مـــن البوريليـــات الـــذي ينقـــل بواســـطة قملـــة

والــذي يســبب  Pediculus humanusالجســم 

  مرض الحّمى الراجعة

و  Epidemic relapsing feverأنظـــــر (

Borrelias(  

Borrelias  البوريليات  

ليــــــــــــــات مــــــــــــــن اللولبيــــــــــــــات أو الملتويــــــــــــــات البوري(

spirachaetes  الطفيليـــة المتحركـــة، ســـالبة الغـــرام

التي تلتف لولبيًا دون إحكام، وهي العامل المسـبب 

  )للحمى الراجعة المنقولة بالقراد والقمل

Bostrichidae  
(Bostrychidae, Apatidae; including 
Psoidae) – 
False powderpost beetles, branch and 
twig borers – 
Bostrichoidea –  
Coleoptera 

  بوستريكيدي  فصيلة

  –) بوستريكيدي، أباتيدي، وتتضمن بسويدي(

الخنـــــافس طاحنـــــات األعمـــــدة الخشـــــبية أو ثاقبـــــات 

  –األفرع ذات القرون الطويلة المزيفة 

  رتبة – فوق فصيلة

Bostrichoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –لبوستريكويديا فوق فصيلة خنافس ا

 رتبة  –تحت رتبة 

Bostrychopsis reichei Mard. – 
Wood borer –  
Bostrichidae 

  ناخرة الخشب 

أحـد األنـواع العديـدة التـي تصـيب أشـجار الغابـات (

 )بشكل خاص

Botanical   نباتي  

 )منتج من النباتات أو أجزاء نباتية(
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Bothynostethini  
(Miscophini in part) –  
Larrinae – Sphecidae  

  قبيلة زنابير بوثينوستيثيني 

  فصيلة - فصيلةتحت  –) جزء من ميسكوفيني(

Bound water ماء متحد 

Bourletiella hortensis (Fitch) – 
Garden springtail – Bourletiellidae 

  حشرة الحدائق ذات الذنب القافز

Boursouflures انتفاخات في أنبوبة مالبيجي 

Bovicola bovis (L.) – 
Cattle biting louse –  
Trichodectidae 

 المواشي القارض قمل

Bovicola caprae (Gurlt) – 
Goat biting louse –  
Trichodectidae 

 الماعز القارض قمل

Bovicola crassipes (Rudow) – 
Angora goat biting louse – 
Trichodectidae 

 ماعز أنغورا القارض قمل

Bovicola equi (Denny) – 
Horse biting louse –  
Trichodectidae 

 الحصان القارض قمل

Bovicola ovis (Schrank) – 
Sheep biting louse –  
Trichodectidae 

 األغنام القارض قمل

Bovidae فصيلة البقريات  

Bovine Ephemeral Fever (BEF) – 
Rhabdoviridae  

  الحمى البقرية الزائلة 

صــيب الماشــية ويتســبب فــي وبائيــات بــين ســاللة ت(

األبقـــــار، وقـــــد تـــــم عـــــزل الفيـــــروس مـــــن الهـــــاموش 

Culicoides brevitarsis  ،وأنــــــواع أخــــــرى

موي أو ويتطلب الفيـروس أن يحقـن فـي الجهـاز الـد

  )لكي يتم االنتقالالدوراني 
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Box key مفتاح تصنيفي صندوقي 

Boxelder aphid –  
Periphyllus negundinis (Thomas) – 
Aphididae 

 حشيشة البوكس الدر َمّن 

Boxelder bug – 
Boisea trivittata (Say) –  
Rhopalidae 

 حشيشة البوكس الدر بق 

Boxelder leafroller – 
Caloptilia negundella (Chambers) – 
Gracillariidae 

 حشيشة البوكس الدر أوراق " الّفة" افةلفَّ 

Boxelder psyllid – 
Cacopsylla negundinis Mally – 
Psyllidae 

 حشيشة البوكس الدر بسيال 

Boxelder twig borer – 
Proteoteras willingana (Kearfott) –  
Tortricidae 

 البوكس الدر حفار أغصان

Boxwood psyllid – 
Cacopsylla buxi (L.) –  
Psyllidae 

 أشجار الَبْقسبسيال 

Brace vein لعرق عابر مائ  

خلــف الطــرف القريــب مــن بقعــة الجنــاح عــرق يقــع (

 )مباشرة، كما في الرعاشات

Brachemeria brevicornis, 
B. aegyptiaca – 
Chalcididae 

علـى يرقـات أبــو متطفلــة  األجنحـة ةشـائيحشـرة غ

 الرمان" دودة ثمار" دقيق

Brachiopoda – 
Brachiopods   

  –براكيوبودا شعبة 

  "ذراعيات األقدام"حيوانات البراكيوبودا 

Brachiopods – 
Brachiopoda  

   –حيوانات البراكيوبودا ذراعيات األقدام 

  شعبة
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Brachycaudus amygdalinus  
(Schtdn.) – 
Shorttailed almond Aphid –  
Aphididae 

  َمّن اللوز ذو الذنب القصير

Brachycaudus cardui (L.) – 
Thistle aphid –  
Aphididae 

 الّشوك، َمّن النباتات الشائكة َمّن 

Brachycaudus helichrysi (Kalt.),  
B. helichrysi –  
Leaf-curling plum Aphid,  
sunflower aphid –  
Aphididae 

َمـــّن عبـــاد ، )البرقـــوق(َمـــّن لفـــاف ورق الخـــوخ 

 الشمس

Brachycaudus persicae  
(Passerini) – 
Black peach aphid –  
Aphididae 

 األسود" الخوخ"ّن الدراق مَ 

Brachycentridae – 
Stream caddisflies –  
Trichoptera 

  –براكيسينتريدي  فصيلة

 رتبة -شعرية األجنحة كاديس الجداول 

Brachycentrus numerosus (Say) – 
Algae caddisfly –  
Brachycentridae  

  ذباب كاديس آكل الطحالب

Brachycera 
(Orthorrhapha in part) – 
Short-horned flies –  
Diptera 

  –براكيسيرا تحت رتبة 

   –الذباب قصير قرون االستشعار 

 رتبة 

Brachycera – 
Hymenoptera 

   – غشائية األجنحةبراكيسيرا  تحت رتبة

  رتبة

Brachycercus – 
Caenidae  
 

   –جنس ذباب مايو براكيسيروس 

 فصيلة 
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Brachycolus heraclei Takahashi – 
Celery aphid –  
Aphididae 

 َمّن الكرفس

Brachycorynella asparagi 
(Mordvilko) – 
Asparagus aphid –  
Aphididae 

 "األسباراجوس"َمّن الهلَيْون 

Brachyderinae  
(Thylacitinae) – 
White-short-nosed weevils – 
Curculionidae 

  تحت فصيلة براكيديريني 

أو  وس قصــــــــــير األنــــــــــفالســــــــــ –) ثيالســــــــــايتيني(

  الخنافس ذو المنقار

  فصيلة -الندبي 

Brachymeria femorata Panz. – 
Chalcididae  
 

علــى أبــو دقيــق  طفيــل داخلــي غشــائي األجنحــة

 Pieris rapaeالصغير " الكرنب"الملفوف 

Brachypanorpa – 
Panorpodidae  
  

  –جنس الذباب العقربي براكيبانوربا 

 فصيلة 

Brachypsectridae 
(Dascillidae in part) – 
Texas beetles –  
Byrrhoidea – 
Coleoptera 

  براكيبسيكتيدي  فصيلة

  –خنافس تكساس  –) جزء من داسيليدي(

  رتبة –فوق فصيلة 

Brachypted الحالة التي تكون فها األجنحة قصيرة أو أثرية  

Brachypterous قصيرة األجنحة، جناح مختزل  

تغطــي بطــن الحشــرة، أو اختــزال  أجنحـة قصــيرة ال(

  )األجنحة في الحشرات البالغة

Brachyrhininae  
(Otiorhynchinae) –  
Curculionidae 

   "قصيرة البوز" تحت فصيلة السوس براكيرينيني

  فصيلة -) أوتيورينكيدي(
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Brachystola magna (Girard) – 
Lubber grasshopper –  
Acrididae 

 ل الضخم المغف" الجراد" النطاط

Brachystola magna (Girard) – 
Giant grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 النطاط الخامل الكبير

Bracket key مفتاح تصنيفي ذو األقواس 

Bracon brevicornis Wesm. – 
Ichneumonoidea  
 

علـى دودة الـبلح متطفلـة  األجنحـة ةشائيحشرة غ

 Batrachedraالصــــــــفرى أو الحّميــــــــرة 
amydrautia 

Braconidae –   
Braconids –  
Ichneumonoidea – 
Hymenoptera 

  –ي براكونيد فصيلة

البراكونيـدات غشـائية األجنحـة الطفيليـة أو  براكونيد

–  

  رتبة –فوق فصيلة 

Braconids 
 

ـــــــــد ـــــــــة أو  براكوني غشـــــــــائية األجنحـــــــــة الطفيلي

   البراكونيدات

    )  Braconidaeأنظر(

Bracycaudus amygdalinus (Schtdn.) –
Short-tailed almond Aphid – 
Aphididae 

 َمّن اللوز ذو الذنب القصير

Brain مخ  

المـــــــدمج العصـــــــبي الرأســـــــي ويقـــــــع قبـــــــل المعـــــــي (

األمـــامي، ويمثـــل المركـــز العقـــدي الظهـــري للـــرأس، 

المـــــخ األول أو األمـــــامي : منـــــاطق 3ويقســـــم إلـــــى 

protocerebrum ،ي أو األوســــــــط والمــــــــخ الثــــــــان

deutocerebrum ، والمــــــــخ الثالــــــــث أو الخلفــــــــي

tritocerebrum(  
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Brain hormone هورمون المخ 

Bramble leafhopper – 
Ribautiana tenerrima (Herrich-
Schäffer) –  
Cicadellidae 

  أوراق كثير الُعلِّيق نطاط 

 )ُعلِّيقي، شائك(

Branched key مفتاح تصنيفي متفرع 

Branchia  خيشوم قصبي أو دموي 

Branchial basket سلة خيشومية 

Branchiopneustic تنفس خيشومي 

Brand name  االسم التجاري  

اســـــم مســـــجل أو تجـــــاري يعطـــــي لمبيـــــد مـــــن قبـــــل (

وقـــد يبـــاع مبيـــد معـــين . المنـــتج أو المجهّـــز للمبيـــد

 )تحت أسماء تجارية متعددة

Brasilian leafhopper – 
Protalebrella brasiliensis (Baker) – 
Cicadellidae 

 نطاط األوراق البرازيلي 

Braula coeca Nirzsch – 
Braulidae 

 ذبابة بروال أو قمل النحل 

Braulidae 
(Pupipara in part) – 
Bee lice –  
Milichioidea –  
Diptera 

  بروليدي  فصيلة

  قمل النحل  –) جزء من بيوبيبارا(

   –) نوع من أنواع الذباب(

  رتبة – ق فصيلةفو 

Breakdown  تحلل  

مثـل , العملية التي تتحلل خاللهـا المـواد الكيميائيـة(

 )إلى نواتج أخرى من المواد الكيميائية, المبيدات
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Brentid beetles, straight-snouted 
weevils 

ــــــوز المســــــتوي  أو " المســــــتقيم"الســــــوس ذو الب

  السوس البدائي 

    )Brentidaeأنظر (

Brentidae  
(Brenthidae) – Brentid beetles, 
straight-snouted weevils – 
Curculionoidea –  
Coleoptera 

  برنتيدي  فصيلة

" المسـتقيم" السـوس ذو البـوز المسـتوي –) برنثيدي(

  أو السوس

  رتبة – فوق فصيلة –البدائي 

Brevicoryne brassicae (L.) – 
Cabbage aphid –  
Aphididae 

 ، َمّن الصليبيات"الكرنب" فوفَمّن المل

Breviprocta – 
Fontanella –  
Isoptera   

  –تحت قسم النمل األبيض بريفيبروكتا 

  رتبة -تحت رتبة 

Bridge cross vein عرق فوق العرق القنطري  

 )في جناح الرعاشاتكما (

Bridge vein عرق قنطري  

عــــــرق يظهـــــــر كـــــــالجزء القاعـــــــدي لجـــــــذع العـــــــرق (

 )العرق المائل في جناح الرعاشاتالكعبري وبين 

Bristle وكةش 

Bristletail ذات الذنب الشعري 

Bristly cutworm – 
Lacinipolia renigera (Stephens) – 
Noctuidae 

 "الكّثة"الخشنة " القاطعة"الدودة القارضة 

Bristly roseslug – 
Cladius difformis (Panzer) – 
Tenthredinidae 

 "الُهْلِبيَّة أو الَكثَّة"مرَّة الخشنة اليرقانة المح
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Broad spectrum pesticide  مبيد واسع االستعمال  

المبيد الذي باستطاعته مكافحـة أنـواع مختلفـة مـن (

 )آفات مختلفة

Broadbean weevil – 
Bruchus rufimanus Boheman – 
Bruchidae 

 "الكبير"سوسة الفول العريض 

Broadcast application ل المبيد بطريقة النثر اتعماس  

طريقـــــة اســـــتخدام للمبيـــــدات الحبيبيـــــة وذلـــــك عـــــن (

طريــق نثرهــا علــى منطقــة واســعة باســتخدام أقــراص 

أو اســـــــطوانات تـــــــدور دورانـــــــًا ســـــــريعًا أو بوســـــــائل 

 )ميكانيكية

Broadheaded bug ذو الرأس العريض  ةالبق  

      )Coriscidaeو  Alydidaeأنظر (

Broadhorned flour beetle – 
Gnatocerus comutus (F.) – 
Tenebrionidae 

 عريضة القرون" الدقيق"خنفساء الطحين 

Broadleaf  نبات عريض األوراق  

تتبــع إحــدى المجموعــات الرئيســية للنباتــات تعــرف (

باســــم ثنائيــــات الفلقــــة وذلــــك بتواجــــد أوراق شـــــبكية 

وتمتلـــــك .التعريـــــق أعـــــرض مـــــن النباتـــــات العشـــــبية

) ذات فلقتـــــين(رة ورقتــــين فلقيتـــــين النباتــــات الصـــــغي

ــــات  ــــى النبات ــــات عريضــــة األوراق عل وتشــــمل النبات

 )العشبية والشجيرات واألشجار

Broadnecked root borer – 
Prionus laticollis (Drury) – 
Cerambycidae 

 حفار الجذور ذو الرقبة العريضة

Broadnosed bark beetles  خنافس القلف عريضة المنقار  

      )Cossoninae أنظر(



 

197

Broadnosed grain weevil – 
Caulophilus oryzae (Gyllenhal) – 
Curculionidae 

 سوسة الحبوب عريضة البوز

Broadshouldered water striders  عريضة األكتاف متزحلقات الماء  

 )  Veliidaeأنظر(

Broadwined katydid, tree katydid – 
Pterophylla camellifolia (F.); 
Microcentrum rhombifolium 
(Saussure)  – Pseudophyllinae – 
Tettiginiidae – 

 الكاتيد عريض األجنحة

Broadwinged damselflies  الرعاشات ذات األجنحة العريضة  

    ) Calopetrygidaeأنظر(

Broadwinged thrips and banded 
thrips  

  خططالتربس ذي األجنحة العريضة والتربس الم

     )Aeolothripidaeأنظر (

Brochymena quadripustulata (F.) – 
Rough stink bug –  
Pentatomidae 

 "غير الملساء"الخشنة البقة المنتنة 

Bromegrass seed midge – 
Contarinia bromicola (Marikovskij & 
Agafonova) –  
Cecidomyiidae 

 عشب المكانسهاموش بذور 

Bromius obscurus (L.) – 
Western grape rootworm – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور العنب الغربية

Bronze appletree weevil – 
Magdalis aenescens LeConte – 
Curculionidae 

 سوسة شجر التفاح البرونزية

Bronze birch borer – 
Agrilus anxius Gory –  
Buprestidae 

 البرونزي" القضبان شجر"البتوال " بوبرستيد"حفار 
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Bronze buprestid – 
Aurigena lugubris (F.) –  
Buprestidae 

 البوبرستيد البرونزي

Bronze cutworm – 
Orthodes rufula (Grote), 
Nephelodes minians Guende –  
Noctuidae 

 البرونزية “القاطعة”الدودة القارضة 

Bronze leaf beetle – 
Diachus auratus (F.) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء األوراق البرونزية

Bronze poplar borer – 
Agrilus liragus Barter & Brown – 
Buprestidae 

 حفار الحور البرونزي

Brood حضنةنسل، ذرية،  

األفـــراد التـــي تفقـــس مـــن البـــيض الـــذي تضـــعه أم (

واحدة، أو األفراد التي تفقس في نفس الوقت تقريبـًا 

  )   نفس الوقت تقريباً وتنضج عادة في 

Brooksetta althaeae (Hussey) – 
Hollyhock plant bug –  
Miridae 

 بق نبات الخطمي الوردي

Brown apricot scale, European  
fruit tree scale – 
Lecanium corni Bouche –  
Coccidae 

ــة الرخــوة ، حشــؤة حشــرة المشــمش القشــرية البني

 وروبيةأشجار الفاكهة القشرية األ 

Brown chicken louse – 
Goniodes dissimilis Denny – 
Philopteridae 

 قمل الدجاج البني

Brown citrus aphid – 
Toxoptera citricida (Kirkaidy) – 
Aphididae 

 البني" الموالح"َمّن الحمضيات 
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Brown cockroach – 
Periplaneta brunnea Burmeister – 
Blattidae 

 لبنيالصرصور ا

Brown cotton leafworm – 
Acontia dacia Druce –  
Noctuidae 

 دودة أوراق القطن البنية

Brown dung beetle – 
Onthophagus gazella F. – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الروث البنية

Brown field cricket – 
Gryllus domesticus L. –  
Gryllidae 

 البني األليفور الحقل صرص

Brown garden snail – 
Helix aspersa Muller –  
Helicidae 

 زون الحدائق البنيلح

Brown giant tree cricket – 
Eneupterinae – Gryllidae – 
Orthoptera 

  –تحت فصيلة إنيوبتيريني 

  رتبة -فصيلة  –صراصير األشجار البنية الكبيرة 

Brown house moth – 
Hofmannophila pseudospretelia 
(Stainton) –  
Oecophoridae 

 فراشة المنازل البنية

Brown lacewings شبكيات األجنحة بنية اللون   

     )  Hemerobiidaeأنظر(

Brown pineapple scale – 
Melanaspis bromiliae (Leonardi) – 
Diaspididae 

 حشرة األناناس القشرية البنية

Brown saltmarsh mosquito – 
Aedes cantator (Coquilleft) – 
Culicidae 

 بعوضة المستنقعات الملحية البنية
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Brown scarab –  
Pentodon bispinosus Kust. (dispar  
Baud.) –  
Scarabaeidae 

 الجعل البني، الجعل ذو الظهر الجامد

Brown soft scale – 
Coccus hesperidum L. – Coccidae 

 الحشرة القشرية البنية الرخوة

Brown speckled leafhopper – 
Paraphlepsius irroratus (Say) – 
Cicadellidae 

 البني" الُمَنقَّط"الُمَبقَّع نطاط ال

Brown spider beetle – 
Ptinus clavipes Panzer – Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية البنية

Brown stink bug – 
Euschistus servus (Say) – 
Pentatomidae 

 البنية" المنتنة"ريهة البقة الك

Brown tail moth – 
Nygmia phaeorrhoea (Don.)  
(= Puproctis chrysorrhoea L.) – 
Lymantriidae  

 فراشة الذنب البني

Brown wireworm – 
Agrotis spinifera (Hübner) –  
Noctuidae 

 البنية “القاطعة”الدودة القارضة 

Brownbanded cockroach – 
Supella longipalpa (F.) –  
Blattellidae 

 الصرصور ذو الخطوط البنية

Brownheaded ash sawfly – 
Tomostethus multicinctus (Rohwer) – 
Tenthredinidae 

 المنشاري بني الرأس الدبور

Brownheaded jack pine sawfly – 
Neodiprion dubiosus Schedl – 
Diprionidae 

 ك ذو الرأس البنيدبور الصنوبر المنشاري جا

Brownhooded cockroaches الصراصير البنية   

     ) Cryptocercidaeأنظر (
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Browntail moth – 
Euproctis chrysorrhoea (L.) – 
Lymantriidae 

 ، الفراشة بنية الذيلفراشة الذنب البني

Bruce spanworm – 
Operophtera bruceata (Hulst) – 
Geometridae 

 العريضةدودة بروس 

Bruchidae  
(Mylabridae, Acanthoscelidae, 
Lariidae) – Seed beetles – 
Chrysomeloidea –  
Coleoptera 

  فصيلة براكيدي 

  –) ميالبريدي، أكانثوسيليدي، الرييدي(

  –خنافس البذور 

   رتبة –فوق فصيلة 

Bruchidius incarnatus (Boh.) –  
Small bean seed beetle –  
Bruchidae 

 الصغيرة" البقول" خنفساء الفول

Bruchidus trifolii Mots. – 
Alfalfa beetle –  
Bruchidae  

 “الفصة”خنفساء البرسيم الحجازي 

Bruchophagus platyptera  
(Walker) – 
Clover seed chalcid –  
Euytomidae 

 السيد بذور البرسيمك

Bruchophagus roddi  
(Gussakovsky) – 
Alfalfa seed chalcid –  
Euytomidae 

 "الفصة"السيد بذور البرسيم الحجازي ك

Bruchus brachialis F. – 
Vetch bruchid –  
Bruchidae 

 "البيقية"يد البيقة كبرا

Bruchus ervi Froeli; B. lentis Frol.; 
B. signaticornis Gyll. – 
Lentis beetle –  
Bruchidae  

 خنفساء العدس
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Bruchus pisorum (L.) – 
Pea weevil – Bruchidae 

  أو البسلة سوسة البازالء

Bruchus rufimanus Boheman  
(fabae Motsch.) – 
Large bean seed Beetle, broadbean 
weevil –  
Bruchidae  

سوســة الفــول العــريض ، الكبيــرة خنفســاء الفــول

 "الكبير"

Brumoides suturalis (F.) – 
Threestriped lady beetle – 
Coccinellidae 

 ثالثي الخطوطأبو العيد 

Brush border حافة شبيهة بالفرشاةحافة مسننة ،  

Brush border حافة شبيهة بالفرشاة  

Brushfooted butterflies  شبيهة الفرشاة رجلاأل أبو دقيق ذو   

    ) Nymphalidaeأنظر (

Bryozoa – 
Moss animals   

  – "اتالحزازي" بريوزواشعبة 

 الحزازيات أو الحيوانات الحزازية

Bubonic plague الطاعون الدملي  

شكل من أشكال الطاعون يسبب التهـاب حـاد فـي (

  )Lymphadenitisالغدد اللمفية 

Bucca  
(pl. Buccae) 

  صفيحة أو صليبة قمية 

صـــفيحة علـــى الـــرأس أســـفل العـــين المركبـــة وفـــوق (

ــــــــي الحشــــــــرات ذا ــــــــم مباشــــــــرة كمــــــــا ف ت فتحــــــــة الف

 )الجناحين

Buccal cavity تجويف فمي  

ــــــــه ( الجــــــــزء األول مــــــــن المعــــــــي األول ويتصــــــــل ب

 )العضالت الباسطة من الجبهة والدرقة
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Buccal muscosa الغشاء المخاطي الشدقي  

Buccula  
(pl. Bucculae) 

  حيد فمي

ــــى ( أحــــد حيــــدين علــــى الســــطح الســــفلي للــــرأس عل

جـــــــانبي الخرطـــــــوم، كمـــــــا فـــــــي الحشـــــــرات نصـــــــفية 

 )جنحةاأل

Bucculatrix ainsliella Murtfeldt – 
Oak skeletonizer – Lyonetiidae 

 دودة هيكلية أوراق السنديان

Bucculatrix canadensisella 
Chambers – 
Birch skeletonizer – Lyonetiidae 

 "شجر القضبان"دودة هيكلية أوراق شجر البتوال 

Bucculatrix thurberielia Busck – 
Cotton leaf perforator –  
Lyonetiidae 

 ثاقبة أوراق القطن

Buck moth – 
Hemileuca maia (Drury) – 
Saturniidae 

 المتأنقةفراشة ال

Buckeye thrips – 
Heterothrips arisaemae Hood – 
Heterothripidae   

 "قسطل الفرس"تربس كستناء الحصان 

Buckthorn aphid, Sidr aphid – 
Aphis nasturtii Kaltenbach – 
Aphididae 

 َمّن النبق أو السدر

Bud and boll shedder, cotton square 
Shedder – 
Creontiades pallidus (Ramb.) – 
Miridae 

  مسقط براعم وأزهار القطن 

Bud borer ثاقب البراعم   

حيــث تتلــف الحشــرات البــراعم الزهريــة والخضــرية (

 )الثمار مما يؤدي إلى سقوطها قبل عقد
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Buffalo treehopper – 
Stictocephala bisonia Kopp &   
Yonke –  
Membracidae 

نطـاط األشـجار األصـفر البرتقـالي، شجار األنطاط 

 الجاموسي

Buffalograss webworm – 
Surattha indentella Kearfoft – 
Pyralidae 

الغازلــــــة أو "الناســــــجة  عشــــــب الجــــــاموسدودة 

  " العنكبوتية

عشــــب أمريكــــي مــــن أعشــــاب : الجــــاموسعشــــب (

 )المراعي

Buffer ًا ئيايمحلول موازن كيم  

مــــادة إضــــافية تعــــدل مــــن درجــــة حموضــــة ســــائل (

الرش وتحافظ على هذه الدرجة اعتمادًا على درجة 

تركيزهـــــا ضـــــمن حـــــد ضـــــيق ولـــــو أضـــــيفت المـــــواد 

 )الحمضية والقلوية إلى المحلول

Buffer area ــة، منطقــة مح ــر معامل ــدة أو فامنطقــة غي لة صــاي

  بين شيئين

جــزء مــن المنطقــة المصــابة باآلفــات غيــر معامــل (

بالمبيــد وذلــك بهــدف حمايــة المنــاطق المجــاورة مــن 

 )أضرار المبيدات

Buffer strip  خط حيادي أو حاجز بين شيئين  

منطقــــة مــــن الحقــــل تتــــرك غيــــر مرشوشــــة بهــــدف (

حمايــة المنــاطق والمنشــآت الحساســة المجــاورة مــن 

وعــرض الخــط الحــاجز يســاوي . لمبيــداتانجــراف ا

 )أو الرش أو النثر ستخدامعرض خط اال

Buffer zone   المنطقة العازلة أو الحيادية  

  )Buffer stripنظر إلى أ(

Bugs البق 
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Bulla الفقاعة  

ثنيــة بــارزة مــن جــدار الجســم فــي داخــل الصــفيحة (

الغرباليــــــة المثقبــــــة ، حيــــــث تقــــــع الفتحــــــة التنفســــــية 

ين الفقاعــــــــــة والصــــــــــفيحة الغرباليــــــــــة الحقيقيــــــــــة بــــــــــ

Crescentive sieve plate(  

Bullet-shaped   بشكل الطلقة  

مثــل جســيمات الفيــروس فــي عائلــة رهابدوفيريــدي (

Rhabdoviridae وأحد الطرفين محدب واآلخـر ،

  )أقطع

Bumble bees  النحل الطنَّان  

    )Bombinaeأنظر (

Bumble flower beetle – 
Euphoria inda (L.) –  
Scarabaeidae 

 الطنانةزهار األ خنفساء 

Bumble, carpender, honey, and 
stingless bees 
 

النحل الطنان، النحل النجار، نحل العسل، والنحل 

  غير الالسع 

    )Apidaeأنظر (

Bumelia fruit fly – 
Anastrepha pallens Coquillett – 
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة الكاريبية

Bunyaviridae  فصيلة األربوفيروسات بونيافريدي  

فيروســــــــــــــــــات منقولــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالبعوض، أنظــــــــــــــــــر (

Arboviruses(  

Buprestidae – 
Mettalic beetles, flat headed  
wood borers –  
Coleoptera 

  –بابريستيدي فصيلة 

الحفارات ذات الـرؤوس  ،أو البراقة الخنافس الزاهية

  رتبة – منبسطةالمستوية أو ال
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Buprestis apricans Herbst – 
Turpentine borer –  
Buprestidae 

 أشجار التربنتينحفار 

Buprestis aurutenta L. – 
Golden buprestid –  
Buprestidae 

 البوبرستيد الذهبي

Buprestoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس البابريستويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Burdock borer  – 
Papaipema cataphracta (Grote) – 
Noctuidae 

  األْرِقْطيونحفار 

 )نبات شائك من الفصيلة المركبة(

Burmeister mantid – 
Orthodera burmeisteri Wood-Mason– 
Mantidae 

 بارميستر "النبي سفر ، "المفترس"العابد المانتد 

Burrow pit نقرة محفورة 

Burrowing leg  حفارةل جر 

Burrowing water beetles خنافس الماء الحفارة   

     )Noteridaeأنظر (

Bursa copulatrix كيس سفاد، غرفة تزاوج، جيب تناسلي أنثوي  

تحور يشبه الكيس لمهبـل األنثـى السـتقبال آلـة أو (

ـــة الســـفاد، كمـــا فـــي  عضـــو الســـفاد فـــي أثنـــاء عملي

  )الحشرات حرشفية األجنحة

Bush شجيرة 

Buthid scorpions – 
Buthidae – Scorpionida –  
Arachnida 

  –عقارب البيوثييد 

 طائفة  –رتبة  -فصيلة 
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Buthidae – 
Buthid scorpions – Scorpionida – 
Arachnida 

  –فصيلة بيوثيدي 

 طائفة  –رتبة  –عقارب البيوثييد 

Butterflies, moths, and skippers برأبو دقيقات والفراشات والسكي   

أنظـــر تســـمى أيضـــًا الفراشـــات والعـــث والســـكيبر، ا(

Lepidoptera(     

Butterfly  
(pl. Butterflies) 

  أبو دقيق 

تســــــمى أيضــــــًا فراشــــــة، .  أبــــــو دقيقــــــات: جمعهــــــا(

 )وجمعها فراشات

Butternut curculio – 
Conotrachelus juglandis LeConte 
Curculionidae 

 لجوزالجوز المدهن، سوسة ُزْبد اسوسة 

Byrrhidae – 
Pill beetles – Byrrhoidea –  
Coleoptera 

  –بايريدي فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة  – الحبية الخنافس

Byrrhoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة بارويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Byturidae  
(Dermestidae in part) –  
Fruitworm beetles – Cucujoidea – 
Coleoptera 

  بيتيوريدي  فصيلة

 – خنـافس ديـدان الفواكـه –) جزء مـن درميسـتيدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Byturus unicolor Say – 
Raspberry fruitworm –  
Byturidae 

 توت الُعلِّيقدودة ثمار 
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C 
Cabbage aphid –  
Brevicoryne brassicae (L.) – 
Aphididae 

 ، َمّن الصليبيات)الكرنب(َمّن الملفوف 

Cabbage bug – 
Eurydema ornata (L.);  
Eurydema rugulosum Dhrm – 
Pentatomidae 

 بق الملفوف

Cabbage curculio – 
Ceutorhynchus rapae Gyllenhal – 
Curculionidae 

 "الكرنب"لملفوف سوسة ا

Cabbage flea beetle – 
Phyllotreta crucifera Goeze – 
Chrysomelidae 

الخنفسـاء البرغوثيـة ، خنفساء الملفوف البرغوثية

 الزرقاء

Cabbage looper – 
Trichoplusia ni (Hübner) – 
Noctuidae 

 8 شكلالدودة نصف القّياسة ذات 

Cabbage maggot – 
Delia radicum (L.) – Anthomyiidae 

 "الكرنب"ذبابة الملفوف 

Cabbage moth – 
Mamestra brassicae (L.) – Noctuidae 

 فراشة الملفوف

Cabbage seedpod weevil – 
Ceutorhynchus assimilis (Paykull) – 
Curculionidae 

 "الكرنب"الملفوف " َقْرَنة"سوسة أغلفة بذور 

Cabbage seedstalk curculio – 
Ceutorhynchus quadridens  
(Panzer) – Curculionidae 

 "الكرنب"سوسة بذور الملفوف 

Cabbage stem borer, oriental 
cabbage webworm – 
Hellula undalis (F.) – Pyralidae 

حفـــار ســـاق الملفـــوف، دودة الملفـــوف الناســـجة 

 الشرقية" الغازلة"



 

210

Cabbage webworm – 
Hellula rogatalis (Huist);  
H. undalis F. – Pyralidae 

 " الكرنب"الملفوف " حفار"دودة 

Cacopsylla buxi (L.) – 
Boxwood psyllid – Psyllidae 

 أشجار الَبْقسبسيال 

Cacopsylla mali (Schmidberger) – 
Apple sucker – Psyllidae 

  ، بسيال التفاححشرة التفاح الماصة

Cacopsylla negundinis Mally – 
Boxelder psyllid – Psyllidae 

 حشيشة البوكس الدر بسيال 

Cacopsylla pyricola  Foerster – 
Pear psylla – Psyllidae 

 "الكمثرى"بسيال األجاص 

Cactoblastis cactorum (Berg) – 
Cactus moth – Pyralidae 

 "التين الشوكي" فراشة الصبار

Cactus flies  كيالتين الشو " الصبارذباب"   

    )Neriidaeأنظر (

Cactus moth – 
Cactoblastis cactorum (Berg) – 
Pyralidae 

 "التين الشوكي" فراشة الصبار

Cactus scale – 
Diaspis echinocacti (Bouchd) – 
Diaspididae  

 "المدرعة"حشرة الصباريات القشرية المسلحة 

Caddelle –  
Tenebroides mauritanius (L.) – 
Trogositidae 

 "الدقيق" خنفساء الكادل

Caddisflies  الت األكيـاس حـام، األجنحـةشـوكية ذباب كاديس

   الجرابأو 

 )  Trichopteraأنظر (

Cadra (Ephestia) cautella (Walk.) –  
Almond moth or fig moth, raisin moth, 
date moth – Pyralidae 

اشـة المشـمش أو التـين، فراشـة الزبيـب، فر شة افر 

 التمر
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Cadra figulilella (Gregson) – 
Raisin moth –  
Pyralidae 

 فراشة الذبيب

Caeciliid booklice  قمل الكتب كاسيلييد  

    ) Caeciliidaeأنظر (

Caeciliidae  
(Pseudocaeciliidea) – 
Caeciliid booklice–  
Eupsocida –  
Psocoptera 

  فصيلة كاسيلييدي 

تحت  –قمل الكتب كاسيلييد  – )بسودوكاسيلييدي(

   –رتبة 

 رتبة

Caecum  
(pl. Caeca) 

  تركيب أعور

تركيب يشبه الكيس أو األنبوبة مسدود مـن طـرف (

  )ومفتوح من الطرف اآلخر

Caelifera – 
Grasshoppers and crickets – 
Orthoptera 

  –تحت رتبة كاليفيرا 

 رتبة -الجراد وصراصير الحقل

Caenidae  
(Baetidae in part) – Caenoidea – 
Ephemeroptera  

  ذباب مايو كانيدي  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –) جزء من باتيدي(

Caenis – 
Caenidae – 

   –جنس ذباب مايو كانيس 

 فصيلة 

Caenoidea – 
Ephemeroptera  

   –ذباب مايو كانويديا  فصيلةفوق 

 رتبة 

Caenotus inornatus Cole – 
Caenotus fly – Therevidae 

 السينوتس ذو البطن المدبب ةذباب

Caenurgina crassiuscula 
(Haworth) – 
Clover looper –  
Noctuidae 

  القيَّاسة، قيَّاس البرسيم  البرسيم دودة
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Caenurgina erechtea (Cramer) – 
Forage looper –  
Noctuidae 

 األعالف القيَّاسة، قيَّاس األعالف دودة

Caking  تكتل  

اتخــــاذ مســــحوق المبيــــد شــــكل كتلــــة متراصــــة مــــع (

المالئــــــــم  االســــــــتخدامبعضــــــــها مانعــــــــة فــــــــي ذلــــــــك 

 )للمبيدات

Calabar swellings  تورمات عابرة  

عبــارة عــن اســتجابة للمــادة المستضــدية التــي  وهــي(

  )تطلقها الديدان المهاجرة

Calamistrum أشواك رسغية  

صـــف أو صـــفين مـــن أشـــواك مقوســـة علـــى قطعـــة (

 )لرسغ القاعدية لألرجل الخلفية، كما في العناكبا

Calamoceratidae – 
Flowing water caddisflies – 
Trichoptera 

  –كاالموسيراتيدي  فصيلة

 رتبة -األجنحة شوكية كاديس المياه المتدفقة 

Caledonia seed bug – 
Nysius caledoniae Distant – 
Lygaeidae 

 كاليدونيابقة بذور 

Calibration  معايرة  

 اســتخدامعمليــة تســتخدم لقيــاس النــاتج مــن أجهــزة (

الكميـــة المناســـبة مـــن المبيـــد فـــي وّزع المبيـــد لكـــي تـــ

 )المنطقة المرغوب معاملتها

Calico scale – 
Eulecanium cerasorum (Cockerell) – 
Coccidae 

  المرقطة  القشريةالَكْلِميَّة حشرة 

ـــــــة( ن مـــــــن الفصـــــــيلة جـــــــنس نبـــــــات للتـــــــزيي: الَكْلِميَّ

 )الخلنجية
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California date worm – 
Ephestia figulilla Hübner –  
Phycitidae 

 دودة بلح كاليفورنيا، فراشة البلح الكاليفورنية

California fivespined ips – 
Ips paraconfusus Lanier –  
Scolytidae 

  الحفار الكاليفورني ذو األشواك الخمسة
 

California flatheaded borer – 
Metanophila califomica van Dyke – 
Buprestidae 

 الرأس مستديرالحفار الكاليفورني 

California group (La Crosse) – 
Bunyaviridae 

  )الكروس(مجموعة فيروسات كاليفورزنيا 

يــــدور فيــــروس الكــــروس فــــي حيوانــــات الســــنجاب (

و األرانـــــــــب  chipmunksاألمريكـــــــــي المخطـــــــــط 

ــــــوم البعــــــوض squirrelلعــــــادي والســــــنجاب ا ، ويق

Aedes triseriatus  بنقلـــه بينهـــا، ويعتبـــر أول

أربـــوفيروس يـــتم إثبـــات انتقالـــه عبـــر المبـــيض فـــي 

  )البعوض

California harvester ant – 
Pogonomyrmex califomicus  
(Buckley) – Formicidae 

  نمل كاليفورنيا الحاصد
 

California oakworm – 
Phryganidia californica Packard – 
Dioptidae 

 الكاليفورنية" البلوط"دودة السنديان 

California pear sawfly – 
Pristiphora abbreviate (Hartig) – 
Tenthredinidae 

 الكاليفورنية المنشاري" الكمثرى""دبور األجاص 

California prionus – 
Prionus califomicus Motschulsky – 
Cerambycidae 

  الخنفساء الكاليفورنية ذو القرون الطويلة

  )متعلقة بوالية كاليفورنيا األمريكية(

California red scale – 
Aonidiella aurantii (Maskell) – 
Diaspididae 

كاليفورنيـــــا  حشـــــرةالحشـــــرة القشـــــرية الحمـــــراء، 

 القشرية الحمراء
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California saltmarsh mosquito – 
Aedes squamiger (Coquillett) –  
Culicidae 

 بعوضة المستنقعات الملحية الكاليفورنية

California tortoiseshell – 
Nymphalis californica (Boisduval) – 
Nymphalidae 

  أبو دقيق الصدف السلحفائي الكاليفورني

California tree borer – 
Prionus californicus Mots. – 
Cerambycidae 

  نياحفار أشجار كاليفور 
 

Caliothrips fasciatus (Pergande) – 
Bean thrips –  
Thripidae 

 ، تربس الفاصولياء، تربس البقولتربس الفول

Caliroa cerasi (L.) (Eriocompoides  
limacinia Ratz.) –  
Cherry slug, pear slug – 
Tenthredinidae 

  األجاصدبور ، المنشاري الكرزدبور 
 

Caliroa quercuscoccineae (Dyar) – 
Scarlet oak sawfly – Tenthredinidae 

 المنشاري القرمزيدبور السنديان 

Callibaetis – 
Baetiscidae 

   –جنس ذباب مايو كاليباتيس 

   فصيلة

Calliceratidae  
(Ceraphronidae; rare family) – 
Calliceratids –  
Proctotrupoidea – 
Hymenoptera 

  دي فصيلة كوليسيراتي

  – )سيرافرونيدي، فصيلة نادرة(

   –كوليسيراتيد غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة – فوق فصيلة

Calliceratids  كوليسيراتيد غشائية األجنحة الطفيلية  

    ) Calliceratidaeأنظر(

Callidium antennatum hesperum 
Casey – 
Blackhorned pine borer – 
Cerambycidae 

 ذو القرون السوداء حفار الصنوبر
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Calligrapha scalaris (LeConte) – 
Elm calligrapha –  
Chrysomelidae 

 المخططة" شجر البق"خنفساء شجر الدردار 

Callimomid wasps– دبابير الفستق الحلبي   

    ) Callimomidaeأنظر(

Callimomidae  
(Torymidae; Podagrionidae in part) – 
Callimomid wasps – Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  فصيلة كاليموميدي 

  –) توريميدي، جزء من بوداجريونيدي(

  رتبة – فوق فصيلة – دبابير الفستق الحلبي

Calliphoridae  
(Metopiidae in part) – 
Blow flies –  Oestroidea –  
Diptera 

  كاليفوريدي  فصيلة

  –الذباب األزرق  –) جزء من ميتوبييدي(

   رتبة – ق فصيلةفو  

Calliplamus italicus (L.) – 
Italian grasshopper – Acrididae 

 النطاط اإليطالي

Callipodida – 
Diplopoda 

   –كاليبوديدا ذوات األلف رجل  رتبة

 طائفة

Callirhipid  beetles  خنافس الكاليريبيد  

    )Callirhipidaeأنظر (

Callirhipidae 
(Rhipiceridae in part, Sandalidae in 
part) – Callirhipid beetles – 
Byrrhoidea – Coleoptera 

  كاليريبيدي  فصيلة

  –) جزء من رايبيسيريدي، جزء من سانداليدي(

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس الكاليريبيد 

Callirhopalus bifasciatus (Roelots)– 
Twobanded Japanese weevil – 
Curculionidae 

 اليابانية ثنائية الخطوط السوسة

Callistopsyllus – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس كاليستوبسيللوس 

  فصيلة –قبيلة  –براغيث القوارض ومفترساتها 
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Callitroga americana (Cushing and 
Patton) – 
Blue round blow fly – Calliphoridae 

 ذبابة الدودة الدوارة الزرقاء

Callitula sp. – 
Pteromalidae 
 

عذارى دودة على متطفلة  األجنحة ةشائيحشرة غ

 Chilo agamemnon القصب الصغيرة

Callophara عضو إفراز مادة لزجة 

Callopistria floridensis (Guende) – 
Florida fern caterpillar –  
Noctuidae 

 لسرخس الفلوريديةفراشة ا

Callosamia promethean (Drury) – 
Promethea moth – Saturniidae 

 "الُمبتِكرة"المبدعة فراشة ال

Callosobruchus chinensis L. – 
Cowpea beetle – Bruchidae  

  الصينية خنفساء اللوبياء

Callosobruchus maculatus (F.) – 
Cowpea weevil – Bruchidae 

 المبّقعة لوبياءسوسة ال

Calomycterus setarius Roelof – 
Imported longhorned weevil – 
Curculionidae 

 السوسة المستوردة طويلة القرون

Calopetrygidae (Agrionidae, 
Agriidae) – 
Broad-winged damselflies – 
Zygoptera – Odonata 

  –كالوبتريجيدي  فصيلة

  –ضة الرعاشات ذات األجنحة العري

  رتبة -تحت رتبة 

Caloptilia azaleella (Brants) – 
Azalea leafminer – Gracillariidae 

 "الصحراوية"ة أوراق األزالي" حفار"صانع أنفاق 

Caloptilia cuculipennella  
(Hübner) – 
Privet leafminer – Gracillariidae 

 اللِّْيُغْسرُطومأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Caloptilia negundella (Chambers) – 
Boxelder leaf roller – Gracillariidae 

 حشيشة البوكس الدر أوراق " الّفة" افةلفَّ 
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Caloptilia syringella (F.) – 
Lilac leafminer –  
Gracillariidae 

 "َلْيَلجْ " كلَ يْ أوراق اللَ " حفار"صانع أنفاق 

Calosoma ralidum (F.) – 
Fiery hunter – Carabidae 

 حشرة الصيَّاد الملتهب األحمر

Calpodes ethlius (Stoll) – 
Larger canna leafroller – 
Hesperiidae 

   لكبيرةالَقّنا اأوراق " الّفة" افةلفَّ 

 )الَقّنا عشب إستوائي(

Calus  
(pl. Calli) 

   بثرة

  )انتفاخ مستدير(

Calycomyza humeralis (Roser) – 
Aster leafminer –  
Agromyzidae 

 "زهرة النجمة"النجمية أوراق " حفار"صانع أنفاق 

Calypter, alula ــة غشــائية فــي إبــط ، فــص قاعــدي للجنــاح منطق

  الجناح

ثنيــة قاعديــة صــغيرة أو فــص فــي الحافــة الخلفيـــة (

  )لجناح ذات الجناحين تغطى دبوس التوازن

Calyptratae – 
Calyptrate muscoid flies –  
Schizophora –  
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –كاليبتراتي قطاع 

الذباب المنزلي ذو الفـص الغشـائي أو الـذباب شـبه 

  –المنزلي المقنع 

  رتبة –تحت رتبة  – قسم

Calyptrate muscoid flies الذباب المنزلي ذو الفص الغشـائي أو الـذباب شـبه

   المنزلي المقنع

    )Calyptrataeأنظر (

Calyx عكأس، قم  

اتســاع أمــامي لقنــاة المبــيض الجانبيــة والتــي تفــتح (

  )فيه أعناق األنابيب المبيضية
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Cambalidae – 
Spirostreptida 

   –فصيلة كامباليدي ذوات األلف رجل 

 رتبة

Cambaridae – 
Crayfish –  
Decapoda 

   –فصيلة كامباريدي 

 تحت شعبة –عشاريات األرجل  القشريات

Cambium borer كامبيومثاقب ال  

حيث تثقب الحشـرة الكـامبيوم، وتنتمـي معظـم هـذه (

الحشرات إلـى رتبـة حرشـفية األجنحـة، والقليـل منهـا 

     )  إلى رتبة ذات الجناحين

Camel grub – 
Hypoderma diana – Oestridae 

 الشائعة اإلبلدودة 

Camellia scale – 
Lepidosaphes camellias Hoke – 
Diaspididae 

 اميليا القشرية األرجوانيةحشرة الك

Camellia scale – 
Aspidiotus camelliae Sign. – 
Diaspididae 

 حشرة الكاميليا القشرية

Camera lucida آلة تصوير عاكسة، كاميرا موضحة  

آلة يمكن بها عمل رسوم دقيقة ألشياء ترى خالل (

المجهـــر، أو آلـــة عنـــد تركيبهـــا علـــى عـــين المجهـــر 

يرى الشيء تحت المجهر وعلـى يمكن للمشاهد أن 

 ) ورقة الرسم في وقت واحد

Cameraria cincinnatiella 
(Chambers) – 
Gregarious oak leafminer – 
Gracillariidae 

 "السربي"التجمعي  وراقاأل "  حفار"صانع أنفاق 

Cameraria hamadryadella 
(Clemens) – 
Solitary oak leafminer – 
Gracillariidae 

 "البلــــوط"أوراق الســــنديان " حفــــار"ع أنفــــاق صــــان

 االنفرادي
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Cameroon coffee bug – 
Antestiopsis faceta Germ. – 
Pentatomidae 

 بق ُبْن الكاميرون

Camillid flies ليد لذباب الكامي  

    ) Camillidaeأنظر(

Camillidae  
(Drosophilidae in part; rare family) – 
Camillid flies – Drosophiloidea – 
Diptera 

  ي يدلكاميل فصيلة

  – )جزء من دروسوفيليدي، فصيلة نادرة(

  تبةر  – فوق فصيلة -ليد لذباب الكامي

Camnula pellucida (Scudder) – 
Clearwinged grasshopper – 
Acrididae 

 النطاط رائق األجنحة

Camouflage تمويه  

رهــــا تشــــبُّه واقــــي يكــــون فيــــه لــــون الحشــــرة أو مظه(

مثــــل التشــــبه بــــأوراق وأغصــــان  –خادعــــًا لألعــــداء 

  )األوراق

Campaniform sensillum or dome 
organs 

  عضو حسي ناقوسي 

ـــابيس ( يوجـــد علـــى القـــرون الشـــرجية واألجنحـــة ودب

حـس مـن مسـاحة جليديـة العضـو ، ويتركب االتزان

تشــبه القبــة تتصــل بهــا زائــدة الخليــة الحســية وتشــبه 

 )بذلك مدق الناقوس

Campanulotes bidentatus compar 
(Burmeister) – 
Small pigeon louse –  
Philopteridae 

 قمل الحمام الصغير

Camphor ball  ُكرّية الكافور  

 )كرة صغيرة من كافور ونفتالين للوقاية من العثّ (
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Camphor scale – 
Pseudaonidia duplex (Cockerel) – 
Diaspididae 

 "المدرعة"شرية المسلحة الق الكافورحشرة 

Camphor thrips – 
Liothrips floridensis (Watson) – 
Phlaeothripidae 

 الكافورتربس 

Campodeidae –  
Campodeids –  
Diplura 

  –كامبوديدي  فصيلة

 رتبة  –ثنائيات الذنب كامبوديد 

Campodeids 
 

  ثنائيات الذنب كامبوديد 

    )Campodeidaeأنظر (

Campodeiform larva يرقة منبسطة أو كمبودية  

 مظهـــر جســـمها العـــام يشـــبه حشـــرة كمبوديـــا   (

Campodea وغيرها من ذوات الذنب الشعري(  

Camponotus abdominalis (F.) – 
Florida carpenter ant –  
Formicidae 

 نمل فلوريدا النجار

Camponotus ferrugineus (F.) – 
Red carpenter ant –  
Formicidae 

 النمل النجار األحمر

Camponotus pennsylvanicus  
(DeGeer) – 
Black carpenter ant –  
Formicidae 

 النمل النجار األسود

Camponotus spp. – 
Formicidae 

 فصيلة  -أنواع نمل

Camponotus variegatus (F. Smith)– 
Hawaiian carpenter ant –  
Formicidae 

 نمل هوايي النجار
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Campsurinae – 
Polymitarcyidae  

   –كامبسوريني فصيلة ذباب مايو تحت 

   فصيلة

Campsurus – 
Campsurinae –  
Polymitarcyidae  

   –كامبسوروس ذباب مايو جنس 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Camptosomatinae – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة كامتوسوماتيدي 

  فصيلة –فس األوراق حاملة الغالف خنا

Canaceidae – 
Beach flies – Milichioidea –  
Diptera 

  – كاناسيدي فصيلة

ذبــاب  ق فصــيلةفــو  –" الســواحل"ذبــاب الشــواطىء 

  رتبة –الميليجيويديا 

Candal vesicle مثانة زعنفية  

Cankerworm دودة سرطان الشجر 

Cannibalism االفتراس الذاتي، االفتراس ضمن النوعي   

ظــاهرة معروفـــة فـــي العديـــد مـــن الحشـــرات النباتيـــة (

والمفترســــــات الحشــــــرية، وهــــــو شــــــكل مــــــن أشــــــكال 

التنظــــيم الــــذاتي تحــــت ضــــغط قلــــة الغــــذاء، وعــــادة 

 )تتعرض األفراد الضعيفة لالفتراس ضمن النوعي

Cannibalistic آكل نوعه  

 )هنفس نوعاليأكل األفراد األخرى من (

Canonura princeps (Walker) – 
Ponderosa pine bark borer – 
Cerambycidae 

 بونديروزاحفار قلف صنوبر 

Cantharidae – 
Soldier beetles – Cantharoidea – 
Coleoptera 

  –فصيلة كانثاريدي 

  رتبة –فوق فصيلة  –"الجنود"الخنافس الحربية 
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Cantharidin كانثاريدين  

ــــوي عليهــــا( ــــة يحت ــــافس  مــــادة ســــامة وحارق دم الخن

، ويســبب إفرازهــا علــى Meloidaeالحرَّاقــة، عائلــة 

  )للدفاع مالجسم ظهور بثرات، وتستخد

Cantharoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس كانثارويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Cap cell خلية قمية  

ــــــة أو الســــــطحية للعضــــــو الحســــــي(  الخليــــــة الطرفي

لخليـــــة المولـــــدة ألي مـــــن ، وهـــــي تنـــــاظر االســـــمعي

  )وكةأو غشاء الش الشوكة

Capitate رأسي  

شكل لقرن االستشـعار ذو استطالة قمية مفاجئة، و (

  )في الحشرات

Capniidae –  
Snowflies –  
Plecoptera  

  –كابنييدي  فصيلة

 –ذبــاب الــثلج أو ذبـــاب األحجــار الشــتوي الصـــغير

  رتبة

Capniinae – 
Small winged stoneflies – 
Nemouridae – Plecoptera 

  –كابييني  فصيلةتحت 

  رتبة - فصيلة –الذباب صغير األجنحة 

Capnodis carbonaria Klug. –  
Almond capnodis – Buprestidae 

 كابنودس اللوز

Capnodis cariosa Pall. – 
Pistachio capnodis –  
Buprestidae 

 ةالكابنودس الكبير ، كابنودس الفستق الحلبي

Capnodis henningi Fald. –  
Pistachio and almond capnodis – 
Buprestidae 

 كابنودس اللوز والفستق الحلبي
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Capnodis miliaris Klug. – 
Poplar capnodis – Buprestidae 

 كابنودس الحور

Capnodis porosa Klug.- 
Pistachio capnodis –  
Buprestidae 

 كابنودس الفستق الحلبي

Capnodis tenebrionis (L.) – 
Stone fruit capnodis or peach   
capnodis – Buprestidae 

، كـــابنودس كـــابنودس اللوزيـــات، حفـــار اللوزيـــات

 "الخوخ"الدراق 

Capritermitinae – 
Termitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض كابريترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Capsidae  
(Miridae; including  
Termatophylidae) –  
Plant bugs or leaf bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

  كابسيدي  فصيلة

  –) ميريدي، تتضمن ترماتوفيليدي(

 –تحــت رتبــة  –مجموعــة  –بــق النبــات أو األوراق 

  رتبة

Capture-recapture method  دطريقة التأشير أو الصيد وٕاعادة الصي  

طريقة تقديرية مطلقة للعشيرة الحشرية تعتمد على (

اصــــطياد الحشــــرات وتأشــــيرها أو تعليمهــــا بعالمــــة 

ـــــــز  ـــــــة وٕاعـــــــادة ة ممي ـــــــي بيئتهـــــــا ثاني ـــــــم إطالقهـــــــا ف ث

اصــطيادها مــرة أخــرى، وتســتخدم المجموعتــان فــي 

 )حساب الكثافة الكلية لهذه الحشرات

Caput رأس 

Caput-capsule  محفظة الرأس  

Carabidae  
(including: Paussidae and 
Omophronidae) –  
Ground beetles –  
Coleoptera 

  كارابيدي فصيلة 

خنـــــــــافس  –تتضـــــــــمن بوســـــــــيدي و أموفرونيـــــــــدي (

   –األرض 

  رتبة –فوق فصيلة 
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Carabiform جعالّي الشكلشكل يرقي يشبه الجعاالت ،  

Caragana aphid – 
Acyrthosiphon caraganae 
(Cholodkovsky) –  
Aphididae 

  َمّن القرغانة 

 )شجيرة من الفصيلة القرنية(

Caragana blister  
Beetle, pea-tree blister beetle – 
Epicauta subglabra (Fall) –  
Meloidae 

  الملهبة  الَقَرعانةخنفساء 

مــن الفصــيلة القرنيــة منهــا أنــواع  شــجيرة: الَقَرعانــة(

  )للتزيين

Caragana plant bug – 
Lopidea dakota Knight –  
Miridae 

  القرعانةبقة نبات 

Carapace درعقصعة ،  

غطــــاء ظهــــري صــــلب يتكــــون مــــن صــــفيحات أو (

 )صليبات ظهرية ملتحمة، كما في القشريات

Carbamate  مبيد كارباماتي  

صــــــف شــــــائع مــــــن المبيــــــدات تســــــتخدم لمكافحــــــة (

 )الحشرات والحلم والفطريات واألعشاب

Carbohydrase زيمات محللة للكربوهيدراتنأ  

Carbohydrates ات، سكريات ر كربوهيد  

مـــــادة مؤلفـــــة مـــــن كربـــــون وهيـــــدروجين وأكســـــجين (

 )السكر والنشا

Carbon-14  14 –كربون  

، يمكن استخدامه فـي 14نظير مشع، وزنه الذري (

  )تقدير عمر المواد العضوية
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Carbonaria    بوناريار كا  

ن مظـــاهر فراشـــة مظهـــر قـــاتم أو مســـود اللـــون مـــ(

، Biston betularia [Geometridae]الفلفــل 

ألول مـرة فـي  -]إنكلتـرا[ قد سجلت في مانشيسـترو 

  ) 1898عام 

Carcinogenic  سرطاني أو مسبب للسرطان  

 )حداث سرطانسبب االمبيد الذي ي(

Carcinophoridae  
(Psalididae, Anisolabidae, 
Labiduridae) – 
Seaside and ring-legged earwigs – 
Dermaptera 

  كارسينوفوريدي  فصيلة

  –) بساليديدي، أنيسوالبيدي، البيديوريدي(

 رتبة –إبر العجوز البحرية وذوات األرجل المدورة 

Cardia pulmonary resuscitation 
(CPR) 

   CPRاالنعاش الرئوي القلبي أو 

إجــراء مصــمم إلعــادة التــنفس الطبيعــي بعــد توقــف (

  )ضات القلبالتنفس ونب

Cardiac valve صمام قلبي أو فؤادي  

Cardioblasts الخاليا المولدة للقلب 

Cardiotoxic سم خارجي سام للقلب  

Cardo  
(pl. cardines) 

  كاردو، الوصلة، قاعدة الفك المساعد

ـــــدة الفـــــك الســـــفلي أو الفـــــك ( ـــــة لزائ القطعـــــة القاعدي

  )maxillaالمساعد 

Caribbean black scale – 
Saissetia neglecta De Lotto – 
Coccidae 

 الحشرة القشرية السوداء الكاريبية

Caribbean pod borer – 
Fundella pellucens Zeller – Pyralidae 

 القرون الكاريبي حفار
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Carina (p. Carinae) عرف، حيد  

Carinate  ذو عرف، ذو حيد 

Carnation maggot – 
Delia brunnescens (Zefterstedt) – 
Anthomyiidae 

 القرنفلذبابة 

Carnation thrips – 
Hamplothrips cottie (Vuill) – 
Phloethripidae 

  تربس القرنفل

Carnation tip maggot – 
Delia echinata (Sdguy) – 
Anthomyiidae 

  قمم القرنفلذبابة 

Carneocephala flugida Nott – 
Red-headed leafhopper – Cicadellidae 

 نطاط األوراق ذو الرأس األحمر

Carnitine  فيتامينB1 

Carnivore مفترس، آكل لحوم، الحم  

  )كائن يتغذى على اللحوم(

Carnivore fleas 
 

  براغيث الحيوانات آكلة اللحوم 

    )Chaetopsyllaأنظر (

Carnivorous الحم، آكل اللحوم  

  )الحمة في تغذيتها على حيوانات أخرى(

Carnivorous insects حشرات آكلة الحيوانات  

حشـــرات مفترســـة أو متطفلـــة تتغـــذى علـــى المـــواد (

 )الحيوانية الحية

Carob moth, orange moth –  
Ectomyelois Ceratoniae (Zell.) – 
Pyralidae 

 فراشة الخروب، فراشة البرتقال
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Carolina conifer aphid – 
Cinara atlantica (Wilson) – 
Aphididae 

  يكارولينالصنوبر الَمّن 

Carolina Grasshopper – 
Dissosteira carolina (L.) –  
Acrididae 

  يكارولينالنطاط ال

 )والية أمريكية: كارولينا(

Carolina mantid – 
Stagmomantis carolina (Johannson) – 
Mantidae 

 األمريكية فرس النبي لوالية كارولينا

Carotenoids كاروتينات  

Carotin كاروتين  

Carpamyia incompleta Beck – 
Sidr fruit worm –  
Tephritidae  

  دودة ثمار النبق

Carpenter bee – 
Xylocopa virginica (L.) – 
Anthrophoridae 

 النحل النجار، نحل الخشب الكبير

Carpenter bees النحل النجار   

 )Xylocopinaeأنظر (

Carpenter moths – 
Cossidae –  
Lepidoptera 

  –الفراش النجار 

  رتبة -فصيلة 

Carpenterworm – 
Prionoxystus robiniae (Peck) – 
Cossidae 

 النجار" فراشة"دودة 

Carpenterworm and leopard  
moths – 
Cossidae –  
Lepidoptera 

  – الفراش النجار وحفارات األخشاب

   –الفراش النجار  فصيلة

 رتبة 
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Carpet beetle – 
Anthrenus scrophulariae (L.) – 
Dermestidae 

 خنفساء السجاد

Carpet moth – 
Trichophaga tapetzella (L.) – 
Tineidae 

 ، عثة ورق الحائطفراشة السجاد، عثة السجاد

Carphoborus perrisi (Chap.) –  
Lesser pistachio bark beetle – 
Scolytidae 

  بي الصغيرةخنفساء قلف الفستق الحل

Carpophilus dimidiatus (F.) – 
Corn sap beetle, dried fruit beetle – 
Nitidulidae 

  ، خنفساء الثمار الجافةخنفساء نسغ الذرة

Carpophilus hemipterus L. – 
Dried fruit beetle –  
Nitidulidae 

خنفســـاء الثمـــار ذات البقعتـــين، خنفســـاء الثمـــار 

 الجافة

Carpophilus lugubris Murray – 
Dusky sap beetle –  
Nitidulidae 

  "الداكنة"النسغ القاتمة خنفساء 

Carposinid moths  ثمار الزبيب" فراشات"ديدان   

    )Carposinidaeأنظر (

Carposinidae – 
Carposinid moths – 
Copromorphoidea –  
Lepidoptera 

  –فصيلة كاربوسينيدي 

   –الزبيب ثمار " فراشات"ديدان 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Carrier  مادة حاملة  

مواد حاملة بصورة سائلة أو مسحوق ممزوجة مع (

ــــــد ــــــي مستحضــــــر المبي ــــــة ف ويمكــــــن . المــــــادة الفعال

اســتخدام هــذه المــادة مــع المــاء أو الزيــت للمــزج مــع 

 )المبيد قبل االستعمال
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Carrion beetles الجيف" خنافس الجثث"   

  )Silphidaeأنظر (

Carrion's disease داء كاريون  

نســبة للعــالم كــاريون الــذي قــام بتطعــيم نفســه عــام (

 Oroya feverوتطورت لديه حمـة أورويـا  1885

 anthroponosisوتــوفي منهــا، وهــو داء إنســـاني 

وينتقـــــــــل المـــــــــرض عــــــــــن طريـــــــــق ذبابـــــــــة الرمــــــــــل 

Lutzomyia verruvarum  عنـدما تتغـذى علـى

 .Bشـــــــــخص مصـــــــــاب تـــــــــدور فـــــــــي دمـــــــــه 

bacilliformis  -  أنظـــــرOroya fever  و

Bartonella bacilliformis(  

Carrot beetle – 
Ligyrus gibbosus (De Geer) – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الجزر، َجْعل الجزر

Carrot rust fly – 
Psila rosae (F.) – Psilidae 

 ذبابة صدأ الجزر

Carrot weevil – 
Listronotus oregonensis (LeConte) – 
Curculionidae 

 رزَ سوسة الجَ 

Carrying capacity قابلية اإلعاشةقوة التحمل ،  

العـــدد األقصـــى مـــن األفـــراد الـــذي يمكـــن اســـتيعابه (

 )Kويرمز له عادة بالحرف ، في بيئة ما

Carteretta – 
Fleas of small rodents – 
Carterettini – Hystrichopsyllidae  

  –جنس كارتيريتيا 

  فصيلة -قبيلة  –ض الصغيرة براغيث القوار 

Carterettini – 
Fleas of small rodents – 
Ctenophthalminae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة كارتيريتيني 

   –براغيث القوارض الصغيرة 

  فصيلة -تحت فصيلة 
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Cartodere constricts (Gyllenhal) – 
Plaster beetle –  
Lathridiidae 

 الخنفساء اللصوقاللزقة، خنفساء ال

Carulaspis juniperi (Boucht) – 
Juniper scale –  
Diaspididae 

   القشرية المدرعة الَعْرَعرْ حشرة 

  )شجر من الفصيلة الصنوبرية: الَعْرَعْر (

Caryedon serratus (Oliv.)  
(fuscus (Bedel)) (ganagra (F.)) – 
Ground bruchid –  
Bruchidae 

  الخنافس األرضية

Casebearer  حامل الكيس  

Casebearer moths – 
Gelechiodea 

   حامالت األكياس

    )Coleophoridaeأنظر (

Case-bearing leaf beetles   خنافس األوراق حاملة الغالف  

و  و  Camptosomatinaeأنظر (

Chlamisinae  وChlamydinae   و

Clytrinae و Cryptocephalinae  و

Lamprosomatinae (     

Casein الكازين، نموذج غذائي للحشرات 

Casemaking ذات الكيس 

Casemaking clothes moth – 
Tinea pellionella  L. –  
Tineidae 

 "ذات الكيس"فراشة المالبس صانعة الكيس 

Cassia white worm –  
Catopsilia florella F. – 
Papilionoidae 

  دودة أوراق العشرق أو السنمكة

 Cassiaو  Cassia obovataتات العشرق نبا(

italica(  
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Cassida vittata Vill. – 
Tortoise beet beetle –  
Chrysomelidae 

  خنفساء الشوندر السلحفائية

Cassidinae – 
Tortoise beetles –  
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة كاسيديني 

  فصيلة –خنافس األوراق سلحفائية الشكل 

Caste فرقة، تحت مجموعة ، ةطبقة، فئ  

مـــن الحشـــرة الكاملـــة فـــي الحشـــرات  ططــراز أو نمـــ(

ـــــة ـــــك مســـــؤوليات محـــــددة ، أو االجتماعي ـــــة تمتل فرق

علـــى , فالنمـــل األبـــيض. ضـــمن مجـــاميع الحشـــرات

يحتـــــوي علـــــى العاملـــــة أو الشـــــغالة , ســـــبيل المثـــــال

 )األفراد التناسليةو والجندي 

Caste determination تحديد الطبقات 

Caste formation ظهور النظام الطبقي 

Castration بترضمور ، 

Cat and dog fleas  براغيث القطط والكالب  

    )Archaeopsylliniأنظر (

Cat flea – 
Ctenocephalides felis (Bouché) – 
Pulicidae 

 برغوث القطط

Cat louse – 
Felicola subrostratus (Burmeister) – 
Trichodectidae 

 ططقمل الق

Catabolism أيض هدمي  

عملية الهـدم فـي الخليـة الحيـة، أنظـر إلـى تعريـف (

 end productsالنـواتج النهائيـة لأليـض الهـدمي 

of catabolism( 
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Catallagia – 
Fleas of small rodents – 
Neopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس كاتالالجيا 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث القوارض الصغيرة 

Catalpa midge – 
Contarinia catalpae (Comstock) – 
Cecidomyiidae 

  الَكْتَلَبة هاموش أورام 

 )شجرة ذات أوراق كبيرة على شكل قلب: الَكْتَلَبة(

Catalpa sphinx – 
Ceratomia catalpae (Boisduval) – 
Sphingidae 

  الَكْتَلَبة " سفينكس"أبو هول 

 )راق كبيرة على شكل قلبشجرة ذات أو : الَكْتَلَبة(

Caterpillar  ،أبـــي الـــدقيق ، يرقـــة أو يرقانـــة الفـــراشاليســـروع

  دودة أو يرقة شبيهة بالبزاقات ، األسطوانية

 )في الحشرات حرشفية األجنحةكما (

Cathartus quadricollis  
(Gudrin-Meneville) – 
Squarenecked grain beetle – 
Cucujidae 

  رقبة المربعةخنفساء الحبوب ذو ال

Cathepsin type نوع من اإلنزيمات المحللة للملح  

Cationic  الجزء الكاتيوني  

تتعلــق بــالمواد التــي تحتــوي علــى أيونــات مشــحونة (

وتحتـــوي بعـــض المـــواد الناشـــرة علـــى مـــواد . إيجابيـــاً 

كاتيونية لتحسن من عملية خلط وامتصـاص المبيـد 

 )عن طريق اآلفة المستهدفة

Catkin  رة الهرّية النو  

عنقـــــود زهـــــري يتـــــدلى إلـــــى األســـــفل بســـــبب وزنـــــه (

 )وأزهاره عادة تكون وحيدة الجنس

Catocalin moths 
 

  فراشات كاتوكاليد الليليلة 

     )Noctuidaeو  Catocalinaeأنظر (
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Catocalinae – 
Catocalin moths – 
Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –كاتوكاليني  فصيلةتحت 

  رتبة –فصيلة  –ليد الليليلة فراشات كاتوكا

Catopidae  
(Anisotomidae, Leiodidae, Liodidae, 
Leptodriridae; rare family) – 
Round-fungus beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  كاتوبيدي  فصيلة

أنيســوتوميدي، ليوديــدي، ليوديــدي، ليبتودريريــدي، (

  –) فصيلة نادرة

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس الفطر المدورة 

Catopsilia florella F. – 
Cassia white worm –  
Papilionoidae 

  دودة أوراق العشرق أو السنمكة

 Cassiaو  Cassia obovataنباتات العشرق (

italica(  

Cattle biting louse – 
Bovicola bovis (L.) –  
Trichodectidae 

  المواشي القارض قمل

Cattle grub –  
Hypoderma bovis (L.) – 
Oestridae 

 دودة المواشي الشمالية

Cattle tail louse – 
Haematopinus quadripertusus 
Fahrenholz –  
Haematopinidae 

 قمل ذيل الماشية

Cauda ذنب، زائدة خلفية   

 )كما في حشرات المن(

Caudal 
 
 
 

  ذنبي أو ذيلي

 )نحو الذنب أو الذيل أو مؤخر الجسم(

Caudal appendages الزوائد الذنبية  

Caudal gills يم الذنبيةشالخيا 
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Caudal plate الصفيحة الذنبية 

Caudal sympathetic nervous system الذيلي"ذنبي الجهاز العصبي السمبثاوي ال"  

ــــــدة ( ــــــي تخــــــرج مــــــن العق مجموعــــــة األعصــــــاب الت

ـــــرة فـــــي الحبـــــل العصـــــبي  ـــــة األخي العصـــــبية المركب

ـــــي، ويخـــــرج منهـــــا أعصـــــاب تغـــــذي الجهـــــاز  البطن

  )التناسلي والجزء الخلفي من القناة الهضمية

Caudat filament  ذيلي"خيط ذنبي"  

  )زائدة تسبه الخيط في الطرف الخلفي للبطن(

Caudat larvae  العمــــر اليرقــــي األول الــــذي فيــــه تشــــكل الحلقــــة

  البطنية النهائية امتداد يشبه الذيل

  )األجنحة كما في بعض الحشرات غشائية(

Caudate ذيلييحمل زائدة أو امتداد يشبه الذيل ،  

Caudate of larvae  ـــات الطـــور األول لحشـــرات ـــذنبي ليرق النمـــوذج ال

  ذات الجناحين

جســم واضــح الحلقــات تتحــور الحلقــة الخلفيــة إلــى (

  )داخلي التطفل –عضو ذنبي الشكل لحمي القوام 

Cauliflower aphid – 
Slavum wertheimae Hille Ris  
Lambers. – Aphididae 

 القرنبيطَمّن 

Cauliflower whitefly – 
Aleyrodes porletelli L. –  
Aleyrodidae 

  ذبابة القرنبيط البيضاء

Caulocampus acericaulis 
(MacGillivray) – 
Maple petiole borer –  
Tenthredinidae 

 شجر اإلسفندانحفار قواعد أوراق 
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Caulophilus latinicus Say – 
Large-headed wheat weevil – 
Curculionidae 

 سوسة القمح ذات الرأس العريضة

Caulophilus oryzae (Gyllenhal) – 
Broadnosed grain weevil – 
Curculionidae 

 سوسة الحبوب عريضة البوز

Caustic  الذع، مادة كاوية  

ار ضـر النوعية المادة الكيميائيـة ذات القـدرة علـى ا(

 )بالبشرة أو العيون أو الفم أو البطانة المعدية

Caution  احتراس  

كلمـــــة إشـــــارة تســـــتخدم علـــــى الملصـــــقات لعبـــــوات (

. المبيــدات ذات الســمية مــن الفئــة الثالثــة أو الرابعــة

 Oral LD50والجرعـــة الفميـــة النصـــفية المميتـــة 

أمــا الجرعــة ، 500لهــذه المبيــدات تقــدر بــأكثر مــن 

  )2000لجلدية فهي أكبر من النصفية المميتة ا

Cave crickets – 
Rhaphidophorinae –  
Gryllacrididae  

  –تحت فصيلة رافيدوفوريني 

  فصيلة -صراصير الكهوف

Cave insect حشرة الكهف 

Ceanothus silk moth – 
Hyalophora euryalus (Boisduval) – 
Saturniidae 
 

  فراشة الحرير سينوثس 

Cebrionid beetles خنافس السبريونيد   

  ) Cebrionidaeأنظر(

Cebrionidae  
(rare family) – 
Cebrionid beetles – Elateroidea – 
Coleoptera 

  سبريونيد  فصيلة

   –خنافس السبريونيد  – )فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة 



 

236

Cecidomyia ocellaris Osten  
Sacken – 
Maple leaf spot gall gnat – 
Cecidomyiidae 

  هاموش األورام النباتية 

  )المسبب لمرض بقع االسفندان(

Cecidomyia resinicoloides   
Williams – 
Pine resin midge –  
Cecidomyiidae 

  هاموش راتنج الصنوبر

 )مادة صمغية تسيل عند جرح الصنوبر: راتنج(

Cecidomyiidae 
(Cecidomyidae, Itonididae) – 
Gall midges or gnats – 
Mycetophiloidea –  
Diptera 

  سيسيدوماييدي  فصيلة

  –) سيسيدومايدي، أيتونيديدي(

  رتبة – فوق فصيلة –النباتية  ألوراما هاموش

Cecropia moth – 
Hyalophora cecropia (L.) – 
Saturniidae 

 فراشة سكروبيا 

Cedar beetles خنافس أشجار األرز   

 )Rhipiceridaeأنظر (

Cedartree borer – 
Semanotus ligneus (F.) – 
Cerambycidae 

 شجر األرز "ناخر" حفار

Cediopsylla – 
Pulicinae –  
Pulicidae  

  –جنس براغيث  سيديوبسيلال 

 فصيلة -تحت فصيلة 

Celerio lineata livornica (Esp.) – 
Striped hawk moth –  
Sphingidae 

 خططةدودة ورق العنب، فراشة العنب الم

Celery aphid – 
Brachycolus heraclei Takahashi – 
Aphididae 

 َمّن الكرفس

Celery leaftier, greenhouse leaftier– 
Udea rubigalis (Guenée) –  
Pyralidae 

عاقــــــدة أوراق الكــــــَرْفس، عاقــــــدة أوراق نباتــــــات 

 البيوت البالستيكية
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Celery looper – 
Anagrapha falcifera (Kirb) – 
Noctuidae 

  ، قيَّاس الكرفساسةالقيَّ  كرفسدودة ال

Cell (in wing)  في الجناح"خلية"  

فـــــراغ فـــــي غشـــــاء الجنـــــاح محـــــاط جزئيـــــًا بعـــــروق (

ـــــة مفتوحـــــة"ويســـــمى  ـــــًا بعـــــروق " خلي أو محـــــاط كلي

 ) خلية مقفلة"ويسمى 

Cellobiose سكر ثنائي ناتج من تحلل السيليلوز 

Cellular oxidation ةأكسدة خلوي 

Cellular perineurium نسيج عصبي ضام  

Cellulase إنزيم محلل للسيليلوز 

Cellulose سيليلوز 

Cement layer طبقة اسمنتية  

ـــــــة ضـــــــمن ( ـــــــد طبق الحشـــــــرات واألكاروســـــــات، ُجَلْي

وتحــــافظ علــــى تــــوازن المــــاء داخــــل الجســــم وتمنــــع 

 )فقدان الزائد منه

Cenchrus  
(pl. Cenchri) 

  فص غشائي رقيق

غشــــائي أو مســــافة موجــــودة علــــى كــــل مــــن فــــص (

جـــانبي ظهـــر الصـــدر الخلفـــي لغشـــائيات األجنحـــة 

  ) السمفيتية

Centipedes – 
Myriapoda –  
Arthropoda  

  مفردات األرجل أو ذوات المائة رجل 

  –) وتحمل كل حلقة منها زوجًا من األرجل(

  شعبة –طائفة 
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Central nervous system الجهاز العصبي المركزي  

جــزء مــن الجهــاز العصــبيي يحتــوي علــى الخاليــا (

العصـــــــــــبية المحركـــــــــــة والموصـــــــــــلة واالشـــــــــــتياكات 

 )العصبية

Centriole and axial filament جسم مركزي وخيط محوري  

 )ينشأ الخيط المحوري من الجسم المركزي(

Centroptilium – 
Baetiscidae 

   –جنس ذباب مايو سنتروبتيليوم 

   فصيلة

Centruroides gertschi Stahnke, C. 
sculpluratus Ewing – 
False scorpions –  
Chelonethida  

  العقرب الكاذب 

  رتبة –) أنواع عديدة(

Cepaea nemoralis (L.) – 
Banded wood snail – Helicidae 

 حلزون الخشب المخطط

Cephalad جهة الرأس أو نحو الرأس أو الناحية األمامية  

Cephalic ص بالرأس، أماميرأسي، خا  

  )  على الرأس أو متصل بالرأس أو أمامي(

Cephalic trachea قصبة هوائية رأسية  

Cephaloidae 
(rare family) –  
False longhorn beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  سيفالويدي  فصيلة

الخنــافس طويلــة القــرون الكاذبــة  – )فصــيلة نــادرة(

–  

  رتبة –فوق فصيلة 

Cephalonomia waterstoni  
Gahan – 
Parasitic grain wasp – Bethylidae 

 دبور الحبوب الطفيلي
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Cephalonomus sp. – 
Bethylidae 
 

ـــة  األجنحـــة ةشـــائيحشـــرة غ ـــى عـــذارى متطفل عل

 حفار قلف أشجار الزيتون

Cephalopina titillator - 
Oestrinae –  
Oestridae 

  ذبابة التيالتور 

ــــــل علــــــى ( الجمــــــال وتســــــبب تقرحــــــات أنفيــــــة تتطف

بلعوميـــــة، وتـــــوفر بيئـــــة مناســـــبة للممرضـــــات التـــــي 

 )تؤدي إلى اإلصابات المقيحة والتهاب الرئة

Cephalothorax رأس صدر  

الـــــــــــرأس والصـــــــــــدر متـــــــــــداخالن فـــــــــــي العناكـــــــــــب (

واألكاروسات والقشريات، وذلـك الجـزء مـن العـذارى 

المكبلة الذي يغطـي الـرأس والصـدر، كمـا فـي رتبـة 

طفيليـــــــات ذات األجنحــــــــة "حشـــــــرات ستربســـــــيبترا ال

  ")الملتوية

Cephidae – 
Stem sawflies – Cephoidea – 
Hymenoptera 

  –سيفيدي  فصيلة

  رتبة –فوق فصيلة  –زنابير السوق المنشارية 

Cephoidea – 
Stem sawflies – Symphyta – 
Hymenoptera 

  –سيفويديا فوق فصيلة 

  رتبة – تحت رتبة –زنابير السوق المنشارية 

Cephus cinctus Norton 
Wheat stem sawfly –  
Cephidae 

 دبور ساق القمح

Cephus libanensis Andre –  
Lebanese wheat stem sawfly – 
Cephidae 

 المنشاري اللبناني" القمح" دبور الحنطة

Cephus pygmaeus (L.) – 
European wheat stem sawfly – 
Cephidae 

 األوروبيالمنشاري " الحنطة" ساق القمح دبور

Cephus tabitus F. – 
Wheat and barley sawfly –  
Cephidae 

 الحنطة المنشاري على القمح والشعير دبور
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Cerambycidae 
(Including Disteniidae, Parandridae, 
and Spondylidae) – 
Long-horned beetles, round headed 
wood borers – 
Chrysomeloidea – Coleoptera 

  سيرامبيسيدي فصيلة 

  –)تتضمن ديستينييدي، باراندريدي، سبونديليدي(

نــاخرات األخشــاب الخنــافس ذات القــرون الطويلــة، 

   رتبة –فوق فصيلة  –  ذات الرؤوس المدورة

Cerambycinae – 
Cerambycidae  

ـــــة   ـــــافس سيرامبيســـــيني طويل تحـــــت فصـــــيلة خن

   –القرون 

  فصيلة

Cerambyx dux Fald. – 
Long horn stem Borer – 
Cerambycidae  

حفــار الســاق ذو القــرون الطويلــة، حفــار أشــجار 

 الفاكهة اللوزية

Ceraphronidae 
(Calliceratidae; rare family) – 
Ceraphronids – 
Proctotrupoidea –  
Hymenoptera 

  فصيلة سيرافرونيدي 

   – )كاليسيراتيدي، فصيلة نادرة(

ــــــة ســــــي ــــــوق  –رافرونيد غشــــــائية األجنحــــــة الطفيلي ف

  رتبة – فصيلة

Ceraphronids  سيرافرونيد غشائية األجنحة الطفيلية  

    )Ceraphronidaeأنظر (

Cerataphis orchidearum 
(Westwood) – 
Fringed orchid aphid – Aphididae 

  السَّْحَلبّية الُهدَّابيَمّن 

 )السَّحلبيةنبتة من الفصيلة : السَّحلبية(

Ceratitis capitata (Wiedemann) – 
Mediterranean fruit fly – 
Tephritidae 

 البحر األبيض المتوسط" فاكهة" ذبابة ثمار

Ceratocombidae  
(Cryptostemmatidae,  
Dipsocoridae; rare family) – 
Jumping ground bugs –  
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  سيراتوكومبيدي  فصيلة

  كريبتوستيماتيدي، ديبسوكوريدي، (

  –) فصيلة نادرة

 –تحــت رتبــة  –مجموعــة  –البــق األرضــي القــافز 

   رتبة
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Ceratomia amyntor (Geyer) – 
Elm sphinx – Sphingidae 

 "شجرة البق"الدردار " سفينكس"أبو هول 

Ceratomia catalpae (Boisduval) – 
Catalpa sphinx –  
Sphingidae 

  الَكْتَلَبة " سفينكس"أبو هول 

 )شجرة ذات أوراق كبيرة على شكل قلب: الَكْتَلَبة(

Ceratophyllid fleas  براغيث سيراتوفيلليد  

    ) Ceratophyllidaeأنظر (

Ceratophyllidae  
(Dolichopsyllidae in part) – 
Ceratophyllid fleas –  
Siphonaptera 

   فصيلة سيراتوفيلليدي

براغيــث ســيراتوفيلليد  - )جــزء مــن دوليكوبســيليدي(

  رتبة –

Ceratophyllinae – 
Fleas of rodents –  
Ceratophyllidae  

  –تحت فصيلة سيراتوفيلليني 

  فصيلة  –براغيث القوارض 

Ceratophyllus – 
Fleas of rodents –  
Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس سيراتوفيللوس 

   فصيلة -تحت فصيلة  –غيث القوارض برا

Ceratophyllus gallinae (Schrank) – 
European chicken flea – 
Ceratophyllidae 

ــــي ــــدواجن األوروب ، برغــــوث الــــدواجن برغــــوث ال

  الالصق

Ceratophyllus niger (Fox) – 
Western chicken flea – 
Ceratophyllidae 

 برغوث الدواجن الغربي

Ceratopogonidae  
(Heleidae) –  
Bitinmg midges –  
Culicoidea –  
Diptera 

  سيراتوبوجونيدي  فصيلة

   – أو الواخز الهاموش الالسع –) هيليدي(

   – فوق فصيلة

  رتبة

Cercerini – 
Weevil wasps – Philanthinae – 
Sphecidae – 

  –قبيلة سيرسيريني 

  صيلةف -تحت فصيلة  –زنابير السوس 
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Cercinase إنزيم تحليل المادة االصقة لخيوط الحرير 

Cercopidae – 
Froghoppers or spittlebugs – 
Cicadoidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  –سيركوبيدي  فصيلة

  –البق الباصق والقافزات الضفدعية 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Cercus (Cerus)  
(pl. Cerci) 

  قرن شرجي

ايــــة الــــبطن، أو زائــــدة مــــن إحــــدى زائــــدتين فــــي نه(

: Cerci، جمعهـــــا الحلقــــة البطنيــــة الحاديــــة عشــــرة

 )قرون شرجية

Cereal flea beetle –  
Psylliodes elliptica All. –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الحبوب البرغوثية

Cereal leaf beetle –  
Marseulia dilativentris (Reiche); 
Oulema melanopus (L.) – 
Chrysomelidae 

 ق الحبوب أو القمحاور أخنفساء 

Cereal leafminer – 
Syringopais temperatella (Led.) 
(Scythris) –  
Scythrididae 

 دودة الزرع، حفار أوراق الحبوب

Cereal stem moths فراش ساق الحبوب   

    )Ochsenheimeriidaeأنظر (

Cerebral malaria المالريا الدماغية  

Cerebrum مخ 

Cerocaephala cornigera – 
Pteromalidae 
 

ـــة  األجنحـــة ةشـــائيحشـــرة غ ـــى عـــذارى متطفل عل

 Scolytus amagydaliسوسة القلف 
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Cerococcid scales  حشرات السيركوكسيد القشرية  

    ) Cerococcidaeأنظر(

Cerococcidae  
(Asterolecaniidae in part) – 
Cerococcid scales –  
Coccoidea – Homoptera –  
Hemiptera 

  سيركوكسيدي  فصيلة

   –) جزء من أستيروليكانييدي(

  –حشرات السيركوكسيد القشرية 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Cerodontha dorsalis (Loew) – 
Grass Sheathminer, Leafminer fly – 
Agromyzidae 

صــانعة األعشــاب المغلفــة، " حفَّــار"صــانعة أنفــاق 

 اقأنفاق األور 

Cerophytid beetles  خنافس السيروفايتيدي  

    ) Cerophytidaeأنظر(

Cerophytidae  
(rare family) – Cerophytid beetles –  
Elateroidea –  
Coleoptera 

  سيروفايتيدي  فصيلة

   –خنافس السيروفايتيد  – )فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة 

Ceroplastes cirripediformis 
Comstock – 
Barnacle scale – Coccidae 

 القشرية الرخوة" اإلوزّ "الَبَؤْنِقْيل حشرة 

Ceroplastes floridensis (Comstock) – 
Florida wax scale – Coccidae  

  الحشرة القشرية الشمعية، قشرية الحمضيات

  الشمعية

Ceroplastes floridensis Comstock – 
Florida wax scale –  
Coccidae 

 شرة فلوريدا القشرية الشمعيةح

Ceroplastes rubens Maskell – 
Red wax scale –  
Coccidae 

 الحشرة القشرية الشمعية الحمراء

Ceroplastes rusci L. – 
Fig wax scale –  
Coccidae  

 حشرة التين الشمعية القشرية، حلزون التين
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Cerotoma trifurcata (Forster) – 
Bean leaf beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الفاصولياء

Cerotoma trifurcata (Forster) – 
Bean (soybean) leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 ) فول الصويا(خنفساء أوراق الفول 

Certification Propellant  غاز دافع لأليروسول  

تســـتخدم , مثـــل الهـــواء أو الغـــاز المضـــغوط, مـــادة(

المســـــاحيق إلـــــى األســـــطح  لـــــدفع ســـــوائل الـــــرش أو

  )المستهدفة بالمعاملة

Certified Pesticide Applicator مستخِدم للمبيدات مجاز   

الشــخص الــذي أثبــت مــن خــالل عمليــة االختيــار (

ــــد بشــــكل آمــــن  ــــداول المبي ــــى التعامــــل وت ــــه عل قدرت

مبيــــــــــدات عاليــــــــــة الخطــــــــــورة ومقيــــــــــدة  اســــــــــتخدامو 

 )االستخدام

Certified Private Applicator مستخِدم للمبيدات خاص ومجاز   

مالـــك أرض أو مـــدير أو شـــخص مســـؤول يشـــتغل (

مــن قبــل المالــك أو المــدير والــذي أثبــت مــن خــالل 

االختبارات قدرته علـى تـداول المبيـدات بشـكل آمـن 

مقيـــدة علـــى الممتلكـــات التـــي الالمبيـــدات واســـتخدام 

 )تقع تحت تصرفهم أو مكلهم

Cervical يختص بمنطقة العنق( عنقي(  

Cervical plate صفيحة عنقية  

إحـــــــدى صـــــــفيحات أو صـــــــليبيات غشـــــــاء الرقبـــــــة (

cervix or neck وهـي أكثـر وضـوحًا فـي رتـب ،

  )الحشرات األولية عنها في رتب الحشرات األرقى
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Cervical sclerite  رقبية أو عنقية" صليبة"صفيحة  

ـــى الجـــزء الجـــانبي ( إحـــدى الصـــلبيات الصـــغيرة عل

الــرأس مـــع البلـــورا األماميـــة مــن العنـــق التـــي تصـــل 

  )للصدر األمامي

Cervicum عنق  

Cervix (neck) رقبة، عنق  

  )منطقة غشائية بين الرأس والصدر األمامي(

Cerylonid beetles  خنافس السيريلونيد  

    ) Cerylonidaeأنظر(

Cerylonidae  
(Murmidiidae; Colydiidae in part) – 
Cerylonid beetles – 
Cucujoidea – Coleoptera 

  سيريلونيدي  فصيلة

  –) مورميدييدي، جزء من كوليدييدي(

  رتبة – فوق فصيلة –خنافس السيريلونيد 

Cetoniinae – 
Flower beetles –  
Scarabaeidae   

  –تحت فصيلة سيتونييني 

  فصيلة –خنافس األزهار 

Ceuthorhynchus picitarsis G. – 
Turnip weevil – Curculionidae 

 سوسة اللفت

Ceutorhynchinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس سيوتورينكيدي 

  فصيلة

Ceutorhynchus assimilis  
(Paykull) – 
Cabbage seedpod weevil – 
Curculionidae 

 "الكرنب"الملفوف " َقْرَنة"سوسة أغلفة بذور 

Ceutorhynchus quadridens  
(Panzer) – 
Cabbage seedstalk curculio – 
Curculionidae 

 "الكرنب"سوسة بذور الملفوف 
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Ceutorhynchus rapae Gyllenhal – 
Cabbage curculio – Curculionidae 

 "الكرنب"سوسة الملفوف 

Chaerocampa celerio L. – 
Grape leafworm, grape moth – 
Sphingidae 

 دودة ورق العنب، فراشة العنب

Chaeta شوكة  

Chaetanaphothrips orchidii F. J.;  
Frankliniella insularis Frankle; 
Hercothrips picintus Bagn.; H. 
femoralis O. M. reuter;  Scirtothrips 
signipennis Bagn. – 
Banana thrips – 
Thripidae 

  تربس الموز

 )َمّن األنواع العديدة التي تصيب الموز(

Chaetocnema confinis Crotch 
Sweetpotato flea beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء البطاطا الحلوة البرغوثية

Chaetocnema denticulata (Illiger) – 
Toothed flea beetle – Chrysomelidae 

 الخنفساء المسننة البرغوثية

Chaetocnema ectypa Horn – 
Desert corn flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الصحراوي البرغوثيةخنفساء الذرة 

Chaetocnema pulicaria  
Melsheimer – 
Corn flea beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الذرة البرغوثية

Chaetocnema tilialis (Ilig.) – 
Beet flea beetle –  
Chrysomelidae 

 البرغوثية" البنجر" خنفساء الشوندر

Chaetococcus bambusae (Maskell)– 
Bamboo mealybug –  
Pseudococcidae 

 بّق بامبو الدقيقي
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Chaetopsylla – 
Carnivore fleas –  
Vermipsyllidae 

   –جنس كيتوبسيلال 

 فصيلة –براغيث الحيوانات آكلة اللحوم 

Chaetoptelius vestitus (Muls. &    
Rey) –  
Pistachio bark beetl, pistachio bud 
borer – Scolytidae 

ــــ ف الفســــتق الحلبــــي، ثاقبــــة بــــراعم خنفســــاء قل

 الفستق الحلبي

Chaetosiphon fragaefolii  
(Cockerell) – 
Strawberry aphid –  
Aphididae 

 "الفريز"الفراولة َمّن 

Chaetosoma  
(pl. Chataeto-semata) 

أعضـــاء حســـية توجـــد علـــى الـــرأس بـــين األعـــين 

  وقرون االستشعار

  )كما في الحشرات حرشفية األجنحة(

Chaetotaxy  الموجـــودة " الشـــعيرات"تنظـــيم وتســـمية األشـــواك

  على الهيكل الخارجي

  )كما في الحشرات ذات الجناحين(

Chafer  جعال 

Chaff scale –  
Parlatoria pergandii Comstock – 
Diaspididae 

 "التـبن"القـش حشـرة الحشرة القشرية الكأسـية أو 

 القشرية المدرعة 
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Chagas' disease رض شاغاسم  

أولــــي مـــــن الســـــوطّيات  كـــــائن :المثقبيــــة الكروزيـــــة(

مســــبب لهــــذا المــــرض علــــى اإلنســــان، ولــــه مــــدى 

عــائلي كبيــر، ويوجــد فــي الحيوانــات البريــة، ويشــيع 

فــــــي المنــــــاطق الريفيــــــة، وتشــــــتمل نواقــــــل المثقبيــــــة 

الكروزيـــــة البـــــق تريـــــاتوميني المتغـــــذي علـــــى الـــــدم 

والرتبــــــــــــــــــة  Reduviidaeوالتــــــــــــــــــابع للفصــــــــــــــــــيلة 

Hemiptera –  أنظــــــــــرStercorarian 

trypanosomiasis (  

Chainspotted geometer – 
Cingilia catenaria (Drury) – 
Geometridae 

 "المسلسلة"البقع المترابطة قياسية ذات الدودة ال

Chalcedectidae 
(Podagrionidae in part; rare family) – 
Chalcedectids – 
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  كالسيدكتيدي  فصيلة

  – )بوداجريونيدي، فصيلة نادرة(

   –زنابير الكالسيد غشائية األجنحة 

  رتبة – فوق فصيلة

Chalcedectids  زنابير الكالسيد غشائية األجنحة  

  )Chalcedectidaeأنظر (

Chalcidae 
(Chalcididae) – 
Chalcidids or chalcidid wasps – 
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  كالسيدي  فصيلة

  الكالسيدات غشائية األجنحة –) كالسيديدي(

  –الطفيلية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Chalcididae  
(Chalcidae)  

  كالسيديدي  فصيلة

  )Chalcidaeأنظر  –كالسيدي (

Chalcidids or chalcidid wasps  الكالسيدات غشائية األجنحة الطفيلية  

    )Chalcidaeأنظر (
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Chalcidoidea  – 
Chalcids – Apocrita – 
Hymenoptera 

  –كالسيدويديا فوق فصيلة 

  رتبة –تحت رتبة  –الكالسيدات 

Chalcids الكالسيدات   

    ) Chalcidoideaأنظر(

Chalcodermus aeneus Boheman – 
Cowpea curculio –  
Curculionidae 

 سوسة اللوبياء

Chalcophora angulicollis  
(LeConte) – 
Sculptured pine borer –  
Buprestidae 

 "الشبيه بالتمثال"حنفساء الصنوبر الَنحَّات 

Chalcophorella quadrioculata  
Redtb. –  
Four spotted buprestid –  
Buprestidae 

 البوبرستيد ذو األربع نقط

Chamaemyiidae 
(Chamaemyidae, Ochthiphilidae) – 
Aphid flies – Lauxanioidea –  
Diptera 

  كامامييدي  فصيلة

  –ذباب المّن  –) كاماميدي، أوكثيفيليدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Changa – 
Scapteriscus didactylus (Latreille) – 
Gryllotalpidae 

 حفار جانجا زاحف الصخر

Changes in numbers التغير في األعداد 

Chaoboridae  
(Corethridae; Culicidae in part) – 
Phantom midges Culicoidea – 
Diptera 

  كاوبوريدي  فصيلة

  – )كوريثريدي، جزء من كيوليسيدي(

  رتبة – فوق فصيلة –الهاموش الشبح 

Chaoborus astictopus Dyar & 
Shannon – 
Clear lake gnat –  
Chaoboridae 

 هاموش البحيرات الشفَّاف
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Chaoborus flavicans (Meigen) – 
Phantom midge –  
Chaoboridae  

 الهاموش الخفي

Character displacement إنتقال الصفة  

االنتخـــــاب ضـــــد الهجـــــن ومـــــا يتبعـــــه مـــــن ظهـــــور (

العمليــــات التــــي تمنــــع التهجــــين هــــو أســــاس انتقــــال 

 )الصفة

Charcoal beetle – 
Melanophila consputa LeConte – 
Buprestidae 

 الفحم " بوبرستيد"خنفساء 

Charpis sp. – 
 

علـى ذبابـة أوراق متطفلة  األجنحة ةشائيحشرة غ

 Liriomyza brassicaeالصليبيات  

Chauliodid moths  فراشات الكوليوديد  

    ) Chauliodidaeأنظر(

Chauliodidae  
(Epermeniidae) – Chauliodid moths– 
Copromorphoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة كوليوديدي 

  –اشات الكوليوديد فر  –) إبرمينييدي(

  تبةر  –فوق فصيلة 

Checkered  beetles 
 

خنافس رقعة الشطرنج، خنافس العظام، وخنافس 

  لحم الخنزير 

    ) Cleridaeأنظر(

Cheek (Gena) خد، وجنة  

الجــــزء الجــــانبي مــــن الــــرأس بــــين العــــين المركبــــة (

 )والفم

Cheese and leather beetle – 
Dermestes vulpinus F. – Dermestidae 

 خنفساء الجبن والجلود السوداء

Cheese skipper  الجبن " قافزة"دودة 
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Cheese skipper – 
Piophila casei (L.) –  
Piophilidae 

 ة قافز ذبابة الجبن ال

Chelicera  
(pl. Chelicerae) 

  فك مخلبي

العنكبوتيـات ومنهـا الزوج األمامي مـن الزوائـد فـي (

  )األكاروسات

Cheliceral guide  موّجه الفكوك المخلبية  

شــكل الجــزء الــداخلي مــن المالمــس تقنــاة مفتوحــة (

 ) القدمية في األكاروسات

Chelicerata – 
Arthropoda  

  كيليسيراتاتحت شعبة 

مفصــــــليات األرجــــــل الكالبيــــــة أو كالبيــــــات  أو(

  شعبة – )القرون

Chelicerca nubra (Ross) – 
Webspinner –  
Anisembiidae 

 "األعشاش"النسيج حد أنواع غازالت أ

Cheliform شكلها يشبه ماسك أو كالبة  

Cheliped رجل كالبية  

رجــــل تنتهــــي بتركيــــب متضــــخم يشــــبه الكالبــــة أو (

  )الكماشة، كما في القشريات

Chelisoches morio (F.) – 
Black earwig –  
Chelisochidae 

 إبرة العجوز السوداء

Chelisochidae – 
Black "giant black"  earwigs  – 
Dermaptera 

  –كليسوكيدي  فصيلة

  رتبة –" األسود الكبير"إبر العجوز األسود 

Chelonariid  beetles 
 

  خنافس الجيلوناريد  

    )Chelonariidaeأنظر (
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Chelonariidae 
(rare family) –  
Chelonariid beetles –  
Byrrhoidea –  
Coleoptera 

  ييدي جيلونار  فصيلة

   –خنافس الجيلوناريد  – )فصيلة نادرة(

   –فوق فصيلة 

 رتبة 

Chelonethida  
(pseudoscorpionida) – 
Book  pseudoscorpions – 
Arachnida 

  رتبة كيلونيثيدا 

" المزيفــــة"العقــــارب الكاذبـــة  –) بسودوســـكوربيونيدا(

 طائفة  –عقارب الكتب الكاذبة  أو

Chelopistes meleagridis (L.) – 
Large turkey louse –  
Philopteridae 

 قمل الدجاج الرومي الكبير

Chelymorpha cassidea (F.) – 
Argus tortoise beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفائية العمالقة

Chemical control  كيميائيةمكافحة  

طريقــة تســتعمل فيهــا مــواد كيميائيــة ســامة، تعــرف (

مبيـــــــــدات حشـــــــــرية وفطريـــــــــة  يالمبيـــــــــدات، فهنـــــــــاك

وأكاروســـية، ومبيـــدات قـــوارض وأعشـــاب ورخويـــات 

 )وغيرها

Chemical cycling دورة المواد الكيميائية  

بقــاء المــواد الكيميائيــة فــي النظــام البيئــي وتــدويرها (

باســـتمرار، فـــي غيـــاب عوامـــل التعريـــة، وقـــد تكـــون 

 )المواد في حالة إعادة دوران

Chemical factor ائيعامل كيمي  

حيث تؤثر المركبات الكيميائية المعقدة في النبات (

على الحشرات، فقد يكـون لهـا تـأثير سـام أو منشـط 

 )، وغيرهاأو محفز للتغذية ووضع البيض
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Chemical incompatibility عدم توافق كيميائي  

يقصــد بهــا أنــه عنــد خلــط أكثــر مــن مبيــد، تتفاعــل (

مال فـي مع بعضها، فتنتج مـادة غيـر فعالـة لالسـتع

 )مجال المكافحة

Chemical name سم كيميائي إ  

ـــــائي إلا( ـــــذي يعطـــــي لمركـــــب كيمي ســـــم الرســـــمي ال

 )لتمميزه عن غيره من المركبات الكيميائية

Chemical sense حس كيميائي  

Chemigation  إضافة الكيماويات مع مياه الري  

ـــاطق المســـتهدفة مـــن ( ـــدات فـــي المن اســـتعمال المبي

الميــــــاه ضــــــمن نظــــــام الــــــري  خـــــالل إضــــــافتها مــــــع

 )المستخدم

Chemoreception  استقبال كيميائي  

Chemoreceptor  مستقبل كيميائيتحسسعضو ، 

عضـــو حســـاس للخـــواص الكيميائيـــة للمـــادة، وهـــو (

 )شمي أو ذوقي

Chemosterilant معقم كيميائي  

Chemotropism  انتحاء كيميائي  

ويقصـــــــد بهـــــــا رد فعـــــــل الحشـــــــرات تجـــــــاه المـــــــواد (

لكيميائيــة، حيــث تســتخدم هــذه المــواد ذات الرائحــة ا

المميــزة فــي تحديــد العائــل المناســب للتغذيــة ووضــع 

 )البيض، كما تستخدمها في لقاء الجنسين للتزاوج
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CHEMTREC CHEMTREC   
منظمـــــــــة أو هيئـــــــــة مؤيـــــــــدة ومســـــــــاندة للصـــــــــناعة (

الكيميائيـــــة والتـــــي تـــــوفر مســـــاعدة ونصـــــيحة حـــــول 

  )الطوارئ الخاصة بالمبيدات

Cherry casebearer – 
Coleophora prunielia Clemens – 
Coleophoridae 

 حامل أكياس أشجار الكرز

Cherry fruit fly – 
Rhagoletis cingulata (Loew) – 
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الكرز

Cherry fruit sawfly – 
Hoplocampa cookei (Clarke) – 
Tenthredinidae 

 نشاريدبور ثمار الكرز الم

Cherry fruitworm – 
Grapholita packardi Zeller – 
Tortricidae 

 ثمار الكرز" فراشة"دودة 

Cherry leaf beetle – 
Pyrrhalta cavicollis (LeConte) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء ورق الكرز

Cherry slug, pear slug – 
Caliroa cerasi (L.); Eriocampoides 
limacina Ratz – Tenthredinidae 

 المنشاري ، دبور األجاصالكرزبور د

Chestnut timberworm – 
Melittomma sericeum (Harris) – 
Lymexylidae 

 دودة خشب الكستناء 

Chewing lice القمل القارض   

    ) Mallophagaأنظر(

Chewing mouthparts أجزاء فم قارضة 

Chewing-lapping mouthparts ة العقةأجزاء فم قارض 
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Chick bug بق الذرة أو بق الحبوب 

Chicken body louse – 
Menacanthus stramineus(Nitzsch) – 
Menoponidae 

 قمل جسم الدواجن

Chicken dung fly – 
Fannia pusio (Wiedemann) – 
Muscidae 

 ذبابة روث الدواجن

Chicken head louse – 
Cuclotogaster heterographus 
(Nitzsch) –  
Phillopteridae 

 قمل رأس الدواجن

Chigoe flea – 
Tunga penetrans (L.) – 
Tunginae –  
Pulicidae 

 برغوث تشيجو االستوائي 

Chikunguya Virus – 
Togaviridae   

  فيروس شيكونجوينا

أحــــــــد األلفافيروســــــــات، وتغــــــــذي الوبائيــــــــات فــــــــي (

إنســــان -بعــــوض-المنــــاطق الحضــــرية دورة إنســــان

كناقـــــل   Aedes aegyptiبعوضـــــة تتضـــــمن ال

ــــــــروس ــــــــة تفشــــــــي لــــــــداء .  للفي ــــــــد وصــــــــفت حال وق

شــيكونجوينا والــذي نــادرًا مــا يكــون نــاقًال لإلنســان، 

وتتميــــــز بحــــــدوث حمــــــى وطفــــــح جلــــــدي والتهــــــاب 

  ) المفاصل

Chilling  تبريد مفاجىء  

حيـــث ينهـــي فتـــرة الكمـــون فـــي بعـــض األنـــواع، إال (

  )لكمونأنه ال يعتبر إشارة بيئية لحث نهاية ا

Chilo agamamnon Bles. – 
Sugarcane stalk borer, sugarcane 
purpleline borer, rice stak borer – 
Crambidae 

 دودة القصب الصغيرة، حشرة األرز الثاقبة
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Chilo plejadellus Zincken – 
Rice stalk borer –  
Pyralidae 

 حفار ساق األرز

Chilo superssalis (Walker) – 
Purplelined borer; Asiatic rice borer – 
Pyralididae 

 الحفار ذو اإلطار القرمزي، حفار األرز اآلسيوي

Chilocorus bipustulatus L. – 
Coccinellidae –  
Coleoptera 

  أحد أنواع أبو العيد 

أحــــــد األنــــــواع المفترســــــة علــــــى الحشــــــرة القشــــــرية (

والحشــرة   Chrysomphalus ficusالســوداء 

وحشـرة  Aonidiella aurantiiرية الحمـراء القش

  )Lepidosaphes beckiiالحمضيات المحارية 

Chilocorus stigma (Say) – 
Twicestabbed lady beetle – 
Coccinellidae 

 "الطعنتين"أبو العيد ذو البقعتين 

Chilopoda   
(Myriapoda in part) –      
Centipedes –  
Myriapoda – Uniramia  

  ئفة كيلوبودا طا

ثنائيــة األرجــل ذات المائــة  –) جــزء مــن ميريــابودا(

تحــت  –فــوق طائفــة  –رجــل أو خطافيــات األرجــل 

    شعبة

Chilopoda 
(Class) 

 طائفة مفردة أزواج األرجل، ذوات المائة رجل

Chinch bug – 
Blissus leucopterus leucopterus  
(Say) – Lygaeidae 

 بقة الفراش

Chineese sugarcane leafhopper – 
Parkinsiella sp. –  
Araeopidae 

 نطاط أوراق القصب الصيني

Chinese dryinid – 
Pseudogonatopus hospes Perkins – 
Dryinidae 

 درايينيد غشائي األجنحة الصيني
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Chinese mantid – 
Tenodera aridifolia sinensis  
Saussure –  
Mantidae 

 فرس النبي الصينيني، المانتد العابد الصي

Chinese obscure scale – 
Parlatoreopsis chinensis (Marlaft) – 
Diaspididae 

 خنفساء القشرية المدرعة الصينية القاتمة

Chinese rose beetle – 
Adoretus sinicus Burmeister –  
Scarabaeidae 

 خنفساء الورد الصينية

Chionaspis americans Johnson – 
Elm scurfy scale –  
Diaspididae 

 القشرية " شجرة البق"حشرة الدردار 

Chionaspis comi Cooley – 
Dogwood scale –  
Diaspididae 

  حشرة القرانيا القشرية 

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية: القرانيا(

Chionaspis furfura (Fitch) – 
Scurfy scale –  
Diaspididae 

 "الِهْبِريَّة"رية الحشرة القش

Chionaspis pinifoliae (Fitch) – 
Pine needle scale –  
Diaspididae 

 حشرة أوراق الصنوبر القشرية المدرعة

Chipmunk  ْيدناني   الصَّ

 )سنجاب أمريكي صغير مخطط(

Chironomidae 
(Tendipedidae) – Midges – 
Culicoidea –  
Diptera 

  كيرونوميدي  فصيلة

   –الهاموش العادي  –) ديديتنديبي(

  رتبة – فوق فصيلة

Chironomus sp. – 
Rice midge –  
Chironomidae 

 هاموش األرز
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Chitin كيتين  

ـــدة التســـكر تـــدخل فـــي ( مـــادة كيميائيـــة آزوتيـــة عدي

ـــــــب الكيوتيكـــــــل  ـــــــد"تركي ـــــــات مفصـــــــلية " جلي الحيوان

 )األرجل

Chitinase إنزيم هضم الكيتين 

Chitinmicellen شبه غروي كيتين 

Chlamisinae  
(Chlamysinae, Chlamydinae) – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  تحت فصيلة كالميسيني 

  –) كالميسيني أو كالميديني(

  فصيلة –خنافس األوراق حاملة الغالف 

Chlamydatus associatus (Uhler) – 
Ragweed plant bug –  
Miridae 

  جيد بق نبات الرَّ 

  )عشبة مركبة شمال أمريكية: الرَّجيد(

Chlamydinae  
(Chlamisinae, Chlamysinae) – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  تحت فصيلة كالميديني 

  –) كالميسيني، كالميسيني(

  فصيلة –خنافس األوراق حاملة الغالف 

Chlorinated hydrocarbons ايدروكاربونية المبيدات الكلورية اله  

وهــي , وتعــرف أيضــًا بالمبيــدات الكلوريــة العضــوية(

عبــارة عــن صــف مــن المبيــدات التــي تحتــوب علــى 

. ذرات الكلــــــور المندمجــــــة فــــــي الجزيــــــئ العضــــــوي

ــــم  وتســــتخدم بشــــكل عــــام لمكافحــــة الحشــــرات والحل

ولكــــن معظــــم األشــــكال األولــــى مــــن هــــذا الصــــف 

ـــــــــــوردين .د.بســـــــــــبب دممنـــــــــــوع اســـــــــــتعمالها  ت وكل

افين وديلدرين ودايكوفول من أمثلة المبيـدات وتوكس

ـــــي  ـــــة أنتجـــــت الت ـــــدات الكلوري مبكـــــرًا والتابعـــــة للمبي

 )الهايدروكابورنية
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Chlorochroa ligata (Say) – 
Conchuela –  
Pentatomidae 

 "الرائحة اتالكريهة أو ذ"بّقة كونجوال النتنة 

Chlorochroa sayi (Stål) – 
Say stink bug –  
Pentatomidae 

 " الرائحة اتالكريهة أو ذ"بّقة سي النتنة 

Chloroperlidae – 
Green stoneflies – Setipalpia – 
Plecoptera 

  –كلوروبرليدي  فصيلة

  رتبة –تحت رتبة  –ذباب األحجار األخضر 

Chlorophorus annularis (F.) – 
Bamboo borer –  
Cerambycidae 

   حفار بامبو، حفَّار الَخْيُزران

 )نبات من فصيلة النجيليات: الَخْيُزران(

Chlorophyll  ،المادة الخضراء في النسيج النباتياليخضور 

Chloropid flies (eyeflies) ذباب العين ذباب الساق عاري الجسم ،  

ــــــْوز( يعمــــــل كناقــــــل ميكــــــانيكي لــــــداء العليقــــــي أو الَي

Yawsوالتهــــــــــــــــــــــــاب الملتحمــــــــــــــــــــــــة أو الرمــــــــــــــــــــــــد ،

Conjunctivitisبط بالتهاب الفم الحويصـلي، ويرت

Vesicular stematitis  أنظــــر -فــــي الماشــــية

Chloropidae   ( 

Chloropidae 
(Oscinidae, Titaniidae) – 
Chloropid flies – Chloropoidea – 
Diptera 

  كلوروبيدي  فصيلة

  –) أوسينيدي، تايتانييدي(

  تبةر  – فوق فصيلة -ذباب الساق عاري الجسم 

Chloropoidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –ذباب كلوروبويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Chloropsalta viridissima (Walk.)  
(Cicadatra alhageos (Kol.)) – 
Grape cicada –  
Cicadidae 

 وزواز الكروم
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Chlorotic  الشحوب اليخضوري  

فرار أو شــحوب فــي األوراق الخضــراء حــدوث اصــ(

الطبيعيـــــة وذلـــــك مـــــن جـــــراء نقـــــص فـــــي العناصـــــر 

الغذائيــــة أو المــــرض أو أي ضــــرر أو اضــــطرابات 

 )أو علة في النبات

Chokecherry leafroller – 
Sparganothis directana (Walker) – 
Tortricidae 

 "إجَّاص أو برقوق"أوراق اآلرونية " الّفة"لّفافة 

Cholestrol كوليسترول 

Choline  أحد الفيتامينات التابعة لمجموعةB  

Cholinesterase  إنزيم الكولين إستريز  

إنــزيم هـــام يوجــد فـــي العديـــد مــن الكائنـــات الحيـــة، (

 acetylcholineمثــل اإلنســان، والــذي يثــبط مــادة 

ـــــــين  ـــــــل اإلشـــــــارات العصـــــــبية ب المســـــــؤولة عـــــــن نق

وبــــدون , األعصــــاب وبــــين األعصــــاب والعضــــالت

التـي تسـمح . النشاط المالئم ألنزيم الكـولين إسـتريز

, باإلشــارات العصــبية أن تتوقــف فــي الوقــت المالئــم

  )فإن األعصاب والعضالت ال تعمل بشكل مالئم

Chordate – 
Fish, amphibians, reptiles, birds, 
mammals  

  –الحبليات شعبة 

 األسماك، البرمائيات، الزواحف، الطيور، الثدييات

Chordeurhatida – 
Diplopoda 

   –كورديوراتيدا ذوات األلف رجل  رتبة

 طائفة

Chordotonal organ عضو حس وتري مرن  

عضـــــــو حـــــــس تكـــــــون عناصـــــــره الخلويـــــــة تركيبـــــــًا (

  )مستطيًال متصًال عند كال طرفيه بجدار الجسم
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Chordotonal sensilla عضو حس داخلي أو مرن  

ــــل قــــر ( ون توجــــد داخــــل بعــــض منــــاطق الجســــم مث

االستشـعار والمالمــس واألرجــل، وتتواجـد فــي حــزم، 

وتتكــــون كـــــل حزمــــة مـــــن وحــــدات مغزليـــــة الشـــــكل 

  )scolophores or scolopidiaتسمى 

Choreutid moths فراشات الكوريوتيد   

    ) Choreutidaeأنظر(

Choreutidae –  
Choreutid moths –  
Lepidoptera 

  –كوريوتيدي  فصيلة

 رتبة  – فراشات الكوريوتيد

Choreutis pariana (Clerck) – 
Apple–and–thorn skeletonizer – 
Choreutidae 

  دودة هيكلية أوراق التفاح والزعرور 

 )شجر من الفصيلة الوردية: الزعرور(

Chorion قشرة البيضة  

غــالف خــارجي لبيضــة الحشــرة تفــرز مــن الخاليــا (

  )الحوصلية في غرفة البيضة

Choristoneura conflictana  
(Walker) – 
Large aspen tortrix –  
Tortricidae 

 الحور الرَّْجراج" فراشة"دودة 

Choristoneura fumiferana 
(Glemens) – 
Spruce budworm –  
Tortricidae 

 "البيسية أو الراتنجية"دودة براعم التنوب الفضي 

Choristoneura occidentalis  
Freeman – 
Western spruce budworm – 
Tortricidae 

" البيسـية أو الراتنجيـة"دودة براعم التنوب الفضي 

 الغربية

Choristoneura pinus Freeman – 
Jack pine budworm –  
Tortricidae 

 براعم الصنوبر الشائعة" فراشة"دودة 
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Choristoneura rosaceana (Harris) – 
Obliquebanded leafroller – 
Tortricidae 

 األوراق ذو الخطوط المائلة" الّفة"ة لفَّاف

Choroterpes – 
Leptophlebiidae  

   –ذباب مايو  كوروتربس  فصيلة

  فصيلة

Chortophaga viridifasciata  
(De Geer) – 
Greenstriped grasshopper – 
Acrididae 

 النطاط ذو الخطوط الخضراء

Christmas berry webworm – 
Cryptoblabes gnidielia (Milligère) – 
Pyralidae 

الغازلـــــة أو " تــــوت المـــــيالد"دودة عنــــب الُعلِّْيـــــق 

 الناسجة 

Chromaphis juglandicola 
(Kaltenbach) – 
Walnut aphid –  
Aphididae 

 َمّن الجوز

Chromatides كروماتيدات  

كــل كرمــوزوم مكثــف، عنــد بدايــة االنقســام الفتيلــي (

رتبطـــة عنـــد للخليـــة، يتكـــون مـــن جـــدائل مزدوجـــة م

 )أجزائها المركزية، وتسمى كل جديلة كروماتيد

Chromatomyia syngenesiae Hardy 
Chrysanthemum leafminer – 
Agromyzidae 

 أوراق األقحوان" حفار" صانع أنفاق 

Chromosomes األجسام الصبغّيةكروموزومات ،  

تركيبــــات خيطيــــة تحتــــوي علــــى الحمــــض النــــووي (

ــــــوز  وتحمــــــل شــــــفرة معظــــــم  DNAالديوكســــــي ريب

  )المعلومات الوراثي للخلية

Chronic  مزمن  

 )يتعلق بفترة زمنية طويلة أو إعادة متكررة(
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Chronic illness  مرض مزمن  

ومــــن , المـــرض الـــذي يســــتمر لفتـــرة زمنيــــة طويلـــة(

أمثلـــــة األمـــــراض المزمنـــــة التـــــي تـــــرتبط بـــــالتعرض 

لــــبعض أنــــواع المبيــــدات هــــي الســــرطان والقصــــور 

 )القصور العصبيالتنفسي و 

Chronic onset  هجوم أو تأثير مزمن  

أعــراض ســمية المبيــد التــي تظهــر أيــام أو أســابيع (

 )أو أشهر بعد التعرض الفعلي

Chronic osteomyelitis التهاب العظم والنِّقي المزمن 

Chrysalid = Chrysalis  
(pl. Chrysalids or Chrysalides) 

  ي للفراشة الطور العذري العار الخادرة، 

  )مثل عذارى أبي الدقيق(

Chrysanthemum aphid – 
Macrosiphonielia sanborni  
(Gillette) – Aphididae 

 َمّن األقحوان

Chrysanthemum flower borer – 
Lorita abornana Busck – 
Cochylidae 

 ثاقبة أزهار األقحوان

Chrysanthemum gall midge – 
Rhopalomyia chrysanthemi  
(Ahlberg) –  
Cecidomyiidae 

 ذبابة تدرن األقحوان

Chrysanthemum lace bug – 
Corythucha marmorata (Uhler) – 
Tingidae 

 بقة األقحوان المزركشة، نمر األقحوان

Chrysanthemum leafminer – 
Chromatomyia syngenesiae Hardy 
Agromyzidae 

 نأوراق األقحوا" حفار" صانع أنفاق 
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Chrysanthemum thrips – 
Thrips nigropilosus Uzel –  
Thripidae 

 تربس األقحوان

Chrysididae  
(Including Cleptidae) –  
Cuckoo wasps – Bethyloidea – 
Hymenoptera 

  كرازيديدي  فصيلة

زنابير الوقـوق أو الكوكـو أو  –) تتضمن كليبتيدي(

  رتبة – فوق فصيلة –الزنابير الزرقاء 

Chrysippus butterfly –  
Danaus chrysippus –  
Danaidae 

 العاهلأبو الدقيق 

Chrysobothris femorata (Olivier) – 
Flatheaded apple tree borer – 
Buprestidae 

 حفــــــار أشــــــجار التفــــــاح ذو الــــــرأس المنبســــــط

 "المفلطح"

Chrysobothris mali Horn – 
Pacific flat-headed apple borer – 
Buprestidae 

، "المفلطـــح"المنبســـط حفـــار الباســـفيك ذو الـــرأس 

 المنبسط حفار أشجار التفاح ذو الرأس 

Chrysobothris tranquebarica 
(Gmelin) – 
Australian pine borer –  
Buprestidae 

 حفار الصنوبر األسترالي

Chrysocharis sp.  
 

  طفيل غشائي األجنحة

ــــ( ــــة عل ــــواع الطفيلي ــــة أوراق أحــــد األن ى عــــذراء ذباب

 )Phytomyza atricornisالبازالء 

Chrysodeixis chalcites (Esper) – 
Noctuidae 

الــدودة نصــف القياســة ذات النقطتــين الــذهبيتين، 

 نصف القياسة" الطماطم"دودة البندورة 

Chrysodeixis eriosoma   
(Doubleday) – 
Green garden looper –  
Noctuidae 

ئق الخضـراء القيَّاسـة، قيَّـاس الحـدائق دودة الحدا

 الخضراء
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Chrysodiexis (Syngrapha) 
circumflexa (L.) – 
Noctuidae 

الــدودة نصــف القياســة ذات الخــط المتعــرج، دودة 

نصــــف القياســــة ذات الخــــط " الطمــــاطم"البنـــدورة 

  المتعرج

Chrysolina quadrigemina  
(Suffrian) – 
Kiamathweed beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء عشب كياماث

Chrysomela crotchi Brown – 
Aspen leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الحور

Chrysomela scripta F. – 
Cottonwood leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق القطن

Chrysomelidae – 
Leaf beetles – 
Chrysomeloidea – Coleoptera 

  –ة كرايزوميليدي فصيل

   رتبة –فوق فصيلة  – خنافس األوراق

Chrysomelinae – 
Leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة كرايزوميليني 

  فصيلة –خنافس األوراق 

Chrysomeloidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس كرايزوميلويديا 

 رتبة  –تحت رتبة البوليفاجا 

Chrysomphalus aonidum (L.)  
(ficus Ashm.) – 
Citrus black scale, Florida red scale, 
Egyptian red scale –  
Diaspididae  

حشــــرة الحمضــــيلت القشــــرية الســــوداء، النمشــــة 

 السوداء، حشرة الحمضيات القشرية السوداء 

Chrysomphalus dictyospermi  
(Morgan) – 
Western citrus red scale, 
Dictyospermum scale  – 
Diaspididae = Diaspidae 

ــــة ، حشــــرة الحمضــــيلت القشــــرية الحمــــراء الغربي

  حشرة ديكتيوسبرموم  القشرية المدرعة
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Chrysomphalus fiscus Riley – 
Black scale –  
Diaspididae 

الحشـــــرة القشـــــرية الســـــوداء، حشـــــرة الزيتـــــون 

 القشرية السوداء 

Chrysomphalus personata Comstock 
(Mycetaspis personata (Comstock) – 
Personata scale – Diaspididae 

 الحشرة القشرية البرسوناتا

Chrysomya bizziana – 
Bizziana green blowfly – 
Chrysomyinae –  
Calliphoridae 

  الذبابة البيزيانية الخضراء المخططة 

، obligatory myiasisعامـــل تدويـــد إجبـــاري (

بب التدويــد فــي الماشــية، وهنــاك حــاالت للتدويــد يســ

  )البشري

Chrysomya rufifacies (Macquart) – 
Hairy maggot blow fly – 
Calliphoridae 

 "ذو األشعار"ذبابة اللحم الُمْشِعَرة 

Chrysopa carnea Stephens,  
C. valgris Schn. – 
Common green lacewing, aphid lion – 
Chrysopidae 

 أسد الَمّن  ،أسد المّن األخضر الشائع

Chrysopa comanche Banks – 
Comanche lacewing –  
Chrysopidae 

 أسد المّن كومانج

Chrysopa oculata Say – 
Goldeneyed lacewing –  
Chrysopidae 

 أسد المّن ذو العيون الذهبية

Chrysophana placida conicola Van 
Dyke – 
Flatheaded cone borer –  
Buprestidae 

 حفار كوز الصنوبر منبسط الرأس

Chrysopidae –  
Aphid lions – Aphidoidea – 
Neuroptera 

  –فصيلة أسد الَمّن 

 رتبة  –فوق فصيلة –أسد الَمّن 
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Chrysops fuliginosus Wiedemann, 
C. obsoletus Wiedemann – 
Horse and deer fly –  
Tabanidae 

 زوبسذبابة الكري

Chrysops obsoletus Wiedemann – 
Horse and deer fly –  
Tabanidae 

 ذبابة الكريزوبس

Chrysoteuchia topiaria (Zeller) – 
Cranberry girdler –  
Pyralidae 

  "اآلس البري"ُلحائية التوت البرِّي 

 )حشرة تعيش على لحاء الشجر(

Chyromyid flies  ذباب الكيروماييد  

 )    Chyromyidaeأنظر(

Chyromyidae  
(Chyromyiidae; rare family) – 
Chyromyid flies –  
Acalyptratae – 
Diptera 

  كيرومايدي  فصيلة

ذبــاب الكيروماييــد  –) كيروماييــدي ، فصــيلة نــادرة(

–  

  تبةر  –قطاع 

Chyrsopidae – 
Common lacewings,  
green lacewings –  
Hemerobioidea – 
Neuropteran  

  –كرايزوبيدي  فصيلة

، شــــــــبكيات الحشــــــــرات شــــــــبكية األجنحــــــــة العاديــــــــة

  – األجنحة الخضراء

  رتبة –فوق فصيلة 

Cibarial and pharyngeal armatures األغلفة الواقية للتجويف الفمي والبلعوم  

Cibarium  فمـــي أمـــامي، فـــراغ الفـــم، القنـــاة " فـــراغ"تجويـــف

  الغذائية

قبــــل الفمــــي، يقــــع بــــين الفــــراغ األمــــامي للتجويــــف (

  )قاعدة اللسان وأسفل الدرقة

Cicada killer – 
Sphecius speciosus (Drury) – 
Sphecidae 

 السيكادا الدبابير قاتلة 
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Cicada killers, mud daubers, and 
ant and sand wasps 

 ودبـابيرالطينية،  الدبابيرقاتلة السيكادا،  الدبابير

  النمل والرمل 

 )Sphecidae و Goryfini أنظر(

Cicadas  حشرات السيكادا  

 )   Cicadidaeأنظر (

Cicadellidae  
(Jassidae) – 
Leafhoppers – Homoptera – 
Hemiptera 

  سيكاديليدي  فصيلة

  –األوراق " قافزات" نطاطات  –) جاسيدي(

  رتبة –تحت رتبة 

Cicadellinae  
(Telligellinae, Tettigoniellinae; 
including Evacanthinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق سيكاديلليني 

  تيللجيلليني، تيتيجونيلليني، وتتضمن (

  فصيلة -) إفاكانثيني

Cicadetra alhageos (Kol.),  
C. glycyrrhizae Kol., C. ochreata 
Melicher – 
Grape cicada – Cicadidae 

 وزواز الكروم

Cicadidae – 
Cicadas – Cicadoidea –  
Homoptera – 
Hemiptera 

  –سيكاديدي  فصيلة

   – فوق فصيلة –حشرات السيكادا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Cicadoidea – 
Auchenorrhyncha –  
Homoptera – Hemiptera 

   -سيكادويديا  نطاطات األوراقفوق فصيلة 

 رتبة   –تحت رتبة  – مجموعة

Cicindelidae – 
Tiger beetles –  
Adephaga –  
Coleoptera 

  –فصيلة سيسينديليدي 

  رتبة  –تحت رتبة  –خنافس المفترسة 

Cigar casebearer حامل الكيس السيجاري 
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Cigarette beetle –  
Lasioderma serricirne (F.) – 
Anobiidae 

 خنفساء السجائر أو السيجار

Ciidae 
(Cisidae, Cioidae) – 
Minute tree-fungus beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  سييدي  فصيلة

   –) سايسيدي، سيويدي(

  –خنافس عفن األشجار الدقيقة 

  رتبة –فوق فصيلة 

Cimberinae  
(Nemonychidae, Rhinomacerinae) – 
Pine-flower snout beetles – 
Curculionidae 

  تحت فصيلة سيمبيريني 

الصــنوبر  خنــافس –) نيمونيكيــدي، راينوماســيريني(

  فصيلة  -ذات المنقار 

Cimbex americans Leach – 
Elm sawfly – Cimbicidae 

 دبور شجر الدردار

Cimbex quadrimaculatus (Muller) – 
Almond sawfly –  
Cimbicidae 

 منشارياللوز الدبور 

Cimbicid sawflies  زنابير السمبيسيد  

 )Cimbicidaeأنظر (

Cimbicidae 
(Clavellariidae) –  
Cimbicid sawflies –  
Tenthredinoidea – Hymenoptera 

  سيمبيسيدي  فصيلة

   –زنابير السمبيسيد  –) كالفيالرييدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Cimex lectularius L. – 
Bed bug – Cimicidae 

 بق الفراش

Cimicidae  
(Acanthiidae, Clinocoridae) –  
Bed bugs – Geocorizae –   
Heteroptera – Hemiptera 

  سيميسيدي  فصيلة

 – بــــــــق الفــــــــراش –) أكانثييــــــــدي، كالينوكوريــــــــدي(

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Cinara atlantica (Wilson) – 
Carolina conifer aphid –  
Aphididae 

 َمّن الصنوبر الكاروليني



 

270

Cinara fomacula Hoftes – 
Green spruce aphid –  
Aphididae 

 األخضر" البيسية"ّن التنوب الفضي مَ 

Cinara laricis (Walker) – 
Larch aphid –  
Aphididae 

ــــس  ــــّن الالَرْك شــــجر مــــن : األرزيــــة" (األرزيــــة"َم

 )الفصيلة الصنوبرية

Cinara strobi (Fitch) – 
White pine aphid –  
Aphididae 

 َمّن الصنوبر األبيض

Cinereous cockroach – 
Nauphoeta cinerea (Olivier) – 
Blaberidae 

 الرماديّ صرصور ال

Cingilia catenaria (Drury) – 
Chainspotted geometer – 
Geometridae 

 "المسلسلة"البقع المترابطة ياسية ذات الدودة الق

Cinnabar moth – 
Tyria jacobaeae (L.) –  
Arctiidae 

 الفراشة الحمراء الزاهية

Cinygma – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae  

  –جنس ذباب مايو سانيجما

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Cinygmula – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae  

  –جنس ذباب مايو سانيجميوال 

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Cioidae  
(Ciidae, Cisidae) – 
Minute tree-fungus beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  سيويدي  فصيلة

خنـــــافس عفـــــن األشـــــجار  –) دي، سايســـــيديســـــيي(

  –الدقيقة 

  رتبة –فوق فصيلة 
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Circadian rhythm نشاط إيقاعي يومي  

المنــتظم والمتــزامن مــع الفيزيولــوجي  نشــاط الحشــرة(

التغيـــرات المنتظمـــة فـــي البيئـــة الخارجيـــة، ويحـــدث 

بعــد اســتبعاد  ســاعة 24فــي شــكل إيقــاع دوري كــل 

 )كل اإلشارات البيئية

Circular key مفتاح تصنيفي دائري 

Circular muscles العضالت الدائرية  

 )وتلتف أليافها العضلية حول المعي األمامي(

Circular-seamed flies أو الــــذباب دائــــرات الــــذباب ذو االنشــــقاق الــــدائري

   الدروز

 )     Cyclorrhaphaأنظر(

Circulation دورة الدم  

Circulatory system جهاز الدوران 

Circulifer tenellus (Baker) – 
Beet leafhopper – Cicadellidae 

 "بنجر السكر"نطاط الشوندر السكري 

Circumantennal suture درز محيط بقرن االستشعار 

Circumocular suture درز محيط بالعيون الكبيرة 

Circumoesophageal commissure, 
circumoesophageal connectives 

  عصبي حول مريئي "موصل" رباط

أربطة عصبية بين المخ والحبـل العصـبي البطنـي (

 )تحيط بالمعي األمامي

Cisidae  
(Ciidae, Cioidae) – 
Minute tree-fungus beetles – 
Cucujoidea – Coleoptera 

  سايسيدي  فصيلة

خنــــــافس عفــــــن األشــــــجار  –) ســــــييدي، ســــــايويدي(

  رتبة –فوق فصيلة  –الدقيقة 
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Cistelidae  
(Alleculidae) –  
Comb-clawed beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  سيستيليدي  فصيلة

   – الخنافس مشطية المخالب –) أليكيوليدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Cisterna حوصلة  

ــًا ( ــًا أنبوبي تركيــب مغلــق محــدد بأغشــية يكــون أحيان

 )كيسي الشكل

Citheronia regalis (F.) – 
Regal moth – Saturniidae 

 "الضخمة"الفراشة الملكية 

Citheronidae 
Royal moths – Bombycoidea – 
Lepidoptera 

  –سيثيرونيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الفراشات الملكية 

Citheroniinae – 
Royal moths – Saturniidae –  
Lepidoptera 

  –سيثيرونييني فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –الفراش الملكي 

Citricola scale – 
Coccus pseudomagno-tiarum 
(Kuwana) – Coccidae 

 حشرة سيتريكوال القشرية الرخوة

Citrus black scale, Florida red scale, 
Egyptian red scale – 
Chrysomphalus aonidum (L.)     
(= ficus Ash.) – Diaspididae  

 حشرة الحمضيلت القشرية السوداء 

Citrus blackfly – 
Aleurocanthus woglumi Ashby – 
Aleyrodidae 

 السوداء" الموالح"ذبابة الحمضيات 

Citrus flower bug – 
Dinocontus cruntatus (Brulle) – 
Tingidae 

 " الموالح"بقة أزهار الحمضيات 

Citrus flower moth – 
Prays citri Mill. –  
Yponomeutidae  

 "الموالح"الحمضيات  فراشة أزهار
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Citrus leafminer – 
Phyllocnistis citrella Stainton – 
Gracillariidae 

 صانع أنفاق أوراق الحمضيات

Citrus mealybug – 
Pseudococcus calceolariae (Maskell), 
P. citri (Risso) – 
Pseudococcidae 

  الدقيقي" الموالح"بّق الحمضيات 

Citrus purple scale – 
Lepidosaphes beckii (Newman) – 
Diaspididae  

، األرجوانيــة القشــرية" المــوالح"حشــرة الحمضــيات 

 النمشة القشرية األرجوانية

Citrus root weevil – 
Pachnaeus litus (Germar) – 
Curculionidae 

 "الموالح"سوسة جذور الحمضيات 

Citrus snow scale – 
Unaspis citri (Comstock) – 
Diaspididae 

حشــــرة الحمضــــيات الثلجيــــة القشــــرية المســــلحة 

 "المدرعة"

Citrus swallowtail –  
Papilio xuthus L. –  
Papilionidae 

 مذنب األجنحة " الموالح"أبو الدقيق الحمضيات 

Citrus thrips – 
Siertothrips citri (Moulton) – 
Thripidae 

 "الموالح"تربس الحمضيات 

Citrus whitefly – 
Aleurotrachilus citri Prisiner & Hosni, 
Dialeurodes citri (Ashmead)  –
Aleyrodidae 

 البيضاء" الموالح"ذبابة الحمضيات 

Cixiid  planthoppers  قافزات النباتات سكسييد  

    )Cixiidaeأنظر (

Cixiidae – 
Cixiid planthoppers –  
Fulgoroidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  –سيكسييدي  فصيلة

   –قافزات النباتات سكسييد 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة
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Clade كليد  

  )مجموعة أنواع منحدرة من أصل واحد(

Cladius difformis (Panzer) – 
Bristly roseslug – Tenthredinidae 

 "الُهْلِبيَّة أو الَكثَّة"اليرقانة المحمرَّة الخشنة 

Clambidae – 
Fringed-winged beetles – 
Dascilloidea –  
Coleoptera 

  –كالمبيدي  فصيلة

   –الخنافس ذات األجنحة الهدبية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Clasper مقبض 

Class صف  

وتحتـــوي علـــى مجموعـــة " طائفـــة"يســـميها الـــبعض (

  )من الرتب المتشابهة ذات القرابة

Class 1 disposal site األول  مكان التخلص من فضالت الصف  

مكـــان للـــتخلص مـــن المـــواد الســـامة والخطـــرة مثـــل (

 )المبيدات والفضالت الملوثة بالمبيدات

Class 2 disposal site  مكان التخلص من فضالت الصف الثاني  

مكــــان للــــتخلص مــــن المــــواد غيــــر الســــامة وغيــــر (

  )الخطرة مثل الفضالت المنزلية والتجارية

Classical biological control  كافحة الحيوية التقليدية الم  

طريقة لمكافحة آفة تسـتخدم فيهـا األعـداء الحيويـة (

وتوجــــــــه نحــــــــو اآلفــــــــات غيــــــــر المحليــــــــة للمنطقــــــــة 

وتتــدخل المكافحــة الحيويــة التقليديــة فــي . الجغرافيــة

إيجــــاد مــــأوى محلــــي لآلفــــة الدخيلــــة وٕايجــــاد عــــدو 

حيوي مالئم والذي يمكـن اسـتيراده وتربيتـه وٕاطالقـه 

 )ة حيث يتم تأسيس اآلفة ضمنهاداخل المنطق

Classical model نموذج تقليدي 
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Classified oils  زيوت مصنفة  

زيـــوت رش ذات صـــفة التقطيـــر ومعرفـــة مـــن قبـــل (

نظـــام التصــــنيف فــــي كاليفورنيــــا والــــذي تطــــور فــــي 

من قبل رالف سـميث مـن جامعـة كاليفورنيـا  1925

 )ريفرسايد –

Clastoptera achatina Germar – 
Pecan spittlebug –  
Cercopidae 

 بقة البقان األمريكي ذو البصاق

Clastoptera obtusa (Say) – 
Alder spittlebug –  
Cercopidae 

 بقة الحور الرومي ذو البصاق

Clastoptera proteus Fitch – 
Dogwood spiftlebug –  
Cercopidae 

 بقة القرانيا ذو البصاق

Clastoptera saintcyri Provancher 
Heath spittlebug –  
Cercopidae 

 بقة نبات الَخَلْنج ذو البصاق

Clastoptera xanthocephala  
Germar – 
Sunflower spittlebug –  
Cercopidae 

 الشمس ذو البصاق"عباد"زهرة بقة 

Claval suture درز الكالفوس، الدرز الصولجاني  

درز الجنـــــاح األمـــــامي الــــــذي يفصـــــل الكالفــــــوس (

clavus  مـــــن القوريـــــوم  corium كمـــــا فـــــي ،

  )الحشرات نصفية األجنحة

Claval vein عرق الكالفوس  

عـــرق الكالفـــوس فـــي الحشـــرات نصـــفية األجنحـــة (

  )ومتشابهة األجنحة
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Clavate صولجاني  

يتضخم تدريجيًا في اتجاه القمة ليشكل صـولجانًا، (

  )كما في قرن االستشعار الصولجاني

Clavellarid  sawflies زنابير الكالفيالريد   

    ) Clavellariidaeأنظر(

Clavellariidae  
(Cimbicidae) – Clavellarid sawflies – 
Tenthredinoidea –  
Hymenoptera 

  كالفيالرييدي  فصيلة

فوق فصيلة  –زنابير الكالفيالريد  –) سيمبيسيدي(

  رتبة –

Clavola or flagellum  سوط  

 pedicelر يلـي الشـمروخ جزء من قـرن االستشـعا(

مــن طرفــه البعيــد، ويختلــف فــي شــكله وتعقيلــه فــي 

  )الحشرات المختلفة

Clavus كالفوس، صولجان  

الجـــزء الخلفـــي البيضـــاوي أو المثلثـــي مـــن الجنـــاح (

األمــــــامي، كمــــــا فــــــي الحشــــــرات نصــــــفية األجنحــــــة 

  )ومتشابهة األجنحة

Claw مخلب 

Claybacked cutworm – 
Agrotis gladiaria Morrison – 
Noctuidae 

ذو الخلفيــــة طينيــــة " القاطعــــة"الــــدودة القارضــــة 

 اللون

Claycolored billbug – 
Sphenophorus aequalis aequalis 
Gyllenhal – Curculionidae 

 البقة المنقارية ذو اللون الطيني

Claycolored leaf beetle – 
Anomoea laticlavia (Forster) – 
Chrysomeliodae 

 اللون" وحلية"فساء األوراق طينية خن
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Cleaning leg رجل تنظيف  

Clear cutting إزالة األشجار  

قطع األشجار في منطقة معينة بغض النظر عـن (

  )أنواعها أو أحجامها أو عمرها

Clear lake gnat – 
Chaoborus astictopus Dyar & 
Shannon – Chaoboridae 

 هاموش البحيرات الشفَّاف

Clearwing جناح شفاف 

Clearwing moths  الفراشات رائقة األجنحة  

 )Sesiidaeأنظر (

Clearwinged fruit stem borer – 
Synanthedon myopiformisBorkm. – 
Sesiidae 

 رائقة األجنحة" الحلويات"حفار ساق الفاكهة 

Clearwinged grasshopper – 
Camnula pellucida (Scudder) – 
Acrididae 

 طاط رائق األجنحةالن

Clearwinged moths – 
Aegeriida –  
Lepidoptera 

   –فراشات رائقة األجنحة 

 رتبة  – فصيلة

Cleavage تفلج، انشطار  

Cleavage center أو االنشطار مركز االنقسام 

Cleavage nuclei أنوية االنقسام 

Cleft شق، مشقوق  

Clegs  
(see Tabanidae) 

  ذباب الُنَعر 

  )نظر فصيلة تابانيديأ(
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Clematis blister beetle – 
Epicauta cinerea (Forster) – 
Meloidae 

 خنفساء الياسمين البري الملهبة

Cleogenal suture درز أو حز يفصل بين الدرقة والخد  

Cleoninae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس كليونيني 

  فصيلة

Cleptoparasite  ومؤن نوع آخرنوع يستعمل عش  

  )كما في النحل المتطفل السارق(

Cleptoparasitism تطفل سارق 

Cleptoxeni سارق العذراء 

Cleridae  
(Including Corynetidae,  
Korynetidae) –  
Checkered beetles – 
Cleroidea – Coleoptera 

  كليريدي  فصيلة

خنافس رقعـة  –) ورينيتيدي، كتتضمن كورينيتيدي(

ج، خنــافس العظــام، وخنــافس لحــم الخنزيــر الشــطرن

 رتبة  – فوق فصيلة –

Cleroidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس كليرويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Click beetle خنفساء مطقطقة 

Click beetles, wireworms – 
Elateridae 

   –الخنافس الفرقعية أو الديدان السلكية 

  فصيلة

Clidemia leafroller – 
Blepharomastix ebulealis (Guenée) – 
Pyralidae 

 أوراق الكالديميا" حفَّار"لفافة أوراق 

Clidemia thrips – 
Liothrips urichi Karny – 
Phlaeothripidae 

 تربس كالديميا 
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Climatic factor عامل مناخي  

 )عامل يؤثر على بيولوجية وسلوك الكائن الحي(

Climax community مجتمع ذو صورة مثالية، مجتمع الذروة  

 مجتمع نـاتج فـي المراحـل المتـأخرة مـن التعاقـب و(

ــــى االســــتمرار والتواجــــد المســــتمر  ــــدرة عل ــــك الق يمتل

لفتــرات زمنيــة طويلــة تحــت ظــروف مناخيــة وبيئيــة 

  )معينة

Climograph منحنى بياني جوي 

Cline  ر يطلـــق علـــى الجماعـــات التـــي تحمـــل صـــفة التغيـــ

التــــدريجي فــــي الصــــفات الشــــكلية أو الوظائفيــــة أو 

صـــفات المجموعـــات فـــي منطقـــة  تغيـــر، أو البيئيـــة

  معينة، ويرتبط هذا بتغير خواص البيئة

Clinging leg رجل تعلق  

Clinocoridae  
(Acanthiidae Cimicidae) –  
Bed bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  كلينوكوريدي  فصيلة

مجموعـة  – بـق الفـراش –) أكانثييدي، سيميسيدي(

–  

  رتبة –تحت رتبة 

Clinodiplosis oleisuga Targ. – 
Olive twig midge, Olive stem  
bark fly –  
Cecidomyidae 

 ذبابة قلف أغصان الزيتون

Clinodiplosis rhododendri (Felt) – 
Rhododendron gall midge – 
Cecidomyiidae 

  رن الوردية هاموش تد

جــــــنس جنبــــــات مــــــن نباتــــــات الفصــــــيلة : الورديــــــة(

 )الخلنجية

Clip قابض 
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Clip type نوع قابض  

Clippate wing coupling بك القابض ألجنحة الحشراتشجهاز ال  

يوجـــد فـــي حشـــرات رتبـــة نصـــفية األجنحـــة، حيـــث (

ـــــي تضـــــخم  ـــــاح الخلف ـــــة للجن ـــــة األمامي نجـــــد أنللحاف

وجــه علــى الوجــه كيتينــي يشــبك مــع نتــوء كيتينــي م

 ) السفلي في القسم السميك من الجناح األمامي

Clivina impressifrons LeConte – 
Slender seedcorn beetle – 
Carabidae 

 "الرفيعة"خنفساء بذور الذرة النحيفة 

Cloaca َمْذَرق، َمْجَمع  

كـــل مـــن الشـــرج والفتحـــة يوجـــد فيهـــا غرفـــة عامـــة (

  )التناسلية

Cloeon – 
Baetiscidae 

   –جنس ذباب مايو كلويون 

   فصيلة

Clone كلون  

كــل النســل النــاتج مــن تكــاثر ال جنســي لفــرد واحــد (

  )نشأ عن تكاثر جنسي

Clorophorus varius F. – 
Grape stem borer – Cerambycidae 

 حفار ساق العنب

Closed cell خلية مغلقة أو مقفلة  

خليــة فــي جنــاح الحشــرة محاطــة مــن كــل الجوانــب (

  )بعروق وال تصل إلى حافة الجناح

Closed coxal cavity  تجويف حرقفي مغلق  

تجويق محاط من الخلف بصليبة من نفـس العقلـة (

  )الصدرية، كما في الحشرات غمدية األجنحة
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Closed mixing system  نظام المزج المغلق للمبيدات  

ن أجــل قيــاس ونقــل المبيــدات مــن أداة تســتخدم مــ(

وتقلـــل أنظمـــة . عبواتهـــا األصـــلية إلـــى خـــزان الـــرش

ـــات التعـــرض للمبيـــدات  المـــزج المغلـــق مـــن إحتمالي

ويجب استخدام أنظمـة المـزج المغلـق عنـد . المركزة

 )ية تتبع المبيدات من الفئة األولىئايمزج مواد كيم

Closed tracheal system الجهاز القصبي المغلق  

Close-packed muscle العضالت المتراصة 

Closer muscle أو قافلة عضلة غالقة  

Close-wings or grass moths ذوات األجنحة الملتصقة أو فراشات العشب   

 )    Crambinaeأنظر (

Closing apparatus جهاز اإلقفال  

جهــاز قفــل وفــتح الثغــر التنفســي، يكــون عملــه فــي (

مام فـــــي نهايتـــــه شــــفة الـــــدهليز أو عـــــن طريـــــق صـــــ

  )الداخلية

Closing bow قوس اإلقفال  

شـــفة داخليـــة قويـــة مرنـــة لجهـــاز إقفـــال الثغـــر فـــي (

  )اتجاه مقابل للصمام

Clothes moths فراش المالبس   

 ) Tineidaeأنظر(

Clouded plant bug – 
Neurocolpus nubilus (Say) –  
Miridae 

 بقة النبات الشاحبة
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Clouded sulfur – 
Colias philodice Godart –  
Pieridae 

 "الُمْعتم"أبو دقيق الكبريتي القاتم 

Clouded yellow –  
Colias croccus Fourc. (edusa F.) –  
Pieridae 

 األصفر “الفصة”أبو دقيق البرسيم 

Cloudywinged whitefly – 
Dialeurodes citrifolii (Morgan) – 
Aleyrodidae 

 جنحة الشاحبةالذبابة البيضاء ذو األ

Clover aphid – 
Nearctaphis bakeri (Cowen) – 
Aphididae 

 َمّن البرسيم

Clover aphid parasite – 
Aphelinus lapisligni Howard –  
Encyrtidae 

 طفيل َمّن البرسيم

Clover cutworm – 
Discestra trifolii (Hufnagel) – 
Noctuidae 

 "القاطعة"دودة البرسيم القارضة 

Clover grasshopper, alfalfa 
grasshopper – 
Euprepocnemis plorans (Charp.) – 
Acrididae 

  "الفصة"، نطاط البرسيم الحجازي نطاط البرسيم

Clover hayworm – 
Hypsopygia costalis (F.) –  
Pyralidae 

  البرسيم، يرقة دريس البرسيم " تبن"دودة قّش 

 )ستخدم كعلفقش أو حشيش مجفف ي: الدريس(

Clover head caterpillar – 
Grapholita interstinctana 
(Clemens) –  
Tortricidae 

 قمم البرسيميسروع 

Clover head weevil – 
Hypera meles (F.) –  
Curculionidae 

 سوسة قمم البرسيم
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Clover leaf  midge – 
Dasineura trifolii (Loew) – 
Cecidomyiidae 

 ق البرسيمذبابة أورا

Clover leaf  weevil – 
Hypera punctata (F.) –  
Curculionidae 

 سوسة ورق البرسيم 

Clover leafhopper – 
Aceratagallia sanguinolenta 
(Provancher) – Cicadellidae 

 نطاط أوراق  البرسيم

Clover looper – 
Caenurgina crassiuscula (Haworth) – 
Noctuidae 

  برسيم القيَّاسة، قيَّاس البرسيم دودة ال

Clover root borer – 
Hylastinus obscurus (Marsham) – 
Scolytidae 

 حفار جذور البرسيم

Clover root curculio – 
Sitona hispidulus (F.) –  
Curculionidae 

 سوسة جذور البرسيم 

Clover seed chalcid – 
Bruchophagus platyptera (Walker) –  
Eurytomidae 

 جالسيد بذور البرسيم

Clover seed midge – 
Dasineura leguminicola (Lintner) – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة بذور البرسيم

Clover seed weevil – 
Tychius picirostris (F.) – 
Curculionidae 

 سوسة بذور البرسيم

Clover stem borer – 
Languria mozardi Latreille – 
Languriidae 

 حفار ساق البرسيم

Clover weevils  سوس البرسيم  

  )    Hyperinaeأنظر (
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Clubbed  صولجاني  

الجــــزء أو العقــــل الطرفيــــة منتفخــــة أو متضــــخمة، (

 )كما في قرن االستشعار الصولجاني

Clumped  ،متجمعمتكتل 

Clumped distribution  توزيع متكتل  

فـي الطبيعـة،  توزيع تتبعه معظم عشائر الحشـرات(

حيــث توجــد متكتلــة او مجتمعــة فــي منــاطق معينــة 

تبعــًا لوصــولها إلــى المنطقــة واســتمرار تكاثرهــا فــي 

 )البقعة المعينة

Clusiid flies 
 
 

  ذباب الكالسييد 

 )    Clusiidaeأنظر(

Clusiidae  
(Clusiodidae, Heteroneuridae) – 
Clusiid flies – Acalyptratae – 
Diptera 

  كالسييدي  ةفصيل

  –) كالسيوديدي، هيتيرونيوريدي(

  تبةر  –قطاع  –ذباب الكالسييد 

Clusiodid flies  ذباب الكالسيوديد  

 )    Clusiodidaeأنظر(

Clusiodidae  
(Clusiidae, Heteroneuridae) – 
Clusiodid flies – Acalyptratae – 
Diptera 

  كالسيوديدي  فصيلة

ذبــاب الكالســيوديد  -) كالســييدي، هيتيرونيوريــدي(

 تبة ر  –قطاع  –

Cluster fly – 
Pollenia rudis (F.) – Calliphoridae 

 الذبابة المتجمعة

Clypeo-frontal suture درز درقي جبهي 

Clypeo-labral suture درز درقي شفوي  

 )درز يصل الشفة العليا بالدرقة(
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Clypeo-lateral suture درز درقي جانبي  

Clypeus رقةد  

المساحة الجبهية من الجمجمـة الواقعـة قبـل الشـفة (

العليـــا مباشـــرة، وتنفصـــل عـــن الجبهـــة بالـــدرز فـــوق 

الفمـــي ويتصـــل بهـــا مـــن الـــداخل العضـــلة الموســـعة 

  )للفراغ الفمي األمامي

Clytoleptus albofasciatus    (Laporte 
& Gory) – 
Grape trunk borer – Cerambycidae 

 نبالع" ساق"حفار جذع 

Clytrinae – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة كليتريني

  فصيلة –خنافس األوراق حاملة  الغالف 

Cnephasia linophagana Rebe – 
Flax bollworm –  
Tortricidae 

 دودة ثمار الكتان

Cnephasia longana (Haworth) – 
Omnivorous leaftier –  
Tortricidae 

 طاوية األوراق الكانسة

Cnephia pecauarum – 
Simuliidae –  
Diptera  

   الذبابة السوداء كنيفيا

  ) تسبب موت الماشيةذبابة (

Cnephia pecuarum (Riley) – 
Southern buffalo gnat –  
Simuliidae 

 الجنوبي" بوفالو"هاموش الجاموس 

Cnidocampa flavescens (Walker) – 
Oriental moth –  
Limacodidae 

 الشرقية " الفراشة"الدودة 

Coadaptation تكيف مشترك  

  )تطور صفات نوعين أو أكثر لتبادل المزايا(
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Coagulation تجلط، عملية التخثر  

Coalescent effect  فعل أو تأثير مندمج  

فعل تـأثير مميـز وظـاهر عنـدما ينـدمج مبيـدين أو (

 )أكثر ذات أفعال تأثير مختلفة

Coarctate larva  يرقة أو يرقانة مستورة  

يرقـــة تشـــبه إلـــى حـــد مـــا كـــيس عـــذارى الـــذباب وال (

ــــى  ــــل يبق ــــًا ب ــــد الطــــور الســــابق كلي ينســــلخ فيهــــا جل

متصًال بـالجزء الخلفـي مـن الجسـم، كمـا فـي بعـض 

  )الحشرات غمدية األجنحة

Coarctate pupa عذراء مستورة  

ر عــــذراء محبوســــة داخــــل الجليــــد المتصــــلب للعمــــ(

اليرقـــــي األخيـــــر، كمـــــا فـــــي بعـــــض الحشـــــرات ذات 

  )الجناحين

Coated vesicles الحويصالت المغطاة  

، التــي pinocytosisأنــواع خاصــة مــن البلعمــة، (

تؤخذ داخل الخاليا، وتتحرك هذه الحويصـالت فـي 

اتجـــاه ســـطح الغشـــاء البالزمـــي وتـــذيب الجـــدار أو 

تجعلــــه رقيقــــًا بحيــــث يســــمح بنفــــاذ محتوياتهــــا إلــــى 

 ) لجانب اآلخر من الغشاءا

Coccidae  
(Lecaniidae) – 
Soft scales, wax scales, tortoise  
scales – Coccoidea – 
Homoptera –  
Hemiptera 

  كوكسيدي  فصيلة

  الحشرات القشرية اللينة  –) ليكانييدي(

  –والقشرية الشمعية 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Coccidiasina دياسينا أو الكروياتتحت صف كوكسي  
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Coccinella septempunctata L. – 
Seven spot ladybird beetle –  
Coccinellidae 

 ذات السبع نقط" الدعسوقة"خنفساء أبو العيد 

Coccinella transversoguttata 
richardsoni  Brown – 
Transverse lady beetle – 
Coccinellidae 

 أبو العيد الشفَّاف

Coccinella undecimpunctata L. – 
Eleven-spotted ladybird beetle – 
Coccinellidae 

ذات اإلحدى عشـر " الدعسوقة"خنفساء أبو العيد 

 نقطة

Coccinellidae –  
Lady beetles – Cucujoidea – 
Coleoptera 

  –نيلليدي يفصيلة كوكس

 –فـوق فصـيلة  –خنافس أبو العيد أو الدعسـوقات 

 رتبة

Coccoidea – 
Scale insects – Sternorrhycha – 
Homoptera –  
Hemiptera 

   –فوق فصيلة كوكسويديا

   –مجموعة  –الحشرات القشرية 

 رتبة  –تحت رتبة 

Coccotorus hirsutus Bruner – 
Wild cherry weevil – Curculionidae 

 سوسة الكرز البري

Coccotorus scutellaris (LeConte) – 
Plum gouger –  
Curculionidae 

 الُمَظفَّرة" البرقوق"سوسة الخوخ 

Coccotrypes dactiliperda (Fab.) – 
Date stone beetle –  
Scolytidae 

  خنفساء أو ثاقبة نواة التمر

Coccus hesperidum L. –  
Brown soft scale –  
Coccidae  

 الرخوة الحشرة القشرية البنية

Coccus longulus (Douglas) – 
Long brown scale –  
Coccidae 

 الحشرة القشرية البنية الطويلة الرخوة
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Coccus pseudomagnotiarum 
(Kuwana) – 
Citricola scale –  
Coccidae 

 حشرة سيتريكوال القشرية الرخوة

Coccus viridis (Green) – 
Green scale – Coccidae 

 الحشرة القشرية الخضراء 

Cochineal insect – 
Dactylopius coccus Costa – 
Dactylopiidae 

  ، حشرة الِقْرِمز، الحشرة القرمزية شينيلحشرة الكو 

 )صبغ أحمر فاتح: القرمز(

Cochliomyia hominivorax 
(Coquerel)  
(= Callitrga americana) – 
Screw blowfly, screwworm – 
Chrysomyinae – 
Calliphoridae 

الحلزونيـــة أو الـــدارة، الـــدودة الذبابـــة الحلزونيـــة، 

  الثَّاقبة، الحافرة، أو الُمَظفَّرة

، obligatory myiasisعامـــل تدويـــد إجبـــاري (

تهــاجم اإلنســان، ويمكــن أن تــؤدي اإلصــابات غيــر 

 )المعالجة إلى الوفاة

Cochliomyia macellaria (F.) – 
Secondary screwworm – 
Calliphoridae 

 الثانوية" الحافرة" الثَّاقبة

Cochylid moths – 
Cochylidae (Conchylidae, 
Phaloniidae) – Torticoidea – 
Lepidoptera 

  –الديدان الناسجة 

فـوق  –) ، فالونييـديشـيليديكون( كوسيليدي فصيلة

  رتبة – فصيلة

Cochylidae  
(Conchylidae, Phaloniidae) – 
Webworms or  cochylid moths – 
Torticoidea –  
Lepidoptera 

   كوسيليدي فصيلة

  –) ، فالونييديشيليديكون(

فــــــوق  –الديــــــدان الناســــــجة أو فراشــــــات الكوكيليــــــد 

 رتبة  – فصيلة

Cochylis hospes Walsingham – 
Banded sunflower moth – 
Cochylidae 

 الشمس المخططة"عباد"زهرة فراشة 
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Cockle weevil – 
Rhodobaenus quinquedecimpunctatus 
(Say) –  
Curculionidae 

  سوسة كوكل 

 )عشب نام في حقول القمح: كوكل(

Cockroach wasps زنابير الصراصير   

  )Ampulicinaeأنظر (

Cockroaches –  
Blattidae –  
Dictyoptera 

  –الصراصير 

 رتبة -فصيلة 

Cockroaches and mantids  المانتــــد المفتــــرس، " المانتــــد العابــــدالصراصــــير و

    )Dictyopteraأنظر ( "فرس النبي

Coco bug – 
Distanitiella theobroma Distant, 
Seblbergella singularis Hag. – 
Miridae 

 بق الكاكاو

Coco thrips, redbanded thrips – 
Selenothrips rabrocinctus (Giard) – 
Thripidae 

ذو "، التــــربس المخطــــط األحمــــر الكاكــــاوتــــربس 

 "الخطوط الحمراء

Coconase إلنزيم المحلل للشرنقةا  

Coconut leafminer – 
Agonoxena argaula Meyrick – 
Agronoxenidae 

 أوراق جوز الهند" حفار"صانع أنفاق 

Coconut leafroller – 
Hedylepta blackbumi (Butler) – 
Pyralidae 

 لفافة أوراق جوز الهند

Coconut mealybug – 
Nipaecoccus nipae (Maskell) – 
Pseudococcidae 

 بق جوز الهند الدقيقي

Coconut scale – 
Aspidiotus destructor Signoret – 
Diaspididae 

 حشرة جوز الهند القشرية المدرعة
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Cocoon شرنقة  

كــــيس مصــــنوع مــــن الحريــــر كليــــًا أو جزئيــــًا، يــــتم (

  )داخله التعذير وتتكون فيه العذراء

Codling moth – 
Cydia (Laspeyrsia, Carpocapsa) 
pomonella (L.) –  
Tortricidae 

 ثمار التفاح  "فراشة"دودة 

Coefficient relationship معامل القرابة  

 )قسم من الجينات المشتركة بين األخوة(

Coelenterate – 
Jellyfish, hydroids, corals, sea 
anemones 

  –الجوفمعويات 

ائق الحيوانــات الهالميــة، الهــدريات، المرجــان، وشــق

 البحر

Coelidiinae  
(Jassinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق كوليدييني 

  فصيلة -) جاسيني(

Coeloconic sensillae شعيرات مخروطية التجويف  

Coelom sacs أكياس جوفية أو سيلومية 

Coelomic cavities التجاويف الجسمية  

Coelopa frigida (F.) – 
Frigida seaweed fly –  
Coelopidae  

 ذبابة الحشائش فريجيدا

Coelophora inaequalis (F.) – 
Common Australian lady beetle – 
Coccinellidae 

 أبو العيد األسترالي الشائع

Coelophora pupillata (Swartz) – 
Tenspotted lady beetle – 
Coccinellidae 

 أبو العيد ذو النقاط العشرة
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Coelopidae 
(Phycodromidae) –  
Seaweed flies – 
Sciomyzoidea –  
Diptera 

  كولوبيدي  فصيلة

   –) فيكودروميدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب حشائش البحر 

Coenagrionidae  
(Coenagriidae, Agrionidae) – 
Narrow-winged damselilies – 
Zygoptera –  
Odonata 

  كوناجريونيدي  فصيلة

الرعاشـــــــــات ذات  –) يـــــــــدي، أجريونيـــــــــديكوناجري(

  –األجنحة الضيقة 

  رتبة -تحت رتبة 

Coevolution تطور مشترك  

تطـــور صـــفات وراثيـــة فـــي نـــوعين للمســـاعدة علـــى (

  )التفاعل المقيد ألحد النوعين أو لكالهما

Coexist تعايش 

Coexistance principle التواجد دأمب 

Coexistence تواجد مشترك  

  )نفسها أو أكثر في البيئة حياة نوعين(

Coffee bean weevil – 
Araecerus fasciculatus (De Geer) – 
Anthrididae 

 سوسة ثمار البن

Coffee berry moth, coffee-cherry 
moth, berry moth – 
Prophantis smaragdina – 
Olethrentidae 

فراشة ثمار البن، فراشة ثمار البن والكرز، فراشة 

 لصغيرةالثمار ا

Coffee leafminer – 
Leucoptera coffeina Hübner – 
Lyonetiidae 

 حفار أنفاق أوراق البن

Coffee tree red borer – 
Zeuzera coffeina Nietn. –  
Cossidae 

 حفار أشجار البن األحمر
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Coffeee fruit borer – 
Stapanoderus bampei Ferr. – 
Scolytidae 

 حفار ثمار البن

Cofythucha ciliata (Say) – 
Sycamore lace bug –  
Tingidae 

 بقة الدلب الغربي المزركشة، نمر الِجمِّْيز

Coherent ملتحم، متماسك 

Cohesion التحام، التصاق، تماسك 

Cohesion (insect)  الحشرة(تماسك(  

حيـــث يمكـــن للحشـــرات الصـــغيرة أن تمشـــي علـــى (

فلطحـــة، كمـــا األســـطح الرأســـية إذا كانـــت األقـــدام م

فـــــــــي الـــــــــذباب، دون أن تســـــــــقط بفعـــــــــل الجاذبيـــــــــة 

األرضية، ويرجع ذلـك إلـى قـوة التماسـك بـين أرجـل 

الحشـــــرة والســـــطح، وتتغلـــــب هـــــذه القـــــوة علـــــى قـــــوة 

و  gravityأنظـــــــــــــــــر  -الجاذبيـــــــــــــــــة األرضـــــــــــــــــية 

adhesion(  

Cohesive ُمْلِحم، ُمْللص، متماسك 

Cohort جماعة، كنيبة، ُعْصَبة   

عمــــــر الواحــــــد أو المرحلــــــة الســــــنية األفــــــراد ذات ال(

الواحــدة، بالســنوات أو األجيــال، فــي مجموعــات أو 

  ) عشائر الكائنات الحية

Coiled labyrinth  تيه ملتف  

Colaspis brunnea (F.) – 
Grape colaspis –  
Chrysomelidae 

 خنفساء العنب كوالسبيس
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Colaspis pini Barber 
Pine colaspis –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الصنوبر كوالسبيس

Cold hardiness ومة البرودة امق  

مقاومـــة الحشـــرة الكاملـــة للظـــروف البيئيـــة القاســـية (

مثـــل درجـــات الحـــرارة المنخفضـــة، وهنـــاك طريقتـــان 

خفــض درجــة تجمــد ســوائل جســم : لمقاومــة البــرودة

ــــــــــــــــل  supercoolingالحشــــــــــــــــرة  التجمــــــــــــــــد وتحمُّ

freezing tolerance(  

Cold-hardness حمل الحشرات واألكاروسات للبردت  

 )تجمل جو الحرارة تحت الصفر(

Coleophora laricella (Hübner) – 
Larch casebearer –  
Coleophoridae 

حامــــل أكيــــاس الســــجائر فــــي شــــجر الَّالَرْكــــس 

 "األرزية"

Coleophora laticornella Clemens 
Pecan cigar casebearer – 
Coleophoridae 

 السجائر في شجر البقَّان األمريكيحامل أكياس 

Coleophora malivorella Riley – 
Pistol casebearer –  
Coleophoridae 

 حامل األكياس المسدسي

Coleophora prunielia Clemens – 
Cherry casebearer –  
Coleophoridae 

 حامل أكياس أشجار الكرز

Coleophora serratella (L.) – 
Birch casebearer, cigar casebearer – 
Coleophoridae 

، "شـــجر القضـــبان"حامـــل أكيـــاس شـــجر البتـــوال 

 حامل أكياس السجائر

Coleophora ulmifoliella 
McDunnough – 
Elm casebearer –  
Coleophoridae 

 حامل أكياس شجر الدردار
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Coleophoridae  
(Momphidae in part) –  
Casebearer moths –  
Gelechiodea – 
Lepidoptera 

  كوليوفوريدي  فصيلة

فــوق  –حــامالت األكيــاس  –) جــزء مــن مومفيــدي(

   – فصيلة

  رتبة

Coleoptera  
(coleo = sheath; ptera = wing) – 
Beetles 

  األجنحة غمدية الحشرات  رتبة

)coleo  =وغطاء أو غمـد ، ptera  =جنـاح (– 

  الخنافس

Coleopteroids or Coleopteroidea 
(Includes two orders: Coleoptera and 
Strepsiptera) 

  فوق رتبة الحشرات أشباه غمدية األجنحة 

  )كليوبترا وستربسيبترا: تتضمن رتبتين(

Coleotechnites milleri (Busck) – 
Lodgepole needleminer – 
Gelechiidae 

 القطب" ساكنة"الحشرة قاطنة 

Coleotichus blackbumiae White – 
Koa bug –  
Pentatomidae 

 بقة كووا

Colias croccus Fourc. (edusa F.) – 
Clouded yellow –  
Pieridae 

 األصفر “الفصة"البرسيم  أبو دقيق

Colias eurytheme Boisduval – 
Alfalfa caterpillar –  
Pieridae 

 "الفصة"البرسيم الحجازي  "يسروع" أبو دقيق

Colias philodice Godart – 
Clouded sulfur –  
Pieridae 

 "الُمْعتم"أبو دقيق الكبريتي القاتم 

Colias sp. – 
Pieridae 

  أبو دقيق ودودة شجر األراك

 )Salvadora persicaاألراك (

Colladonus clitellarius (Say) – 
Saddled leafhopper –  
Cicadellidae 

 "ذو السرج"نطاط أوراق الَسْرِجيَّة 
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Colladonus montanus  
(Van Duzee) – 
Mountain leafhopper –  
Cicadellidae 

 نطاط الجبال

Collagen الكوالجين، بروتين خامل  

Collateral فرع جانبي لمحور الخلية العصبية  

Collateral nerve عصب فرعي 

Collecting leg رجل جامعة  

Collembola – 
(coll = glue; embol = a wedge) – 
Springtail insects 

  –رتبة كولومبوال 

 ، وعـــراء = coll(الحشـــرات ذات الـــذنب القـــافز 

embol = وتد(  

Colletidae  
(Including Hylaeidae) –  
Plasterer and yellow-faced bees – 
Apoidea – Hymenoptera 

  كوليتيدي  فصيلة

النحــــل الطــــالء والنحــــل ذو  –) تتضـــمن هياليــــدي(

  رتبة – فوق فصيلة –الوجه األصفر 

Collophore  حاملـــة الغـــراء، أنبوبـــة الغـــراء، الصـــقة، الماســـك

  "القابض"

بروز بطني ضخم من األسترنة أو العقلـة البطنيـة (

  )في حشرة ذات الذنب القافز، كما في األولى

Collum ترجة العقلة األولى للجسم  

  )كما في الديبلوبودا(

Colon (large intestine) ة قولون، األمعاء الغليظ  

الجـــزء الخلفـــي مـــن المعـــي األمـــامي بـــين اللفـــائفي (

  )والمستقيم" األمعاء الدقيقة"

Colony مستعمرة 
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Colopha ulmicola (Fitch) – 
Elm cockscombgall aphid – 
Aphididae 

 َمّن الدردار 

Color, coloration  ن   لون، تلوُّ

تلعــــب بعــــض األصــــباغ دورًا مهمــــًا فــــي عمليــــات (

ي، وغالبــًا مــا يــرتبط إنتــاج الصــبغات التمثيــل الغــذائ

مــع نــواتج عمليــات اإلخــراج فــي الجســم، أو نتيجــة 

  ) لوجود تراكيب طبيعية على سطح جليد الحشرة

Coloradia pandora Blake – 
Pandora moth –  
Saturniidae 

  فراشة باندورا 

إمــــرأة خرافيــــة تنشــــر الشــــر والرزايــــا لــــتعم : بانــــدورا(

 )غير األملالبشر ولم يبقى منها 

Colorado potato beetle – 
Leptinotarsa decemlineata (Say) – 
Chrysomelidae 

  الكلورادية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

 )متعلقة بوالية كولورادو األمريكية(

Coloration تلوين  

 )Colorأنظر (

Colulus وتد الغازلة  

تركيـــب مـــدبب رفيـــع يقـــع أمـــام الغازلـــة، كمـــا فـــي (

  )بالعناك

Columbia Basin wireworm – 
Limonius subauratus LeConte – 
Elateridae 

 دودة األحواض الكولومبية السلكية

Columbian timber beetle – 
Corthylus columbianus Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء األخشاب الكولمبية

Columbicola columbae (L.)  
(= Lipeurus baculus Nitt.) – 
Pigeon louse –  
Mallophaga 

 قمل الحمام
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Columbicola columbae (L.) – 
Slender pigeon louse –  
Philopteridae 

 قمل الحمام النحيف

Columbine borer  – 
Papaipema purpurifascia (Grote &   
Robinson) –  
Noctuidae 

  الحفار الحمامي

 )كالحمامة أو بلون الحمامة(

Columbine leafminer  – 
Phytomyza spp. –  
Agromyzidae 

  كوالمبين أوراق" حفار"صانع أنفاق 

Columner cell خلية طالئية عمودية 

Colydiidae 
(Including Adimeridae, Monoedidae, 
Bothrideridae) – 
Cylindrical bark beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  كوليدييدي  فصيلة

  –)ريدي، مونوديدي، بوثريديريديتتضمن أديمي(

ـــــف ذات الشـــــكل األســـــطواني  ـــــافس القل ـــــوق  –خن ف

  رتبة –فصيلة 

Comanche lacewing – 
Chrysopa comanche Banks – 
Chrysopidae 

 أسد المّن كومانج

Comb border الحد المشطي  

Comb-clawed beetles  الخنافس مشطية المخالب  

    )Cistelidaeو  Alleculidaeأنظر (

Combination color لون مختلط  

نتج عن وجود تراكيب خاصـة علـى جليـد الحشـرة ي(

 )في وجود مواد صبغية معينة

Commensal  ُايشعَ م  

كائن يستفيد بعالقته بكائن عائل، ولكـن العائـل ال (

  )هو بمستفيد وال مضار
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 ِ◌◌ِCommensalism  معايشة، تعايش، مؤلكلة  

أن يضـــر أحـــدهما  ارتبـــاط نـــوعين ببعضـــهما، دون(

  )اآلخر، مع استفادة أحدهما على األقل

Commissure  موصل عصبي، حبل عصبي عرضي  

موصـــل عرضـــي مـــن أليـــاف عصـــبية يصـــل بـــين (

  )عقدتين عصبيتين في الحلقة الجسمية

Common (oriental) cockroach – 
Blatta orientalis (L.) –  
Blattidae 

 الصرصور الشرقي

Common Australian lady beetle – 
Coelophora inaequalis (F.) – 
Coccinellidae 

 أبو العيد األسترالي الشائع

Common carpet beetle; carpet  
beetle – 
Anthrenus scrophulariae L. – 
Dermestidae 

 خنفساء السجاد العادية

Common cattle grub – 
Hypoderma lineatum (Villers) – 
Oestridae 

 المواشي الشائعة دودة

Common damsel bug – 
Nabis americoferus Carayon – 
Nabidae 

 البقة الصغيرة الشائعة

Common green darner – 
Anax junius (Drury) –  
Aeschnidae 

 الرعاشة الخضراء الشائعة

Common green lacewing – 
Chrysopa carnea Stephens – 
Chrysopidae 

  رباعية البقع ضر الشائعأسد المّن األخ

Common lacewings, green lacewings    الحشرات شبكية األجنحة العادية

 )   Chyrsopidaeأنظر (
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Common malaria mosquito – 
Anopheles quadrimaculatus 
Say – Culicidae 

  )رباعّية البقع( بعوضة المالريا الشائعة

Common mosquito – 
Culex pipiens L. –  
Culicidae 

 البعوضة المنزلية الشائعة

Common name  االسم الشائع أو العام  

االســـــم الشـــــائع المميـــــز غيـــــر العلمـــــي والمعطـــــى (

 )للنبات والحيوان

Common oviduct قناة المبيض المشتركة  

القنــــــاة الوســــــطى األكتودرميــــــة للجهــــــاز التناســــــلي (

  )رحماألنثوي، يفتح غالبًا في الحجرة التناسلية أو ال

Common pomegranate aphid –  
Aphis durantae Theobald  – 
Aphididae 

 ، َمّن الدورانتاالشائع َمّن الرمان

Common pomegranate aphid –  
Aphis durantae Theobald  – 
Aphididae 

 ، َمّن الدورانتاالشائع َمّن الرمان

Common sawflies  زنابير المنشارية الحقيقية  

 ) Tenthredinidaeأنظر(

Common scorpionflies  الذباب العقربي الشائع  

 )Panorpidaeأنظر (

Common silverfish – 
Thermobia domestica (Packard) – 
Lepismatidae 

 حشرة المدافىءأو  حشرة السمك الفضي

Common skimmers  كاسحات المياه الشائعة  

    )Libellulidaeأنظر (
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Common snipe fly – 
Rhagio mystaccea Macquart  – 
Rhagionidae 

 الذبابة القناصة ماصة الدماء

Common stoneflies 
 

  ذباب األحجار المألوف أو الشائع 

 )Perlidaeأنظر (

Common thrips  التربس المألوف أو الشائع  

 )Thripidaeأنظر (

Common wood cockroach – 
Parcoblatta pensylvanica (DeGeer) – 
Blattidae 

 صرصور الخشب الشائع

Communal behavior سلوك تعاوني  

ســـلوك اجتمـــاعي تســـتغل الحشـــرات، مثـــل بعـــض (

أنواع الدبابير والنحل، مـن جيـل واحـد عشـًا واحـدًا، 

إال أن كــــل أنثــــى تبنــــي خاليــــا خاصــــة بهــــا داخــــل 

  )العش تضع فيها بيضها

Communal colony المستعمرة التعاونية  

مــن العالقــات النظيــرة، حيــث تســكن إنــاث  نمــوذج(

النحــــل والزنــــابير مصــــادفة أو بانتظــــام فــــي حجــــر 

ـــا  ولكـــن كـــل واحـــدة نفســـه العـــش مـــنهن تبنـــي خالي

باإلمــــدادات خاصــــة بهــــا فــــي هــــذا العــــش وتملؤهــــا 

  )الغذائية وتضع بها البيض

  

Communication اتصال، مخاطبةتخاطب ،  
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Community مجتمع، مجموعة  

موعــــــة مــــــن األحيــــــاء أو عشــــــائر يتكــــــون مــــــن مج(

متعايشة ومتداخلـة ومسـتقلة فـي آن واحـد، وبصـورة 

ويشــــــير .  مميــــــزة عبــــــر فتــــــرة طويلــــــة مــــــن الــــــزمن

المصــــــطلح إلــــــى وحــــــدات بيئيــــــة بأحجــــــام مختلفــــــة 

 )ودرجات متفاوتة من التكامل

Community ecology علم بيئة المجتمع أو المجموعة  

ــ( ي بيئــة العلــم الــذي يبحــث فــي مجموعــة األنــواع ف

  ) محددة

Comparative embryology   علم األجنة المقارن  

يقدم هذا العلم صفات تصـنيفية شـكلية تسـاعد فـي (

ــــة أو اخــــتالف الجماعــــات مــــع  توضــــيح مــــدى قراب

  )بعضها البعض

Compatability agent  العامل المساعد على الخلط أو التوافق  

مــــادة إضــــافية تحســــن مــــن قــــدرة مبيــــدين أو أكثــــر (

 )ى التوافقعل

Compatible   قابل للخلط، متوافق  

حالـــة يـــتم فيهـــا مـــزج مبيـــدين أو أكثـــر شـــرط عـــدم (

حصــــول تغيــــرات غيــــر مرغوبــــة فيهــــا ســــواء كانــــت 

 )عادية أو كيميائية

Competion exclusive principle مبدأ اإلقصاء التنافسي  

مبــدأ إحــالل نــوع مكــان نــوع آخــر نتيجــة تنافســهما (

  ) صدر غذاء محدودمعامل بيئي ل على
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Competition منافسةتنافس ،  

تنــــافس بــــين أفــــراد النــــوع الواحــــد أو أفــــراد األنــــواع (

المختلفـــة علـــى التـــزاوج أو علـــى مصـــدر غـــذائي أو 

  )على حيز بيئي ال يكفي جميع المتنافسين

Competitive displacement إحالل تنافسي  

فيها يحـل نـوع واحـد مـن الحشـرات أو  بيئيةظاهرة (

لكائنــات األخــرى محــل نــوع آخــر وذلــك مــن خــالل ا

 )منافسة تقوم بينهما

Competitive exclusion قانون العزل التنافسي  

 )Competitive displacementأنظر أيضًا (

Competitive exclusion principle  مبدأ االستبعاد التنافسي  

فـــــــرض يعتمـــــــد علـــــــى أســـــــس واعتبـــــــارات نظريـــــــة (

بعــــــدم إمكانيــــــة التواجــــــد وتجــــــارب معمليــــــة، ويفيــــــد 

نفســه،  المشــترك لنــوعين أو أكثــر تســتخدم المصــدر

  )  ال يفي باحتياج الجميعبحيث 

Composite thrips – 
Microcephalothrips abdominalis 
(D.I. Crawford) –  
Thripidae 

  تربس المركَّبة

 )نبتة من المركبَّات(

Compound eye عين مركبة  

ن تتكـــــون مـــــن وحـــــدات إحـــــدى العينـــــين المـــــركبتي(

بصرية تتمثل كل منها من الخارج بسطيح سداسـي 

  )الشكل

Compound ganglion العقدة العصبية المركبة 

Compreseed مضغوط 



 

303

Compressor muscle العضلة الضاغطة  

حيــــث يــــتم عــــن طريقهــــا تقــــارب الســــطح الــــداخلي (

 )labrumوالخارجي للشفة العليا 

Comptonotus carolinensis 
(Gertstaecker) – 
Leafroller cricket – 
Gryllacridinae –  
Gryllacrididae – 

  النطاط الّف األوراق

  

Comstock mealybug – 
Pseudococcus comstocki (Kuwana) – 
Pseudococcidae 

 بق كومستوك الدقيقي، بق الموز الدقيقي

Concave مقعر 

Concave veins عروق مقعرة  

لحشــــرات األوليــــة وذلــــك بعــــد عــــروق ســــفلية فــــي ا(

 )انطباق األجنحة على نفسها بطريقة مروحية

Concealed host  مخفيعائل  

Concealing coloration التلون التنكري  

Conchaspid scales  حشرات كونكاسبيد  القشرية  

 )   Conchaspididaeأنظر(

Conchaspididae 
(Eriococcidae in part) – 
Conchaspid scales – 
Coccoidea –  
Homoptera – Hemiptera 

  كونكاسبيديدي  فصيلة

حشــــرات كونكاســــبيد  – )مــــن إريوكوكســــيدي ءجــــز (

   – فوق فصيلة –القشرية 

  رتبة –تحت رتبة 

Conchuela – 
Chlorochroa ligata (Say) – 
Pentatomidae 

 "الكريهة أو ذو الرائحة"بّقة كونجوال النتنة 
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Conderus vespertinus (F.) – 
Tobacco wireworm –  
Elateridae 

 فرقع لوز التبغ، دودة لوز التبغ السلكية

Conditioning تكيف  

Conduction of nerve impulse توصيل المنبه العصبي  

امنبــه العصــبي عــن طريــق نشــوء ايحــدث توصــيل (

جهد حيوي في الخاليا الحية، إذ ينشأ جهدان على 

الجهـد ) 1: (وهمـا غشاء الخلية العصبية والعضلية

أو الجهـــــد  Membrane potentialالغشـــــائي 

الجهــــد ) 2(، و Resting potentialالمســــتقر 

أو الجهـــد الموجـــب  Action potentialالفعـــال 

Positive potential  أو الجهد الشوكيSpike 

potential(  

Conductivity إيصالية  

قابليــة مــادة مــا انقــل الحــرارة أو الكهربــاء إلــى مــادة (

  )أخرى

Condyle نتوء قمي، لقمة الفك  

  زائدة متضخمة مستديرة تكون اتصاالً (

  ) مفصلياً 

Cone مخروط  

  )جسم المخروط البلوري للعين المركبة(

Cone-headed مخروطي الشكل 

Cone-headed grasshoppers – 
Copiphorinae –  
Tettiginiidae  

   –النطاطات ذات الرؤوس المخروطية 

   –تحت فصيلة 

 فصيلة
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Confined area   منطقة مقيدة أو محدودة  

أماكن مغلقة مثـل العليـات أو أمـاكن تحـت أسـطح (

المنــــزل مباشــــرة، واألمــــاكن تحــــت أرضــــية المنــــازل 

والغــرف المغلقــة والمخــازن والبيــوت } أمــاكن زحــف{

البالســـتيكية ومخـــازن الســـفن وغيرهـــا مـــن المنـــاطق 

 )المحتمل معاملتها بالمبيدات

Confluent يلتقيان ببعضهما، يندمجان  

Confused  ،صدئيةمتحيرةمتشابهة ، 

Confused alfalfa grasshopper – 
Thisoicetrus litteralis Ramb. – 
Acrididae 

 المتشابهة “الفصة”نطاط البرسيم الحجازي 

Confused black rice bug – 
Scotinophora coaractata F. – 
Pentatomidae 

 وداء الالسعة المتشابهةبقة األرز الس

Confused cheese and leather beetle –
Dermestes frischii Kugel. – 
Dermestidae 

 خنفساء الجبن والجلود السوداء المتشابهة

Confused cutworm – 
Peridroma margaritosa (Halworth) – 
Noctuidae  

 المتشابهة “القاطعة”الدودة القارضة 

Confused flour beetle – 
Tribolium confusum Duval –  
Tenebrionidae 

 المتشابهة) الدقيق(خنفساء الطحين 

Confused grape leaf worm,  
confused grape moth – 
Deilephilla livornica Esp.  
(Celerio lineata F.) – Sphingidae 

 دودة ورق العنب المتشابهة

Confused palm stalk borer – 
Oryctes sinaicus Wik. –  
Scarabaeidae 

  النخيل المتشابه عذوقحفار 
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Confused potato tuber weevil – 
Cylas brunneus F. –  
Curculionidae 

 المتشابهة" البطاطس"سوسة درنات البطاطا 

Confused rice butterfly – 
Pleopidas borbonica zelleri Leg. – 
Hesperiidae 

 متشابهأبو دقيق األرز ال

Confused rice raddy bugs – 
Leptocorisa varicornis F.  – 
Coreidae 

 بقة األرز الالسعة المتشابهة

Congo floor maggot – 
Auchmeromyia senegalensis – 
Calliphoridae 

  دودة الكونغو األرضية 

ــــــي ( ــــــد ف ــــــدي صــــــدفي يحــــــدث تدوي ــــــاب كاليفوري ذب

والفاكهـــــة اإلنســـــان، وتتغـــــذى علـــــى بـــــراز اإلنســـــان 

المتخمـــــــرة، وتـــــــرتبط يرقاتهـــــــا باإلنســـــــان والخنزيـــــــر 

 Phacochoerusالوحشــــــــــي اإلفريقــــــــــي 

aethiopicus  والخنزيــر آكــل النمــلaardvark ،

Orycteropus afer(  

Conical  شكل لبروز جليدي( مخروطي(  

Coniopterygidae  
(rare family) – Dusty-wings – 
Coniopterygoidea –  
Neuroptera 

  كونيوبتيريجيدي  يلةفص

  الذباب ذوات األجنحة  –) فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة –المتربة 

Coniopterygoidea – 
Planipennia –  
Neuroptera 

  شبكيات األجنحة فصيلةفوق 

  –كونيوبتيريجويديا

 رتبة  -تحت رتبة 

Conjunctive عالقة مستمرة االتصال 

Connate ملتحم  
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Connective عصبي رباط  

حبــل طـــولي مــن أليـــاف عصــبية يـــربط بــين العقـــد (

  )العصبية المتتالية

Connective حبل عصبي طولي، رابطة عصبية 

Connective tissue نسيج ضام 

Conocephalinae – 
Pasture grasshoppers – 
Tettigoniidae – 

   –تحت فصيلة كونوسيفاليني 

 فصيلة  -نطاطات المراعي 

Conocephalus – 
Conocephalinae –  
Tettiginiidae  

   –جنس نطاط المراعي كونوسيفالس 

 فصيلة -تحت فصيلة 

Conoderus amplicollis (Gyllenhal) – 
Gulf wireworm –  
Elateridae 

 ، دودة الخليج السلكيةفرقع لوز الخليج

Conoderus faffi Lane – 
Southern potato wireworm – 
Elateridae 

 الجنوبية" البطاطس"ا فرقع البطاط

Conoderus vespertinus (F.) – 
Tobacco wireworm –  
Elateridae 

 دودة التبغ السلكية

Conomyrma insana (Buckley) – 
Pyramid ant –  
Formicidae 

 نمل الهرم

Conophthorus banksianae 
McPherson – 
Jack pine tip beetle –  
Scolytidae 

 ر الشائعةخنفساء قمم الصنوب

Conophthorus coniperda  
(Schwarz) – 
White pine cone beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر البيضاء



 

308

Conophthorus edulis Hopkins – 
Pinon cone beetle –  
Scolytidae 

  خنفساء كوز صنوبر الِبْينون 

 )صنوبر في غرب أمريكا الشمالية: البينون(

Conophthorus lambertianae 
Hopkins – 
Sugar pine cone beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر السكرية

Conophthorus ponderosae  
Hopkins – 
Ponderosa pine cone beetle or 
lodgepole cone beetle –  
Scolytidae 

خنفســـاء كـــوز الصـــنوبر بونـــديروزا أو خنفســـاء 

 الصنوبر ثقيل الخشب

Conophthorus radiatae  Hopkins – 
Monterey pine cone beetle – 
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر مونتيري

Conophthorus resinosae  Hopkins – 
Red pine cone beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر الحمراء

Conopidae – 
Thick-headed flies – 
Syrphoidea – Diptera 

  –ي كونوبيد فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الذباب غليظ الرأس 

Conorhinopsylla – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –لال جنس كونورينوبسيي

  فصيلة –قبيلة  –براغيث القوارض ومفترساتها 

Conotrachelus crataegi Walsh – 
Quince curculio –  
Curculionidae 

 سوسة السََّفْرجل

Conotrachelus juglandis LeConte 
Butternut curculio –  
Curculionidae  

 سوسة الجوز المدهن، سوسة ُزْبد الجوز

Conotrachelus nenuphar (Herbst) – 
Plum curculio –  
Curculionidae 

 "البرقوق"سوسة الخوخ 



 

309

Conotrachelus retentus (Say) – 
Black walnut curculio – 
Curculionidae 

 سوسة الجوز السوداء

Conspecific مشتركة النوع  

ــــــراد أو الجماعــــــات ( ــــــى األف ــــــق المصــــــطلح عل يطل

  )نفسه لنوعلالتابعة 

Constricted متضيق، مختنق  

Consumer كائن مستهلك  

كـــل كـــائن حـــي غيــــر النبـــات األخضـــر، وهــــي ال (

يحصـل علـى كـائن حـي ، أو تصنع غذاءها بنفسـها

  )غذائه من مواد عضوية

Contact poison  سم تالمسي  

المبيـــد الـــذي يـــوفر المكافحـــة عنـــدما تقـــوم اآلفـــات (

 )المرغوب مكافحتها بالتالمس الجسدي معه

Contarinia bromicola (Marikovskij 
& Agafonova) – 
Bromegrass seed midge – 
Cecidomyiidae 

 هاموش بذور عشب المكانس

Contarinia catalpae (Comstock) – 
Catalpa midge –  
Cecidomyiidae 

  هاموش أورام الَكْتَلَبة 

 )شجرة ذات أوراق كبيرة على شكل قلب: الَكْتَلَبة(

Contarinia johnsoni Felt – 
Grape blossom midge – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة براعم العنب

Contarinia juniperina Felt – 
Juniper midge –  
Cecidomyiidae 

  هاموش الَعْرَعْر 

 ) شجر من الفصيلة الصنوبريةّ : الَعْرَعْر (

Contarinia pyrivora (Riley) – 
Pear midge – Cecidomyiidae 

 "الكمثرى"هاموش األجاص 
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Contarinia schulzi Gagne – 
Sunflower midge – Cecidomyiidae 

 الشمس "عباد"زهرة هاموش 

Contarinia sorghicola (Coquitieft)– 
Sorghum midge –  
Cecidomyiidae 

 هاموش الذرة السكرية

Contarinia texana (Felt) – 
Guar midge –  
Cecidomyiidae 

 هاموش جوار

Contest competition سباق تنافس أو فوز  

حالــــة التنــــافس داخــــل النــــوع والــــذي يحصــــل فيهــــا (

تطلباتــه مـــن الفــائز فـــي مبــاراة التنـــافس علــى كـــل م

 )المورد الضروري للبقاء أو التكاثر

Contiguous متالمس 

Control agent  عامل المكافحة  

كائنــــات حيــــة أو مــــواد كيميائيــــة تقلــــل مــــن تعــــداد (

وتشـتمل . مثل األعداء الطبيعيـة والمبيـدات, اآلفات

أيضـــــًا علـــــى أنـــــواع معينـــــة مـــــن المـــــواد المســـــاعدة 

ــــل مــــن إمكانيــــة ا نجــــراف مــــواد اإلضــــافية التــــي تقل

 )الرش

Control of metabolism التحكم في األيض  

ــــًا، ويعــــرف أن ( ــــة هرموني ــــي أيــــض الخلي ــــتحكم ف ال

الهرمونات هي المتحكمـة فـي النمـو والتمـايز، وفـي 

معـــدل نـــبض القلـــب، ودكانـــة الجليـــد وتطـــور الغـــدد 

ــــول وتنظــــيم احيتاجــــات  ــــي تكــــوين الب الجنســــية، وف

هــاز العصــبي الطاقـة داخــل الجســم، وفــي نشــاط الج

  )المركزي
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Controlled droplet applicator  أداة أو جهاز القطيرات المتماثلة أو المحكمة  

للمبيـــــــدات تنـــــــتج قطيـــــــرات ســـــــائلة اســـــــتخدام أداة (

متماثلة فـي الحجـم وذلـك عـن طريـق مـرور السـائل 

 )حول قرص أو اسطوانة مسننة تدور بسرعة كبيرة

Convergent متجمع، متقارب 

Convergent evolution تطور متقارب  

نمــو التكيــف المتشــابه ألنــواع غيــر متقاربــة تحــت (

  )تأثير ظروف بيئية متشابهة

Convergent lady beetle – 
Hippodamia convergens Guérin-  
Méneville –  
Coccinellidae 

 "المتجمع"المتقارب " دعسوقة"أبو العيد 

Convergent synapse  جتمعالم)  العصبي(الشبك  

Convex vein عروق محدبة  

، فـي الحشـرات +عروق علوية، يرمز لهـا بعالمـة (

األوليـــة وذلــــك بعــــد انطبــــاق األجنحــــة علــــى نفســــها 

  )بطريقة مروحية

Convulsions  ارتجافات أو تشنجات  

التــواء الجســد بســبب التقلصــات العضــلية الشــديدة (

ـــــة ـــــر اإلرادي ـــــات أو , غي ويمكـــــن أن تكـــــون اإلرتجاف

 )عرض تسمم من المبيدات التشنجات

Cooley spruce gall adelgid – 
Adelges cooleyi (Gillefte) –  
Adelgidae 

ــــوب الفضــــي  ــــدرن شــــجر التن ــــد ت شــــجرة "أديلجي

 البيسية

Cooperative Global Program on the 
Development and Application of 
Integrated Pest Control in 
Agriculture 

وني العــــالمي لتطــــوير واســــتخدام البرنــــامج التعــــا

 المكافحة المتكاملة
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Coordinated tropism انتحاء متناسق  

حيـــث يتطلـــب القيـــام بالعديـــد مـــن أنشـــطة الحشـــرة (

إلــى وجــود نــوعين أو أكثــر مــن االنتحــاءات، حيــث 

ــــة الفقــــس والتــــي  ــــات حرشــــفية األجنحــــة الحديث ليرق

تتغــذى علــى األشــجار انتحــاء ســالب تجــاه جاذبيــة 

وانتحــــــــاء ضــــــــوئي موجــــــــب  geotropismالثقــــــــل 

phototropism  وذلك لضمان حركتها إلى أعلـى

 ) حيث يوجد غذائها

Copiphorinae – 
Cone-headed grasshoppers – 
Tettiginiidae – 

  –كوبيفوريني  تحت فصيلة

 فصيلة –النطاطات ذات الرؤوس المخروطية 

Coppers  النحاسيات  

 )    Lycaeninaeأنظر (

Copris incertus prociduus (Say) – 
Black dung beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء الروث السوداء

Copromorphid moths  فراشات الكوبرومورفيد  

 )   Copromorphidaeأنظر (

Copromorphidae  
(rare family) – 
Copromorphid moths – 
Copromorphoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة كوبرومورفيدي 

  –فراشات الكوبرومورفيد  –) فصيلة نادرة(

   –فوق فصيلة 

  تبةر 

Copromorphoidea 
(Alucitoidea) – Ditrysia – 
Lepidoptera 

  مورفويديا فوق فصيلة فراشات الكوبرو 

 تبة ر  –تحت رتبة  –) ألوسايتويديا(

Coptodisca splendoriferella 
(Clemens) – 
Resplendent shield bearer – 
Heliozelidae 

 " الالمع"الحفار الواقي المتألق 
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Coptosoma xanthogramma  
(White) – 
Black stink bug –  
Plataspidae 

 السوداء" ذو الرائحة الكريهة"البقة المنتنة 

Coptotermitinae – 
Heterotermitoidea –  
Isoptera   

  –فصيلة النمل األبيض كوبتوترميتيني 

   –فوق فصيلة 

  رتبة

Copulation سفاد 

Copulation song  السفادصوت  

Copulatory apparatus آلة السفاد  

Coraceous سميك، خشن وريشي  

Corals – 
Coelenterate    

 شعبة  – المرجان

Corbicula  
(= Corbiculum)  
(pl. Corbiculae) 

  سلة حبوب اللقاح

شــــعر متفــــرع شــــبيه بالســــلة علــــى الســــاق الخلفــــي (

  )العسل من أجل حمل حبوب اللقاحلشغالة نحل 

Corcyra cephalonica (Stainton) – 
Rice moth –  
Pyralidae 

 األرز "فراشة"دودة 

Cordulegastridae – 
Biddies –  
Cordulegastroidea– 
Odonata 

  –كورديوليجاستريدي   فصيلة

   –فوق فصيلة  –رعاشات البيدي 

  رتبة

Cordulegastroidea  
(Aeshnoidea in part) – 
Anisoptera –  
Odonata 

  فوق فصيلة كورديليجاسترويديا 

   –تحت رتبة  –) جزء من إيشنويديا(

  رتبة
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Corduliidae –  
Greeneyed skimmers – 
Libelluloidea –  
Odonata 

  –فصيلة كورديولييدي 

ذات العيــــــــون الخضــــــــراء " الحشــــــــرات"الكاســــــــحات 

  –الالمعة

  رتبة -فوق فصيلة 

Cordylabia anthropophaga – 
Tumbu fly or mango fly – 
Calliphoridae 

  ذبابة التومبو أو المانجو 

ــــــي ( ــــــد ف ــــــدي صــــــدفي يحــــــدث تدوي ــــــاب كاليفوري ذب

  )اإلنسان

Coreid or leaffooted  كوريد أو البق ذو األرجل الورقية البق  

    )Coreidaeأنظر (

Coreidae – 
Coreid or leaffooted –  
Geocorizae – Heteroptera –  
Hemiptera 

  –كوريدي  فصيلة

مجموعــة  –بــق كوريــد أو البــق ذو األرجــل الورقيــة 

–  

  رتبة –تحت رتبة 

Corethridae  
(Chaoboridae) – Phantom midges – 
Culicoidea –  
Diptera 

  كوريثريدي  فصيلة

 –فـــوق فصـــيلة –الشـــبح  الهـــاموش –) بوريــديو كا(

 رتبة 

Corimelaena puticaria (Germar) – 
Black bug –  
Thyreocoridae 

 البقة السوداء

Corimelaenidae  
(Thyreocoridae; Cydnidae in part)– 
Negro bugs – Geocorizae– 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  كوريميالنيدي  فصيلة

  –) ثيريوكوريدي، جزء من سيدنيدي(

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة  –البق األسود 

Coriscidae  
(Alydidae) – Broad-headed bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  فصيلة كوريسيدي 

   –البق ذو الرأس العريض  –) أليديدي(

   رتبة –تحت رتبة  – مجموعة
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Corium قريوم، متقرن، غشاء مفصلي  

جزء قاعدي جلدي طويل من الجناح األمامي فـي (

غشـــــاء مفصـــــلي  الحشـــــرات نصـــــفية األجنحـــــة، أو

  ) محيط بقاعدة الحرقفة

Corixidae –   
Water boatmen –  
Hydrocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  –كوريكسيدي  فصيلة

   –مجموعة  –مراكبي الماء 

   –تحت رتبة 

 رتبة 

Corizid bugs or scentless plant  
bugs 

  بق الكوريزيد أو بق النبات عديمة الرائحة 

   )     Corizidaeأنظر(

Corizidae  
(Rhopalidae) – Corizid bugs or 
scentless plant bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  كورايزيدي  فصيلة

بــق الكوريزيــد أو بــق النبــات عديمــة  –) روباليــدي(

  –الرائحة 

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Corn blotch leafminer – 
Agromyza parvicornis Loew – 
Agromyzidae 

 وبقع أوراق الذرة الصفراء"  حفار"صانع أنفاق 

Corn delphacid –  
Peregrinus maidis (Ashmead) – 
Delphacidae 

 الذرة الصفراء" دلفاسيد"قافزة 

Corn earworm, American cotton 
bollworm, tomato fruitworm – 
Heliothis armigera (Hübner) – 
Noctuidae 

دودة كيـــزان الـــذرة، دودة اللـــوز األمريكيـــة، دودة 

 "الطماطم"ثمار البندورة 

Corn flea beetle – 
Chaetocnema pulicaria Melsheimer – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الذرة البرغوثية
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Corn fly – 
Pseudonapomyza spictata Malloch – 
Agromyzidae 

 ذبابة الذرة

Corn leaf aphid – 
Rhopalosiphum (Aphis) maidis  
(Fitch) –  
Aphididae 

 ، َمّن الذرةالصفراء َمّن أوراق الذرة

Corn leaf fly – 
Hyperdiplosis triticina Barnes – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة أوراق الذرة

Corn leafhopper – 
Dalbulus maidis (DeLong &  
Wolcott) –  
Cicadellidae 

 نطاط الذرة

Corn root aphid – 
Anuraphis maidiradicis(Forbes) – 
Aphididae 

 من جذور الذرة الصفراء

Corn root webworm – 
Crambus caliginosellus Clemens – 
Pyralidae 

 دودة جذور الذرة العنكبوتية

Corn sap beetle, dried fruit  
beetle –  
Carpophilus dimidiatus (F.) – 
Nitidulidae 

  ، خنفساء الثمار الجافةنسغ الذرة خنفساء

Corn silk beetle – 
Metrioidea brunneus (Crotch) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الذرة الحريرية

Corn stalk borer, pink sugarcane 
borer – 
Sesamia cretica Led. –  
Noctuidae  

، دودة قصـــب الســـكر الكبيـــرة حفـــار ســـاق الـــذرة

  الزهرية

Cornea  الجزء الجليدي من العين( يةقرن( 
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Corneagenous cell خلية مولدة للقرنية 

Corneagenous layer  طبقة مولدة للقرنية  

خاليـا شـفافة تقـع أسـفل القرنيـة علـى امتـداد خاليـا (

 )تحت البشرة، وهي مسؤولة عن إفراز مادة القرنية

Corneal pigment cells الخاليا المحببة القرنية 

Cornfield ant – 
Lasius alienus (Foerster) – 
Formicidae 

 نمل حقول الذرة

Cornicle زائدة أنبوبية بطنية  

إحـــــدى زائـــــدتين أنبـــــوبتين ظهـــــريتين علـــــى الجـــــزء (

 )الخلفي من البطن، كما في حشرات المن

Cornified  ،ن   صفيحة عريضة قويةمتقرِّ

Cornitermitinae – 
Nasutitermitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض كورنيترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Coronal suture, metopic suture  درز تاجي أو ُقمِّي  

تــــدريز طــــولي يمتــــد بطــــول الخــــط الوســــطي لقمــــة (

  )الرأس بين العينين المركبتين

Corpora allata  
(sing. Corpus allatum) 

   كروية" غدد"أجسام 

شباب فـي الحشـرات، أو هـي مفرزة لهرمون ال دغد(

األجســــام الخلويــــة الصــــغيرة مــــن أصــــل أكتــــودرمي 

، رتبط مـــــع غـــــدد المعـــــي األمـــــامي خلـــــف المـــــختـــــو 

 )Corpus allatumمفردها 

Corpora cardiaca  
(sing. Corpus cardiacum) 

   فؤادية أو قلبية" غدد"أجسام 

  )Corpus cardiacum: مفردها(
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Corpora lutea  
(sing. Corpus luteum) 

  األجسام الصفراء

ـــا الحوصـــلية المســـتهلكة المتبقيـــة ( كتلـــة مـــن الخالي

في قاعدة أنبوبة البيض بعد قذف البيضة إلى قنـاة 

  )Corpus luteum، مفردها المبيض الجانبية

Corpora pedumeulata األجسام المشرومية 

Corpora tentorium جسم الهيكل الداخلي للرأس 

Corrodopsylla – 
Fleas of shrews –  
Doratopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس مورودوبسيلال 

َبابات     –براغيث الزَّ

  فصيلة -تحت فصيلة 

Corrosive materials  مواد التآكل أو التحات  

مــواد كيميائيــة معينــة تتفــاءل مــع المعــادن وغيرهــا (

وتعتبــر بعــض المبيــدات مــواد أكالــة أو , مــن المــواد

ـــــــــة وتح ـــــــــد حات ـــــــــة عن ـــــــــداول معين ـــــــــاج لشـــــــــروط ت ت

 )استخدامها

Corthylus columbianus Hopkins – 
Columbian timber beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء األخشاب الكولمبية

Corydalidae  
(Family of Megaloptera) – 
Dobsonflies –  
Neuroptera 

  كوريداليدي فصيلة

بـــاب ذبـــاب دوبســـن وذ – )تابعـــة لرتبـــة ميجـــالوبترا(

  رتبة –األسماك 

Corydalus comutus (L.) – 
Dobsonfly –  
Corydalidae 

 ذبابة دوبسون
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Corylophidae  
(Orthoperidae) –  
Minute fungus beetles –  
Cucujoidea – Coleoptera 

  كوريلوفيدي  فصيلة

   –) أورثوفيدي(

   –خنافس الفطر الدقيقة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Corynosscelid gnats  هاموش الكورينوسيليديد  

    ) Corynosscelididaeأنظر(

Corynosscelididae  
(Hyperosecelid-idae,  
Hyperoscelidae; Scatopsidae in part; 
rare family) – 
Corynosscelid gnats – 
Mycetophiloidea – Diptera 

  كورينوسيليديدي  فصيلة

مـــــــــن هايبيروســـــــــيلييدي، هايبيروســـــــــيليدي، جـــــــــزء (

هـــــــــــــاموش  –) سكاتوبســـــــــــــيدي، فصـــــــــــــيلة نـــــــــــــادرة

 رتبة  – فوق فصيلة –الكورينوسيليديد 

Corypsylla – 
Fleas of insectivores – 
Corypsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس كوريبسيلال 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث آكالت الحشرات

Corypsyllini – 
Fleas of insectivores – 
Rhadinopsyllinae –  
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة كوريبسيلليني 

 -تحـــــــت فصـــــــيلة  – براغيـــــــث آكـــــــالت الحشـــــــرات

  فصيلة

Corythucha arcuata (Say) – 
Oak lace bug –  
Tingidae 

 نمر أوراق السنديان

Corythucha celtidis Osborn & 
Drake – 
Hackberry lace bug –  
Tingidae 

  نمر أوراق الَمْيس 

شــجرة أو جنبــة مــن جــنس الَمــْيس تحمــل  :الَمــْيس(

 )ثمارًا عنبية حلوة

Corythucha cydoniae (Fitch) – 
Hawthorn lace bug –  
Tingidae 

ـــر الزعـــرور  ـــري المزركشـــة، نم ـــة الزعـــرور الب بق

 البري
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Corythucha gossypii (F.) – 
Cotton lace bug –  
Tingidae 

 بقة القطن المزركشة، نمر القطن

Corythucha marmorata (Uhler) – 
Chrysanthemum lace bug – 
Tingidae 

 بقة األقحوان المزركشة، نمر األقحوان

Corythucha morrilli Osborn & 
Drake – 
Morrill lace bug – Tingidae 

 بقة موريل المزركشة، نمر موريل

Corythucha ulmi Osborn & Drake – 
Elm lace bug – Tingidae 

 دردار المزركشة، نمر شجر الدرداربقة شجر ال

Coscites حريقفتان  

Cosmopolitan عالمي  

  )يوجد في أغلب أنحاء العالم(

Cosmopolitan grain psocid – 
Lachesilia pedicularia (L.) – 
Lachesillidae 

 بسوكيد الحبوب العالمي

Cosmopolites sordidus (Germar) – 
Banana root borer –  
Curculionidae 

 حفار جذور الموز، سوسة الموز

Cosmopterigidae 
(Cosmopterygidae; including 
Walshiidae) – 
Leaf miner moths, cosmopterigid 
moths – Gelechioidea –  
Lepidoptera 

  موبتيريجيدي ز كو  فصيلة

ـــــدي، وتتضـــــمن والشـــــييديز كو ( ، تشـــــتمل موبتيريجي

 –رات األوراق الفراشات حفـاو  حفارات األوراقعلى 

  رتبة – فوق فصيلة

Cossidae  
(Including Hypoptidae and 
Zeuzeridae) – 
Carpenterworm and leopard moths – 
Ditrysia – Lepidoptera 

  فصيلة كوسيدي 

  –) تتضمن هايبوبتيدي وزوزيريدي(

   –الفراش النجار والفراش الفهد 

  تبةر  –تحت رتبة 
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Cossoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراش الكوسويديا 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Cossoninae – 
Broad-nosed bark beetles – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة  كوسونيني 

  فصيلة –خنافس القلف عريضة المنقار 

Cossula magnifica (Strecker) – 
Pecan carpenterworm – Cossidae 

 مريكي النجارةالجوز األ" البقان"دودة 

Cossus (Trypanus) cossus L. – 
Goat moth – Cossidae 

 حفار ساق الصفصاف، قارضة الخشب

Costa (C+) عرق ضلعي  

العــــرق الطــــولي األول فـــــي جنــــاح الحشــــرة ُيكـــــّون (

الحافـــــة األماميـــــة للجنـــــاح عـــــادة، ويتصـــــل قاعـــــديًا 

بالصــــــفيحة القاعديــــــة، وهــــــو عــــــرق محــــــدب غيــــــر 

  )متفرع

Costal عيضل  

Costal (anterior) margin حافة أمامية للجناح  

مـــــن حـــــواف جنـــــاح الحشـــــرة التـــــي تســـــتعمل فـــــي (

 )تصنيف الحشرات

Costal area  ضلعية" منطقة"مساحة  

جــــزء مــــن الجنــــاح الواقــــع خلــــف الحافــــة األماميــــة (

  )للجناح مباشرة

Costal cell خلية ضلعية  

جــزء مــن الجنــاح المحصــور بــين العــرق الضــلعي (

  )عرق تحت الضلعيوال

Costalis venae عرق ضلعي  
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Costipe ساق ضلعية  

Cotinis nitida (L.) – 
Green june beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء يونيو الخضراء

Cotton aphid, melon aphid – 
Aphis gossypii Glover – 
Aphididae 

 َمّن البطيخ، َمّن القطن

Cotton fleahopper – 
Pseudatomoscelis seriatus (Reuter) – 
Miridae 

 نطاط القطن البرغوثي

Cotton jassid, cotton leafhopper – 
Empoasca lybica (Beg.) – 
Cicadellidae 

 جاسيد القطن، نطاط أوراق القطن

Cotton lace bug – 
Corythucha gossypii (F.) – 
Tingidae 

 بقة القطن المزركشة، نمر القطن

Cotton leaf perforator – 
Bucculatrix thurberielia Busck – 
Lyonetiidae 

 ثاقبة أوراق القطن

Cotton leafminer – 
Stigmella gossypii (Forbes &   
Leonard) –  
Nepticulidae 

 أوراق القطن" حفار"صانع أنفاق 

Cotton leafworm – 
Alabama argillacea (Hübner) – 
Noctuidae 

  دودة ورق القطن

Cotton seed bug – 
Oxycarenus hyalinipennis  
(Costa) – Lygaeidae 

 بقة بذرة القطن

Cotton springtail – 
Lipodocentinus insertus  – 
Entomobryidae 

 قافزة القطن
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Cotton square borer – 
Strymon melinus Hübner – 
Lycaenidae 

 حفار براعم وأزهار القطن

Cotton square shelder –  
Creontiades pallidus (Ramb.) – 
Miridae 

 مسقط براعم وأزهار القطن

Cotton stainer – 
Dysdercus suturellus (Herrich-
Schaffer) – 
Pyrrohocoridae 

 حشرة القطن الصابغة 

Cotton stem moth – 
Platyedra subcinerea (Haworth) – 
Gelechiidae 

 ساق القطن " دودة"فراشة 

Cotton thrips, onion thrips, tobacco 
thrips –  
Thrips tacaci Lindemon – Thripidae 

 تربس القطن، تربس البصل، أو تربس التبغ

Cotton whitefly – 
Bemisia gossypiperla Misra & L.; 
Dialeurodes kirkaladyi (Kotinsky) –
Aleyrodidae  

  ذبابة القطن البيضاء

 )يب القطنأنواع عديدة تص(

Cottonwood borer – 
Plectrodera scalator (F.) – 
Cerambycidae 

 حفار أفرع القطن 

Cottonwood dagger moth – 
Acronicta lepusculina Guenée –  
Noctuidae 

 فراشة خشب القطن الخنجرية

Cottonwood leaf beetle – 
Chrysomela scripta F. – 
Chrysomelidae 

 ق القطنخنفساء أورا

Cottonwood twig borer – 
Gypsonoma haimbachiana  
(Kearfott) –  
Tortricidae 

 القطن" أفرع"ثاقبة أغصان 
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Cottony cushion scale – 
Icerya purchasi Maskell (pericerya) – 
Margarodidae 

ـــــدقيقي االســـــترالي ، الكـــــرمس القطنـــــي، البـــــق ال

 الحشرة القشرية الصوفية

Cottony maple scale – 
Pulvinaria innumerabilis (Rathvon)– 
Coccidae 

 حشرة اإلسفندان القطنية القشرية الرخوة

Cottony peach scale – 
Pulvinaria amygdale Cockerel – 
Coccidae 

 القطنية القشرية الرخوة" الخوخ"حشرة الدراق 

Cottony pistachio scale –  
Anapulvinaria pistaciae Bod. – 
Coccidae 

 بق الفستق الدقيقي

Cottony scale – 
Porphyrophora tritici Bod. – 
Margarodidae 

 الدقيقي القمح والشعيربق 

Cotyledon  الفلقة  

الورقــــة األولــــى أو زوج األوراق الناتجــــة مــــن بــــذرة (

وتمتلـــك األعشـــاب أحاديـــات الفلقـــة فلقـــة أو . منبتـــه

ت عرضــية األوراق ورقــة واحــدة، بينمــا تملــك النباتــا

 )ذات الفلقتين زوج من األوراق الفلقية

Coulee cricket –  
Peranabrus scabricollis (Thomas) – 
Tettigoniidae 

 ، صرصور الحقل كوليصرصور كولي الحقلي

Courtship غزل  

تفاعـــــل ســـــلوكي بـــــين ذكـــــر وأنثـــــى يســـــهل عمليـــــة (

  )التزاوج

Coverage  تغطية  

يهـــــا المبيـــــد علـــــى الســـــطح الدرجـــــة التـــــي ينتشـــــر ف(

 )المرغوب معاملته
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Coverall المئزر، ثوب عمل ذو كمين  

ثــوب، مــن قطعــة أو قطعتــين، مصــنوع مــن قمــاش (

ـــــه باســـــتثناء الوجـــــه  منســـــوج ويغطـــــي الجســـــم بكامل

واليـــدين والقـــدمين ويجـــب أن يـــوفره صـــاحب العمـــل 

وتختلف المأزر عـن . كأداة حماية شخصية للعامل

 )أن يوفرها العامل مالبس العمل التي يجب

Cow bot fly – 
Hypoderma bovis  (L.), H. lineatum 
(Villers) – Oestridae  

 البقر" نغف"ذباب 

Cowpea aphid – 
Aphis craccivora Koch –  
Aphididae 

 َمّن اللوبياء

Cowpea beetle – 
Callosobruchus chinensis L. – 
Bruchidae  

 خنفساء اللوبياء

Cowpea curculio – 
Chalcodermus aeneus Boheman – 
Curculionidae 

 سوسة اللوبياء

Cowpea weevil – 
Callosobruchus maculatus (F.) – 
Bruchidae 

 سوسة اللوبياء

Coxa  
(pl. Coxae) 

  حرقفة، العقلة القاعدية من الرجل

  )واألكاروسات كما في أرجل الحشرات(

Coxa adductor  رجلعضلة مقربة لأل 

Coxa rotator عضلة دوارة للحرقفة 

Coxal process نتوء حرقفي  

Coxal suture درز حرقفي 
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Coxiella spp. – 
Rickettsieae –  
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  جنس كوكسيلال 

تفضل النمو في فجـوات خاليـا العائـل، وهـي ذات (

مقاومـــة عاليـــة للظـــروف الفيزيائيـــة والكيميائيـــة فـــي 

لبيئـــة الخارجيـــة للخاليـــا، ويمكـــن نقلهـــا فـــي غيـــاب ا

  )Rickettsialesأنظر  –الناقل المفصلي 

Coxopodite حلقة قاعدية  

Coxosternum  إسترنة حرقفية 

Coyote ذئب 

CPR CPR   
انظــــــــــــــــــــر لإلنعــــــــــــــــــــاش الرئــــــــــــــــــــوي القلبــــــــــــــــــــي أو (

cardiopulmonary resuscitation(  

Crab louse, pubic louse – 
Phthirus pubis (L.) –  
Pediculidae 

 عانةالقمل 

Crabhole mosquito – 
Deinocerites cancer Theobald – 
Culicidae 

 بعوضة ثقب المحار

Crabroninae – 
Sphecidae –  
Hymenoptera 

  –حشرات الكرابرونيني الحافرة  فصيلةتحت 

 رتبة  – صيلةف

Crabronini – 
Square-headed wasps – 
Crabroninae –  
Sphecidae 

  –قبيلة كرابيونيني 

  –الزنابير مربعة الرأس 

  فصيلة - فصيلةتحت  

Crambinae – 
Close-wings or grass moths – 
Pyralidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة كرامبيني 

 –ذوات األجنحـــــة الملتصـــــقة أو فراشـــــات العشـــــب 

 رتبة  - فصيلة
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Crambus caliginosellus Clemens – 
Corn root webworm –  
Pyralidae 

 دودة جذور الذرة العنكبوتية

Cranberry fruitworm – 
Acrobasis vaccinii Riley –  
Pyralidae 

 البري" اآلس" دودة ثمار التوت

Cranberry girdler – 
Chrysoteuchia topiaria (Zeller) – 
Pyralidae 

   "اآلس البري"ُلحائية التوت البرِّي 

 )لحاء الشجر حشرة تعيش على(

Cranberry rootworm – 
Rhabdopterus picipes (Olivier) – 
Chrysomelidae 

 "اآلس البري"دودة جذور التوت البري 

Cranberry weevil – 
Anthonomus musculus Say – 
Curculionidae 

 "اآلس البري"سوسة التوت البري 

Crane flies  الذباب طويل األرجل  

 )Tipulidaeأنظر (

Cranial flexor muscle of lacinia  عضلة جمجمية للشرشرةlacinia  

تنشأ من الجـدار الـداخلي لعلبـة الـرأس وتنغمـد فـي (

 )الحافة السفلية الخارجية للشرشرة

Cranium جمجمة، محفظة الرأس  

الجـــزء المتصـــلب مـــن الـــرأس والشـــبيه بالجمجمـــة، (

  )وتشمل الجزء األمامي العلوي من صندوق الرأس

Crapemyrtle aphid – 
Tinocallis kahawaluokalani  
(Kirkady) – Aphididae 

 َمّن شجيرة الّالِجِرْسُتُرمّية الهندية

Craponius inaequalis (Say) – 
Grape curculio –  
Curculionidae 

 العنب" كركليو"سوسة 



 

328

Crawler زاحف  

  )العمر أو الطور األول النشيط لحشرة قشرية(

Crawling ectoparasites متطفالت خارجية زاحفة  

حشرات غيرمجنحة وأحيانًا مجنحة تتعلـق بعوائلهـا (

  )أو تزحف إليها على األقل أثناء اغتذائها

Crawling water beetles خنافس الماء الزاحفة   

     )Haliplidaeأنظر (

Crayfish – 
Decapoda –  
Arthropoda  

   – جراد البحر

  شعبة   -رتبة 

Crazy ant – 
Paratrechina longicornis (Latreille) – 
Formicidae 

 النمل المجنون

Creeping myiasis  تدويد زاحف  

حيـــــــــــــــث تختـــــــــــــــرق يرقـــــــــــــــات ذبـــــــــــــــاب الجـــــــــــــــنس (

Gasterophilus  ــًا جلــد اإلنســان مســببة لــه أحيان

التدويـــد الزاحـــف، حيـــث تشـــق فيـــه اليرقـــة نفقـــًا فـــي 

 )البشرة مسببة تهيجًا شديداً 

Creeping waterbugs بق الماء المخيف   

 )   Naucoridaeأنظر (

Cremaster  هلـــب، زائـــدة خطافيـــة أو شـــوكية طرفيـــة، نتـــوء

  شوكي أو خطافي

تقـــع فـــي مـــؤخرة العـــذراء تعلـــق بهـــا نفســـها كعضـــو (

  )اتصال، كما في الحشرات حرشفية األجنحة
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Cremastobombycia lantanella 
(Schrank) – 
Lantana leafminer –  
Gracillariidae 

  " الملتوية"أوراق الّلنتانة " حفار" صانع أنفاق 

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

  )عطر

Crematogaster jehavae Forel. – 
Red honeydew ant –  
Formicidae 

 نمل الندوة العسلية األحمر

Crenulate متموج  

Creontiades pallidus (Ramb.) –  
Cotton square shelder, bud  
and boll shedder –  
Miridae  

  ط براعم وأزهار القطن سقِ مُ 

Creophilus maxillosus (L.) – 
Hairy rove beetle –  
Staphylinidae 

 "ذو الزغب"الخنفساء الطوَّافة ذو األشعار 

Crepsucular شفقي  

  )نشط عند الفجر أو الغسق(

Crescent spots and checkers spots أبو دقيق ذو البقع الهاللية أو بقع الشطرنج   

 )    Melitaeinaeأنظر(

Crescentive sieve plate  مثقبة هالليةصفيحة  

صـــفيحة هالليـــة الشـــكل حيـــث يتكـــون منهـــا الثغـــر (

  )التنفسي ليرقات الحشرات غمدية األجنحة

Crescentmarked lily aphid – 
Neomyzus circumflexus (Buckton) – 
Aphididae 

 ذو العالمات الهالمية َمّن الزنبق

Crest millipedes – 
Schizopetalidae –  
Callipodida 

    - "القمية"العرفّية ذوات األلف رجل 

 رتبة –فصيلة 
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Cribellum مصفاة الغازلة  

تركيــب غربــالي الشــكل يقــع أمــام الغازلــة مباشــرة، (

  )كما في العنكبوت

Cribrate weevil – 
Otiorhynchus cribricollis Gyllenhal – 
Curculionidae 

 السوسة الثاقبة

Crickets – 
Gryllidae –  
Caelifera –  
Orthoptera 

   –صراصير الحقل 

   –تحت رتبة  –فصيلة 

  رتبة

Crickets, grasshoppers, katydids صراصير الحقل، النطاطات، والكاتيدات  

 )  Orthopteraأنظر (

Crinkled flannel moth – 
Lagoa crispata (Packard) – 
Megalopygidae 

 "المتجعدة"الفراشة الصوفية المتغضنة 

Crinoids – 
Echinodermata     

   –زنابق البحر الجلد شوكية 

 شعبة

Criocerinae – 
Chrysomelidae  

   -تحت فصيلة خنافس األوراق كريوسيريني

  فصيلة

Crioceris asparagi (L.) – 
Asparagus beetle –  
Chrysomelidae 

  " الهْلَيْون"خنفساء األسباراغوس 

 )نبات من الفصيلة الزئبقية: الهْلَيْون(

Crioceris duodecimpunctata (L.) – 
Spotted asparagus beetle – 
Chrysomelidae 

 "ذات البقع"خنفساء الهْلَيْون المبقعة 

Cristatermitini – 
Termitinae –  
Termitidae  

  –قبيلة النمل األبيض كريستاترميتيني 

  فصيلة -تحت فصيلة 
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Critical day length الطول اليومي الحرج  

حيــــــث يســــــتحث الســــــكون فــــــي معظــــــم الحشــــــرات (

بواسطة نسبة طـول النهـار إلـى الليـل والـذي يسـمى 

ـــالطول اليـــومي الحـــرج ويعتبـــر هـــذا علـــى وجـــه .  ب

 photoperiodismالدقـــــــــــــة الـــــــــــــدورة الضـــــــــــــوئية 

شــــــرات، وهــــــي خــــــالف االشــــــعارات المختصــــــرة للح

  )المتذبذبة في اإليقاع اليومي

Critical period الفترة الحرجة  

حينمـا يكـون عامـل  stadiumالوقت داخـل الفتـرة (

  ) الرأس غير مطلوب لغدد الصدر ليبدأ االنسالخ

Critical temperature درجة الحرارة الحرجة  

ة فجائيــة فــي درجــة الحــرارة التــي تحصــل فيهــا زيــاد(

ســـــرعة التبخـــــر مـــــن جســـــم الحشـــــرة نتيجـــــة ذوبـــــان 

  )الطبقة الشمعية في الكيوتيكل

Crochets  خطافية"أشواك مقوسة"  

ـــــة ( ـــــى أطـــــراف األرجـــــل األولي ـــــة عل أشـــــواك خطافي

  )ليرقات الحشرات حرشفية األجنحة

Croesia semipurpurana (Kearfott) – 
Oak leaftier –  
Tortricidae 

 أوراق السنديان" ةالفّ "لّفافة 

Croesus latitarsus Norton – 
Dusky birch sawfly –  
Tenthredinidae 

 المنشاري" شجر القضبان"دبور البتوال 

Crop (in insect)  حوصلة  

الجزء المنبسط المتسع في المعـي ، هو حشرةالفي (

  )األمامي الذي يلي المرىء مباشرة
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Crop rotation دورة زراعية  

 محاصـــــيل مختلفـــــة فـــــي األرض الزراعيـــــةزراعـــــة (

علـــى مـــدار أعـــوام متتاليـــة لتجنـــب اســـتنزاف  نفســـها

  )الموارد الغذائية في التربة

Crop stage  طور النبات  

مثــل , مرحلـة مـن مراحـل نمــو المحاصـيل الزراعيـة(

وتهـــاجم . الـــخ... مرحلـــة البـــذور واإلزهـــار واإلثمـــار

نمو آفات مختلفة المحاصيل عند أطوار أو مراحل 

 )مختلفة

Cross resistance مقاومة متصالبة أو مشتركة  

الكائن مقاومة ضد نـوع أو  فيها الحالة التي يطور(

ـــدات وفـــي الوقـــت ـــة مـــن المبي  نفســـه مجموعـــة معين

يقـــاوم مبيـــد آخـــر أو مبيـــدات مشـــابهة أخـــرى حتـــى 

 )ولو لم يتعرض الكائن لهذه المبيدات من قبل

Cross vein عرق عابر أو مستعرض  

عرق قصير يصل بين عرقين طوليين متجـاورين، (

، humeral [h]القاعـدي : وتتمثل بـالعروق التاليـة

، sectorial [s]، والقــاطع radial [r]والكعبــري 

، radio-medial [r-m]والكعبـــــري الوســـــطي 

ـــــدي medial [m]والوســـــطي  ، والوســـــطي الزن

medio-cubital [m-cu] والقوسـي ،arcular 

[a](  

Cross-striped cabbageworm – 
Evergestis rimosalis (Guenée) – 
Pyralidae 

 دودة الملفوف المخططة عرضياً 

Croton bug أو بقة َحّب الملوك بقة كروتون 
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Croton caterpillar – 
Achaea janata (L.) – Noctuidae 

 َحّب الملوك" يسروع" أبو دقيق

Croton mussel scale – 
Lepidosaphes tokionis (Kuwana) – 
Diaspididae 

 حشرة كروتون القشرية المدرعة

Crowding تزاحم، احتشاد 

Cruciate صليبي   

 )متقاطع يشبه الصليب(

Crumena جيب رأسي غالفي  

Crura cerebri   
(para [circum] oesophageal 
connectives) 

  أربطة حول مريئية 

يربطـــــان المـــــخ بالعقـــــدة العصـــــبية تحـــــت المريئيـــــة (

suboesophageal ganglion( 

Crustacea  
(Mandibulate in part) – 
Crustaceans: crabs, shrimps, lobsters, 
water fleas, fish lice, scuds, slaters, 
etc. –  Arthropoda 

   القشرياتتحت شعبة 

القشــريات أو الحيوانــات  –) جــزء مــن مانــديبيوليت(

مبـــــــــري، الســـــــــرطانات، األربيـــــــــان أو الج: القشـــــــــرية

لوبســــــتر أو جــــــراد البحــــــر، براغيــــــث المــــــاء، قمــــــل 

 –الســمك، البــق الجــاري، الروبيانــات الملتويــة، إلــخ 

 شعبة 

Crypsis كريبسيس، اختباء، تخفي  

ــــون ( ــــون البيئــــة للمظهــــر أو الل مشــــابهة شــــكل أو ل

الــــذي يتخــــذه الكــــائن الحــــي لمنــــع المفترســــات مــــن 

  )اكتشاف وجوده في البيئة

Crypt حويصلة  

Cryptic coloration تلون تنكري، تنكر  

  )Crypticأنظر (
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Cryptoblabes gnidielia (Milligère) – 
Christmas berry webworm – 
Pyralidae 

الغازلـــــة أو " تــــوت المـــــيالد"دودة عنــــب الُعلِّْيـــــق 

 الناسجة 

Cryptocephalinae – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  –يفاليني تحت فصيلة كريبتوس

  فصيلة –خنافس األوراق حاملة الغالف 

Cryptocerata  
(Hydrocorizae) –  
Heteroptera –  
Hemiptera 

  مجموعة بق  كريبتوسيراتا 

   –تحت رتبة  –) هايدروكوريزي(

 رتبة 

Cryptocercidae  
(rare family) – 
Brown-hooded cockroaches – 
Blattoidea (Dicyoptera in part)  

  كريبتوسيرسيدي  فصيلة

   –الصراصير البنية  –) فصيلة نادرة(

  رتبة

Cryptochetid flies  ذباب الكريبتوجيتيد  

    ) Cryptochetidaeأنظر(

Cryptochetidae  
(Chamaemyiidae in part, Agromyzidae 
in part; rare family) – 
Cryptochetid flies – 
Acalyptratae – Diptera 

  يبتوجيتيدي كر  فصيلة

ــــدي، ( ــــدي، جــــزء مــــن أجرومايزي جــــزء مــــن كاماماي

  –) فصيلة نادرة

  تبةر  –قطاع  –ذباب الكريبتوجيتيد 

Cryptococcid scales  حشرات كريبتوكوكسيد القشرية  

 )   Cryptococcidaeأنظر(

Cryptococcidae – 
Cryptococcid scales –  
Coccoidea – Homoptera –  
Hemiptera 

  –ريبتوكوكسيدي ك فصيلة

   –حشرات كريبتوكوكسيد القشرية 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Cryptococcus fagisuga Lindinger – 
Beech scale –  
Eriococcidae 

  القشرية" الُمرَّان"حشرة الزَّان 

 )نبات: الُمرَّان(
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Cryptolaemus montrouzieri  
Mulsant – 
Mealybug destroyer –  
Coccinellidae 

  مفترس البق الدقيقي

مفتـــــــــــــــــــــــــرس بـــــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــــبكس الـــــــــــــــــــــــــدقيقي (

Maconillicoccus hirsutus( 

Cryptolestes ferrugineus   
(Stephens) – 
Rusty grain beetle –  
Cucujidae 

 المفلطحة أو  الصدئية" الدقيق" خنفساء ااحبوب

Cryptolestes pusillus (Schnherr) – 
Flat grain beetle –  
Cucujidae 

 خنفساء الحبوب المفلطحة

Cryptomyzus ribis (L.) – 
Currant aphid –  
Aphididae 

 َمّن الزبيب

Cryptonephredial tubes صقةلتأنابيب م 

Cryptonephridial arrangement الترتيب الكلوي المستور 

Cryptonephry  ـــين ـــق ب ـــاط الوثي ـــباالرتب ـــ أنابي ـــالمعي ام لبيجي ب

  الخلفي

  )ر يهدف إلى تقليل فقد الماءوهو تحوُّ (

Cryptophagidae 
(Including Biphyllidae Diphyllidae) – 
Silken fungus  beetles – 
Cucujoidea – Coleoptera 

  فصيلة كريبتوفاجيدي 

  –) تتضمن بايفيليدي دايفيليدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –خنافس الفطر الحريرية 

Cryptophagus acutangulus 
Gyllenhal – 
Acute-angled fungus beetle – 
Cryptophagidae 

 خنفساء الفطر حادة الزوايا

Cryptophagus varus Woodroffe & 
Coombs – 
Sigmoid fungus beetle – 
Cryptophagidae 

  خنفساء الفطر األّسي 

 )sشبيه بحرف (
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Cryptophlebia illepida (Butler) – 
Koa seedworm – Tortricidae 

 بذور الكووادودة 

Cryptophlebia ombrodelti (Lower) – 
Litchi fruit moth –  
Tortricidae 

  فراشة ثمار اللِّْتِشيَّة 

ــــزرة : اللِّْتِشــــيَّة( ــــب هالمــــي وب شــــجر صــــيني ذات ل

 )واحدة

Cryptopidae – 
Scolopendromorpha  

فصــيلة كريبتوبيــدي ذوات المائــة رجــل االســتوائية 

–   

 رتبة

Cryptorhynchinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس كريبتورينكيدي 

  فصيلة

Cryptorhynchus lapathi (L.) – 
Poplar-and-willow borer – 
Curculionidae 

 أشجار الحور والصفصاف" سوسة"حفار 

Cryptorhynchus mangiferae (F.) – 
Mango weevil – Curculionidae 

 سوسة المانجو

Cryptostemmatidae  
(Dipsocoridae, Ceratocombidae; rare 
family) – Jumping ground bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  فصيلة كريبتوستيماتيدي 

  ديبسوكوريدي، سيراتوكومبيدي، فصيلة (

تحـت  – مجموعـة –البق األرضي القـافز  – )نادرة

  رتبة  –رتبة 

Crystalline cone مخروط بلوري  

الجزء الشـفاف أسـفل القرنيـة لجهـاز تركيـز الضـوء (

فــي العــين، يتكــون مــن خاليــا أو نواتجهــا ولــه شــكل 

  )بيضي أو مخروطي

Crystalline refractive body الجسم البللوري الكاسر  

جسم بللوري يكـون العيينـة البسـيطة الجانبيـة، كمـا (

  )في يرقات الحشرات داخلية األجنحة
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Crytopeltis tenuis Reuter – 
Lygid bug –  
Miridae 

 بق الاليجيد على القرعيات

Ctenicera aeripennis aeripennis 
(Kirby) – 
Puget sound wireworm –  
Elateridae 

 الدودة السلكية بوجيت القاسية ذو األصوات

Ctenicera aeripennis destructor 
(Brown) – 
Prairie grain wireworm –  
Elateridae 

 حبوب البراري السلكية دودة

Ctenicera glauca (Germar) – 
Dryland wireworm –  
Elateridae 

 دودة األراضي الجافة السلكية

Ctenicera pruinina (Horn) – 
Great basin wireworm –  
Elateridae 

 دودة حوض البحيرة السلكية

Ctenidium  
(pl. Ctenidia) 

  مشط

رة مفلطحــــة صـــف مــــن شــــويكات أو أمشــــاط قصــــي(

ـــــة  ـــــث وبعـــــض المـــــتطفالت (وقوي ـــــي البراغي كمـــــا ف

  ) الخارجية

Ctenocephalides – 
Fleas of Cats and dogs – 
Archaeopsyllini –  
Pulicidae  

 –جنس تينوسيفاليدس 

   –برغوث القطط والكالب 

 فصيلة  –قبيلة 

Ctenocephalides canis (Curtis) – 
Dog flea –  
Pulicidae 

 ببرغوث الكال

Ctenocephalides felis (Bouché) – 
Cat flea –  
Pulicidae 

 برغوث القطط
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Ctenophthalminae– 
Fleas of small rodents, moles, and 
shrews –  
Hystrichopsyllidae  

  –ستينوفثالميني  تحت فصيلة

  براغيث القوارض الصغيرة والُخلدان 

َبابات    فصيلة –والزَّ

Ctenophthalmini – 
Fleas of moles and shrew –  
Ctenophthalminae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة ستينوفثالميني 

َبابــــــات  -تحــــــت فصــــــيلة  – براغيــــــث الُخلــــــدان والزَّ

  فصيلة

Ctenophthalmus – 
Fleas of moles and shrew –  
Ctenophthalmini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس ستينوفثالموس 

َبابات براغيث الُخلد   فصيلة -قبيلة  –ان والزَّ

Ctenophyllus – 
Fleas of hares – 
Amphipsyllini –  
Leptopsyllidae 

  –جنس ستينوفيللوس 

 فصيلة  -قبيلة  –براغيث األرانب البرية 

Ctenuchinae – 
Wasp moths – Arctiidae – 
Lepidoptera 

  –ستينوكيني  فصيلةتحت 

  رتبة – فصيلة –دبُّورية فراشات الال

Cuban cockroach – 
Panchlora nivea (L.) –  
Blaberidae 

 الصرصور الكوبي

Cuban laurel thrips – 
Gynaikothrips ficorum (Marchal) – 
Phlaeothripidae 

 تربس نبات الغار الكوبي

Cubital زندي  

Cubital vein (Cu-) العرق الزندي  

دي أول ساقه األصـلي مقعـر وينقسـم إلـى عـرق زنـ(

  )وعرق زندي ثاني

Cubital-anal زندي شرجي  
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Cubital-anal cross vein  عرق زندي شرجي عابر  

  )عرق عابر بين العرق الزندي والعرق الخلفي(

Cubitermitidae – 
Termitoidea –  
Fontanella – 
Isoptera 

  –فصيلة النمل األبيض كيوبيترميتيدي 

  رتبة  -تحت رتبة  -فوق فصيلة 

Cubitermitinae – 
Cubitermitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض كيوبيترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Cubitus (Cu)  عرق زندي  

العــــــرق الطــــــولي الخــــــامس الواقــــــع خلــــــف العــــــرق (

مباشـرة فـي جنـاح الحشـرة،  media [M]الوسـطي 

وهــــــو  +Cu1وينقســـــم إلــــــى العـــــرق الزنــــــدي األول 

لـــى العـــرق الزنـــدي األول األمـــامي محـــدب ويتفـــرع إ

Cu1a  والعــــــرق الزنــــــدي األول الخلفــــــيCu1ba ،

والفــــرع الثــــاني يشــــمل العــــرق الزنــــدي الثــــاني غيــــر 

  )Cu2المتفرع 

Cuckoo wasps  زنابير الوقوق أو الكوكو أو الزنابير الزرقاء  

 )    Chrysididaeأنظر(

Cuckoo, digger, honey, and 
carpenter bees 
 

كوكــــو، النحــــل الحــــافر، والنحــــل النجــــار نحــــل ال

    )Anthophoridaeأنظر(

Cuclotogaster heterographus 
(Nitzsch) – 
Chicken head louse – 
 Phillopteridae 

 قمل رأس الدواجن
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Cucoiliform of larvae  للطـور اليرقـي األول لحشـرات  الكوكـويليالنموذج

  غشائية األجنحة

ي مـن الزوائـد الطويلـة لكل حلقـة صـدرية زوج سـفل(

اللحميـــــة، وتســـــتدق الحلقـــــات البطنيـــــة بشـــــدة نحـــــو 

  )داخلي التطفل -الخلف 

Cucujid or flat bark beetles خنافس القلف المفلطحة   

     ) Cucujidaeأنظر(

Cucujidae  
(Including Silvanidae, Passandridae, 
and Prostomidae) – 
Cucujid or flat bark beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  فصيلة كيوكاجيدي 

  تتضمن سيلفانيدي، باساندريدي،  (

  –) بروستوميدي

   –خنافس القلف المفلطحة 

   رتبة – فوق فصيلة

Cucujiform of larvae  النمـــــــوذج الكيوكيـــــــوجي للطـــــــور اليرقـــــــي األول

  لحشرات غشائية األجنحة 

جسـمها مســطح ألقصـى درجــة، مـع اتجــاه األرجــل (

  )نبينللجا

Cucujoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  – فوق فصيلة كيوكوجويديا

 رتبة  –تحت رتبة 

Cucurbit longicorn – 
Apomecyna saltator (F.) – 
Cerambycidae 

 ذو القرون الطويلة" القرعيات"خنفساء القرع 

Cucurbit midge – 
Prodiplosis citrulli (Felt) – 
Cecicomyiidae 

  القرع هاموش 

 )نبات من الفصيلة القرعية(

Cukoo bees  نحل الكوكو  

 )   Nomadinaeأنظر (
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Culex pipiens L., C. tarsalis L. – 
Northern house mosquito, common 
mosquito –  
Culicidae 

البعوضـــة المنزليـــة ، البعوضــة المنزليـــة الشـــمالية

  الشائعة

Culex quinquefasciatus Say – 
Southern house mosquito – 
Culicidae 

  البعوضة المنزلية الجنوبية

ــــــــة المســــــــماة ( ــــــــة النبكروفتي ــــــــة للفخري شــــــــريريا بناقل

  )Wuchereria bancroftiبانكروفتي 

Culicidae – 
Mosquitoes and midges – 
Culicoidea –  
Diptera 

 –فصيلة كيوليسيدي 

 رتبة  – فوق فصيلة –البعوض والهاموش الخفي 

Culicoidea – 
Nematocera –  
Diptera 

  –ذباب الكيوليكويديا  فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Culicoides dovei Hall,  
Culicoides furens (Poey) – 
Little gray midge –  
Ceratopogonidae 

  الهاموش الرمادي الصغير

ناقــــــــــــــل للفيروســــــــــــــات المنقولــــــــــــــة بالمفصــــــــــــــليات (

Arboviruses فــــي الــــدم  واألوليــــات التــــي تعــــيش

تعــاني الخيــول لهجــوم هــذا النــوع و وديــدان الفالريــا، 

 sweetولــديها حساســية مفرطــة أو الحكــة الحلــوة 

itch(  

Culta fruit fly – 
Paracantha culta (Wiedemann) – 
Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة كولتا

Cultural control مكافحة زراعية  

د اآلفــات، طرائــق يقــوم بهــا المــزارع لتخفــيض أعــدا(

حيث ال يحتاج المزارع في إجرائهـا إلـى تحـوير فـي 

ـــــة التـــــي يجريهـــــا أصـــــًال إلنتـــــاج  ـــــات الزراعي العملي

ــــــة : محصــــــوله، ومنهــــــا ــــــدورة الزراعي  cropال

rotationمواعيد الزراعة والحصاد ،   
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 planting and harvesting dates خدمــة ،

، fertilization، التســـــــميد cultivationاألرض 

، الــــري crop free periodsرض تبــــوير األ

irrigation الـــــــــتخلص مـــــــــن بقايـــــــــا المحصـــــــــول ،

destruction of crop residues الحـــرق ،

burning مكافحــة األعشــاب ،weed control ،

ــــة  ــــل crop trapsالمصــــائد النباتي ــــة العوائ ، إزال

، elimination of attractive hostالبديلــة 

 stripحصــــــــاد المحصــــــــول علــــــــى مراحــــــــل 

harvesting ( 

Cumulative effect فعل أو تأثير تراكمي  

األعراض التسممية التي تظهر فقط بعـد اسـتعمال (

ـــزمن . جرعـــات متكـــررة ومتعـــددة خـــالل فتـــرة مـــن ال

وهذا يظهر أن المادة السامة تتراكم فـي نظـام الفـرد 

 )المتسمم

Cuneus قمة القريوم أو المتقرن، إسفين  

 coriumقريـوم منطقة صغيرة مثلثة الشـكل مـن ال(

، كمـا والمتميز عن بقية القريوم بدرز أو شق وتدي

  )الحشرات نصفية األجنحةفي 

Cupedidae 
(Cupesidae, Cupidae, Ommatidae) – 
Cupedid beetles –  
Archostemata –  
Coleoptera 

  فصيلة كيوبيديدي 

  –) كيوبيسيدي، كيوبيدي، أوماتيدي(

   –خنافس الكوبيديد 

   رتبة –تحت رتبة 

Cupesid beetles خنافس الكيوِبسيد   

     ) Cupesidaeأنظر(
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Cupesidae  
(Cupedidae, Cupidae, Ommatidae) – 
Cupesid beetles – 
Archostemata –  
Coleoptera 

  فصيلة كيوبيسيدي 

  –) كيوبيديدي، كيوبيدي، أوماتيدي(

  –تحت رتبة  –خنافس الكيوِبسيد 

   رتبة 

Cupid beetles افس الكوبيدخن   

     )Cupidae أنظر(

Cupidae  
(Cupedidae, Cupesidae,    
Ommatidae) – Cupid beetles – 
Archostemata –  
Coleoptera 

  فصيلة كوبيدي 

   –) كيوبيديدي، كيوبيسيدي، أوماتيدي(

  –خنافس الكوبيد 

   رتبة –تحت رتبة 

Cuprophilic cells ألوسطخاليا محبة للنحاس توجد بالمعي ا  

Curculio caryae (Horn) – 
Pecan weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الَبّقان األمريكي

Curculio caryatrypes (Boheman) – 
Large chestnut weevil – 
Curculionidae 

 سوسة الكستناء الكبيرة

Curculio obtusus (Blanchard) – 
Hazelnut weevil –  
Curculionidae 

 بندقلاسوسة ثمار 

Curculio occidentis (Casey) – 
Filbert weevil –  
Curculionidae 

 لبندقاسوسة أشجار 

Curculio sayi (Gylienhal) – 
Small chestnut weevil – 
Curculionidae 

 سوسة الكستناء الصغيرة
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Curculionidae 
(Including: Ithyceridae Belidae, 
Nemonychidae Rhinomaceridae, 
Rhynchitidae, Attelabidae, 
Oxycorynidae, Apionidae,  
Cyladidae, and Rhynchophoridae) – 
Snout beetles or weevils – 
Curculionoidea – Coleoptera 

  كركليونيدي  فصيلة

تتضـــــــــــمن أيثيســـــــــــيريدي بيليـــــــــــدي، نيمونيكيـــــــــــدي (

ــــــدي،  ــــــدي، أوكســــــي كوريني راينوماســــــيريدي، أتيالبي

  –)أبيونيدي، رينكوفوريدي

   –خنافس البوز أو السوس 

  رتبة – فوق فصيلة

Curculioninae – 
Acorn and nut weevils – 
Curculionidae 

  –تحت فصيلة كركليونيني 

الخنـــــــــافس ذات المنقـــــــــار النموذجيـــــــــة أو الســـــــــوس 

  فصيلة -األصلي

Curculionoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  – كركليونويديافوق فصيلة 

 بةرت – تحت رتبة

Curled rose sawfly – 
Allantus cinctus (L.) –  
Tenthredinidae 

 الورد الملتف المنشاري" دبور"دبور 

Currant aphid – 
Cryptomyzus ribis (L.) – Aphididae 

 َمّن الزبيب

Currant borer – 
Synanthedon tipuliformis (Clerck) – 
Sesiidae 

 الزبيب " فراشة"حفار 

Currant bush witchbroom aphid, 
Gooseberry witchbroom aphid – 
Kakimia houghtonensis (Troop) – 
Aphididae 

  َمّن مكنسة الساحرة، َمّن الِكْشِمش الشاِئك 

 )عنب ال نوى له(

Currant fruit fly – 
Epochra canadensis (Loew) – 
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الزبيب

Currant fruit weevil – 
Pseudanthonomus validus Dietz – 
Curculionidae 

 سوسة ثمار الزبيب



 

345

Currant spanworm – 
Itame ribearia (Fitch) –  
Geometridae 

 الزبيب" ُأرِقيَّة"ذاِرَعة 

Currant stem girdler – 
Janus integer (Norton) –  
Cephidae 

  لحائية ساق الزبيب

 )حشرة تعيش على لحاء الشجر(

Cursorial  َّة للجرير جارية، مهيأة أو محو  

Curtonotid flies  ذباب الكورتونوتيد  

    ) Curtonotidaeأنظر (

Curtonotidae  
(Cyrtonotidae; Drosophilidae in part; 
rare family) – Curtonotid flies – 
Drosophiloidea –  
Diptera 

  كورتونوتيدي  فصيلة

وفيليدي، فصــــيلة ســــيرتونوتيدي، جــــزء مــــن دروســــ(

  –) نادرة

  تبةر  – فوق فصيلة –ذباب الكورتونوتيد 

Cutaneous leishmaniasis داء الليشمانيات الجلدي  

يتضمن ظهور تقرحات جلدية عقيديـة، وقـد تـؤدي (

اإلصــابات إلــى ليشــمانية مخاطيــة جلديــة، إســبونديا 

espundia ــــــة ، التــــــي تتطــــــور فيهــــــا تقرحــــــات أنفي

   –الوفاة بلعومية قد تؤدي إلى 

  Mucocutaneousو  Leishmanisisأنظر 

leishmanisis(   

Cutaneous myiasis تدويد جلدي  

 Lucilliaيسببه أنواع الذباب من جنسي لوسـيليا (

ــــي الضــــأن  Calliphoraوكــــاليفورا   sheepف

myiasis ويمكـــن أن تشـــترك فيـــه مـــع أنـــواع مـــن ،

، وتــــــرتبط هـــــــذه Chrysomyaجــــــنس كرايســـــــوميا 

لخراف ذات الجلــــود المتجعــــدة جــــدًا مثــــل الحالــــة بــــا

 )  merinoخراف ميرينو 
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Cutaneous respiration  الجلديالتنفس 

Cuterebridae 
(rare family) –  
Robust bot flies – 
Oestroidea –  
Diptera 

  كيوتيريبريدي  فصيلة

  ذباب النغف الممتلىء  –) فصيلة نادرة(

   –أو نغف اإلنسان " غليظ الجسم"

 رتبة  – ق فصيلةفو 

Cuterebrinae – 
Oerstridae 

  تحت فصيلة الذباب كيوتريبريني 

 )ترتبط باألرانب والقوارض كطفيليات جلدية(

Cuticle مادة الكيوتيكل ، جليد  

مــادة خارجيــة حاميــة لســطوح النباتــات ومفصــليات (

ـــــع خســـــارة ـــــي من ـــــي تســـــاعد ف ـــــد أو  األرجـــــل والت فق

يا تحت البشرة إفراز خاص من خالوهو .  الرطوبة

ـــــــي  يغطـــــــي الســـــــطح الخـــــــارجي لجـــــــدار الجســـــــم ف

الحيوانــــات مفصــــلية األرجــــل، إضــــافة إلــــى تكوينــــه 

للبطانــــــة الداخليــــــة لالنبعاجــــــات األكتودرميــــــة فــــــي 

المعي األمـامي والخلفـي وبطانـة القصـبات الهوائيـة 

  ) وبعض الغدد والقنوات التناسلية

Cuticular appendages  الزوائد الجليدية  

ئـــد تنمـــو علـــى ســــطح الجلـــد وتتصـــل بـــه عــــن زوا(

  )طريق أغشية تسمح لها بالحركة

Cuticular bow  قوس كيتيني  

جهــاز اإلقفــال عنــد نهايــة الــدهليز وبدايــة القصــبة (

الهوائيــــة، ويحــــيط بجــــزؤ كبيــــر مــــن فوهــــة القصــــبة 

  )الهوائية

Cuticular bristle شوكة جليديةهلب جليدي ، 



 

347

Cuticular gill 
   (= spiracular gill; tube gill) 

  خيشوم الثغر التنفسي، َغْلَصْم ثغري

امتداد خارجي أنبوبي طويل من الصفيحة الحلقية (

annular sclerite  ومنطقــــة الــــدهليزatrium 

لــــزوج أو أكثــــر مــــن الثغــــور التنفســــية، ويوجــــد فــــي 

بعض عـذارى رتبـة ذات الجنـاحين التـي تعـيش فـي 

  )الماء

Cuticular process  أو بروز جليدينتوء  

تتصل بجدار الجسم بشـكل وثيـق وال تتحـرك لعـدم (

، articular membranesوجود أغشـية مفصـلية 

وأشـواك  fixed hairsوأهـم أنواعهـا شـعيرات ثابتـة 

spines  ونموات داخليةinternal processes(  

Cuticulin جليدين، كيوتيكيولين  

Cutworm الدودة القارضة   

    )Hadeninae, Noctuidaeأنظر (

Cyclic development نمو أو تطور دوري  

Cyclic feeding model نموذج التغذية الدورية  

يتميــز بســهولة تضــمينه الظــروف غيــر المنتظمــة، (

ــــــال  ويمكــــــن اســــــتخدام هــــــذا النمــــــوذج لتفســــــير انتق

قـــرى فـــي غينيـــا الجديـــدة، عـــن ثـــالث  المالريـــا فـــي

 .Anpheles faruti, Aطريــق جمــع بعــوض 

kaliensis, A. punctulatus  من خـارج وداخـل

المســـــاكن، وقـــــد وجــــــد أن معـــــدل البقـــــاء مــــــن دورة 

  ) التغذية إلى األخرى متشابهًا لكل األنواع الثالثة

  

Cyclical parthenogenesis توالد بكري يحدث بين جيل وآخر  
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Cyclocephala borealis Arrow – 
Northern masked chafer – 
Scarabaeidae 

 ل الُمقنَّع الشماليالجعا

Cyclocephala imaculata (Olivier) – 
Southern masked chafer – 
Scarabaeidae 

 الجعال الُمقنَّع الجنوبي

Cyclopiform of larvae  النموذج السيكلوبي ليرقات الطـور األول لحشـرات

  غشائية األجنحة

منطقــة الــرأس الصــدري أكبــر مــن الــبطن، الفكــان (

ان جــدًا، للحلقــة الصــدرية األولــى مــن العلويــان كبيــر 

  )داخلي التطفل –أسفل زوج من الزوائد اللحمية 

Cyclorrhapha  
(Brachycera in part) –  
Circular-seamed flies –  
Diptera 

    رتبة دائرات الدروز من الذبابتحت 

ـــــــذباب –) جـــــــزء مـــــــن براكيســـــــيرا(  ذو االنشـــــــقاق ال

 رتبة  – أو الذباب دائرات الدروز الدائري

Cycnodiidae  
(Elaschistidae; rare family) – 
Grass miners –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة سيكنودييدي 

ــــــــــادرة( صــــــــــانعات  –) إالسكيســــــــــتيدي، فصــــــــــيلة ن

  أوراق" فراشات"

  تبةر  –فوق فصيلة  –األعشاب 

Cydia anaraniada (Miller) – 
Slash pine seedworm –  
Tortricidae 

 دودة بذور الصنوبر 

Cydia bracteatana (Fernald) – 
Fir seed moth –  
Tortricidae 

 فراشة بذور شجر التنوب

Cydia caryana (Fitch) – 
Hickory shuckworm –  
Tortricidae 

الجوزيـــة أو "قشـــرة شـــجرة القاريـــة " فراشـــة"دودة 

 "الجوز األمريكي

Cydia ingens (Heinrich) – 
Longleaf pine seedworm – 
Tortricidae 

 دودة بذور الصنوبر ذو األوراق الطويلة
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Cydia latiferreana (Walsingham) – 
Filbertworm –  
Tortricidae 

 ثمار البندق" فراشة"دودة 

Cydia nigricana (F.) – 
Pea moth –  
Tortricidae 

 البازالء" فراشة" دودة 

Cydia pomonella (L.)  
(Laspeyrsia, Carpocapsa) – 
Codling moth –  
Tortricidae 

 ثمار التفاح " فراشة" دودة

Cydia strobilella (L.) – 
Spruce seed moth –  
Tortricidae 

ـــــوب الفضـــــي " فراشـــــة" دودة  ـــــذور شـــــجر التن ب

 " البيسية، الراتنجية"

Cydia toreuta (Grote) – 
Eastern pine seedworm –  
Tortricidae 

 ور الصنوبر الشرقيةدودة بذ

Cydnid bugs or burrower bugs  بق السيدنيد أو البق  الحفَّار  

    )Cydnidaeأنظر (

Cydnidae –  
Cydnid bugs or burrower bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  –سيدنيدي  فصيلة

تحــت  –مجموعــة  –بــق الســيدنيد أو البــق  الحفَّــار 

 رتبة  –رتبة 

Cyelomorphosis تغير موسمي في مظهر الجسم  

  )كما في افييديدى وسنييدى وغيرها من الحشرات(

Cyladinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس سيالديني 

  فصيلة

Cylas brunneus F. – 
Confused potato tuber weevil – 
Curculionidae 

 المتشابهة" البطاطس"سوسة درنات البطاطا 



 

350

Cylas formicarius elegantulus 
(Summers) – 
Sweetpotato weevil –  
Curculionidae 

  الحلوة" البطاطس"سوسة البطاطا 

Cylindrical bark beetles خنافس القلف ذات الشكل األسطواني   

 )   Colydiidaeأنظر (

Cylindrocopturus adspersus 
(LeConte) – 
Sunflower stem weevil – 
Curculionidae 

 الشمس"عباد"زهرة سوسة ساق 

Cylindrocopturus fumissi  
Buchanan – 
Douglas-fir twig weevil – 
Curculionidae 

  الَتنُّوب دوغالس" أفرع"سوسة أغصان 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Cylindrotermitinae – 
Amitermitidae –  
Fontanella  

  –يني تحت فصيلة النمل األبيض سليندروترميت

  تحت رتبة  -فصيلة 

Cymatophorid moths  الثياتيريد القيَّاسة" فراشات"ديدان   

 )    Cymatophoridaeأنظر(

Cymatophoridae  
(Thyatiridae) –  
Cymatophorid moths – 
Geometroidea – 
 Lepidoptera 

  فوق فصيلة سيماتوفوريدي

   –) ثياتيريدي(

   –القيَّاسة  السيماتوفوريد" فراشات"ديدان 

 تبة ر 

Cynaeus angustus (LeConte) – 
Larger black flour beetle – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الدقيق السوداء الكبيرة

Cynipidae – 
Cynipids or gall wasps – 
Cynipoidea –  
Hymenoptera 

  –ساينيبيدي  فصيلة

فـوق  –حشرات الساينيبيد أو زنابير األورام النباتيـة 

 رتبة  – لةفصي
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Cynipids or gall wasps  حشرات الساينيبيد أو زنابير األورام النباتية  

    )Cynipidaeأنظر (

Cynipoidea  – 
Gall wasps – Apocrita – 
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة ساينيبويديا 

 –تحـــت رتبـــة  –الزنـــابير المســـببة لـــألورام النباتيـــة 

 رتبة 

Cynthia moth – 
Samia cynthia  (Drury) –  
Saturniidae 

 فراشة سنثيا، فراشة القمر

Cyphonid beetles خنافس السيفونيد أو خنافس المستنقعات   

 )    Cyphonidaeأنظر(

Cyphonidae  
(Helodidae; Dascillidae in part) – 
Cyphonid beetles – 
Dascilloidea –  
Coleoptera 

  سايفونيدي  فصيلة

  – )داسيليديهيلوديدي، جزء من (

   –خنافس السيفونيد أو خنافس المستنقعات 

  رتبة –فوق فصيلة 

Cyprus pine processionary moth – 
Thaumetopoea wilkinsoni Tams. – 
Thaumetopeidae  

جــــادوب أعشــــاش الصــــنوبر القبرصــــي، جــــادوب 

 الصنوبر القبرصي

Cypselidae  
(Borboridae, Sphaeroceratidae 
Sphaeroceridae) – 
Small dung flies –  
Milichioidea –  
Diptera 

  سيبسيليدي  فصيلة

  بوربوريدي، سفاروسيراتيدي، (

  –) سفاروسيريدي

   –ذباب الروث الصغير 

  رتبة – فوق فصيلة

Cyrtacanthacridinae – 
Acrididae 

لنطاطــــات أو ا تحــــت فصــــيلة ســــيرتاكانثاكريديني

  –مهمازية العنق 

  فصيلة
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Cyrtepistomus castaneus (Koelofs) – 
Asiatic oak weevil –  
Curculionidae 

 سوسة السنديان اآلسيوية

Cyrtidae  
(Acroceridae, Acroceratidae, 
Henopidae, Oncodidae; rare  
family) – 
Small-headed flies –  
Asiloidea –  
Diptera 

  سيرتيدي  فصيلة

ي، أكروســــــــــــــيريدي، أكروســــــــــــــيراتيدي، هينوبيــــــــــــــد(

   –) أونكوديدي، فصيلة نادرة

   –الذباب ذو الرأس الصغير 

 رتبة  – فوق فصيلة

Cyrtonotid flies ذباب السيرتونوتيد   

 )    Cyrtonotidaeأنظر(

Cyrtonotidae  
(Curtonotidae; Drosophilidae in part; 
rare family) – Cyrtonotid flies – 
Drosophiloidea –  
Diptera 

  تونوتيديسير  فصيلة

  كورتونوتيدي، جزء من دروسوفيليدي، (

   –ذباب السيرتونوتيد  –) فصيلة نادرة

  تبةر  – فوق فصيلة

Cyrtopeltis modesta (Dfstant) – 
Tomato bug –  
Miridae 

 "الطماطم"بقة البندورة 

Cyrtopeltis notata (Distant) – 
Suckfly –  
Miridae 

 الذبابة الماصة

Cyst يسحوصلة، ك 

Cystocytes  خاليا حوصلية، كريـات دم حويصـلية، خاليـا الـدم

  المخثرة

خاليــــــا الخلويــــــة التــــــي تحــــــيط بالخاليــــــا الجنســــــية (

لألنبوبــــة الخصــــوية فــــي الخصــــية أو فــــي األنبوبــــة 

  )المبيضية في المبيض
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Cytochrome p 450 450، األنزيم المؤكسد 450يتوكروم ب اس  

تحـــــوالت نظـــــام أنزيمـــــي مســـــؤول عـــــن عمليـــــات ال(

الحيويــة للمركبــات الســامة عــن طريــق إحــداث عــدة 

 )تفاعالت أكسدة واختزال للمركبات السامة

Cytoplasmic polyhedrosis viruses 
(CPV)  

  األوجه ةعديد ةسيتوبالزمي اتفيروس

مكونهــا الــرئيس هــو الحمــض النــووي الريبــوزي رنــا (

RNA خاليـــا األمعـــاء الزم يتوباوهـــي تنمـــو فـــي ســـ

حرشـــــــفية وغشـــــــائية  الحشـــــــرات رقـــــــاتالوســـــــطى لي

  )األجنحة
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D 
Dactylobaetis – 
Baetiscidae 

   –داكتيلوباتيس  جنس ذباب مايو

   فصيلة

Dactylopiid or cochineal scales حشرات الداكتيلوبييد أو الكوشينيل القشرية   

 )   Dactylopiidaeأنظر (

Dactylopiidae 
(Coccidae) – 
Dactylopiid or cochineal scales – 
Coccoidea – Homoptera –  
Hemiptera 

  –) كوكسيدي(داكتيلوبييدي  فصيلة

  –حشرات الداكتيلوبييد أو الكوشينيل القشرية 

   –تحت رتبة  – فوق فصيلة

  رتبة

Dactylopius coccus Costa – 
Cochineal insect –  
Dactylopiidae 

  نيل، حشرة الِقْرِمز، الحشرة القرمزية شيحشرة الكو 

 )صبغ أحمر فاتح: القرمز(

Dactylopsylla – 
Fleas of gophers, weasels, and  
lynxes – 
Dactylopsyllinae –  
Ceratophyllidae  

  –جنس داكتيلوبسيلال 

  براغيث السناجب األمريكية وابن عرس 

  –والَوَشق 

   فصيلة -تحت فصيلة 

Dactylopsyllinae  
(Foxellinae) –  
Fleas of gophers, weasels, and  
lynxes – 
Ceratophyllidae  

  تحت فصيلة داكتيلوبسيلليني 

  براغيث السناجب  –) فوكسيلليني(

  –األمريكية وابن عرس والَوَشق 

   فصيلة

Dactynotus rudbeckiae (Fitch) – 
Goldenglow aphid –  
Aphididae 

 المّن الذهبي 
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Dacus ciliatus Loew 
(brevistylus Bezzi.) – 
Lesser pumpkin fly – 
Tephritidae (Trypetidae) 

 ذبابة ثمار القرعيات الصغرى أو ذبابة المقات 

Dacus cucurbitae Goquillett – 
Melon fly – Tephritidae 

 "الشّمام"ذبابة البطيخ 

Dacus dorsalis Hendel – 
Oriental fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة الثمار الشرقية

Dacus oleae (Gmelin) – 
Olive fly, olive fruit fly –  
Tephritidae 

  ذبابة ثمار الزيتون، ذبابة الزيتون

Daily survival rate معدل البقاء اليومي  

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch) – 
Grape phylloxera –  
Phylloxeridae 

 فيلوكسرا العنب

Dalbulus maidis (DeLong & 
Wolcott) – Corn leafhopper – 
Cicadellidae 

 نطاط الذرة

Dalcerid moths فراشات الدالسيريد   

 )    Dalceridaeأنظر (

Dalceridae  
(Acragidae; rare family) – 
Dalcerid moths – Zygaenoidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة دالسيريدي 

 –فراشــات الدالســيريد  –) أكراجيــدي، فصــيلة نــادرة(

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Dampwood termites, grass- 
carrying termites – 
Hodotermitidae – Isoptera 

النمـــل األبـــيض ، نمـــل الخشـــب الرطـــب األبـــيض

 الحاصد لألعشاب 

Damsel bugs ذو الخصر  "الصغير" البق الرقيق  

    )Nabidaeأنظر (
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Damselflies and dragonflies  الرعاشات الصغيرة والرعاشات الكبيرة  

  )   Odonataأنظر (

Danaidae  
(Nymphalidae in part) –  
Milkweed butterflies –  
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

  دانايدي  فصيلة

  –) جزء من نيمفاليدي(

وأبو دقيـق " عشب اللبن"أبو دقيق الحشائش اللبنية 

  رتبة – فوق فصيلة –الملكي 

Danaus chrysippus – 
Chrysippus butterfly – Danaidae 

 عاهلالأبو الدقيق 

Danaus plexippus  (L.) – 
Monarch butterfly – Danaidae 

 أبو الدقيق الملكي

Dance flies  الذباب الراقص  

    )Empididaeو   Empidaeأنظر(

Dance fly – 
Hilana sp., Empis sp.– Empididae 

 الذبابة الراقصة 

Dancing swarm رقصة الزواج للطرد  

 )ية مثل النمل والنحلكما في الحشرات االجتماع(

Dandelion gall wasp – 
Phanacis taraxaci (Ashmead) – 
Cynipidae 

 "الطََّرخَشقون"دبور تدرن الهندباء البرية 

Danger  خطر  

كلمــــــة إشـــــــارة تســــــتخدم علـــــــى لصــــــاقات عبـــــــوات (

الجرعـــة . المبيـــدات ذات الســـمية مـــن الفئـــة األولـــى

تقــدر بأقــل النصــفية الفميــة المميتــة لهــذه المبيــدات 

أما الجرعة النصفية الجلديـة المميتـة فهـي , 50من 

وهذه تحتوي على مواد خطـرة للبيئـة , 100أقل من 

 )والصحة
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Danonypha  
(Dachnonypha: Jugatae or 
Homoneura in part) –  
Lepidoptera 

  تحت رتبة فراشات دانونيفا 

 تبة ر  –) داكنونيفا، جوجاتي، جزء من هومونيورا(

Daphnis nerii (L.) – 
Oleander hawk moth –  
Sphingidae 

  فراشة صقر الدَّْفلى 

   )نبات سام عطر الزهر(

Darapsa myron (Cramer) – 
Virginiacreeper sphinx –  
Sphingidae 

ـــا الُمْعتـــِرش " ســـفينكس"أبـــو هـــول  نبـــات فيرجيني

 " المتسلق"

Dark adapted eyes عيون مهيأة للظالم 

Dark field cricket – 
Gryllus burdigalensis Lotr. –  
Gryllidae 

 األسمرالحقل صرصور 

Dark mealworm – 
Tenebrio obscurus F.–  
Tenebrionidae 

 دودة جريش الذرة الداكنة

Dark suna – 
Aelia accuminata L., 
A. rostrata Boh, 
A.syriaca Horv. –  
Pentatomidae 

 السونة السمراء

Darkling beetles الخنافس السود أو خنافس الدقيق   

 )Tenebrionidaeأنظر (

Darksided cutworm– 
Euxoa messoria (Harris) –  
Noctuidae 

 اتذ"داكنــة الجنــاحين " القاطعــة"الــدودة القارضــة 

 "الجوانب الداكنة

Darkwinged fungus gnats and root   
gnats 
 
 

  الجذور  هاموش الفطر قاتم األجنحة وهاموش

 )    Lycoridaeأنظر (
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Darners  الرعاشات العادية   

 )   Aeschnidaeأنظر (

Darsypsyllus – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس دارسيبسيللوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Dascillidae 
(Dascyllidae; Including  
Karumiidae) – 
Soft-bodied plant beetles – 
Dascilloidea –  
Coleoptera 

  ليدي لداسي فصيلة

  –) ليدي، وتتضمن كاريومييديلداسي(

فـــوق  –الخنـــافس ذوات األجســـام اللينـــة أو الرهيفـــة 

 رتبة  –فصيلة 

Dascilloidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

لينويديا ذات األجسام لداسيخنافس الفوق فصيلة 

   –اللينة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Dascyllidae  
 

  ليدي لداسي فصيلة

  )Dascillidaeأنظر (

Dasineura leguminicola (Lintner) – 
Clover seed midge – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة بذور البرسيم

Dasineura rhodophaga  
(Coquillett) – 
Rose midge – Cecidomyiidae 

 الورد الصغيرة ةذباب

Dasineura swainei (Felt) – 
Spruce bud midge –  
Cecidomyiidae 

البيســــية، "ذبابــــة بــــراعم شــــجر التنــــوب الفضــــي 

 "الراتنجية

Dasineura trifolii (Loew) – 
Clover leaf midge –  
Cecidomyiidae 

 ذبابة أوراق البرسيم

Dasycerid beetles 
 

  خنافس الداسيريد 

 )   Dasyceridaeأنظر (
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Dasyceridae 
(Lathridiidae in part) – 
Dasycerid beetles –  
Staphylinoidea – 
Coleoptera 

 داسيريدي فصيلة

فـوق  –الداسـيريد  خنـافس –) جزء من الثريدييـدي(

   – فصيلة

 رتبة 

Dasychira pinicola (Dyar) – 
Pine tussock moth – Lymantriidae 

 فراشة أعشاب الصنوبر

Dasyneura oleae (Loew.) – 
Olive midge – Cecidomyidae  

 ذبابة أوراق الزيتون، هاموش أوراق الزيتون

Dasytidae  
(Malachiidae, Melyridae) – 
Soft-winged flower beetles – 
Bostrichoidea – Coleoptera 

  داسيتيدي  فصيلة

األزهـــــار ذات  خنــــافس –) ماالكييــــدي، ميليريـــــدي(

  رتبة –فصيلة فوق  –" الرهيفة"األجنحة اللينة 

Datana integerrima Grote & 
Robinson – 
Walnut caterpillar –  
Notodontidae 

 الجوز، دودة الجوز "يسروع" أبو دقيق

Datana major Grote & Robinson – 
Azalea caterpillar –  
Notodontidae 

 "الصحراوية"األزالية  "يسروع" أبو دقيق

Datana ministra (Drury) – 
Yellownecked caterpillar – 
Notodontidae 

 ذو الرقبة الصفراء "يسروع" أبو دقيق

Date bug – 
Asarcopus palmarum Horvath – 
Issidae 

 دوباس النخيل، نطاط أوراق نخيل التمر

Date moth –  
Cadra (Ephestia) calidella (Gn.) – 
Pyralidae 

 فرشة التمر

Date palm Bostrichi –  
Apate monacha F. –  
Bostrychidae 

  ثاقبة الخشب الكبيرة



 

361

Date palm Hibiscus mealy bug – 
Maconellicoccus hirsutus (Green) – 
Pseudococcidae 

 الدقيقي) الهبسكس(بق النخيل 

Date palm hornet – 
Polistes annularis, P. exclamans, P. 
fuscatus, Vespa orientalis  – 
Vespidae 

  دبور البلح

  ، أنظرأنواع عديدة تصيب البلح(

 red aegyptian hornet( 

Date palm inflorescence beetle – 
Pseudogomalegia sp. – 
Chrysomelidae 

  خنفساء طلع النخيل

Date stone beetle – 
Coccotrypes dactiliperda (F.) – 
Scolytidae 

  خنفساء أو ثاقبة نواة التمر

Day degree اليوم الحراري  

ن الثابــت الحــراري وهــو المجمــوع الثابــت عــ تعبيــر(

 Heat Unitsللوحــــدات الحراريــــة المطلوبــــة 

Requirement لنشوء الطور الحشري( 

Dayar's law قانون داير  

يشــــير القــــانون بــــأن األجــــزاء المختلفــــة مــــن جســــم (

الحشــرة، مثــل عــرض الــرأس، تــزداد هندســيًا بمعــدل 

، وقــد 1.4مــا تكــون الزيــادة  ثابــت بكــل نــوع، وغالبــاً 

ـــرة  ـــة تشـــابه الفت ـــادة فـــي حال وجـــد بحـــدوث هـــذه الزي

الزمنيـــة لجميـــع األطـــوار، وعنـــد ربـــط العالقـــة التـــي 

تحصــل بـــين حجــم أي عضـــو كالفخــذ مـــثًال والفتـــرة 

الزمنيــة للتطــور يمكــن الحصــول علــى خــط مســتقيم 

  )تقؤيباُ 

Daysaneura offinis Kieff – 
Cecidomyidae 

 فسج المسبب لألورامذباب البن
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Deactivation  تثبيط، نقص الفعالية  

التخلص من الفعل السام للمبيـد عـن طريـق تواجـد (

مـــــواد ملوثـــــة داخـــــل خـــــزان الـــــرش أو عـــــن طريـــــق 

اســـتعمال المـــاء فـــي المـــزج أو عـــن طريـــق عوامـــل 

 )حيوية وغير حيوية في البيئة المحيطة

Death rate معدل الوفيات  

يرة التـــي تمـــوت فـــي وحـــدة عـــدد األفـــراد فـــي العشـــ(

زمـــن، ويحســـب بقســـمة عـــدد الوفيـــات علـــى وحــــدة 

  )الزمن

Death’s head hawk – 
Acherontia atropos L.,  
A. styx Westw. –  
Sphingidae 

 دودة ورق السمسم، سفينكس السمسم

Deathwatch beetles – 
Anobiidae –  
Coleoptera 

   -الدقاقة خنافس الموت

  رتبة –فصيلة 

Decapoda – 
Crayfish –  
Crustacea  

  –رتبة عشاريات األرجل 

 تحت شعبة –عشاريات األرجل 

Decay  تحلل 

Decay processes  تحللالعمليات 

Deciduous متساقط األوراق 

Decomposer مفسخ، هادم، محلل  

أحـــد األحيـــاء الـــذي يلـــتهم المـــواد العضـــوية الميتـــة (

ســـــــتخدمها ويحولهـــــــا إلـــــــى مـــــــواد خـــــــام يمكـــــــن أن ت

  )الكائنات المنتجة
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Decontaminate  إزالة التلوث  

حتمــال الضــرر اأهــم خطــوة هامــة فــي التقليــل مــن (

وتشــــتمل عمليــــة . عنــــد تعــــرض شــــخص مــــا للمبيــــد

إزالــــة التلــــوث غســــل البشــــرة المعرضــــة بالصــــابون 

والمــــاء أو غســــل العيــــون المعرضــــة بميــــاه متدفقــــة 

 )برفق

Decticinae – 
Back-shield grasshoppers – 
Tettiginiidae – 

  –تحت فصيلة ديكتيسيني

 فصيلة –النطاطات مدرعة الظهر

Dectious لها القدرة على تحريك الفكوك العلوية  

  )يستعمل االصطالح لطور العذراء(

Decumbent مقوس 

Deer and horse flies  ذباب الغزالن واألحصنة  

Loaiasisيعتبر ذباب تابانيدي الناقل لداء اللوالـوا (

أو داء الدودة الخراطينية الخيطية في أفريقيـا العربيـة

ــــرة  -فــــي الماشــــية  Surraفــــي اإلنســــان، وداء الصُّ

 )Tabanidaeأنظر 

Deficient oxygen condition  حالة نقص األوكسجين  

الحالـــــة حيـــــث يـــــنخفض تركيـــــز األوكســـــجين فـــــي (

وبــذلك تجعــل المنطقــة , %19الهــواء إلــى أقــل مــن 

ــــة الخطــــ ــــة مــــن . ورةعالي ويمكــــن للمســــتويات العالي

ــــــي منطقــــــة محجــــــوزة أن تســــــتبدل  ــــــد ف أبخــــــرة المبي

مســـــــــببة فـــــــــي ذلـــــــــك حالـــــــــة نقـــــــــص , األوكســـــــــجين

ويتطلــــب ارتــــداء الكمامــــات المــــزودة . األوكســــجين

عنــــــد دخــــــول المنــــــاطق التــــــي ) SCBAs(للهــــــواء 

  )تتميز بحاالت نقص األوكسجين
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Defoaming agent مادة مانعة للرغوة  

ية تمنــع تكــون رغــوة بمــزيج المبيــد فــي مــادة إضــاف(

 )الرش) خزان(صهريج 

Defoliant  مسقط لألوراق  

مــــــادة كيميائيــــــة تســــــاعد فــــــي إزالــــــة األوراق مــــــن (

النباتـــات المســـتهدفة وذلـــك لتســـهيل عمليـــة حصـــاد 

 )النبات

Defoliation ألوراق سقوط ا 

Degradation  انحالل، تفّسخ، تفّكك  

شــكل غيــر فعــال أو أقــل  تحّلــل المبيــد وتفّككــه إلــى(

وتعتبــر األحــوال البيئيــة والتلــوث والكائنــات . فعاليــة

ـــة مـــن العوامـــل المســـاهمة فـــي تحلـــل وتفكـــك  الدقيق

 )المبيدات

Dehydration فقد الماء، ّرْمَوهة  

 )خسارة النبات أو الحيوان الماء أو جفافهما(

Dehydrogenation عملية نزع الهيدروجين 

Deinocerites cancer Theobald – 
Crabhole mosquito –  
Culicidae 

 بعوضة ثقب المحار

Delayed action فعل أو أثر متأخر  

Delayed mixture  مزج متأخر  

تــأثير معــاكس أو عــدم قابليــة امتــزاج بــين مبيــدين (

ولكـن فـي  نفسـه علـى الهـدف) رشهم(تم استعمالهم 

 )أوقات زمنية مختلفة
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Delayed parasitoidism ل متأخرتطف  

شبه تطفل يظل فيه بيض شبه المتطفل فـي حالـة (

ســــكون داخــــل طــــور مــــن أطــــوار العائــــل فــــي ســــن 

مبكـــر، فـــإذا اقتـــرب العائـــل مـــن تمـــام نضـــجه ينمـــو 

  )شبه المتطفل سريعاً 

Delia (Hylemyia) alliarir Fonskea – 
Onion bulb small fly – Anthomyiidae 

 ذبابة البصل الصغيرة

Delia antiqua (Meigen) – 
Onion maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة البصل

Delia brunnescens (Zefterstedt) – 
Carnation maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة القرنفل

Delia echinata (Sdguy) – 
Carnation tip maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة قمم القرنفل

Delia floraltis (Failén) – 
Turnip maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة اللفت

Delia florilega (Zefterstedt) – 
Bean seed maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة بذور الفول

Delia platura (Meigen) – 
Seedcorn maggot – Anthomyiidae 

 ذبابة بذور الذرة الصفراء

Delia radicum (L.) – 
Cabbage maggot – Anthomyiidae 

 "الكرنب"ذبابة الملفوف 

Delotelis – 
Fleas of small rodents – 
Neopsyllini – Hystrichopsyllidae  

  –جنس ديلوتيليس 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث القوارض الصغيرة 

Deloyala guttata (Olivier) – 
Mottled tortoise beetle – 
Chrysomelidae 

 "ذو النقط الملونة"الخنفساء السلحفائية الُمرقََّشة 

Delphacid planthoppers  قافزات األشجار دلفاسيد  

    ) Delphacidaeأنظر(
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Delphacidae  
(Areopodidae) – 
Delphacid planthoppers – 
Fulgoroidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  دلفاسيدي  فصيلة

  –قافزات األشجار دلفاسيد  –) وبوديدييأر (

   –تحت رتبة  – فوق فصيلة

  رتبة

Delta campaniformis  
campaniformis (F.) –  
Yellow and black potter wasp – 
Vespidae 

 الَخزًّاف األصفر واألسود" الدبور"الدبور 

Delta latreillei petiolaris (Schulz) – 
Orangetailed potter wasp –  
Vespidae 

 الَخزًّاف ذو الذيل البرتقالي" الدبور"الدبور 

Delta pyriformis philippinensis 
(Bequaert) – 
Black potter wasp –  
Vespidae 

 الَخزًّاف األسود" الدبور"الدبور 

Deltocephalinae  
(Athysaninae, Euscelinae; including 
Blacluthinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق ديلتوسيفاليني 

 -)أثيزانينــــــي، يوســـــــيليني، وتتضـــــــمن بالكلـــــــوثيني(

  فصيلة

Deltocephalus dorsalis Motsch – 
Rice leafhopper –  
Cicadellidae  

 نطاط أوراق األرز

Deltocephalus hospes Kirkaldy – 
Lawn leafhopper –  
Cicadellidae 

 "األراضي المخضرة"نطاط المروج 

Deme الديم  

عشائر صغيرة، نباتيـة أو حيوانيـة، تسـتوطن بقعـة (

  )معينة

Dendrite تفرع شجيري، زائدة شجيرية  

 )تفرع دقيق يخرج من الخلية العصبية(
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Dendroctonus adjunctus  
Blandford – 
Roundheaded pine beetle – 
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر مستديرة الرأس

Dendroctonus approximatus Dietz – 
Mexican pine beetle –  
Scolytidae 

 يكيةخنفساء الصنوبر المكس

Dendroctonus brevicornis  
LeConte – 
Western pine beetle –  
Scolytidae  

 خنفساء الصنوبر الغربية

Dendroctonus frontalis 
Zimmermann – 
Southern pine beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر الجنوبية

Dendroctonus jeffreyi Hopkins – 
Jeffrey pine beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء صنوبر جفري

Dendroctonus micans (Kugelann) – 
European spruce beetle –  
Scolytidae 

" البيســــية، الراتنجيــــة"خنفســــاء التنــــوب الفضــــي 

 األوروبية

Dendroctonus murrayanae 
Hopkins– 
Lodgepole pine beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر قاطنة القطب

Dendroctonus ponderosae  
Hopkins – 
Mountain pine beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء صنوبر الجبال

Dendroctonus pseudotsugae  
Hopkins – 
Douglas-fir beetle –  
Scolytidae 

  خنفساء تنوب دوغالس 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(
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Dendroctonus punctatus LeConte; 
Dendroctonus rufipennis (Kirby) – 
Allegheny spruce beetle –  
Scolytidae 

 "البيسية أو الراتنجية"خنفساء التنوب الفضي 

Dendroctonus simplex LeConte – 
Eastern larch beetle –  
Scolytidae 

  خنفساء الالََّرْكس األرزية الشرقية

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Dendroctonus terebrans (Olivier) – 
Black turpentine beetle –  
Scolytidae 

  خنفساء التربنتينة السوداء 

 )شجر من أشجار الصنوبر: التربنتينة(

Dendroctonus valens LeConte – 
Red turpentine beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء التربنتينة الحمراء

Dendroleon obsoletus (Say) – 
Spottedwinged antlion – 
Myrmeleontidae 

 أسد المن ذو األجنحة المنقطة

Dendrothrips ornatus  
(Jablonowski) – 
Privet thrips –  
Thripidae 

 "تربس اّليُغْسرُطوم

Dengue حمى الصفراء الضنك 

Dengue fever and dengue 
haemorrhagic fever 

  حمى الدنج وحمى الدنج النزفية

توجد  - تابعة لفصيلة األربوفيروسات فالفيفيريدي(

حمــــى الــــدنج تقريبــــًا فــــي كــــل األقطــــار االســــتوائية، 

في المنـاطق  Aedes agyptiحيث تعمل بعوضة 

الحضرية كناقل رئيسي لها، وينقلها أيضًا البعوض 

A. albopicus ،A. scutellaris وفــي جــزر ،

  )A. polynesiensisالباسفيك 
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Denseplaques قراص داكنة  

خليـــة ببعضـــها زوج مـــن األقـــراص تـــربط أغشـــية ال(

 )ولها أشكال مختلفة

Density ازدحام، كثافة  

عدد األفراد لنـوع أو أنـواع مـن الكائنـات فـي وحـدة (

  )معينة من المساحة

Density dependent معتمد على الكثافة  

نـــــــأثير الكثافـــــــة العدديـــــــة ألفـــــــراد المجموعـــــــات أو (

أنظــــــــر  –العشــــــــائر فــــــــي وحــــــــدة مســــــــاحة معينــــــــة 

Density independent(  

Density dependent factors  عوامل معتمد فعلها على كثافة العشيرة  

ـــافع ( عوامـــل يـــزداد فعلهـــا الضـــار أو يقـــل أثرهـــا الن

كنســـــبة مئويــــــة مــــــن العشــــــيرة كلمــــــا ازدادت كثافــــــة 

  )العشيرة، مثل االفتراس والتطفل والمكان والغذاء

Density independent factors مستقل عن الكثافة  

جـــم العشـــيرة ذات عالقـــة صـــغيرة التغيـــرات فـــي ح(

بكثافة العشيرة، وبمعنى آخر عوامل تنظيم العشـيرة 

أنظــــــــر  - مســــــــتقلة عــــــــن الكثافــــــــة بدرجــــــــة كبيــــــــرة

Density dependent( 

Dentate مسنن، ذو نتوءات مسننة  

Denticle تراكيب شبيهة بسق أو أسنان صغيرة  

Denticulate ذو أسنان صغيرة  
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Deoxyribonuclei acid (DNA) دانا  

حــــامض نــــووي يوجــــد أساســــًا فــــي الكروموزومــــات (

وهــــــــو الحامــــــــل للصــــــــفات الوراثيــــــــة، أي العوامــــــــل 

  )الوراثي

Depolarization إزالة االستقطاب 

Deposited in host egg الوضع في بيوض العائل 

Deposition ترسيب، استقرار  

 )وضع المبيدات على األسطح المستهدفة(

Deposition aid   مساعدة لالستقرار مادة  

مــادة إضــافية تحســن قــدرة رش المبيــد ليصــل إلــى (

 )الهدف

Depressaria pastinacella  
(Duponchel) – 
Parsnip webworm – Oecophoridae 

 دودة الجزر األبيض الناسجة العنكبوتية

Depressed flour beetle – 
Palorus subdepressus (Wollaston) – 
Tenebrionidae 

 ء الدقيق مقعرة السطح العلويخنفسا

Depressor خافض، عضلة خافضة 

Depressor muscle عضلة خافضة أو مقربة  

ـــــف عضـــــالت ( ـــــي تؤل أحـــــد زوجـــــي العضـــــالت الت

الملمـــــس، وتنشـــــأ مـــــن الســـــاق وتنغمـــــد فـــــي قاعـــــدة 

 )الملمس

Derbidae – 
Derpid planthoppers –  
Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –ديدربي فصيلة

   – فوق فصيلة –قافزات النباتات دربيد 

  رتبة –تحت رتبة 
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Dermal   جلدي، بشري  

وتعتبــر مــن المنافــذ الرئيســية التــي . متعلــق بالجلــد(

 )بدورها تدخل المبيدات إلى الجسم وتسبب التسمم

Dermal gland غدة جلدية 

Dermal myiasis  تدويد جلدي  

   )Myiasisأنظر (

Dermal receptor مركز استقبال جلدي  

مــن أعضــاء الرؤيــة، إال أنــه لــم يعــرف موقــع هــذا (

 )المركز الحسي بعد

Dermapneustic تنفس عن طريق الجلد 

Dermaptera 
(Euplexoptera) (derma = skin; pttera 
= wing) – Earwigs  

  رتبة الحشرات جلدية األجنحة

)derma  = جلد، وpttera  =حشـرات  –) جناح

 زإبر العجو 

Dermatitis  التهاب الجلد  

التهاب أو حّكة أو تهيج الجلد نـاتج عـن التعـرض (

 )أو جرثومة أو متطفل لمبيد

Dermatobia hominis – 
Human skin fly, Torsalo – 
Cuterebrinae –  
Oestrindae 

  تورسالو، ذبابة جلد اإلنسانذبابة 

الحيوانـــــات البريـــــة تســـــبب التدويـــــد الجلـــــدي علـــــى (

، وســجلت علــى ة بمــا فيهــا الماشــية واإلنســانواألليفــ

 )الدجاج والدجاج الرومي

Dermestes ater De Geer – 
Black larder beetle –  
Dermestidae 

 خنفساء مخازن اللحوم السوداء
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Dermestes frischii Kugel. – 
Cheese and leather beetle – 
Dermestidae 

 هةخنفساء الجبن والجلود السوداء المتشاب

Dermestes lardarius L. – 
Larder beetle –  
Dermestidae 

 خنفساء مخازن اللحوم 

Dermestes maculatus De Geer– 
Hide beetle,leather beetle – 
Dermestidae 

  خنفساء الجلود، "المخفية"الخنفساء المستخفية 

Dermestes vulpinus F. – 
Cheese and  leather beetle – 
Dermestidae 

 خنفساء الجبن والجلود السوداء

Dermestid beetles خنافس الدرميستيد   

 )   Dermestidaeأنظر (

Dermestidae –  
(Including Thorictidae) – 
Dermestid or skin beetles –  
Dermestoidea –  
Coleoptera 

   يفصيلة درمستيد

  الدرميستيد خنافس  –) تتضمن ثوريكتيدي(

  –جاد خنافس السأو 

  رتبة – فوق فصيلة

Dermestoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس درميستويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Derocrepis erythropus    
(Melsheimer) – 
Redlegged flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية حمراء األرجل

Derodontidae 
(Rare family) – 
Tooth-necked fungus beetles – 
Dermestoidea –  
Coleoptera 

  ديرودونتيدي  فصيلة

  –خنافس الفطر مسننة الرقبة  –) فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة 
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Derpid planthoppers  قافزات النباتات دربيد  

    )Derbidaeأنظر (

Descriptive ecology علم البيئة الوصفي 

Desert corn flea beetle – 
Chaetocnema ectypa Horn – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الذرة الصحراوي البرغوثية

Desert locust – 
Schistocerca gregaria (Forsk.) – 
Acrididae 

 الجراد الصحراوي

Desert termites  النمل األبيض الصحراوي  

  )Amitermitinaeأنظر (

Desiccant  مادة مجففة  

علـى اآلفـات المسـتهدفة وذلـك المبيد الذي يقضـي (

 )عن طريق خسارة جسم هذه اآلفات للرطوبة

Desmia funeralis (Hubner) – 
Grape leafroller –  
Tortricidae 

  أوراق العنب" الّفة"لفافة 

Desmosomes دسموسوم، غالف غشائي  

نوع من التركيب يعمل على االلتصـاق الموضـعي (

 )للخلية مع خلية أخرى

Destruxins مواد معزولة، ديستروكسين 

Detergents مواد منظفة 

Deterministic model نموذج حتمي  

صــيغة أو نمــوذج بيــاني أو معادلــة رياضــية تكــون (

  )فيها جميع العالقات محددة
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Deterrent منفر 

Detoxify  إزالة السمية  

العملية التي تستخدم لجعل المـادة الكيميائيـة غيـر (

الكائنــــات أن تزيــــل ســــمية ويمكــــن لــــبعض , ســــامية

 )المبيدات من خالل عمليات بيولوجية

Deuterophlebiidae  
(rare family) – Mountain midges – 
Culicoidea –  
Diptera 

  ديوتيروفليبييدي  فصيلة

   –هاموش الجبال  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Deuterotoky ة مــن ظــاهرة التكــاثر البكــري المنــتج لإلنــاث وقلــ

  الذكور

وفيــه تخلــف األنثــى غيــر المخصــبة جــيًال غالبيتــه (

مـــن اإلنـــاث والقليـــل مـــن الـــذكور، ومـــن ثـــم تصـــبح 

 )جميع األفراد أحادية األبوين

Deutocerebrum مخ أوسط، مخ ثاني  

جـــــزء مـــــن مـــــخ الحيـــــوان المفصـــــلي يغـــــذى قـــــرون (

االستشعار أو يحتـوي علـى أولـى المراكـز العصـبية 

  ) لقرن االستشعار

Devastating grasshopper – 
Melanoplus devastator Scudder – 
Acrididae 

 النطاط الهادم 

Development, population  نمو العشيرة  

يتمثـــــل تطـــــور ونمـــــو العشـــــيرة مـــــن خـــــالل تقـــــدير (

الـــوالدات والوفيـــات ألفـــراد العشـــيرة تحـــت الظـــروف 

ألفـــراد  الوراثيـــة صـــفاتالتغييـــر البيئيـــة المختلفـــة، وب

، وتتــــــأثر كثافــــــة العشــــــيرة بمــــــرور الوقــــــتعشــــــيرة ال

 )بعوامل حيوية وال حيوية
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Developmental indices مؤشرات النمو  

تســــتخدم هــــذه المؤشــــرات لمقارنــــة معــــدالت النمــــو (

: تحــت الظــروف البيئيــة المختلفــة، ومــن المؤشــرات

النســــبة المئويــــة للنمــــو اليــــومي لليرقــــة أو الحوريــــة، 

  )بل الطور الكاملوأي طور من أطوار النمو ق

Dew point نقطة ندى 

Dexia ventralis Aldrich – 
Dexia fly –  
Tachinidae 

 ذبابة ديكسيا

Diabrotica balteata LeConte – 
Banded cucumber beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المخططة

Diabrotica barberi Smith & 
Lawrence – 
Northern corn rootworm  – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة الشمالية

Diabrotica undecimpunctata 
howardi Barber – 
Spotted cucumber beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المنقطة

Diabrotica undecimpunctata 
undecimpunctata Mannerheim – 
Western spotted cucumber beetle – 
Chrysomelidae 

 فساء الخيار المنقطة الغربيةخن

Diabrotica virgifera virgifera 
LeConte – 
Western corn rootworm – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة الغربية

Diabrotica virgifera zeae Krysan &  
Smith – 
Mexican corn rootworm – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة المكسيكية
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Diachus auratus (F.) – 
Bronze leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء األوراق البرونزية

Diagnostic characters  صفات تشخيصية  

تمتــــــــاز مرتبــــــــة الجــــــــنس بصــــــــفاتها التشخيصــــــــية (

الواضــــحة بخــــالف مرتبــــة النــــوع التــــي يعتمــــد فيهــــا 

  )أساسًا على القدرة على التناسل من عدمه

Dialeurodes chittendeni Laing – 
Rhododendron whitefly – 
Aleyrodidae 

  ذبابة نبات الوردية البيضاء 

 )جنس جنبات من الفصيلة الخلنجية: الوردية(

Dialeurodes citri (Ashmead) – 
Citrus whitefly –  
Aleyrodidae 

 البيضاء" الموالح" ذبابة الحمضيات

Dialeurodes citrifolii (Morgan) – 
Cloudywinged whitefly – 
Aleyrodidae 

 الذبابة البيضاء ذو األجنحة الشاحبة

Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) – 
Kirkaldy whitetly, 
jasmine whitefly,  
cotton whitefly –  
Aleyrodidae 

  ، ذبابة كيركالدي البيضاء

  ، ذبابة الياسمين البيضاء

  ذبابة القطن البيضاء

Diamanus – 
Fleas of rodents – 
Ceratophyllinae –  
Ceratophyllidae  

  –جنس ديامانوس 

   –تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

  فصيلة 

Diamondback moth – 
Plutella xylostella  (L.), P.  
maculipennis Curtis –  
Plutellidae 

 الفراشة ذو الظهر الماسي، الفراشة الماسية

Diamond-backed ذو الظهر الماسي 
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Diamondbacked spittlebug – 
Lepyronia quadrangularis (Say) – 
Cercopidae 

 البقة ذو البصاق ذات الظهر الماسي

Diapause يولوجي يز سكون، فترة السكون، السكون الف  

فتــرة يتوقــف فيهــا التكــوين ومظــاهر الحيويــة، ينشــأ (

عادة من إعاقة المنبه الهرموني للنمو فـي األطـوار 

، أو للتكـاثر فـي الحشـرات الكاملـةاألولـى للحشـرات 

وتـــزداد فيهـــا مقاومـــة الحشـــرة للعوامـــل البيئيـــة غيـــر 

 )المناسبة

Diapause hormone هرمون السكون 

Diaphania hyalinata (L.) – 
Melonworm –  
Pyralidae 

، فراشــــــة دودة المقــــــات "الشــــــّمام"دودة البطــــــيخ 

 الالمعة

Diaphania nitidalis (Stoll) – 
Pickleworm –  
Pyralidae 

 دودة المخلل

Diapheromera femorata (Say) – 
Walkingstick –  
Heteronemiidae 

  الحشرة العصوية 

 ) حشرة ذات جسم طويل مستدير شبيه بالعصا(

Diaphnocoris chlorionis (Say) – 
Honeylocust plant bug –  
Miridae 

  بقة شجر الفالديشية 

 )شمال أمريكي شائكشجر : ذات الثالث شوكات(

Diaphragm حجاب أو غشاء حاجز  

حيــث ينقســم التجويــف العــام لجســم الحشــرات إلــى (

ــــين  ــــة بواســــطة حــــاجزيين ليفي ــــة تجــــاويف دموي ثالث

، أنظــــــر fibro-muscular septaعضــــــليين 

 ventralو  dorsal diaphragmتعريــــف 

diaphragm(  
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Diapriidae 
(Including Belytidae Cinetidae) – 
Diapriids –  
Proctotrupoidea – 
Hymenoptera 

   فصيلة ديابرييدي

   –) تتضمن بياليتيدي ساينيتيدي(

  حشرات الدايابرييد أو غشائيات األجنحة 

 رتبة  –فوق فصيلة  –الطفيلية 

Diapriids 
 

   حشرات الديابرييد أو غشائيات األجنحة الطفيلية

 )   Diapriidaeأنظر (

Diaspididae  
(Diaspidae) –  
Armored scale insects –  
Coccoidea –  
Homoptera  

  –فصيلة الحشرات القشرية الحقيقية المسلحة 

  –" المدرعة"الحشرات القشرية المسلحة 

 تحت رتبة  –فوق فصيلة 

Diaspidiotus ancylus (Putnam) – 
Putnam scale –  
Diaspididae  

  "المدرعة"حشرة بوتنام القشرية المسلحة 

 )إسم المصنف: بوتنام(

Diaspidiotus uvae (Comstock) – 
Grape scale –  
Diaspididae 

ــــــة ــــــب القشــــــرية الحقيقي المســــــلحة  حشــــــرة العن

  "المدرعة"

Diaspis boisduvalii Signoret – 
Boisduval scale –  
Diaspididae 

 "المدرعة"حشرة بويزديفال القشرية المسلحة 

Diaspis bromeliae (Kerner) – 
Pineapple scale –  
Diaspididae  

 "المدرعة"حشرة األناناس القشرية المسلحة 

Diaspis echinocacti (Bouchd) – 
Cactus scale –  
Diaspididae  

 "المدرعة"حشرة الصباريات القشرية المسلحة 

Diaspis syriaca Lind,  
Epidiaspis gennadi Leond., 
Leucaspis pistaciae Lin. – 
Pistachio scale –  
Diaspididae  

  حشرة الفستق الحلبي القشرية

  )أنواع عديدة(
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Diastasis فترة سكون القلب 

Diastatid flies  ذباب الداياستاتيد  

 )    Diastatidaeأنظر(

Diastatidae  
(Drosophilidae in part; rare family) – 
Diastatid flies – 
Drosophiloidea –  
Diptera 

  داياستاتيدي  فصيلة

  –) جزء من دروسوفيليدي، فصيلة نادرة(

  تبةر  – فوق فصيلة -ذباب الداياستاتيد 

Diastole ارتخاء عضلة القلب 

Diastole االرتخاء 

Diatraea crambidoides (Grote) – 
Southern cornstalk borer –  
Pyralidae 

 حفار ساق الذرة الجنوبي

Diatraea grandiosella Dyar – 
Southwestern corn borer –  
Pyralidae 

 حفار ساق الذرة الجنوبية الغربية

Diatraea saccharalis (F.) – 
Sugarcane borer – Pyralidae 

 حفار قصب السكر

Dibammus tusticator  F. – 
Yamaneese coffeee borer – 
Cerambycidae 

 حفار البن اليمني 

Dibusa angata Ross – 
Hydroptilidae  

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

  فصيلة 

Diceroprocta apache  P. – 
Apache leafhopper –  
Cicadellidae  

 حشرة األباشي

Dichelonyx backi (Kirby) – 
Green rose chafer –  
Scarabaeidae 

 َجْعل الورد األخضر
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Dichomeris acuminate    
(Standinger) – 
Alfalfa leaftier –  
Gelechiidae 

 "الفصة"أوراق البرسيم الحجازي " الّفة"لفَّافة 

Dichomeris liguiella Hubner – 
Palmerworm –  
Gelechiidae 

 األشجار المثمرة" فراشة"دودة 

Dichomeris marginella (F.) – 
Juniper webworm –  
Gelechiidae 

 "ازلة، العنكبوتيةالغ"دودة شجر الَعْرَعْر الناسجة 

Dichotomous key مفتاح ثنائي ذو األقواس  

ـــة التـــي تســـتعمل لتعريـــف ( إحـــدى المفـــاتيح التحليلي

جميع أنواع الكائنات النباتية والحيوانية، حيث يمـر 

اإلنسان بالحشرة في المفتاح على خطوات، ويقابـل 

فـــي كـــل خطـــوة منهـــا صـــفتين متغـــايرتين ال بـــد أن 

وفــــي .  نــــة هــــذه الحشــــرةتنطبــــق إحــــداها علــــى عي

المفـــاتيح المســـتعملة فـــي تعريـــف الحشـــرات يوضـــع 

رقــم أو اســم بعــد الصــفة التــي تنطبــق علــى العينــة، 

فــإذا صــادفنا رقمــًا انتقلنــا إلــى الخطــوة التاليــة التــي 

تحمــل رقمــًا مرادفــًا لــه، وهكــذا تقــود كــل خطــوة إلــى 

خطـــوة أخــــرى لهــــا صــــفاتها حتــــى نصــــل إلــــى أحــــد 

1، 1المترادفـــة للصـــفتين هـــي  واألرقـــام.  األســـماء َ 

2، 2أو  ويوضع بعد كل رقم من الـرقمين .  وهكذا َ

المتــرادفين رقــم آخــر بــين قوســين، ويــدل هــذا الــرقم 

علــــى الــــرقم المتــــرادف الســــابق الــــذي انتقلنــــا منــــه، 

وبهـذا يمكننــا أن نصـعد ثانيــة فـي ســلم هـذا المفتــاح 

  ) إذا اكتشفنا أننا ارتكبنا خطأ في إحدى الخطوات

Dichromothrips corbetti (Priesner) – 
Vanda thrips – Thripidae 

 تربس فاندا
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Dicondylic articulation اتصال مفصلي بين نقطتين للتمفصل  

مثـــــل تمفصـــــل عقـــــل الرجـــــل، وقـــــد تكـــــون أســـــطح (

خارجيــة , التمفصــل داخليــة كمــا فــي عقــل الرجــل أ

 )كما في تمفصل الفكوك العليا مع الرأس

Dictyopharid planthoppers 
 

  قافزات النباتات ديكتيوفاريد 

 )  Dictyopharidaeأنظر (

Dictyopharidae – 
Dictyopharid planthoppers – 
Fulgoroidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  –ديكتيوفاريدي  فصيلة

تحت  – فوق فصيلة –قافزات النباتات ديكتيوفاريد 

 رتبة  –رتبة 

Dictyoptera –  
Cockroaches and mantids 

لحشـــرات مســـتقيمة األجنحـــة ديكتيـــوبترا أو ا رتبـــة

   الجارية

)Dictyo  = ،شــــــــــــــــــــبكيptera  =جنــــــــــــــــــــاح( – 

 "فرس النبي"نتيد العابد االمو  الصراصير

Dictyospermum scale – 
Chrysomphalus dictyospermi   
(Morgan) – Diaspididae 

 حشرة ديكتيوسبرموم  القشرية المدرعة

Didea fuscipes Loew – 
Fuscipus syrphid –  
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد فوسيبوس

Diel rhythm اإليقاع الدوري  

  ) Circadian rhythmمتكرر  إيقاع يومي(

Diet غذاءطعام ،  

Differential grasshopper – 
Melanoplus differentialis (Thomas) – 
Acrididae 

 النطاط المتغاير

Differential migration هجرة تفاضلية 
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Differentiation center مركز التمييز 

Diffraction  االنكسار  

نكسار الضوء بدرجات متفاوتة عند سقوطه علـى إ(

جـــدار جســـم الحشـــرة أو األكـــاروس ويتغيـــر بالتـــالي 

 )اللون العام لهما تبعًا لذلك

Diffraction grating مطياف محلل للضوء 

Diffusion فذ، تناانتشار 

Digestion هضم  

تحليـــــــل المـــــــادة الغذائيـــــــة إلـــــــى مكونـــــــات ســــــــهلة (

  )االمتصاص

Digestive system الجهاز الهضمي  

يتكـــون فـــي كـــل الحشـــرات واألكاروســـات مـــن قنـــاة (

 midgutووقناة وسـطى  foregutهضمية أمامية 

  )hindgutوقناة خلفية 

Digger bees النحل الحافر   

 )   Anthophorinaأنظر (

Digitate processes الزوائد األصبعية  

زوائــــد تابعــــة للفتحــــات التنفســــية األماميــــة ليرقــــات (

ــــي تنتهــــي نهاياتهــــا  ــــاحين، والت الحشــــرات ذات الجن

ــــــة المثقبــــــة إلــــــى دهــــــاليز  ، وتتصــــــل Atriaالطرفي

  )الدهاليز بالجذع القصبي الرئيسي لهذا الجانب

Dignathodontidae – 
Geophilomorpha  

نتيـــــــدي ذوات المائـــــــة رجـــــــل فصـــــــيلة ديجناثودو 

 رتبة  - القوقعية
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Dilaridae  
(rare family) – Lacewings – 
Hemerobioidea –  
Neuropteran 

   ديالريدي فصيلة

   –شبكيات األجنحة  –) فصيلة نادرة(

 رتبة -فوق فصيلة 

Dilated متسع، منبسط  

Dilator muscle of cibarium عضلة موسعة للفراغ الغذائي  

هــــذه العضــــلة مــــن الســــطح الــــداخلي للدرقــــة تنشــــأ (

clypeus( 

Dilator muscle of salivarium عضلة موسعة للتجويف اللعابي 

Dilator muscles of buccal cavity العضالت الموسعة للفراغ الفمي  

تنشــأ هــذه العضــالت مــن الســطح الــداخلي للدرقــة (

clypeus( 

Diluent  مادة مخففة  

جـة مـع المـادة الفعالـة خـالل مادة خام سـائلة ممزو (

 )تصنيع مستحضر المبيد

Dimorphic يحدث في مظهرين واضحيين  

Dimorphism إزدواج الشكل  

ظهــــور طــــرازين تشــــكيليين واضــــحين فــــي جماعــــة (

ظــاهرة إزدواج الشــكل فــي يرقــات بعــض ، أو واحــدة

الطفيليـــات، حيـــث يالحـــظ فـــي بعـــض األنـــواع فـــي 

ول والثــاني وهمــا الطــورين البــرقيين اإلنســالخين األ

بــداخل بيضـــة العائـــل، إختالفـــات تـــرتبط بجنســـيهما 

  )المرتقب

Dinocontus cruntatus (Brulle) –  
Citrus flower bug –  
Tingidae 

 "الموالح" بقة أزهار الحمضيات
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Dinoderus minutus (F.) – 
Bamboo powderpost beetle – 
Bostrichidae 

 خنفساء بامبو الدقيق الجاف 

Diocalandra taitensis (Gudrin-
Mdneville) – 
Tahitian coconut weevil – 
Curculionidae 

 سوسة جوز الهند التاهيتي

Dioecious منفصل الجنسثنائي الجنس، ثنائي المسكن ،  

توجـــــد أعضــــــاء تناســــــل الـــــذكر وأعضــــــاء تناســــــل (

األنثى في أفـراد مختلفـة بحيـث أن الفـرد الواحـد إمـا 

  )ٕاما أن يكون أنثىأن يكون ذكرًا و 

Diopheromera femorata (Say) – 
Phasmatidae – 

   – األجنحةنوع حشري عصوي عديم 

  فصيلة 

Diopsidae 
(rare family) – Stalk-eyed flies – 
Nothyboidea –  
Diptera 

  ديوبسيدي  فصيلة

ذبــــــــاب الـــــــــذباب ذو العيـــــــــون  –) فصــــــــيلة نـــــــــادرة(

 ويلـــــةالعيـــــون محمولـــــة علـــــى ســـــوق ط" المشـــــمرخة

 رتبة  – فوق فصيلة – "ورفيعة

Dioptidae –  
Oakworms –  
Lepidoptera 

  –دايوبتيدي  فصيلة

 رتبة  –ديدان السنديان 

Dioptinae – 
Oakworms – Notodontidae – 
Lepidoptera 

  –ديوبتيني  فصيلةتحت 

  رتبة –فصيلة  –ديدان السنديان 

Dioptric apparatus or system ز، تراكيب تتعلق بانكسار الضوءجهاز التركي  

الجزء الخارجي الشـفاف للعضـو البصـري، يتركـب (

والطبقـــــــة المولـــــــدة للقرنيـــــــة  corneaمـــــــن القرنيـــــــة 

corneagen layer  ـــا المخـــروط البلـــوري وخالي

crystalline cone(  
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Dioryctria amatella (Hulst) – 
Southern pine coneworm – 
Pyralidae 

 ر الجنوبيةالصنوب" دودة"فراشة 

Dioryctria clarioralis (Walker) – 
Blister coneworm –  
Pyralidae 

 كوز الصنوبر الملهبة" دودة"فراشة 

Dioryctria disclusa Heinrich – 
Webbing coneworm –  
Pyralidae 

 "الناسجة"كوز الصنوبر الغازلة " دودة"فراشة 

Dioryctria ebeli Mutuura &  
Munroe – 
South coastal coneworm –  
Pyralidae 

 كوز صنوبر الساحل الجنوبي" فراشة"دودة 

Dioryctria pygmaeella Ragonot – 
Baldcypress coneworm –  
Pyralidae 

  كوز السرو الجاف المخروطية " دودة"فراشة 

 )السرو شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Dioryctria reniculelloides Mutuura 
& Munroe – 
Spruce coneworm –  
Pyralidae 

البيســــية، "كــــوز التنــــوب الفضــــي " دودة"فراشــــة 

 "الراتنجية

Dioryctria resinosella Mutuura – 
Red pine shoot moth –  
Pyralidae 

 فراشة أفرع الصنوبر الحمراء

Dioryctria yatesi Mutuura &  
Munroe – 
Mountain pine coneworm –  
Pyralidae 

 كوز صنوبر الجبال" دودة"فراشة 

Dioryctria zimmermani (Grote) – 
Zimmerman pine moth –  
Pyralidae 

 فراشة الصنوبر زيبرمان

Diparopsis watersi (Roths) – 
Sudan bollworm – 
Noctuidae  

  دودة الجور السودانية
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Diploid مــزدوج، مكتمــل الصــبغيات ، ثنــائي العــدد الصــبغي

  ة، ثنائية الكروموزوماألمية واألبوي

مزدوجـــــة مـــــن  خليـــــة أو كـــــائن حـــــي لـــــه مجموعـــــة(

، وهــــــــو العــــــــدد الطبيعــــــــي مــــــــن )ن 2(الصــــــــبغات 

ـــــا  ـــــا  –صـــــبغيات الخالي التناســـــلية مـــــا عـــــدا الخالي

  )الناضجة

Diplolepis radicum (Osten Sacken) – 
Roseroot gall wasp –  
Cynipidae 

 دبور تدرن جذور الورد

Diplolepis rosae (L.) – 
Mossyrose gall wasp –  
Cynipidae 

 دبور تدرن الورد

Diplopoda  
(Myriapoda in part) – 
Millipedes – Myriapoda – 
Uniramia  –  
Arthropoda  

  طائفة ديبلوبودا 

ثنائيـة األرجـل ذات طائفـة   –) جزء مـن ميريـابودا(

 األرجل "مزدوجة" مضاعفاتطائفة األلف رجل أو 

  شعبة  -تحت شعبة  –فوق طائفة  –

Diploptera punctata (Eschscholtz) – 
Pacific beetle cockroach –  
Blaberidae 

 "الباسيفيكي"الصرصور الخنفسي الهادي 

Diplura 
(Entotrophi) (dipl = two; ura = tail) – 
Diplurans 

أو رتبة الحشرات ثنائيـة ) إنتوتروفي(رتبة ديبلورا 

  الذنب 

)dipl  =ن، وإثنـي ura  =يبلورات أو االـد –)ذنـب

 ثنائيات الذنب

Diplurans  الديبلورات أو ثنائيات الذنب  

    )Dipluraأنظر (

Diprion similis (Hartig) – 
Introduced pine sawfly –  
Diprionidae 

 الصنوبر المستورد الغشائيدبور 
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Diprionidae  
(Lophyridae) –  
Dryinid or conifer wasps – 
Tenthredinoidea – Hymenoptera 

  ديبريونيدي  فصيلة

فــوق  –زنــابير الديبريونيــد المنشــارية  –) لوفيريــدي(

 رتبة  –فصيلة 

Dipsocoridae  
(Cryptostemmatidae, 
Ceratocombidae; rare family) – 
Jumping ground bugs –  
Geocorizae– Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة ديبسوكوريدي 

 )كريبتوســتيماتيدي، ســيراتوكومبيدي، فصــيلة نــادرة(

–   

 –تحــت رتبــة  –مجموعــة  –البــق األرضــي القــافز 

   رتبة

Diptera  
(di = two; ptera = wing) –  
Flies 

  "ذات الجناحين" ثنائية األجنحةلحشرات ارتبة 

)di   =إثنين، و ptera =الذباب  –) جناح 

Direct competition تنافس مباشر  

ســـتبعاد أفـــراد معينـــة عـــن مصـــدر غـــذائي نتيجـــة ا(

الســـــلوك العـــــدواني أو اســـــتعمال مـــــواد ســـــامة مـــــن 

  )األفراد المتنافسة معها على نفس المصدر

Direct count method طريقة العد المباشر  

ــــى النباتــــات، مثــــل ( إحصــــاء الحشــــرات مباشــــرة عل

المــــّن والحشــــرات القشــــرية، أو داخــــل النبــــات مثــــل 

 )صانعات األنفاق

Direct flight muscles  عضالت الطيران المباشرة  

عضـــــــالت ظهريـــــــة جانبيــــــــة تـــــــرتبط بالصــــــــلبيات (

ـــد قواعـــد الجنـــاح، ومنهـــا العضـــالت : الموجـــودة عن

ـــــــة  ، وعضـــــــالت axillary musclesاإلبطي

، basal musclesالصــــفائح القاعديــــة للجنــــاح 

 subalarوعضـــــالت صـــــفائح أســـــفل الجنـــــاح 

muscle(  
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Direct insemination  النقــــل المباشــــر للحيوانــــات المنويــــة مــــن خــــالل

 الجماع

Direction for use   تعليمات أو إرشادات الستخدام المبيد  

تعليمــات متواجــدة فــي بطاقــة بيانــات المبيــد تشــير (

 )المبيدواستخدام إلى اإلجراءات المالئمة لخلط 

Dirphya princeps Jord – 
Redheaded coffee borer – 
Cerambycidae 

 حفار البن ذو الرأس األصفر

Disad  بعيد، بعيد عن الجسم  

  )جهة الطرف األبعد من الجسم(

Disc equation معادلة القرص  

توضـــــــــح المعادلـــــــــة التفـــــــــاعالت بـــــــــين المفتـــــــــرس (

والفريســة، فكلمــا زادت كثافــة الفريســة كلمــا زاد عــدد 

 )الفرائس التي يصطادها المفترس

Discal cell  قاعديةخلية قرصية أو  

خليــة متضــخمة غالبــًا، توجــد فــي الجــزء القاعــدي (

كمـــا فـــي الحشـــرات متشـــابهة (أو الوســـطي للجنـــاح 

  )األجنحة وحرشفية األجنحة

Discal cross vein عرق قرصي عابر  

عـــــرق عـــــابر خلـــــف الخليـــــة القرصـــــية، كمـــــا فـــــي (

  )الحشرات ذات الجناحين

Discestra trifolii (Hufnagel) – 
Clover cutworm – Noctuidae 

 "القاطعة"دودة البرسيم القارضة 

Discoidal cell خلية شبيهة بالقرص  

خلية قرب منتصف الجناح األمامي في الحشـرات (

  )غشائية األجنحة
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Discoidal vein عرق شبيه بالقرص  

العــــرق الــــذي يكــــون امتــــداد العــــرق الوســــطي بعــــد (

نهاية العرق القاعـدي، ويمتـد بطـول الحافـة الخلفيـة 

لخليـــة شـــبيهة القـــرص األولـــى، كمـــا فـــي الحشـــرات ل

  )غشائية األجنحة

Disease  المرض  

حالـــة متســـببة عـــن طريـــق عوامـــل حيويـــة أو غيـــر (

حيويــــــة والتــــــي تعرقــــــل بعــــــض أو كــــــل الوظــــــائف 

 )الطبيعية للكائن الحي

Disease vector ناقل المرض   

  )حشرة أو أكاروس ناقل لمسبب المرض(

Disjunctive  مستمرة االتصالعالقة غير 

Disonycha triangularis (Say) – 
Threespotted flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية ذات الثالث نقط

Disonycha xanthomelas (Daiman) – 
Spinach flea beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء السبانخ البرغوثية

Dispersal انتشار، انتثار  

أو مــــن هــــا مكــــان ميالدبعيــــدًا عــــن  حركــــة األفــــراد(

 )في المجموعةألفراد مركز تجمع بقية ا

Dispersal of hormones رموناتهو انتشار ال  

Dispersion  ،تشتت، تفرق، توزيع انتشار  

جزيئـــــــــات  أو توزيـــــــــع قطيـــــــــرات الـــــــــرش أو نشـــــــــر(

المســـاحيق والمـــواد الحبيبيـــة للمبيـــدات بشـــكل واســـع 

 )على منطقة مستهدفة
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Disposal site   مكان التخلص  

 class 2و   class 1 disposalنظـر إلـى أ(

disposal(  

Disruptive coloration التلون المفكك  

نمــــوذج للتلــــون يهــــدف إلــــى تنكيــــر حــــدود الجســــم (

ـــة تســـتخدم الحشـــرات نمـــاذج وألـــوان  وفيـــه، الخارجي

متضـــــادة تجعـــــل إدراك المفتـــــرس للجســـــم الحقيقـــــي 

  ) أو محيطهللحشرة يتحول بعيدًا عن حدوده 

Dissolve  يحل، يذيب  

 )يمر داخل المحلول(

Dissosteira carolina (L.) – 
Carolina grasshopper – Acrididae 

 ي األمريكيكارولينال نطاطال

Dissosteira longipennis (Thomas) – 
High plains grasshopper –  
Acrididae 

 جراد السفوح العالية

Distal بعيدطرفي ،  

ب من أو جهـة الطـرف الحـر مـن الزائـدة، ذلـك قري(

الجــــزء مــــن عقلــــة أو زائــــدة األبعــــد مــــا يكــــون عــــن 

  )الجسم

Distal cell خلية طرفية 

Distanitiella theobroma Distant – 
Coco bug – Miridae 

 بق الكاكاو

Distitarsus (Pretarsus)  رسغ أمامي، رسغ أقصى  

وتشــمل علــى األجــزاء الطرفيــة للرجــل، تلــي الرســغ (

المخالب الجانبية، وهي شبيهة بالمخلب في غالبية 

  )اليرقات
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Distribution توزيع  

  )يشير إلى المنطقة التي يعيش ويتكاثر فيها النوع(

Distribution ecology علم البيئة التوزيعي 

Ditrysia – 
Lepidoptera 

  – ديتريسيافراشات تحت رتبة 

 تبة ر 

Ditrysian ــى وجــود فتحــات فــى حرشــفية األ ــدل عل جنحــة، ي

  جنسية مستقلة للتزاوج وآلة وضع البيض

Diuraphis (Hoicaphis) tritici 
(Gillette) – 
Western wheat aphid – Aphididae 

 َمّن القمح الغربي

Diuraphis noxia (Mordvilko) – 
Russian wheat aphid –  
Aphididae 

 َمّن القمح الروسي

Diuretic hormone رمون االدراره 

Diurnal insect حشرة نهارية النشاط  

  )حشرة تنشط نهارًا وتختبىء ليالً (

Divergent متباعد، منفرج، متفرق  

Diversity  تنوع  

  )تعدد أنواع من الكائنات الحية في المجتمع(

Diversity indices دليل التنوع 

Diverticula األنابيب األعورية 

Diving beetles – 
Dytiscidae 

 خنافس غواصة
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Division مجموعة، قسم 

Division of labor تقسيم العمل 

Dixia aliciae Johannsen – 
Dixid midge – Dixidae  

 هاموش الديكسيد

Dixid midge – 
Dixia aliciae Johannsen – Dixidae  

 هاموش الديكسيد

Dixid midges هاموش الديكسيد   

 )   Dixidaeأنظر (

Dixidae – 
Dixid midges – Culicoidea – 
Diptera 

  –ديكسيدي  فصيلة

  رتبة – فوق فصيلة –هاموش الديكسيد 

DNA (Deoxyribo-nuclei acid) دانا  

حــــامض نــــووي يوجــــد أساســــًا فــــي الكروموزومــــات (

وهــــــــو الحامــــــــل للصــــــــفات الوراثيــــــــة، أي العوامــــــــل 

  )الوراثي

Dobsonflies  ذباب دوبسن  

 )    Megalopteraو   Corydalidaeأنظر(

Dobsonfly – 
Corydalus comutus (L.) – 
Corydalidae 

 ذبابة دوبسون

Dociostaurus macroccanus  
(Thunb.) –  
Moroccan locust – Acrididae 

 الجراد المراكشي

Dock  نبات(الُحمَّاض( 

Dock sawfly – 
Ametastegia glabrata (Fallen  ) – 
Tenthredinidae 

 الُحمَّاض المنشاري" دبور"دبور 
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Dodder gall weevil – 
Smicronyx sculpticollis Casey – 
Curculionidae 

   "الهالوك"سوسة تدرن الحامول 

نبـــات ضـــار ال ورق لـــه، يتطفـــل علـــى غيـــره مـــن (

 )النباتات

Dog biting louse – 
Trichodectes canis (De Geer) – 
Trichodectidae 

 قمل الكالب القارض

Dog flea –  
Ctenocephalides canis (Curtis) – 
Pulicidae 

 برغوث الكالب

Dog sucking louse – 
Linognathus setosus (Olfers) – 
Linognathidae 

 قمل الكالب الماص

Dogger  نبات الُكرَّاث 

Dogwood borer – 
Synanthedon scitula (Harris) – 
Sesiidae 

  القرانيا " فراشة"حفار 

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية: القرانيا(

Dogwood clubgall – 
Resseliella clavula (Beutenmbller) – 
Cecidomyiidae 

  ذبابة القرانيا

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية: القرانيا(

Dogwood scale – 
Chionaspis corni Cooley – 
Diaspididae 

  حشرة القرانيا القشرية 

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية: قرانياال(

Dogwood spiftlebug – 
Clastoptera proteus Fitch – 
Cercopidae 

 بقة القرانيا ذو البصاق

Dogwood twig borer – 
Oberea tripunctata (Swederus) – 
Cerambycidae 

  حفار أغصان الَقرانيا 

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية(

Dolania – 
Behningiinae  

   –جنس ذباب مايو دوالنيا 

  فصيلة 
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Dolichopidae  
(Dolichopodidae)  –  
Longlegged flies – Empidoidea –  
Diptera 

  دوليكوبيدي  فصيلة

  –الذباب طويل األرجل  –) دوليكوبوديدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Dolichopsyllini – 
Fleas of mountain beaver – 
Amphipsyllinae –  
Leptopsyllidae – 

  –قبيلة دوليموبسيللني 

 فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث الُقْنُدس  الجبلي 

Dolichopsyllus – 
Fleas of mountain beaver – 
Dolichopsyllini –  
Leptopsyllidae – 

  –جنس دوليكوبسيللوس

 فصيلة  -قبيلة  –براغيث الُقْنُدس  الجبلي 

Dolichopus pugil Loew – 
Long-legged fly –  
Dolichopodidae 

 ذبابة دوليكوبس ذات األرجل الطويلة

Dolichovespola maculata (L.) – 
Boldfaced hornet –  
Vespidae 

 الدبور ذو الوجه الداكن

Dolichovespula arenaria (F.) – 
Aerial yellowjacket –  
Vespidae 

 الدبور األصفر الهوائي

Dolichurini – 
Ampulicinae –  
Sphecidae  

  –قبيلة زنابير دوليكيوريني

  فصيلة - فصيلةتحت 

Dolichurus stantoni (Ashmead) – 
Black cockroach wasp –  
Sphecidae 

 دبور الصرصور األسود

Dolophilus shawnee Ross – 
Philopotamidae 

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   فصيلة

Dome organs  
(campaniform sensillum)  

  عضو حسي ناقوسي 

 ) campaniform sensillumأنظر تعريف (
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Domestic quarantine حجر زراعي داخلي 

Dominance سيادة  

تــأثير أو ســيطرة نــوع أو أكثــر علــى مجتمــع معــين (

مــــن أنــــواع الكائنــــات الحيــــة نتيجــــة تميــــز النــــوع أو 

، لزيــادة العدديــةاألنــواع المســيطرة بكبــر الحجــم أو ا

  )أو سيادة جين أو بديل وراثي على آخر

Donaciinae – 
Leaf- horned leaf beetles – 
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة  دوناسييني 

  فصيلة –خنافس الورق طويلة القرون 

Dora aculeatum (Scudder) – 
Spine-tailed earwig –  
Forficulidae 

 ّب الشوكي  الذن"إبرة العجوز ذات الذيل 

Doratopsylla – 
Fleas of shrews – Doratopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس دوراتوبسيلال 

َبابات    فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث الزَّ

Doratopsyllinae – 
Fleas of shrews –  
Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة دوراتوبسيليني 

َبابات    فصيلة –براغيث الزَّ

Dorilaidae  
(Dorylaidae, Pipunculidae) – 
Big-headed flies –  
Syrphoidea –  
Diptera 

  دورياليدي  فصيلة

   –) دورياليدي، بايبنكيوليدي(

   –الذباب كبير الرأس 

 رتبة  – فوق فصيلة

Dormancy سكون حقيقي، ُكُمْون، بيات، دور راحة  

 )في حالة سكون أو خمول وعدم نشاط(

Dormant  ساكن  

يصــبح غيــر نشــيط خــالل الشــتاء وفتــرات الطقــس (

 )أو الحار والجاف جداً  البارد
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Dorsal  نحو الجهة الظهرية، ظهري  

Dorsal abductor muscle (Promoter) عضلة مبعدة ظهرية  

ــــــــا ( ، mandiblesمــــــــن عضــــــــالت الفكــــــــوك العلي

  )وُتكّون الذراع البكتيني عند طرفي الفك

Dorsal adductor muscle (Remoter) عضلة مقربة ظهرية  

ــــــــا ( ، mandiblesمــــــــن عضــــــــالت الفكــــــــوك العلي

 )وُتكّون الذراع البكتيني عند طرفي الفك

Dorsal arms الذراعيان الظهريان 

Dorsal blood vessel  وعاء دموي ظهري  

واألبهـــر  heartوعــاء يتركــب مــن القلــب النــابض (

  )aortaغير النابض 

Dorsal cervical plates  الصفائح العنقية الظهرية  

 )من الصفائح المؤلفة للصفائح العنقية(

Dorsal commissure وصلة ظهرية  

Dorsal diaphragm حاجز ظهري، حجاب ظهري علوي  

حاجز من نسيج غشائي عضـلي يمتـد مـن الوعـاء (

الــــدموي الظهــــري إلــــى األجــــزاء الجانبيــــة الظهريــــة 

ـــــف الظهـــــري عـــــن  لجـــــدار الجســـــم، فاصـــــلة التجوي

  )الحشوي

Dorsal layer cells  طبقة الخاليا الظهرية 

Dorsal longitudinal muscles عضالت طولية ظهرية 

Dorsal longitudinal tracheal trunk جذع قصبي طولي ظهري 
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Dorsal longitudinal trunk جذع طولي ظهري  

Dorsal muscles  العضالت الظهرية  

الصــــدرية عضــــالت طوليــــة عاديــــة فــــي الحلقــــات (

عضــــالت : الحاملــــة لألجنحــــة، وهنــــاك مجمــــوعتين

 median longitudinalطوليــــة وســــطية 

muscles  وعضــــالت جانبيــــة مائلــــةlateral 

longitudinal muscles(  

Dorsal ocelli عينيات ظهرية، عيون بسيطة ظهرية  

دها عادة ثالثة ومرتبة في دمن أعضاء الرؤية، ع(

  )شكل مثلث قاعدته إلى أسفل

Dorsal orifice فتحة ظهرية  

Dorsal propodosomal shield  درع منطقة األرجل األمامية الظهري  

شــــكل شــــبه  اتمنطقــــة فــــي جســــم األكاروســــات ذ(

وعليه تزيينات على شكل خطـوط ، دائري أو مثلثي

 )وسطية أو جانبية وتحت سطحية

Dorsal septum حاجز ظهري 

Dorsal sinus  حول القلبيع مجمظهري،  "تجويف"مجمع  

فــراغ مــن تجويــف الجســم أعلــى الحــاجز الظهــري (

  )والقلب

Dorsal tentorial arms  ذراعـــــان خلفيـــــان للهيكـــــل الـــــداخلي للــــــرأس أو

 "التنتوريوم"

Dorsal trachea قصبة هوائية ظهرية  

  )قصبة عقلية تنشأ عند الثغر التنفسي(
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Dorsal tracheal trunk جذع ظهري قصبي  

  )لقصبات الظهريةجذع يصل بين ا(

Dorsal valve صمام علوي جانبي  

 )تمثل استطالة حريقفات الحلقة التاسعة(

Dorso-central bristle  شويكة ظهرية مركزية  

إحـــــدى الشـــــويكات علـــــى ظهـــــر العقلـــــة الصـــــدرية (

الوســـــطية وتقـــــع علـــــى جانـــــب الشـــــويكات الترجيـــــة 

  )مباشرة

Dorso-lateral ظهري جانبي  

Dorso-mesal  وسطيظهري  

Dorsoscutellar bristles شويكتا الدريع  

زوج مــن الشــويكات علــى الناحيــة الظهريــة للــدريع (

الحشـــرات ، كمـــا فـــي علـــى جـــانبي الخـــط الوســـطي

  )ذات الجناحين

Dorsoventral muscles عضالت ظهرية بطنية  

Dorsum  الظهر، الناحية الظهرية العلوية  

Dorycephalinae  
(Dorydiinae in part) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق دوريسيفاليني 

   –) جزء من دوريدييني(

  فصيلة

Dorylaidae  
(Dorilaidae, Pipunculidae) – 
Big-headed flies –  
Syrphoidea – 
Diptera 

  دورياليدي  فصيلة

   –) دورياليدي، بايبنكيوليدي(

   – فوق فصيلة –الذباب كبير الرأس 

  رتبة
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Dose  الجرعة  

وحجم الجرعـة غالبـًا تقـدر , المبيدمن كمية مقاسة (

وفي حال سمية الكائنـات غيـر . درجة فعالية المبيد

المســتهدفة فــإن حجــم الجرعــة تقــدر درجــة الضــرر 

 )الناتجة

Dose, lethal القاتلة الجرعة   

 )lethal doseأنظر (

Double-legged animals – 
Mellipedes 
 

  ت األرجل أو ذوات األلف رجلمزدوجاالحيوانات 

ــــــــــات ( ــــــــــدات األرجــــــــــل حيوان ــــــــــة عدي تابعــــــــــة لطائف

Myiapoda ال تمتلـــك ألـــف رجـــل ولكـــن جســـمها ،

يتكــــون مــــن حلقــــات تحمــــل كــــل منهــــا زوجــــين مــــن 

األرجـــل فيمـــا عـــدا الـــثالث أو األربـــع حلقـــات التـــي 

  )تلي الرأس

Douglas-fir beetle – 
Dendroctonus pseudotsugae  
Hopkins – Scolytidae 

  خنفساء تنوب دوغالس 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية: التنوب(

Douglas–fir cone moth – 
Barbara colfaxiana (Kearfott) – 
Tortricidae 

 كوز َتنُّوب دوغالس" فراشة"دودة 

Douglas-fir engraver – 
Scolytus unispinosus LeConte – 
Scolytidae 

  حفار شجر تنوب دوغالس 

  )شجر من الفصيلة الصنوبرية: وبالتن(

Douglas-fir pitch moth – 
Synanthedon novaroensis (Hy.  
Edwards) – Sesiidae 

  َتّنوب دوغالس " فراشة"حفار 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية: التنوب(

Douglas-fir tussock moth – 
Orgyia pseudotsugata    
(Mcdunnough) – Lymantriidae 

 ّنوب دوغالس ذو الخصلفراشة ت
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Douglas-fir twig weevil – 
Cylindrocopturus fumissi Buchanan – 
Curculionidae 

  الَتنُّوب دوغالس" أفرع"سوسة أغصان 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية: التنوب(

Douglasiidae  
(Glyphipterigidae in part) – 
Leaf miners –  
Yponomeutoidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة دوجالسييدي 

   –) جزء من جالفيبتيريجيدي(

   –أنفاق أوراق األعشاب " فراشات"صانعات 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Draeculacephala minerva Ball – 
Grass sharpshooter –  
Cicadellidae 

 رامي األعشاب، حشرة األعشاب الرامية

Draeculacephala minerva Ball – 
Grass sharpshooter, green leafhopper –
Cicadellidae  

 نطاط األوراق األخضر

Draeculacephala mollipes (Say) – 
Watercress sharpshooter – 
Cicadellidae 

 الحشرة الرامية

Dragonflies  الرعاشات الكبيرة  

  )Anisopteraأنظر (

Drepanaphis acerifoliae (Thomas) – 
Painted maple aphid –  
Aphididae 

 من اإلسفندان المنقط

Drepanidae –  
Hook-tip moths – Geometroidea – 
Lepidoptera 

  –دريبانيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة – الفراشات خطافية الطرف

Drepanothrips reuteri Uzel – 
Grape thrips –  
Thripidae 

  تربس العنب

 )أحد األنواع العديدة التي تصيب العنب(

Drepanothrips reuteri Uzel – 
Grape thrips –  
Thripidae 

 تربس العنب
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Dried bean beetle – 
Acanthoscelides obtectus (Say) – 
Bruchidae 

 خنفساء الفاصولياء الجافة

Dried fruit beetle, corn sap beetle – 
Carpophilus dimidiatus L. – 
Nitidulidae 

  سغ الذرةخنفساء ن، خنفساء الثمار الجافة

Driedf ruit moth – 
Vitula edmandsae serratilineella 
Ragonot –  
Pyralidae 

 الثمار الجافة" فراشة"دودة 

Drift االنجراف أو االنتشار بالرياح  

حركة المبيـد فـي صـورة مسـحوق أو رش أو بخـار (

 )بفعل الهواء بعيدًا عن مكان االستعمال

Drone ذكر النحل 

Drone fly – 
Eristalis tenax (L.) –  
Syrphidae 

 الذبابة الطنَّانة، ذبابة الدندنة أو األزيز

Drosophila melanogaster Meig. – 
Vinegar fly, small fruit fly – 
Drosophilidae 

 ةالفاكهة الصغير  ةذبابة الخل، ذباب

Drosophilidae – 
Vinegar flies, small fruit flies – 
Drosophiloidea – 
Diptera 

  –دروسوفيليدي  فصيلة

  –ذباب الخل، ذباب الفواكه  الصغير 

  تبةر  - فوق فصيلة

Drosophiloidea – 
Acalyptratae  –  
Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –ذباب الفاكهة دروسوفيلويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Drugstore beetle – 
Stegobium paniceum (L.) –  
Anobiidae 

ـــة، خنفســـاء مخـــازن  ـــاقير المخزون خنفســـاء العق

 العطارة
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Dry flowable  مستحضر متدفق صلب  

مستحضر مبيـد حبيبـي جـاف يمـزج مـع المـاء مـن (

وعنـــد مزجـــه مـــع المـــاء فـــإن هـــذا . أجـــل االســـتعمال

. المركــــز ســــيكون مشــــابهًا للمســــحوق القابــــل للبلــــل

يبيــــة الجافــــة وتقــــاس مستحضــــرات المســــاحيق الحب

 )بالحجم وليس بالوزن

Dry fly  الذبابة الجافة  

ذبابـــــــة اصـــــــطناعية تطفـــــــوا علـــــــى ســـــــطح المـــــــاء (

 )ويستعان بها على الصيد بالصنارة

Dry-fungus beetles  خنافس الفطر الجافة  

 )Sphindidaeأنظر (

Dryinid or conifer wasps زنابير الديبريونيد المنشارية   

 )    Diprionidaeأنظر (

Dryinidae – 
Dryinids – Bethyloidea – 
Hymenoptera 

  –درايينيدي  فصيلة

فـوق  –حشرات الدرايينيد غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة – فصيلة

Dryinids  حشرات الدرايينيد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )   Dryinidaeأنظر (

Dryland wireworm – 
Ctenicera glauca (Germar) – 
Elateridae 

 دودة األراضي الجافة السلكية

Dryocampa rubicunda (F.) – 
Greenstriped mapleworm – 
Saturniidae 

 دودة اإلسفندان ذو الخطوط الخضراء

Dryocoetes betulae Hopkins – 
Birch bark beetle –  
Scolytidae 

 السوداء" شجر القضبان"ف البتوال لخنفساء ق
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Dryocoetes confusus Swaine – 
Western balsam bark beetle – 
Scolytidae 

 خنفساء قلف البقلة المائية المعمرة الغربية

Dryomyzidae  
(rare family) – Dryomyzid flies – 
Sciomyzoidea –  
Diptera 

  درايومايزيدي  فصيلة

   –ذباب الدرايومايزيد  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Dryopidae 
(Parnidae) –  
Long-toed water beetles – 
Dryopoidea –  
Coleoptera 

  درايوبيدي  فصيلة

  خنافس الماء األصبعية  –) بارنيدي(

   –أو ذات األصابع الطويلة 

  رتبة –فوق فصيلة 

Dryopoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس الدريوبويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Drywood and dampwood termites  األبيض األخشاب الجافة والرطبةنمل   

  )   Kalotermitidaeأنظر (

Dubas bug – 
Ommatissus binotatus lybicus Deberg; 
O. binotatus Fieb –  
Tropiduchidae 

 دوباس النخيل

Duck louse – 
Esthiopterum crassicorne (Scopoli)– 
Philopteridae  

 زرق األجنحةقمل بط الماء أ

Ductless عديم القنوات 

Ductus seminalis  ـــاة ـــين كـــيس الســـفاد وقن ـــرتبط ب األنبوبـــة التـــي ت

  المبيض المشتركة

  )كما في إناث الحشرات حرشفية األجنحة(
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Dufour's gland غدة دوفر  

غدة في حشرات رتبة غشائية األجنحة التـي تفـرز (

ســـع، مـــادة قلويـــة ســـامة وُتْحَمـــل عـــن طريـــق آلـــة الل

 )كما في النحل والدبابير

Dull brown snow scorpionfly – 
Boreus californicus Packard, B. 
nivoriundus Fitch, B. unicolor Hine – 
Boreidae 

  الذبابة العقربية الصقيعية البنية المعتمة 

  )أنواع عديدة(

Dull brownish and flattened 
earwigfly – 
Merope tuber Newman – Meropeidae 

 ذبابــــة إبــــرة العجــــوز العقربيــــة البنيــــة المعتمــــة

  والمنبسطة

Dung beetles جعال الروث   

  )    Scarabaeinaeو  Ochodaeinaeأنظر (

Dusky birch sawfly – 
Croesus latitarsus Norton – 
Tenthredinidae 

 المنشاري" شجر القضبان"دبور البتوال 

Dusky sap beetle – 
Carpophilus lugubris Murray – 
Nitidulidae 

 "الداكنة"خنفساء النسغ القاتمة 

Dusky stink bug – 
Euschistus tristigmus (Say) – 
Pentatomidae 

 "الداكنة"القاتمة " المنتنة"البقة الكريهة 

Duskyback leafroller – 
Archips mortuana Kearfott – 
Tortricidae 

 "المعتم"القاتم  لفافة األوراق ذو الظهر

Dust  مسحوق تعفير  

ـــًا دقيقـــاً ( وفـــي . جزيئـــات مـــن المبيـــد مطحونـــة طحن

بعـــــــض األوقـــــــات مخلوطـــــــة مـــــــع المـــــــواد الخاملـــــــة 

وتســتعمل مســاحيق التعفيــر بــدون خلطهــا . الحاملــة

  )مع الماء أو سوائل أخرى
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Dusty-wing  الذباب ذوات األجنحة المتربة  

    )Coniopterygidaeأنظر (

Duttonella – 
Trypanosoma  
 

  تحت جنس المثقبيات دوتونيلال 

  ) Trypasozomaأنظر للجنس (

D-vac trap مصيدة شفط ذات محرك 

Dynamic equilibrium توازن ديناميكي 

Dynaspidiotus britannicus 
(Newstead) – 
Holly scale –  
Diaspididae (Diaspidae) 

 الحشرة القشرية المسلحة المقدسة

Dynastes granti Horn 
Southwestern  – Hercules beetle – 
Scarabaeidae 

 خنفساء هرقل

Dynastes tityus (L.) – 
Eastern Hercules beetle – 
Scarabaeidae 

 خنفساء هرقل الشرقية

Dynastinae – 
Rhincoceros beetles – Scarabaeidae   

    –تحت فصيلة دايناستيني 

ــــة خنــــافس وحيــــد القــــرن أ  –و خنــــافس شــــبيهة الفيل

  فصيلة

Dynes / cm  داين لكل سم  

الـــداين عبـــارة عـــن وحـــدة لقيـــاس القـــوة فـــي النظـــام (

غ تغيــر  1المتــري وتســاوي القــوة التــي تعطــي كتلــة 

 )سم لكل ثانية1

Dysaphis apiifolia (Theobald) – 
Rusty banded aphid –  
Aphididae 

 الَمّن المخطط الصدئي
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Dysaphis plantaginea (Passerini) – 
Rosy apple aphid –  
Aphididae 

 الوردي حَمّن التفا

Dysaphis tulipae (Boyer de 
Fonscolombe) – 
Tulip bulb aphid –  
Aphididae 

  " الُخَزاَمى"َمّن بصل التوليب 

 )نبات من الفصيلة الزئبيقية: الخزامى(

Dysdercus suturellus (Herrich-
Schaffer) – 
Cotton stainer –  
Pyrrohocoridae 

 حشرة القطن الصابغة 

Dysmicoccus boninsis (Kuwana) – 
Gray sugarcane mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق قصب السكر جيري الدقيقي

Dysmicoccus brevipes (Cockerell) – 
Pineapple mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق األناناس الدقيقي

Dysmicoccus neobrevipes  
Beardsley – 
Gray pineapple mealybug – 
Pseudococcidae 

  الدقيقي جيريالناناس األ بق 

Dyspessa ulula (Borkh.) –  
Onion and garlic borer –  
Zygaenidae 

 حفار بصيالت البصل والثوم

Dytiscidae – 
Predaceous diving beetles – 
Adephaga – Coleoptera 

  –دايتسيدي  فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة  –خنافس الماء المفترسة 
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E 
Eacles imperialis (Drury) – 
Imperial moth – Saturniidae 

  "الضخمة"الفراشة اإلمبراطورية الملوكية 

Earias insulana (Boisd.) –  
Spiny bollworm – Noctuidae 

 دودة اللوز الشوكية

Early-entry worker  الدخول المبكر للعامل  

يــد المب اســتخدامالعامــل الــذي يجــب أن يــدخل مكــان (

للقيـــام بالنشـــاطات الزراعيـــة قبـــل انتهـــاء فتـــرة الـــدخول 

 )المقيدة

Earth-boring beetles, Earth-boring 
dung beetles 

  خنافس الروث ، خنافس حافرة األرّض 

  )    Geotrupinaeأنظر (

Earthworms  دود األرض   

 ) Annelidaأنظر(

Earwig flies  ذباب إبر العجوز العقربي  

    )Meropeidaeأنظر (

Earwigs  إبر العجوز  

 )     Dermapteraأنظر (

Earworm دودة الكوز 

Easterm giant stonefly – 
Pteronarcus dorsata (Say) – 
Pteronarcidae  

 ذباب األحجار الكبير الشرقي 

Eastern Africa coffee bug – 
Antestiopsis lineaticollis Stal. – 
Pentatomidae 

 شرق أفريقيابق ُبْن 
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Eastern blackheaded budworm – 
Acteris variana (Fernald) – 
Tortricidae 

 دودة البراعم الشرقية ذات الرأس األسود

Eastern Equine Encephalitis     
(EEE) – 
Togaviridae 

  التهاب الدماغ الخيلي الشرقي

ــــي أمريكــــا الشــــمالية بــــين الطيــــور ( ــــدور الفيــــروس ف ي

passerines  بواســــــــطة البعــــــــوضCuliseta 

melanura وهـــو نـــوع محـــب للطيـــور، ويتكـــاثر فـــي ،

مســـتنقعات الميـــاه العذبـــة الغابيـــة، ويشـــار أيضـــًا إلـــى 

و  Coquilledia pertubansمشــــاكل البعــــوض 

Aedes sollicitans (  

Eastern field wireworm – 
Limonius agonus (Say) –  
Elateridae 

 يةدودة الحقل السلكية الشرق

Eastern fivespined ips – 
Ips grandicollis (Eichhoff) – 
Scolytidae 

 الحفار الشرقي ذو األشواك الخمسة

Eastern grape leafhopper – 
Erythroneura comes (Say) – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق العنب الشرقي

Eastern Hercules beetle – 
Dynastes tityus (L.) –  
Scarabaeidae 

 خنفساء هرقل الشرقية

Eastern larch beetle – 
Dendroctonus simplex LeConte – 
Scolytidae 

   خنفساء الالََّرْكس األرزية الشرقية

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Eastern lubber grasshopper – 
Romalea guttata (Houttuyn) – 
Acrididae 

 النطاط الضخم الشرقي

Eastern pine looper – 
Lambdina pellucidaria (Grote & 
Robinson) – Geometridae 

ـــاس الصـــنوبر  دودة الصـــنوبر القيَّاســـة الشـــرقية، قيَّ

 الشرقي 
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Eastern pine seedworm – 
Cydia toreuta (Grote) –  
Tortricidae 

 دودة بذور الصنوبر الشرقية

Eastern pine shoot borer – 
Eucosma gloriola Heinrich – 
Tortricidae 

 غصان الصنوبر الشرقية" حفار"دودة 

Eastern pine weevil – 
Pissodes nemorensis Germar – 
Curculionidae 

 سوسة الصنوبر الشرقية

Eastern spruce gall adelgid – 
Adelges abietis (L.) –  
Adelgidae 

" شـجرة البيسـية"أديلجيد تدرن شجر التنوب الفضـي 

 الشرقية

Eastern subterranean termite – 
Reticulitermes flavipes (Kollar) – 
Rhinotermitidae 

 النمل األبيض تحت األرضي الشرقي 

Eastern tent caterpillar – 
Malacosoma americanum (F.) – 
Lasiocampidae 

 الخيمة الشرقية " يسروع" أبو دقيق

Eastern yellowjacket – 
Vespula maculifrons (Buysson) – 
Vespidae 

 "ذو الرداء األصفر"األصفر  لدبور الشرقيا

Ecdyseal hormone هرمون االنسالخ 

Ecdysial glands غدد االنسالخ 

Ecdysial line  التبدل"خط االنسالخ "  

خـــط ضـــعيف التكـــوين فـــي الجليـــد ينشـــق الجليـــد مـــن (

  )خالله أثناء االنسالخ

Ecdysis (pl. Ecdyses)  
= molting 

  انسالخ خارجي

عمليـــــة طـــــرح أو تســـــاقط الجلـــــد القـــــديم مـــــن يرقـــــات (

  )الحشرات
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Ecdysone  
(molting hormone) 

   هرمون االنسالخ

 )Ecdyseal hormoneأنظر (

Ecdytolopha insiticiana Zeller – 
Locust twig borer –  
Tortricidae 

 شجر الَخْرُنوب" أغصان"حفار أفرع 

Echicnophaga gallinacea 
(Westwood) –  
Sticktight flea – Pulicidae 

 البرغوث الملتصق

Echinodermata – 
Starfish, sea urchins, crinoids,  
sea cucumbers, brittle stars,  
sea daisies 

  – الجلد شعبة شوكيات

، نجــوم البحــر، قنافــذ البحــر، زنــابق البحــر، خيــارالبحر

 البحرالنجوم المتكسرة، أقحوان 

Echinothririidae – 
Lice of seals, walruses, and the  
river otter –  
Anoplura  

  –فصيلة إكينوثريرييدي 

 رتبة –) الحيتان وسباع البحر(قمل الثدييات البحرية 

Eclosion فقس البيض   

 )عملية الخروج من البيضة(

Ecoclimatograph المخطط البياني البيئي 

Ecologic متعلق بعلم البيئةبيئي ،  

Ecologic efficiency كفاءة بيئية  

النســـبة المئويـــة للطاقـــة المنتجـــة عـــن طريـــق مســـتوى (

ــــة عــــن طريــــق  ــــدخل الكتلــــة الحيوي غــــذائي معــــين، وت

   )المستوى الغذائي األعلى

Ecological  بيئي  

المفهــوم الــذي يأخــذ بعــين االعتبــار العالقــة المتبادلــة (

 )يئةبين الكائنات الحية والب
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Ecological adaptation تكيف بيئي  

مقدرة على احتالل بيئـات قاسـية شـديدة التطـرف مـن (

  )أجل االستمرار في التكاثر والبقاء

Ecological balance توازن بيئي  

ميل طبيعي لمجتمع الكائن الحي في بيئـة مـا بحيـث (

  )تتذبذب أعدادها عند مستوى معين

Ecological character  ةبيئيصفة  

حيـــث لكـــل نـــوع حـــي بيئـــة أو مـــوطن خـــاص يختـــاره (

بحيـــث تتـــوافر فيـــه عوامـــل بيئيـــة مناســـبة لحياتـــه مـــن 

  )حرارة ورطوبة وغذاء

Ecological consideration ر بيئياعتبا  

خــاص يجــب األخــذ بــه فــي حــال إدخــال أي  اعتبــار(

  )عامل، مثل المبيدات، في بيئة أو موطن معين

Ecological differentiation تمييز بيئي 

Ecological efficiency كفاءة بيئية  

  )نسبة كفاءة المستوى االغتذائي(

Ecological homologue شبيه بيئي 

Ecological impact تأثير بيئي  

  )صناعياً التغير البيئي سواء كان طبيعيًا أو (

Ecological nitche ُقْبلة أو بؤرة بيئية  

ـــــــد( ـــــــين الحيـــــــز الطبيعـــــــي والت ـــــــاط ب رج البيئـــــــي االرتب

والعالقـــات الغذائيـــة، والتفاعـــل مـــع الكائنـــات األخـــرى 

  )بالبؤرة البيئية
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Ecological pyramid هرم بيئي  

 Populationتعبر عن هرم المجموعـة أو العشـيرة (

pyramid  ـــــة ـــــة الحيوي  Biomassو هـــــرم الكتل

pyramid  وهـــرم الطاقـــةEnergy pyramid  فـــي

  )سل الغذائيةالمستويات الغذائية المختلفة للسال

Ecological record سجل بيئي 

Ecological release تحرر بيئي  

اتســـــاع المـــــدى المكـــــاني أو البيئـــــي للمجموعـــــات أو (

  ) العشائر نتيجة لضعف قوة التنافس بين األنواع

Ecological resistance مقاومة بيئية  

مجموعـــة مـــن العوامـــل عنـــد توفرهـــا فـــي وقـــت معـــين (

مقاومـــة ضــد اإلصــابة بـــبعض تكســب النبــات صــفة ال

اآلفـــات الحشـــرية، وهـــي ال تـــورث لألجيـــال المتعاقبـــة، 

كســــــر التــــــزامن بــــــين ظهــــــور اآلفــــــات : ومــــــن أمثلتهــــــا

، phenological asynchronyالحشـرية وعوائلهـا 

   )induced resistanceوالمقاومة المحفَّزة 

Ecological selection اختيار بيئي 

Ecological succession بيئي" تتابع" تعاقب  

عمليــة التغيــر فــي تركيــب مجتمعــات الكائنــات الحيــة (

فــي منطقــة معينــة مــع مــرور الوقــت، ويحــدث التتــابع 

البيئي في المحتمعات النباتية والحشـرية، حيـث يتغيـر 

تركيــــب المجتمعــــات الحشــــرية مــــع التغيــــر فــــي عمــــر 

  )النبات
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Ecology علم البيئة  

لكائنـات الحيــة فـرع مـن العلـوم يبحــث العالقـات بـين ا(

بـين ، أي بعضها البعض وبين الكائنـات الحيـة والبيئـة

  )الكائنات الحية ومحيطها العضوي والالعضوي

Economic (Action) threshold عتبــة لعتبــة االقتصــادية، االحــد الحــرج االقتصــادي ،

  التدخل

الكثافـــــة العدديـــــة لآلفـــــة التـــــي يجـــــب عنـــــدها تطبيـــــق (

اد مـــن الوصـــول إلـــى األعـــدإجـــراءات المكافحـــة لمنـــع 

 Economic Injury مسـتوى الضـرر االقتصـادي

Level   النقطـــة أو المرحلـــة التـــي عنـــدها تكـــون أو

اآلفة تزيد عن تكلفة مكافحة  تكلفة الضرر الناتج عن

ق ائـهذه اآلفة وعندها يجـب عمليـًا اسـتخدام إحـدى طر 

ويكــون الحــد االقتصــادي الحــرج منخفضــًا .  المكافحــة

  )االقتصاديعن مستوى الضرر 

Economic damage  الضرر االقتصادي  

ضرر مسبب عن طريق اآلفات للنباتات والحيوانـات (

أو مــــواد وســــلع أخــــرى والــــذي ينــــتج عنــــه خســــارة فــــي 

 )أو نقص في القيمة) اإليراد(الدخل 

Economic Injury Level (EIL) مستوى الضرر االقتصادي  

ديًا أو أقـــل كثافـــة عدديـــة لآلفـــة تحـــدث ضـــررًا اقتصـــا(

الكثافــــة التــــي يكــــون عنــــدها الفقــــد النــــاجم عــــن اآلفــــة 

، مســـاويًا فـــي القيمـــة لتكلفـــة وســـائل المكافحـــة المتاحـــة

ويختلـــــف مســـــتوى الضـــــرر االقتصـــــادي مـــــن منطقـــــة 

 )ألخرى ومن موسم آلخر

Ecopimetis squalida Scop. –  
Furry rose beetle –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد الزغبي
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Ecosystem نظام البيئيال  

يســـتعمل للتعبيـــر عـــن بيئـــة معينـــة بكـــل مـــا فيهـــا مـــن (

كائنـــــــات حيـــــــة وعوامـــــــل غيـــــــر حيـــــــة، ويتكـــــــون مـــــــن 

يعــيش كــل مجتمــع منهــا  communitiesمجتمعــات 

فـــي بيئـــة مناســـبة وتتـــداخل العالقـــات بـــين أفـــراد النـــوع 

  ) الواحد واألنواع المختلفة في هذا المجتمع

Ecosystem ecology يئيعلم النظام الب  

  )المتشابك لألحياء علم يبحث في النظام المحيطي(

Ecotone بيئة انتقالية  

منطقة انتقالية بـين منطقتـين تتميـز كـل واحـدة منهمـا (

  )بمجتمعات من الكائنات الحية

Ecotype بيئي "نمط" طراز  

عشـــــــيرة، بأنواعهـــــــا الواســـــــعة، متوائمـــــــة مـــــــع بيئتهـــــــا (

روف بيئيـة تحت نوع أو ساللة تكيفت لظ، أو المحلية

  )معينة

Ectobius pallidus (Olivier) – 
Spotted mediterranean cockroach – 
Blattellidae 

 صرصور البحر األبيض المتوسط المنقط

Ectoderm أكتودرم، طبقة الخاليا الخارجية  

 )طبقة خارجية للجنين يتكون منها جدار الجسم(

Ectognathous أجزاء فم بارزة 

Ectognathous apterygotes  
(Includes the orders: Archeognatha, 
and Thysanura) 

  الفم ضامرة الحشرات غير المجنحة 

  )أركيوجناثا، وثيزانورا: تتضمن الرتب(

Ectomyelois Ceratoniae (Zell.) – 
Carob moth, orange Moth – Pyralidae 

 فراشة الخروب، دودة البرتقال
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Ectoparasite طفيل خارجي   

  )طفيل يعيش خارجيًا على جسم عائله(

Ectoparasitism, ectophagous, 
external parasitism 

   تطفل خارجي

الطفيــل غــذاءه وهـــو  فيــه نمــوذج مــن التطفــل يتنـــاول(

علـــى ســـطح العائـــل وخاصـــة العوائـــل  خارجيـــاً  مســـتقر

أو الشــــرانق أو أنفــــاق  ةالمســــتترة ذات األغلفــــة الورقيــــ

 )طفيل المعرضوذلك حماية لل، األوراق

Ectoparasitoid  شبيه طفيلي خارجي  

شـــبه طفيـــل يعـــيش خارجيـــًا علـــى جســـم عائلـــه، وفـــي (

  )هذه الحالة، تكون العوائل مشلولة

Ectoperitrophic space الفراغ الخارج حول غذائي  

Ectophagous, ectoparasitism, or 
external parasitism 

  تطفل خارجي

نــاول الطفيــل غــذاءه وهـــو نمــوذج مــن التطفــل فيـــه يت(

علــى ســطح العائــل وخاصــة العوائــل " مســتقر، خارجيــاً 

ـــورقيى أو الشـــرانق أو أنفـــاق  المســـتترة ذات األغلفـــة ال

 )األوراق وذلك حماية للطفيل المعرض

Ectothermic  خارجية الحرارة  

ن مــحشــرة تســتطيع أن تزيــد مــن درجــة حــرارة جســمها (

ة مباشـــرة مـــن البيئـــة المحيطـــة بهـــا بامتصـــاص الحـــرار 

  )الشمس

Ectothermy استدفاء خارجي  

قــــدرة الحشــــرة علــــى زيــــادة درجــــة حــــرارة جســــمها مــــن (

  )بامتصاص الحرارة من الجسمالوسط المحيط وذلك 

Ectotrachea خارج القصبة الهوائية   

 )pavement epithelical layerأنظر (
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Edaphic factor أو تربي عامل أرضي  

ومحتواهــا الرطــوبي وتركيبهــا  حيــث يعتبــر نــوع التربــة(

الكيميــــائي ونظــــام الصــــرف مــــن العوامــــل التــــي تــــؤثر 

 )مباشرة على األنواع الحشرية التي تعيش فيها

Edmindsius  – 
Siphlonurinae –  
Siphlonuridae 

   – سإدميندسيو  جنس ذباب مايو

  فصيلة -تحت فصيلة 

Edwardsiana prunicola (Edwards) – 
Prune leathopper –  
Cicadellidae 

 "البرقوق"نطاط أوراق الخوخ 

Edwardsiana rosae (L.) – 
Rose leafhopper –  
Cicadellidae 

 نطاط الورد

EEV (Equine Encephalitis 
Viruses)– 
Togaviridae 

  فيروسات التهاب الدماغ الخيلي 

  )Equine Encephalitis Virusesأنظر(

Effective environment  لمؤثراالمحيط  

العوامــل البيئيــة التــي تــؤثر تــأثيرًا مباشــرًا علــى ســلوك (

  )الحيوان، فالمحيط المؤثر ليرقة البعوض هو الماء

Effective life  الحياة الفعالة  

الفتــرة مــن الوقــت الــذي تبقــى خاللــه متبقيــات المبيــد (

  )سامة بشكل كاٍف لمكافحة اآلفات المستهدفة

Effector مؤثر 

Effector organ عضو مؤثر 

Efferent neuron. Motor neuron خلية عصبية حركية   

  )Motor neuronأنظر (
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Efferia flower loving fly – 
Efferia sp. –  
Apioceridae 

 ذبابة إفيريا عاشقة األزهار

Efferia sp.  ذبابة إفيريا عاشقة األزهار  

 )Efferia flower loving flyأنظر (

Efficacy  الكفاءة  

إمكانيـــة المبيـــد فـــي إنتـــاج تـــأثير مرغـــوب فيـــه علـــى (

  )الكائن الحي المستهدف في المكافحة

Efficiency of food utilization كفاءة االستفادة من الطعام  

Egg – larva parasite تطور بيضة الطفيل في يرقة العائل 

Egg - larval parasitoid يرقي -شبيه طفيلي بيضي  

ضـــــه داخـــــل بيضـــــة العائـــــل يضـــــع شـــــبيه الطفيـــــي بي(

 )ويتطور معه في طور اليرقة ويقتله في هذا الطور

Egg bluster ساعد على كسر البيضةت شوكة خارجية 

Egg chamber حجرة البيضة  

أحد أقسام أو حويصـالت األنبوبـة المبيضـية، تتكـون (

 )من خاليا الحوصلة وتحتوي على البيضة النامية

Egg hatching فقس البيض 

Egg membrane غالف البيضة 

Egg parasitoid شبيه طفيلي بيضي  

 )شبيه طفيلي يتطفل على بيضة العائل فقط(

Egg predator مفترس البيض 
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Egg stage طور البيضة  

 – 0.1حيث يتراوح حجم البـيض فـي الحشـرات مـن (

مـــن حجـــم الحشـــرة البالغـــة، باســـتثناء حشـــرات  0.001

عـض أنواعـه إلـى المّن الذي يصل حجـم البـيض فـي ب

ويتراوح وزن البيضة من .  حجم الحشرة الكاملة تقريباً 

ميكروغرام في بعـض طفيليـات غشـائية األجنحـة  0.1

إلــى مئــات الميلليغرامــات فــي بعــض خنــافس المنــاطق 

  )االستوائية

Egg tube  أنبوبة البيض 

Eggplant aphid – 
Myzus solani (Kaltenbach) –  
Aphididae 

 الثعلب، َمّن الباذنجانَمّن قفاز 

Eggplant flea beetle – 
Epitrix fuscula Crotch – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الباذنجان البرغوثية

Eggplant fruitworm –  
Leucinodes orbonalis Guene – 
Pyralidae  

  دودة ثمار الباذنجان

Eggplant lace bug – 
Gargaphia solani Heidemann – 
Tingidae 

 قة الباذنجان المزركشة، نمر الباذنجانب

Eggplant leafminer – 
Tildenia inconspicuella (Murtfeldt) – 
Gelechiidae 

 أوراق الباذنجان" حفار"صانع أنفاق 

Eggplant mealybug – 
Pheacoccus solani (Cockerell) – 
Pseudococcidae 

 بق الباذنجان الدقيقي

Eggplant stem borer – 
Euzophera osseatella (Triet.) – 
Pyralidae 

 ساق الباذنجان" دودة" حفار
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Egyptian alfalfa weevil – 
Hypera brunnipennis (Boheman) – 
Curculionidae 

 المصرية" الفصة"سوسة البرسيم الحجازي 

Egyptian cotton leaf Worm –  
Spodoptera littoralis (Boisd.) – 
Noctuidae 

رق القطــــــن المصــــــرية، دودة التبــــــغ، دودة دودة و 

 ، دودة الخضراوات)الطماطم( البندورة

Egyptian grasshopper – 
Anacridium aegyptium (L.) – 
Acrididae 

 المصري" الجندب أو الجراد"النطاط 

Egyptian mealybug – 
Icerya aegyptica (Douglas) – 
Margrodidae 

 البق الدقيقي المصري

Egyptian mosquito, yellowfever  
mosquito – 
Aedes aegypti (L.) – Culicidae 

 البعوضة المصرية

Egyptian plum bark weevil – 
Scolytus (Ecoptogaster) aegyptiacus 
Pic. – Scolytidae 

 المصرية" البرقوق"سوسة قلف أشجار الخوخ 

Egyptian red scale, Florida red scale, 
citrus black scale – 
Chrysomphalus aonidum (L.) (ficus 
Ashm.) – Diaspididae = Diaspidae 

حشـــــرة الحمضـــــيلت القشـــــرية الســـــوداء، النمشـــــة 

 السوداء، حشرة الحمضيات القشرية السوداء 

Egyptian silverfish – 
Thermobia aegyptiaca Lue – 
Lepismatidae 

 حشرة السمك الفضي المصري

Ehrlichieae – 
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  قبيلة الركتسيا إهرليكيي

ومعظــم  ورتبــة الركتســيات، تابعــة لفصــيلة ركتسياســي(

ـــدييات مـــع وجـــود شـــكلين  أفرادهـــا ممرضـــة لـــبعض الث

  )يسببا االعتالل في اإلنسان

Eidoleon wilsoni (McLachlan) – 
Hawaiian antlion –  
Myrmeleontidae 

 هوايي أسد منّ 
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Eightspotted forester – 
Alypia octomaculata (F.) –  
Noctuidae 

 حشرة الغابات ذات النقاط الثمانية

EIL (Economic Injury Level) مستوى الضرر االقتصادي  

 )Economic Injury Levelأنظر (

Ejaculatory duct قناة قاذفة  

ـــاة المنـــي ( الجـــزء األكتـــودرمي النهـــائي أو الطرفـــي لقن

  )از التناسلي الذكريفي الجه

El Segundo blue – 
Euphilotes battoides allyni (Shields) – 
Lycaenidae 

 أبو دقيق إلسيجيدو األزرق

Elacatidae  
(Othniidae; rare family) – 
False tiger beetles –  
Tenebrionoidea – 
Coleoptera 

  إالكاتيدي  فصيلة

  النمرية  الخنافس –) أوثنييدي، فصيلة نادرة(

   –الكاذبة 

  رتبة –فوق فصيلة 

Elachistidae –  
Grass leaf miner moths – 
Cycnodoidea –  
Lepidoptera 

  –إالكيستيدي  فصيلة

فــــــوق  –فراشــــــات صــــــانعات أنفــــــاق أوراق الحشــــــائش 

 رتبة  – فصيلة

Elaphidionoides villosus  F.) – 
Twig pruner –  
Cerambycidae 

 "األغصان"قاطعة األفرع 

Elaschistidae 
(Cycnodiidae; rare family) – 
Grass miners –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة إيالسكيستيدي 

ـــادرة( " فراشـــات"صـــانعات  –) ســـيكنودييدي، فصـــيلة ن

  تبةر  –فوق فصيلة  –األعشاب  أوراق

Elasmopalpus lignosellus (Zeller) – 
Lesser cornstalk borer –  
Pyralidae 

 ساق الذرة الصغرى" حفار"دودة 
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Elastic fibre ليفة عضلية مرنة 

Elateridae  
(Including Plastoceratidae) –  
Click beetles, Wireworms –  
Coleoptera 

  إالتوريدي فصيلة 

   –) بالستوسيراتيدي ىتشتمل عل(

 رتبة  –الخنافس الفرقعية أو الديدان السلكية 

Elateriform larva يرقة شبيهة بالدودة السلكية  

يرقــة رفيعــة متصــلبة وأرجلهــا الصــدرية قصــيرة وعلــى (

جســـمها قليـــل مـــن الشـــعر، كمـــا فـــي فصـــيلة الخنـــافس 

 )السلكية

Elateroidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –خنافس اإلتيرويديا فوق فصيلة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Elatobium abietinum (Walker) – 
Spruce aphid – Aphididae 

 "البيسية، الراتنجية"َمّن التنوب الفضي 

Elbowed  
 

 مرفقي

Elbowed antenna قرن استشعار مرفقي، المسة مرفقية  

ـــة األولـــى مســـتطيلة وبقيـــة العقـــل منثنيـــة عليهـــا ( العقل

 ) بزاوية

Elder  الَخمان، الَبَلسان 

Elder shoot borer – 
Achatodes zeae (Harris) – Noctuidae 

 ثاقبة أغصان الَخمان أو الَبَلسان

Electa fruit fly – 
Zonostemata electa (Say) – 
Tephritidae   

  ذبابة الفاكهة إليكتا

Electrocardiogram  ًضربات القلب المسجلة كهربائيا 
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Electrolyte  إلكتروليت، تحليل كهربي، شاردة  

أو  مركــــب كيميــــائي بإمكانــــه عنــــدما يكــــون منصــــهراً (

  ) مذابًا أن يتحلل بالكهرباء عند مرور التيار

Electron microscope ميكروسكوب إلكتروني  

آلــة تشــبه المجهــر لكــن األشــعة الضــوئية فيهــا يحــل (

محلها سيل من االلكترونات، وبهذا يبلغ تكبيرها أكثر 

 )من مائة ضعف تكبير المجهر العادي

Electroretinogram ةتسجيل كهربائي للشبكي  

Electrostatic  كهربية ساكنة  

شـــحنة الكترونيـــة تجعـــل المبيـــد الســـائل أو المســـحوق (

  )ينجذب إلى السطح المرغوب معاملته

Elenchidae – 
Leafhopper parasitic twisted-winged  
insects –  
Strepsiptera 

  –ستايلوبيدي  فصيلة

 بة رت -طفيليات النطاطات مطوية الجناح 

Eleodes opacus (Say) – 
Plains false wireworm – 
Tenebrionidae 

 دودة السهول السلكية المزيفة

Elephantiasis مرض الفيل  

مــــرض يصــــيب اإلنســــان، والمســــبب ديــــدان الفالريــــا (

  )وينقله بعوض من جنس الكيولكس

Elevation ارتفاع عن مستوى سطح البحر 

Eleven-spot ladybird beetle –  
Coccinella undecimpunctata L. – 
Coccinellidae 

 ذات اإلحدى عشر نقطة" الدعسوقة"أبو العيد 

Elipsocid booklice  قمل الكتب إليبسوكيد  

 ) Elipsocidaeأنظر(



 

423

Elipsocidae  
(Philotarsidae, Mesopsocidae) – 
Elipsocid booklice –  
Eupsocida – 
Psocoptera 

  فصيلة إليبسوكيدي 

قمـــــــــل الكتـــــــــب  –) ميزوبســـــــــوكيديفايلوتارســـــــــيدي، (

  – إليبسوكيد

 رتبة -تحت رتبة 

ELIZA (Enzyme-Linked 
Immunosorbent Assays) 

  إاليزا

  )مقايسات االرتباط اإلنزيمي لالمتصاص المناعي(

Elm borer – 
Saperda tridentata Olivier – 
Cerambycidae 

 "شجر البق"حفار شجر الدردار 

Elm calligrapha – 
Calligrapha scalaris (LeConte) – 
Chrysomelidae 

 المخططة" شجر البق"خنفساء شجر الدردار 

Elm casebearer – 
Coleophora ulmifoliella   
McDunnough –   
Coleophoridae 

 حامل أكياس شجر الدردار

Elm cockscombgall aphid – 
Colopha ulmicola (Fitch) – 
Aphididae 

 َمّن الدردار 

Elm flea beetle – 
Altica carinata Germar –  
Chrysomelidae 

 الدردار البرغوثية" بقّ "خنفساء 

Elm lace bug – 
Corythucha ulmi Osborn & Drake – 
Tingidae 

 بقة شجر الدردار المزركشة، نمر شجر الدردار

Elm leaf aphid – 
Tinocallis ulmifolii (Monell) – 
Aphididae 

 "شجرة البق"اق شجر الدردار َمّن أور 

Elm leaf beetle – 
Pyrrhalta luteola (Muller) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الدردار
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Elm leafminer – 
Fenusa ulmi Sundevall – 
Tenthredinidae 

 شجر الدردار" حفار"صانعة أوراق 

Elm sawfly – 
Cimbex americans Leach – 
Cimbicidae 

 الدرداردبور شجر 

Elm scurfy scale – 
Chionaspis americans Johnson – 
Diaspididae 

 القشرية " شجرة البق"حشرة الدردار 

Elm spanworm – 
Ennomos subsignaria (Hubner) – 
Geometridae 

 فراشة الدردار العريضة

Elm sphinx – 
Ceratomia amyntor (Geyer) – 
Sphingidae 

 "شجرة البق"الدردار " سفينكس"أبو هول 

Elmidae  
(Helmidae) –  
Riffle beetles – 
Coleoptera 

  إلميدي فصيلة

الماء ذات األصـابع الطويلـة أو  خنافس –) هيلميدي(

 رتبة  –خنافس منحدرات مجاري المياه 

Elongate flea beetle – 
Systena elongata (F.) – 
Chrysomelidae 

 ة الخنفساء البرغوثية المتطاول

Elongate hemlock scale – 
Florinia externa Ferris – 
Diaspididae = Diaspidae 

 حشرة الشَّْوَكَران الفشرية المسلحة الطويلة

Elytriform له شكل الغمد  

Elytron 
(sing. Elytra) 

   يغمدجناح 

جناح أمامي متغلظ أو جلدي، كما في الحشرات (

، مفردها حةغمدية األجنحة وبعض متشابهة األجن

Elytra(  
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Elytroteinus subtruncatus 
(Fairmaire) – 
Fijian ginger weevil –  
Curculionidae 

  سوسة الزنجبيل الفيجية

Emarginate محزز، مسنن، متعرج  

Embidopsocid  booklice  قمل الكتب إمبيدوبسوكيد  

     )Embidopsocidaeأنظر(

Embidopsocidae  
(Pseudocaeciliidae) – 
Embidopsocid booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة إمبيدوبسوكيدي 

  – قمل الكتب إمبيدوبسوكيد –) بسودوكاسيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Embiids or webspinners  الحشرات الناسجة أو غازلة النسيج  

 )    Embiopteraأنظر(

Embioptera  
(embio = lively; ptera = wing) – 
Embiids or webspinners 

  رتبة إمبيوبترا  

)embio  =ورشيقة ،ptera  =جناح (–   

أو غـــــــازالت  الحشـــــــرات الناســـــــجة أو غازلـــــــة النســـــــيج

 األنفاق رشيقات األجنحة

Embolium إمبوليوم  

تمتـد علـى الحافـة  coriumقطعة ضيقة من القريوم (

الضلعية للجناح ويفصل درز عن بقيـة القريـوم ، كمـا 

  )الحشرات نصفية األجنحة هو في

Embryogenesis تكوين جنيني 

Embryology علم الجنين  

Embryonic جنيني 

Embryonic development  جنينينمو 
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Embryonic membrane  جنينيغشاء 

Emdites زوائد الجانب الداخلي  

Emerald cockroach Wasp – 
Ampulex compressa (F.) – 
Sphecidae 

  صير الزمرديدبور الصرا

 )دبور يهاجم الصراصير(

Emerald green أخضر قرمزي  

Emergence نشوء، انبثاق، بزوغ، ظهور  

  )ظهور النبات من خالل سطح التربة(

Emergence of insect  خـــروج الحشـــرة الكاملـــة مـــن كـــيس العـــذراء أو جلـــد

  الحورية األخيرة

Emergency exemption from 
registration 

  من التسجيل والخاص بالحاالت الطارئة  االستثناء

اســــتثناء فيــــدرالي مــــن التســــجيل النظــــامي للمبيــــدات (

والتـــي قـــد تصـــدر فـــي بعـــض األوقـــات عنـــدما تحـــدث 

حالــة طارئــة مــن اآلفــات وال يكــون هنــاك مبيــد مســجل 

  )لمكافحة اآلفة على المحصول المستهدف

Emersed بارز فوق سطح الماء  

Emigration إلى الخارجالهجرة ، نزوح  

، أو حركــة الكــائن الحــي مــن مكــان معيشــة مجموعتــه(

هجـــرة األفـــراد إلـــى داخـــل منطقـــة معينـــة لـــم تكـــن قـــد 

  )دخلتها من قبل مع الرغبة في االستيطان فيها

Empheriid booklice رييد يقمل الكتب إمف  

 )   Empheriidaeأنظر(



 

427

Empheriidae  
(Psyllipsocidae) – 
Empheriid booklice – 
Trogiomorpha –  
Psocoptera 

  فصيلة إمفيرييدي 

   –رييد يقمل الكتب إمف -) بسيلليبسوكيدي(

 رتبة –تحت رتبة 

Empicoris rubromaculatus 
(Blackburn) – 
Thread bug – Reduviidae 

 البقة الخيطية

Empidae  
(Empididae) –  
Dance flies –Empidoidea –  
Diptera 

  إمبيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الذباب الراقص  – )بيديديإم(

Empididae  
 

  إمبيديدي  فصيلة

  )Empidaeأنظر (

Empidoid flies  ذباب اإلمبيدويد  

 )   Empidoideaأنظر(

Empidoidea – 
Empidoid flies – Brachycera –  
Diptera 

  –إمبيدويديا  فصيلةفوق 

  رتبة –تحت رتبة  –ذباب اإلمبيدويد 

Empoasca abrupta DeLong – 
Western potato leafhopper – 
Cicadellidae 

 الغربي" البطاطس"نطاط البطاطا 

Empoasca fabae (Harris) – 
Potato leathopper, bean leafhopper – 
Cicadellidae 

 الفول" قافزة أوراق"نطاط ، "البطاطس"نطاط البطاطا 

Empoasca lybica Beg. – 
Cotton jassid, cotton leafhopper – 
Cicadellidae (Jassidae) 

 جاسيد القطن، نطاط أوراق القطن

Empoasca maligna (Walsh) – 
Apple leafhopper – Cicadellidae 

 نطاط التفاح
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Empoasca solana DeLong – 
Southern garden leafhopper – 
Cicadellidae  

 الحديقة الجنوبي"  قافزة أوراق"نطاط 

Empoasca stevensi Young – 
Stevens leafhopper – Cicadellidae 

 نطاط ستيفنز

Empodial claw  وسادة مخلبية  

 )وسادة في الرسغ األقصى لألكاروسات(

Empodium  أمبوديــــــوم، شــــــوكة القــــــدم، الوســــــادة أو الشــــــوكة

  الطرفية، شوكة الرسغ الوسطية

ايـة فص وسطي أو زائدة شبيهة بالشوكة تبرز في نه(

العقلــــــة الرســــــغية األخيــــــرة بــــــين المخلبــــــين، كمــــــا فــــــي 

  )الحشرات ذات الجناحين

Emposca decipiens Paoli –  
Grape jassid –  
Cicadellidae (Jassidae) 

 العنب، نطاط أوراق القرعيات" جاسيد" "نطاط

Emposca lybica (Berg.) –  
Cotton jassid –  
Cicadellidae (Jassidae) 

 القطن" يدجاس"نطاط 

Emulsifiable concentrate  مركز قابل لالستحالب  

, مستحضر مبيـد مؤلـف مـن سـائل أو أسـاس بترولـي(

باإلضـــافة إلـــى المـــواد المســـتحلبة والتـــي تســـمح للمبيـــد 

  )للمزج مع الماء ألجل االستعمال

Emulsifier  مادة مستحلبة  

المـــادة التـــي تضـــاف إلـــى مستحضـــر المبيـــد ليســـمح (

ات األســاس البترولــي بــالخلط أو االمتــزاج للمبيــدات ذ

  )مع الماء
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Emulsion  مستحلب الماء في الزيت  

معلقـــة  قطيـــرات مـــن الســـوائل ذات األســـاس البترولـــي(

  )في الماء

Enaphalodes rufulus (Haldeman) – 
Red oak borer –  
Cerambycidae 

 حفار السنديان األحمر

Encapsulation  التغليفتحوصل، تكبسل، عملية  

 )عملية تكوين الكبسوالت(

Encapsulation  التكبسل، تصنيع المبيد في كبسولة  

ـــد محتـــواة ( ـــة للمبي القطيـــرات الســـائلة والجزيئـــات الجاف

داخــــل كبســــوالت بالســــتيكية متبلــــورة وذلــــك لتخفــــيض 

وفــي بعــض . نفاذيــة المبيــد إلــى البيئــة وٕاطالــة فعاليتــه

إلــى اإلنســان األوقــات تقلــل عمليــة التغليــف األضــرار 

  )الذي يستعمل ويخلط المبيدات

Encephalitides – 
Faviviridae  

  التهاب الدماغ 

تــرتبط  -تابعــة لفصــيلة األربوفيروســات فالفيفيريــدي (

أنــواع مــن الفيروســات بالتهــاب الــدماغ فــي اإلنســان  4

وهــي فيروســات ذات عوائــل بريــة مثــل الطيــور، ويــتم 

 )نقلها بواسطة البعوض

Enchenopa binotata (Say) – 
Two-marked treehopper – 
Membracidae 

 نطاط الشجر ذو العالمتين

Encrusted النموذج المغلف للبيض  

نموذج لشكل بيوض تابعة للحشرات ذات الجناحين، (

ويتميـــز بقشـــرته الشـــمعية الســـميكة التـــي تحمـــل نقوشـــًا 

مخططــــــة أو شــــــبكية تمتــــــد فــــــوق الغــــــالف الخــــــارجي 

 )ونًا أبيضًا لؤلؤياً للبيضة فتكسبه ل
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Encyrtidae – 
Encyrtids – Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  –أنسيرتيدي  فصيلة

 –فـــوق فصـــيلة  –أنســـيرتيد غشـــائية األجنحـــة الطفيليـــة 

  رتبة

Encyrtids أنسيرتيد غشائية األجنحة الطفيلي   

 )   Encyrtidaeأنظر (

Encyrtiform of  
    larvae 

ليرقــــات الطــــور األول لحشــــرات النمــــوذج األنســــيرتي 

  غشائية األجنحة

يعرف بالنموذج حامل صـفيحة التهويـة، للجسـم حلقـات (

وله زوج خلفي من الثغور التنفسية يرتبط بمؤخرة غالف 

 )داخلي التطفل –البيضة 

Encyrtiform of eggs النموذج األنسيرتي ذو صفيحة التهوية  

ويمتــد  شــكل بيــوض تابعــة للحشــرات غشــائية األجنحــة،(

الجانــب األمــامي للبــيض علــى هيئــة ســاق أماميــة تحمــل 

في نهايتها نموًا طرفيًا يطلق عليها صفيحة التهوية التي 

 )يستخدمها الجنين واليرقة في أغراض التنفس

End knob  كعبرة  

جـــزء نهـــائي مـــتغلظ مـــن القضـــيب الحســـي الـــذي يؤلـــف (

طــــــــــرف مــــــــــن الخليــــــــــة العصــــــــــبية الخاصــــــــــة بالوحــــــــــدة 

scolophore( 

End products od catabolism النواتج النهائية لأليض الهدمي  

ينــــتج عــــن هــــدم المــــواد النشــــوية والدهنيــــة نهائيــــًا المــــاء (

وثـــاني أكســـيد الكربـــون ويطـــرد المـــاء خـــارج الجســـم عـــن 

طريــــق أنابيــــب مــــالبيجي، ويلفــــظ ثــــاني أكســــيد الكربــــون 

وتتحـول األمونيـا، نتيجـة .  خارجًا عبـر الجهـاز القصـبي

البروتين، إلى مادة أقل سمية وهي حمـض اليوريـك هدم 

  )الذي يحتاج إلى ماء أقل إلخراجه
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Endangered species نوع مهدد باالنقراض  

نـــوع يتكـــون مـــن عـــدد قليـــل مـــن األفـــراد الحيـــة التـــي (

ســوف تنقــرض مــا لــم تتخــذ اإلجــراءات التــي تقلــل مــن 

كـائن حـي نـادر وغريـب ، أو معدل فقد أفراد هذا النوع

تعايشـــــه بنشـــــاط اإلنســـــان وهـــــذا يشـــــتمل علـــــى  مهـــــدد

  ) استخدام بعض أنواع المبيدات

Endelomyia aethiops (F.) – 
Rose slug –  
Tenthredinidae 

 بزاق الورد

Endemic متوطن  

  )كائن حي موطنه األصلي مكان معين(

Enderleinellidae  
(Hoplopleuridae in part) – 
Lice of squirrels – Anoplura   

  إندرلينيلليدي فصيلة 

 رتبة –قمل السناجب  –) جزء من هوبلوبلوريدي(

Endochorion  طبقـــة القشـــرة الداخليـــة للكوريـــون المغلـــف لبيضـــة

  الحشرة

Endochorion قشرة داخلية 

Endocrine glands or organs غدد صماء  

Endocuticle جليد داخلي، قشرة داخلية، كيوتيكل  

متصــــلبة أو مرنــــة مــــن الجليــــد طبقــــة داخليــــة غيــــر ال(

  )الخارجي أو الكيوتيكل

Endoderm  إندودرم، داخليةطبقة 

Endogenous باطني أو داخلي  

مـــا يحـــدث مـــن الـــداخل أو ينشـــأ مـــن أســـباب داخليـــة (

  )]عكس خارجي[
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Endognathous,  Endognathous أجزاء الفم غائرة أو مختفية  

Endomychidae 
(Including Mycetaeidae) – 
Handsome fungus beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  إندومايكيدي  فصيلة

   –) تتضمن مايسيتايدي(

  –خنافس الفطر الجميلة 

  رتبة –فوق فصيلة 

Endoparasite طفيل داخلي  

  )طفيل يعيش داخل العائل(

Endoparasitic respiration تنفس في الطفيليات الداخلية 

Endoparasitism, endophagous, or 
internal parasitism 

  التطفل الداخلي

ـــه ينمـــو الطفيـــل داخـــل جســـم ( نمـــوذج مـــن التطفـــل في

عائلـــــــه، وتقضـــــــي جميـــــــع الطفيليـــــــات الداخليـــــــة مـــــــن 

الحشــرات كــل حياتهــا أو غالبيتهــا داخــل العائــل، وقــد 

تغــادره عنــد اكتمــال النمــو اليرقــي لتتحــول خارجــه إلــى 

 )عذارى

Endoparasitoid لي داخليشبيه طفي  

يرقـــات أشـــباه المـــتطفالت التـــي تتغـــذى علـــى عائلهـــا (

  )داخلياً 

Endoperitrophic space حول غذائي–الفراغ الداخل  

Endophagous, endoparasitism, or 
internal parasitism 

  التطفل الداخلي

ـــه ينمـــو الطفيـــل داخـــل جســـم ( نمـــوذج مـــن التطفـــل في

مـــــــن  عائلـــــــه، وتقضـــــــي جميـــــــع الطفيليـــــــات الداخليـــــــة

الحشــرات كــل حياتهــا أو غالبيتهــا داخــل العائــل، وقــد 

تغــادره عنــد اكتمــال النمــو اليرقــي لتتحــول خارجــه إلــى 

 )عذارى



 

433

Endopiza viteana Clemens – 
Grape berry moth –  
Tortricidae 

 ثمار العنب " فراشة"دودة 

Endoplasmic reticulum شبكة البالزما الدخلية 

Endopleurite ليبات البلورا، بلورة داخليةداخل ص  

ـــدرز البلـــوري ( ـــة لل ـــورا مقابل امتـــدادات داخليـــة مـــن البل

  )الخارجي

Endopodite شعبة القدم األنسية   

 )كما في القشريات(

Endopolypoidy تعدد مجموعات كروموزومية 

Endopterygota  تحت طائفة الحشرات داخلية األجنحة  

داخليـــــًا ذات  الحشــــرات التــــي تتكــــون األجنحــــة فيهــــا(

 )تحول كامل

Endopterygote داخلية األجنحة  

  )مثل الحشرات التي تنمو أجنحتها من العمق(

Endoskeleton هيكل الرأس الداخلي، الهيكل الداخلي  

مجموعة نموات داخلية لجـدار جسـم الحشـرة، وتكـون (

  )بشكل أذرع أو حواف أو بروزات

Endosternite ترنة داخليةداخل صليبات األسترنة، اس 

Endotergite داخل صليبات الترجة، ترجة داخلية 

Endothenia albolineana (Kearfott) – 
Spruce needleminer –  
Tortricidae 

البيســـــية، "أوراق التنــــوب الفضـــــي " فراشـــــة"حفــــار 

 "الراتنجية
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Endothenia hebesana (Walker) – 
Verbena bud moth –  
Tortricidae 

 براعم فيربينا" فراشة"دودة 

Endothermic  داخلية الحرارة  

حشرات تعتمد على مصـدر داخلـي الكتسـاب اعتماد (

الحـــــــرارة، أي تلـــــــك الناتجـــــــة عـــــــن النشـــــــاط األيضـــــــي 

  )لعضالت الطيران

Endothermy استدفاء داخلي  

علـــى زيـــادة درجـــة حـــرارة الجســـم مـــن حشـــرات قـــدرة ال(

طيـران فعضـالت ال.  الحرارة الناتجة من طاقة األيض

عنـــــد الحشـــــرات هـــــي أكثـــــر األنســـــجة المعروفـــــة ذات 

جــزء كبيــر مــن الطاقــة إلــى يتحــول النشــاط األيضــي، و 

 )حرارة

Endotoxin سم داخلي  

Endotrachea داخل القصبة الهوائية 

Endplate نهاية الصفيحة، نهاية الخلية العصبية 

Endria inimical (Say) – 
Painted leafhopper –  
Cicadellidae 

 النطاط الملون

Endrosis sarcitrella (L.) – 
Whiteshouldered house moth – 
Oecophoridae 

 الفراشة المنزلية ذو الحواف البيضاء

Energids النوى الناتجة من انقسام البيضة المخصبة 

Energy  
(for contraction) 

   طاقة

  )الزمة لالنقباضطاقة (
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Energy flow الطاقة "تدفق أو انسياب" سريان  

مفهــــوم أساســــي فــــي علــــم البيئــــة، حيــــث أن الطاقــــة (

أن الطاقـة أيضـًا  وتعني.  تنساب خالل النظام البيئي

الموجـــــودة فـــــي الغـــــذاء ســـــوف تضـــــمحل عنـــــد مـــــرور 

الغــذاء مــن كــائن حــي إلــى كــائن حــي آخــر مــن خــالل 

المرور في السلسـلة الغذائيـة حتـى تتشـتت كـل الطاقـة 

الطاقــــة تنســــاب فــــي  علــــى شــــكل حــــرارة، وبــــذلك فــــإن

النظام البيئـي فـي اتجـاه واحـد غيـر عكسـي، وال يكـون 

ســــــريان الطاقــــــة علــــــى شــــــكل دورات بيوجيوكيميائيــــــة 

biogeochemical cycles  كمـــا هـــو الحـــال فـــي

  )العناصر الكيميائية

Energy income طاقة متولدة 

Energy output طاقة مفقودة 

Energy pyramid هرم الطاقة  

ف العالقـــات الغذائيـــة فـــي مجتمعـــات يســـتعمل لوصـــ(

األنظمــــــة البيئيــــــة المختلفــــــة، ويعتبــــــر أبســــــط أشــــــكال 

التعبيــر عــن انســياب الطاقــة بــين المســتويات الغذائيــة 

المتتابعــة فــي السلســلة أو الشــبكة الغذائيــة فــي النظــام 

البيئــــــي، والوحــــــدة فــــــي بنــــــاء هــــــرم الطاقــــــة هــــــي كــــــم 

وحـــــــــدة الـــــــــزمن، بمعنـــــــــى /وحـــــــــدة المســـــــــاحة/الطاقـــــــــة

  )سنوياً / هكتار/كالوريكيلو 

Eneupterinae – 
Brown giant tree cricket – 
Gryllidae –  
Orthoptera 

  –تحت فصيلة إنيوبتيريني 

  رتبة -فصيلة  –صراصير األشجار البنية الكبيرة 

English grain aphid – 
Sitobion avenae (F.) –  
Aphididae 

 َمّن القمح االنكليزي
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Enicocephalidae  
(Henicocephal-idae; rare family) – 
Gnat bugs or unique-headed bugs 
Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة إنيكوسيفاليدي 

   -)  هينيكوسيفاليدي، فصيلة نادرة(

  -البق البعوضي أو البق فريد الرأس 

   رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Ennomos subsignaria (Hubner) – 
Elm spanworm –  
Geometridae 

 فراشة الدردار العريضة

Enoclerus LeContei (Wolcott) – 
Blackbellied clerid –  
Cleridae 

 خنفساء رقعة الشطرنج ذو البطن األسود

Ensehistus conspersus Uhler – 
Pentatomidae 

 البقة الناقرة كريهة الرائحة

Ensign scales القشريات األعالم   

 )Ortheziidaeأنظر (

Ensign wasps 
 

  زنابير ذات العلم 

 )   Evaniidaeأنظر (

Ensina sonchi (L.) – 
Sonchus fly –  
Tephritidae 

 ذبابة سونكس

Entima طبقة مبطنة 

Entire (in insects) كامل، بدون أسنان أو ثلمات، ذو حافة مستوية  

Entognatha – 
Entognathans: proturans, 
collembolans, diplurans – 
Hexapoda –  
Uniramia  

  –طائفة إنتوجناثا 

أوليـة الـذنب، ذوات ، مثل مختفية أجزاء الفمالحشرات 

   تحت شعبة –طائفة  –ثنائية الذنب و الذنب القافز، 
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Entognathous مختفية أجزاء الفمأو  داخلية الفكوك  

لهــا فكــان علويــان وفكــان ســفليان تســحب إلــى داخــل (

   )   Entognathaأنظر  - لرأسجيوب في ا

Entomobryid springtails القاقز الذنب إنتوموبريد ذوات ا  

 )    Entomobryidaeأنظر(

Entomobryidae – 
Entomobryid springtails –  
Collembola 

  –إنتوموبريدي  فصيلة

 رتبة  –القاقزالذنب إنتوموبريد ذوات 

Entomogeneous fungi  حشراتفطريات ممرضة لل  

Entomognathous apterygotes 
(Includes the orders: Protura, 
Collembola, and Diplura) 

  الحشرات غير المجنحة داخلية الفم 

  )بروتورا، كولومبوال، ديبلورا: تتضمن الرتب(

Entomology علم دراسة الحشرات 

Entomoparasitic nematodes نيماتودا متطفلة على الحشرات  

Entomopathogenic organism للحشرات ممرض كائن 

Entomophagous insects   ،حشرات آكلة حشراتحشرية التغذية  

مفترســـــــــات أو أشـــــــــبه مـــــــــتطفالت حشـــــــــرية تتغـــــــــذى (

  )بالحشرات فقط

Entomophagy آكل الحشرات 

Entomopox virus فيروس يصيب الحشرات 

Entomoscelis americans Brown – 
Red turnip beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء اللفت الحمراء
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Entries myiasis and pseudomyiasis  دويد الكاذبتالتدويد المعوي وال  

يشــمل يرقــات الــذباب التــي تبتلــع بالصــدفة أو تــدخل (

عــن طريــق فتحــة الشــرج، وتســتطيع أن تعــيش لفتــرات 

ـــة فـــي األمعـــاء، مثـــل نغـــف معـــدة الخيـــل التـــي  مختلف

  )المعدة ممتصة لغذاء العائل تعيش متعلقة بجوار

Envelope cell خلية مغلقة  

ــــة وســــطية للعضــــو الحســــي أو إحــــدى مكونــــات ( خلي

الوحــدات الحســية فــي العضــو، تنــاظر الخليــة المولــدة 

  )للشعرة

Environment بيئة محيطة  

بيئة محيطة بالكائن الحي تتكون مـن عوامـل غذائيـة (

  )وٕاحيائية وعوامل غير حية

Environment  بيئة  

كـــــل الكائنـــــات الحيـــــة والمعـــــالم غيـــــر الحيـــــة ضـــــمن (

  )منطقة معرفة ومحددة

Environmental adaptation تكيف بيئي 

Environmental carrying capacity  سعة حملية للبيئة  

مسـتوى أقصــى مــن السـكان الــذي يمكــن أن تســتوعبه (

  )البيئة المعينة

Environmental contamination  تلوث بيئي  

ووصــوله  االســتعمالنتشــار المبيــد بعيــدًا عــن مكــان ا(

ضــــررًا للكائنــــات أن يســــبب  مــــع احتمــــال, إلــــى البيئــــة

  )الحية
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Environmental Protection Agency 
(EPA) 

  األمريكية  EPAهيئة حماية البيئة 

الهيئــــــة الفيدراليــــــة المســــــؤولة عــــــن تنظــــــيم اســــــتخدام (

  )المبيدات في الواليات المتحدة األمريكية

Environmental resistance  مقاومة بيئية  

تـــــأثير العوامـــــل البيئيـــــة الفيزيائيـــــة أو الحيويـــــة علـــــى (

معـــدالت النمـــو والتكـــاثر واالنتشـــار لعشـــائر الكائنـــات 

  )الحية وأنواعها

Enzyme  إنزيم  

مركب كيميائي معقد ينتج ويستخدم عن طريق كـائن (

أن حي ليحدث ويسّرع من التفاعالت الكيميائية بدون 

  )يحدث أي تغيير له

Enzyme-Linked Immunosorbent 
Assays (ELIZA) 

مقايســـات االرتبـــاط اإلنزيمـــي لالمتصـــاص المنـــاعي 

  )إاليزا(

Eobia bicolor (Fairmaire) – 
Redblack oedemerid – Oedemeridae 

 الخنفساء الحرَّاقة الكاذبة ذو اللون األسود المحمر

Eoreuma loftini (Dyar) – 
Mexican rice borer – Pyralidae 

 حفار األرز المكسيكي

Eosentomidae – 
Eosentomids –  
Protura 

  –فصيلة أوسينتوميدي 

 رتبة  –أوسينتوميد أولية الذنب 

Eosentomids  أوسينتوميد أولية الذنب  

    )Eosentomidaeأنظر (

Epargyreus clarus (Cramer) – 
Silver-spotted skipper – Hesperiidae 

 البقع الفضية اتالقافزة ذالفراشة 

Epeorus – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae  

  –جنس ذباب مايو إبيوروس 

 فصيلة  -تحت فصيلة 
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Epermeniid moths  فراشات اإلبرمينييد  

    )Epermeniidaeأنظر (

Epermeniidae 
(Chauliodidae, Yponomeutidae in  
part) –  
Epermeniid moths – 
Copromorphoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة إبرمينييدي 

  –) كوليوديدي، جزء من يوبوميوتيدي(

   –فراشات اإلبرمينييد 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Eperythrozoon – 
Anaplasmataceae – 
Rickettsiales  

  جنس الركتسي الممرض إبريثروزون 

كائنــــــات حيــــــة دقيقــــــة تظهــــــر كحلقــــــات أو مكــــــورات (

cocci  ،علـــى الكريـــات الحمـــراء أو حـــرة فـــي البالزمـــا

فـي الخنـازير،  Icteroanemiaوتسبب أنيميا ترياقية 

أنيميــــا فــــي الضــــأن، وقــــد تكــــون  E. ovisوتســــبب 

ــــــذبول  فــــــي  Ill-thriftالمســــــبب الرئيســــــي لمــــــرض ال

تجريبيــًا بواســطة  E. ovisالحمــالن، وقــد أمكــن نقــل 

 Culexو  Aedes camptorhynchusالبعـوض 

annulirostris   -  أنظـرAnaplasmataceae 

(  

Ephemera – 
Ephemeridae – 
 

  –جنس ذباب مايو إفيميرا 

 فصيلة 

Ephemerella – 
Ephemerellinae  

   –جنس ذباب مايو إفيميريلال 

   فصيلة

Ephemerellidae  
(Baetidae in part) –  
Ephemerelloidea – 
Pannota – Ephemeroptera  

  مايو إفيميريلليدي ذباب  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –) جزء من باتيدي(

Ephemerellinae – 
Ephemerellidae –  
Ephemeroptera  

  –ذباب مايو إفيميريلليني  فصيلةتحت 

 رتبة  -فصيلة 
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Ephemerelloidea – 
Pannota –  
Ephemeroptera  

  –ذباب مايو إفيميريللويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  -تحت رتبة 

Ephemeridae – 
Ephermeroidea –  
Ephemeroptera  

  –ذباب مايو إفيميريدي  فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة 

Ephemeroidea  – 
Schistonota –  
Ephermeroptera 

  –فوق فصيلة ذباب مايو إفيميرويديا 

  رتبة -تحت رتبة 

Ephemeroptera 
(Ephemerida) (ephemero = for a day; 
ptera =  wings) –  
Mayflies 

  رتبة إفيميروبترا 

)ephemero  =ومــدة يــوم واحــد، ptera  =جنــاح (

 ذباب مايو –

Ephestia elutella (Hubner) –  
Tobacco moth –  
Pyralidae 

فراشــة التبــغ، فراشــة الكلكــاو، عــث التبــغ، فراشــة أو 

 دودة  الشوكوالته

Ephestia figulilla Hubner – 
California date worm – Phycitidae 

 دودة بلح كاليفورنيا، فراشة البلح الكاليفورنية

Ephestia figulitella Gregson – 
Raisin moth – Phycitidae 

 فراشة الزبيب

Ephestia kuhniella Zell. (Angasta) – 
Mediterranean flour moth – Pyralidae 

 فراشة البحر األبيض المتوسط، فراشة الطحين

Ephoron – 
Polymitarcyinae –  
Polymitarcyidae  

   –جنس ذباب مايو إفيرون 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Ephydridae  
(Hydrellidae, Notiophilidae) –  
Shore flies –  
Drosophiloidea –  
Diptera 

  إفيدريدي  فصيلة

   – )هايدريليدي، نوتيوفيليدي(

  –ذباب الشواطىء أو  السواحل 

  تبةر  – فوق فصيلة

Epiblema otiosana (Clemens) – 
Bidens borer – Tortricidae 

 َباْيِدنز " حفار"دودة 
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Epiblema strenuana (Walker) – 
Ragweed borer –  
Tortricidae 

  الرَّجيد " حفار"دودة 

 )عشبة مركبة شمال أمريكية(

Epicaerus imbricatus (Say) – 
Imbricated snout  beetle – 
Curculionidae 

 الخنفساء ذو البوز المتراكبة، السوسة المتراكبة

Epicauta cinerea (Forster) – 
Clematis blister beetle – Meloidae 

 خنفساء الياسمين البري الملهبة

Epicauta fabricii (LeConte) – 
Ashgray blister beetle –  
Meloidae 

 لهبةالخنفساء اَألْرَمد الملهبة، خنفساء الَظبَّان الم

Epicauta lemniscata (F.) – 
Threestriped blister beetle –  
Meloidae 

 شرطةية األالخنفساء الملهبة ثالث

Epicauta maculata (Say) – 
Spotted blister beetle – Meloidae 

 الخنفساء الملهبة المبقعة

Epicauta pennsylvanica (DeGeer) – 
Black blister beetle – Meloidae 

 الخنفساء الملهبة السوداء

Epicauta pestifera Werner – 
Margined blister beetle – Meloidae 

 الملهبة " الحافِّّية"الخنفساء الَحدِّية 

Epicauta subglabra (Fall) – 
Caragana blister beetle, pea-tree 
blister beetle –  
Meloidae 

  خنفساء الَقَرعانة الملهبة 

نبـــــات مـــــن الفصـــــيلة القرنيـــــة منهـــــا أنـــــواع : عانـــــةالَقرَ (

  )للتزيين

Epicauta vittata (F.) – 
Striped blister beetle – Meloidae 

 الخنفساء الملهبة ذات األشرطة

Epicranial جمجمي 

Epicranial suture درز جمجمي، درز فوق جمجمي  

 Yدرز ظهـــري للجمجمـــة يكـــون علـــى شـــكل حــــرف (

  )ز التاجي والدرزين الجبهيينالمقلوبة ويشمل الدر 
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Epicranital plates لوحان جمجميان  

Epicranium  هامــة الــرأس، جمجمــة علويــة، فــوق جمجمــة، فــوق

  كرانيوم

  )الجزء العلوي من الرأس من الوجه إلى العنق(

Epicuticle كيوتيكل فوقي، جليد سطحي، بشرة سطحية  

مــن  رقيقــة جــدًا وخاليــة طبقــة خارجيــة ســطحية للجليــد(

  )الكيتين

Epidemic relapsing fever – 
Borrelia recurrentis  

  الحمى الراجعة الوبائية

 Borreliaتنقل بواسطة القمل، حيث توجد البوريليا (

recurrentis   ،فــي الــدم الــدائر للشــخص المصــاب

 Pediculus humanusومنـه تكتسـبها قملـة الجسـم 

  )عندما تتغذى على ذلك الشخص

  

Epidemic typhus – 
Rickettsia prowazekii 

  للتيفوس الوبائي

يعتبــر الركتســيا بروازيكيــاي العامــل المســبب التقليــدي (

ـــــى العـــــالم األمريكـــــي  ـــــائي، وســـــميت عل للتيفـــــوس الوب

 .Sوالنمسـاوي بروازيـك  H. T. Rickettsريكتسـي 

Von Prowazek وكالهمـا توفيـا نتيجـة إصـابتهما ،

عليـــــه، وهـــــو مــــــن بـــــالتيفوس أثنـــــاء إجـــــراء أبحاثهمـــــا 

ــــي  ــــة ف ــــرة وتســــبب نســــبة مــــوت عالي األمــــراض الخطي

ــــة، ومــــن  ــــة نتيجــــة ســــوء التغذي الســــكان ضــــعاف البني

 Pediculusالممكــن أن تنقــل بواســطة قملــة الــرأس 

capitis ـــة الع ـــة وقمل ، وتعتبـــر Pthirus pubisان

بصـــفة خاصـــة الناقـــل  P. humanusقملـــة الجســـم 

  )الطبيعي لهذا المرض



 

444

Epidemiological types of malaria لمالريانماط وبائية لأ  

  )أنواع عالمياً  7تعرف حاليًا (

Epidemiology of malaria وبائية المالريا  

Epidermis أدمة، طبقة فوق البشرة، خاليا البشرة  

طبقــة طالئيــة لجــدار الجســم مكونــة مــن صــف واحــد (

مــن الخاليــا توجــد أســفل جــدار الجســم، وتعــرف أيضــًا 

  )Hypodermis بتحت البشرة

Epidermis  بشرة، أدمة خارجية  

الطبقـة الخارجيـة لجلـد الحيوانـات الفقاريـة أو الخلويـة (

لألنســــــجة تحـــــــت مـــــــادة الكيوتيكــــــل عنـــــــد الحيوانـــــــات 

  )الالفقارية

Epidiaspis gennadi Leond.;  
Diaspis syriaca Lind; Leucaspis  
pistaciae Lin. – Pistachio scale –   
Diaspididae (Diaspidae) 

 حشرة الفستق الحلبي القشرية

Epidiaspis leperii (Signoret) – 
Italian pear scale – 
Diaspididae (Diaspidae) 

 حشرة األجاص القشرية المسلحة اإليطالية

Epidiaspis pericola (Deguer) – 
Italian pear scale –  
Diaspididae 

 يطاليةالقشرية اإل" الكمثرى"حشرة األجاص 

Epigastric furrow أخدود أو حز فوق معوي  

درز بطنــي مســتعرض بــالقرب مــن مقــدم الــبطن تقــع (

عليــــه فتحــــات الرئــــات الكتابيــــة واألعضــــاء التناســــلية، 

  )كما في العناكب

Epigynum  أعضاء تناسلية خارجية  

  )كما في إناث العناكب(
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Epilachna borealis (F.) – 
Squash beetle –  
Coccinellidae 

 خنفساء الكوسا، خنفساء القرع

Epilachna chrysomelina (F.) – 
Twelve spotted melon beetle – 
Coccinellidae 

نقطة أو خنفساء القثاء  12خنفساء القرعيات ذات 

 أو خنفساء المقات

Epilachna varivestis Mulsant – 
Mexican bean beetle –  
Chrysomelidae 

 المكسيكيةخنفساء الفول 

Epimastigotes  فوقية السوطمثقبيات  

Epimeron  
(pl. Epimera) 

  بلوريتة خلفية، صليبة بلورية خلفية

جزء من البلورا الصدرية الواقع خلف الدرز البلـوري، (

 وتنقســـــم أحيانـــــًا عرضـــــيًا إلـــــى صـــــفحة فـــــوق الخلفيـــــة

Anepimeron  ــــــــــة  وأخــــــــــرى تحــــــــــت الخلفي

Katepimeron(  

Epimorphosis تحور السطحيال  

نمــــو الحشــــرات علــــى أن يظــــل عــــدد حلقــــات الــــبطن (

  )ثابتًأ

Epinephrine هرمون يفرز من غدد األجسام القلبية 

Epinotia aceriella (Clemens) – 
Maple trumpet skeletonizer – 
Tortricidae 

 دودة هيكلية أوراق اإلسفندان

Epinotia meritana Heinrich – 
White fir needleminer –  
Tortricidae 

 "التنوب الباسق"أوراق التنوب األبيض " حفَّار"دودة 

Epipharyngeal surface سطح سقف الحلق   

  )Epipharynxأنظر (
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Epipharynx سقف الحلق، فوق البلعوم  

الســطح الــداخلي الشــبيه بــالفص مــن الشــفة العليــا أو (

الدرقــــــة، أو الفــــــص األوســــــط علــــــى الســــــطح الخلفــــــي 

شفة العليـا أو الدرقـة فـي الحشـرات ذات الفـم البطني لل

  )الماضغ

Epiphyas postvittana (Walker) – 
Light brown apple moth – 
Tortricidae 

 فراشة التفاح البنية الكاشفة

Epiphysis  
(pl. Epiphyses) 

  كردوس، فص الساق األمامية

أو وسادة متحركة على " متمفصلة"زائدة تشبه الفص (

ــــد ــــة، كمــــا فــــي بعــــض الســــطح ال اخلي للســــاق األمامي

  ) الحشرات حرشفية األجنحة

Epiphyte نبات عالق  

نبـــات هـــوائي ينمـــو علـــى نبـــات آخـــر دون تطفـــل أو (

  )ينمو على شيء غير حي

Epiplemid moths  ديدان الثياتيريد القيَّاسة  

    )Epiplemidaeأنظر (

Epiplemidae 
(rare family) –  
Epiplemid moths – Geometroidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة إبيبليميدي 

   –ديدان الثياتيريد القيَّاسة  –) فصيلة نادرة(

 تبة ر 

Epipleura  
(pl. Epipleurae) 

  فوق البلورا

حافـــة الغمـــد الجانبيـــة المنحنيـــة إلـــى أســـفل، كمـــا فـــي (

  )الحشرات غمدية األجنحة

Epipleural sclerites ةصليبات أو صفيحات فوق بلوري   

  )Epipluraأنظر (
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Epipleurites  ـــوق ـــة، صـــليبة أو صـــفيحة ف ـــوق بلوريت صـــفائح ف

  بلورية

صــــفيحة أو صــــليبة صــــغيرة فــــي المنطقــــة الغشــــائية (

الواقعـــة بـــين البلـــورا الصــــدرية وقاعـــدة الجنـــاح، وتقــــع 

  )أعلى الصليبة البلورية األمامية والخلفية

Epiproct رجية، صفيحة أو وسادة فوق شرجية، زائدة فوق ش

  العض الظهري

  )صفيحة الظهرية للحلقة البطنية الحادية عشرة(

Epipyropidae 
(rare family) –  
Planthopper parasites – 
Zygaenoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة إبيبايروفيدي 

   –) فصيلة نادرة(

  –الطفيليات قافزات النبات 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Episema caenulcocephala (L.) –  
Blue pome fruit cutworm –  
Noctuidae 

 الزرقاءالتفاحيات دودة ورق 

Episternum  
(pl. Episterna) 

ـــوق  ـــة،  ف ـــة أمامي ـــة، صـــفيحة بلوري ـــة أمامي بلوريت

  االسترنة األمامية

القسم األمامي من البلورا الصدرية الواقع أمـام الـدرز (

البلـــوري، وقـــد تنقســـم أفقيـــًا إلـــى صـــليبة فـــوق األماميـــة 

  )وتحت األمامية

Epistomal suture درقي-درز فوق فمي، درز جبهي  

الــدرز الواقــع بــين الجبهــة والدرقــة، وهــو انبعــاج يــربط (

النهايــــات األماميــــة للــــدروز تحــــت الخديــــة ولــــه حافــــة 

داخليــة صــلبة، ويكــون مســتقيمًا أو مقوســًا إلــى أعلــى 

  )أو قد ينعدم وجوده
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Epistome or epistoma فوق الفم  

مـــــن الوجـــــه الموجـــــود أعلـــــى الفـــــم مباشـــــرة، أو  جـــــزء(

أمـا .  الحافة الفميـة كمـا فـي الحشـرات ذات الجنـاحين

وهــــــي صــــــفيحة  tectumفــــــي األكاروســــــات فتســــــمى 

أعلى أو فوق الفم، وهي غير موجـودة فـي الَحَلـم فيمـا 

  )عدا الحلم ذي الثغر المتوسط، وتأخذ أشكاًال مختلفة

Epitedia – 
Fleas of small rodents – 
Neopsyllini – Hystrichopsyllidae  

  –جنس إبيتيديا 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث القوارض الصغيرة 

Epithelial layer طبقة الخاليا الطالئية  

ـــة( مـــن المعـــي أو المعبـــر األمـــامي، وهـــي طبقـــة  طبق

رقيقــة صــفيرة الحجــم ال تظهــر الفواصــل المستعرضــة 

، hypodermesبين خالياها، وتتصل بطبقة القشـرة 

  )intimaوتعتبر المسؤولة عن إفراز طبقة البطانة 

Epithelium النسيج الطالئي  

أنســــجة مبطنــــة غديــــة مشــــتقة مــــن الطبقــــة الجنينيــــة (

ومـن الطبقـة الجنينيـة الظـاهرة " األديم البـاطن"الباطنة 

، ويتكـــون مـــن خاليـــا متالصـــقة مـــع "األديـــم الظـــاهر"

 )قليل من مادة ما بين الخاليا

Epithelium cell طالئيةية خل   

 )Epitheliumأنظر (

Epitrix cucumeris Harris – 
Flea potato beetle – Chrysomelidae 

 البرغوثية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

Epitrix fuscula Crotch – 
Eggplant flea beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء الباذنجان البرغوثية

Epitrix hirtipennis (Melsheimer) – 
Tobacco flea beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء التبغ البرغوثية
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Epitrix subcrinita LeConte – 
Western potato flea beetle – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية الغربية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

Epitrix tuberis Gentner – 
Tuber flea beetle –  
Chrysomelidae 

 درنات البرغوثيةخنفساء ال

Epizootic haemorrhagic disease – 
Reoviridae   

  داء النزف الوبائي الحيواني

يســـــبب فـــــي إحـــــداث وبائيـــــات فـــــي األيـــــل ذو الـــــذيل (

، والماشـــية Odocoileus virginianusاألبـــيض 

وتـــــــم عـــــــزل الفيـــــــروس مـــــــن الهـــــــاموش .  والجـــــــاموس

Culicoides variipennis ويضــاعف الفيــروس ،

ي الهـاموش قبـل ابتالعـه فمويـًا أو بعـد حقنـه أعداده فـ

  )داخل الصدر

Epochra canadensis (Loew) – 
Currant fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الزبيب

Equine Encephalitis Viruses 
(EEV)– 
Togaviridae 

  فيروسات التهاب الدماغ الخيلي

تســبب حمــى يتبعهــا شــلل جزئــي ثــم شــلل تــام يــؤدي (

الوفـــاة، والخيـــول التـــي تنجـــو مـــن المـــوت تكــــون إلـــى 

  )ناقصة عقلياً 

Equine infectious anaemia أنيميا الخيل المعدية  

 )فيروسات تنقل ميكانيكيًا بواسطة ذباب التبانا(

Eradicant  المستأصل  

المبيد الذي يستخدم للقضاء التـام علـى الكـائن الحـي (

  )اآلفي مثل الفطر
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Eradication  اآلفة استئصال  

خطــة الســيطرة علــى اآلفــة التــي تحــاول أن تــتخلص (

نهائيـــــًا مـــــن كـــــل أفـــــراد النـــــوع مـــــن المنطقـــــة المعّرفـــــة 

  )والمحددة

Erannis tiliaria (Harris) – 
Linden looper –  
Geometridae 

الزيتــون "دودة الزيزفــون القيَّاســة، قيَّاســة الزيزفــون 

 "العطري

Erax robber fly – 
Erax rufilabris Macquart –  
Asilidae 

 إيراكس السارقة  ذبابة

Erax rufilabris Macquart – 
Erax robber fly – Asilidae 

 إيراكس السارقة  ذبابة

Eria insulatum Boised – 
Spiny bollworm – Noctuidae 

 دودة اللوز الشوكية

Erigeron root aphid – 
Aphis middletonii (Thomas) –  
Aphididae 

 َمّن جذور األيريجيرون

Erineum  شعيرات إرينوم  

وتأخـــــذ  علـــــى ســـــطح األوراق تنمـــــو شـــــعيرات زغبيـــــة(

مظهـرًا ذو ملمــس لبــادي، وهــذا نــاتج عــن تغذيــة الحلــم 

علــى ســطح األوراق وٕافــراز مــواد لعابيــة داخــل النبــات 

محرضــة علــى تضــخم وزيــادة أعــداد الشــعيرات والنمــو 

  )غير الطبيعي لها

Erinnid flies  ذباب اإلرينيد  

    ) Erinnidaeأنظر(

Erinnidae  
(Xylophagidae) – Erinnid flies – 
Tabanoidea –  
Diptera 

  إرينيدي  فصيلة

   –ذباب اإلرينيد  –) زايلوفاجيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة
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Eriocampoides limacina Ratz.  
(Caliroa cerasi (L.)) – 
Cherry slug – Tenthredinidae 

 الكرزور دب

Eriocephalidae  
(Micropterigidae, Micropterygidae) – 
Mandibulate moths – 
Micropterigoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة إريوسيفاليدي 

  –) مايكروبتيريجيدي، مايكروبتيريجيدي(

 رتبة –فوق فصيلة  –الفراشات ذوات الفكوك العلوية 

Eriococcid scales  البق الدقيقي  

     ) Eriococcidaeنظرأ(

Eriococcidae  
(Pseudococcidae in part) – 
Eriococcid scales – 
Coccoidea –  
Homoptera – Hemiptera 

  إريوكوكسيدي  فصيلة

  –) جزء من بسودوكوكسيدي(

   – فوق فصيلة –البق الدقيقي 

  رتبة –تحت رتبة 

Eriococcus azaleae Comstock – 
Azalea bark scale – Eriococcidae 

القشــرية المســلحة " الصــحراوية"حشــرة قلــف األزاليــة 

 "المدرعة"

Eriococcus carolinae Williams – 
Beachgrass scale – Eriococcidae 

 القشرية" َأمُّْوِفيلة"حشرة ُأْخُت الرِّمال 

Eriocraniid moths  فراشات اإلريوكرانييد  

     )Eriocraniidaeأنظر (

Eriocraniidae – 
Eriocraniid moths – 
Eriocranioidea – Lepidoptera 

  –فصيلة إريوكرانييدي 

  رتبة –فوق فصيلة  –فراشات اإلريوكرانييد 

Eriocranioidea – 
Danonypha –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة إيريوكرانيويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Erionota thrax (L.) – 
Banana skipper – Hesperiidae 

 قافزة الموز
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Eriosoma americanum (Riley) – 
Woolly elm aphid – Aphididae 

 "الصوفي"َمّن شجر الدردار الزغبي 

Eriosoma lanigerum (Hausmann) – 
Woolly apple aphid –  
Aphididae 

 "الصوفي"َمّن التفاح الزغبي 

Eriosoma pyricola Baker & 
Davidson – 
Woolly pear aphid –  
Aphididae 

 "الصوفي"الزغبي " الكمثرى"َمّن األجاص 

Eriosomatidae 
(Aphididae in part) – 
Wooly and gall-making aphids 
planthoppers – Aphidoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  إريوسوماتيدي  فصيلة

ــــــدي( ــــــي  –) جــــــزء مــــــن أفيدي " الصــــــوفي"المــــــن الزغب

  –وصنعات األورام 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Erirhininae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس إريرينيني 

  فصيلة

Eristalis tenax (L.) – 
Drone fly –  
Syrphidae 

   الذبابة الطنَّانة، ذبابة الدندنة أو األزيز

 )تسمى يرقاتها بالديدان ذات ذيل الفأر(

Ermine moth – 
Yponomeuta padella (L.) – 
Yponomeutidae 

  فراشة إرماين، فراشة القاُقم أو القاقوم 

 )حيوان من فصيلة نبات ِعرس: القاقوم(

Ermine moths فراشات اإلرمين   

 ) Yponomeutidaeأنظر(

Ermninae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس إرمنيني 

  فصيلة

Erotylidae  
(Including Dacnidae) – 
Pleasing fungus beetles – 
Cucujoidea – Coleoptera 

  إروتايليدي  فصيلة

  –) تتضمن داكنيدي(

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس الفطر اللطيفة 
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Eruciform larva يرقة يسروعية أو أسطوانية الشكل  

ـــــام التكـــــوين ولهـــــا أرجـــــل صـــــدرية ( ـــــة ذات رأس ت يرق

ش ا، كما في يرقـة الفـر غير مقسمة وأرجل بطنية أولية

حشـــــــرات حرشـــــــفية لرتبـــــــة ال ابعـــــــةالت اتوأبـــــــي الـــــــدقيق

  )األجنحة

Erynephala puncticollis (Say) – 
Beet leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 "البنجر"خنفساء أوراق الشوندر 

Erythraspides vitis (Harris) – 
Grape sawfly – Tenthredinidae 

 دبور العنب، صندل العنب الغشائي

Erythroneura comes (Say) – 
Eastern grape leafhopper – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق العنب الشرقي

Erythroneura elegantula Osborn – 
Western grape leafhopper, grape 
leafhopper – Cicadellidae 

 نطاط أوراق العنب، نطاط أوراق العنب الغربي

Erythroneura tricincta Fitch – 
Threebanded leafhopper – 
Cicadellidae 

 "ثالثي الخطوط"النطاط عديد الخطوط 

Erythroneura ziczac Walsh – 
Virginiacreeper leafhopper – 
Cicadellidae 

 "المتسلق"نطاط أوراق نبات فرجينيا المعترش 

Esophagus  مريء  

البلعـوم بعد الجزء الضيق من القناة الهضمية والواقع (

 )مباشرة

Establishment number   قم التأسيس ر  

الـــرقم المخصـــص للمبيـــدات المســـجلة والمعطـــى مـــن (

قبــل وكالــة حمايــة البيئــة األمريكيــة لإلشــارة إلــى مكــان 

  )منشآت صانعي ومجهزي هذا المركب
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Esteratic site الموقع االستراني 

Esthiopterum crassicorne  
(Scopoli) – 
Duck louse – Philopteridae  

 جنحةقمل بط الماء أزرق األ

Estigmene acrea (Drury) – 
Saltmarsh caterpillar –  
Arctiidae 

 المالحة" المستنقعات" أبو دقيق السبخات

Estivation  َنظر إلى أ(يفي بيان صف، يُّ صَ تAestivations(  

Ethmia nigroapicella (Saalmuller) – 
Kou leafworm – 
Oecophoridae 

 دودة أوراق ُكوْ 

Ethmiinae – 
Oecophoridae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات إثمييني 

 رتبة  - فصيلة

Ethological characters صفات طبائعية  

Ethology علم البيئة السلوكي  

علم يهتم بسلوك الكـائن الحـي فـي محيطـه الفرزيـائي (

  )والكيميائي والبيولوجي واالجتماعي

Ethology السلوكيةعلم الدراسات  علم اإليثولوجي أو  

Etiella zinckenella (Treit.) –  
Legumepod moth –  
Pyralidae 

 فراشة قرون البقوليات

Euborellia annulipes  
(Lucas) – 
Ringlegged earwig –  
Labiduridae 

 إبرة العجوز دائرية األرجل 

Eucalymnatus tessellatus  
(Signoret) – 
Tessellated scale – Coccidae 

 "مختلفة األلوان"شرة القشرية الُمَجزَِّعة الح
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Eucalyptus longhorned borer – 
Phoracantha semipunctata (F.) – 
Cerambycidae 

  حفار اليوكاليبتوس ذو القرون الطويلة

 )شجر يستعمل ورقه وزهره طبياً : اليوكاليبتوس(

Eucephalic رأسي  

 ذات كمـا فـي الحشـرات، وجود محفظـة رأس واضـحة(

  )الجناحين

Eucephalous رئيسي  

  )تام التطور يرقة عديمة االرجل وذات رأس(

Eucharidae  
(Eucharididae, Eucharitidae; rare 
family) – Eucharids –  
Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  يوكاريدي  فصيلة

  –) يوكاريديدي، يوكاريتيدي، فصيلة نادرة(

فــوق  –لطفيليــة حشـرات اإليوجاريــد غشــائية األجنحــة ا

  رتبة –فصيلة 

Eucinetidae  
(Dascillidae in part; rare family) – 
Plate-thigh beetles – 
Dascilloidea –  
Coleoptera 

  يوسينيتيدي  فصيلة

  –) جزء من داسيلليدي، فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة  – خنافس الفطر البراقة

Eucnemidae  
(Melasidae) –  
False click beetles – 
Elateroidea –  
Coleoptera 

  يوكنيميدي  فصيلة

خنـــــــافس فرقـــــــع اللـــــــوز أو الخنـــــــافس  –) ميالســـــــيدي(

  –السلكية الكاذية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Eucoiliform شكل يرقة طفيلية 

Eucone eyes العيون ذات المخروط الحقيقي  

ـــــذنب ( ـــــة لحشـــــرات ذات ال ـــــون المركب ـــــواع العي مـــــن أن

قيمة وحرشــــــفية وغشــــــائية األجنحــــــة، الشــــــعري ومســــــت

  )ويكون لكل وحدة عينية مخروط بلوري حقيقي
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Eucosma cocana Kearfoft – 
Shortleaf pine cone borer – 
Tortricidae 

 خنفساء أوراق كوز الصنوبر القصيرة

Eucosma gloriola Heinrich – 
Eastern pine shoot borer –  
Tortricidae 

 الصنوبر الشرقيةغصان " حفار"دودة 

Eucosma sonomana Kearfott – 
Western pine shoot borer – 
Tortricidae 

 غصان الصنوبر الغربية" حفار"دودة 

Eucosma tocullionana Heinrich – 
White pine cone borer –  
Tortricidae 

 خنفساء أوراق كوز الصنوبر البيضاء

Euetheola humilis rugiceps 
(LeConte) – 
Sugarcane beetle –  
Scarabaeidae 

 "بنجر السكر"خنفساء الشوندر السكري 

Eufytoma orchidearum  
(Westwood) – 
Orchidfly –  
Eurytomidae 

  ذبابة السَّْحَلبّية الحفارة 

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السَّحلبية(

Eugenia caterpillar – 
Targalla delatrix Guenée –  
Noctuidae 

 أبو الدقيق العطرياليسروع العطري، 

Euglandina rosea (Férussac) – 
Rosy predator snail –  
Oleacinidae 

 الحلزون المفترس الوردي

Euglenidae  
(Aderidae, Hylophilidae, 
Xylophilidae; Anthicidae in part; rare 
family) – 
Antlike leaf  beetles –  
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  يوجلونيدي  فصيلة

أديريــــــــدي، هايلوفيليــــــــدي، زايلوفيليــــــــدي، جــــــــزء مــــــــن (

خنــــافس األوراق شــــبيهة  –) أنثيســــيدي، فصــــيلة نــــادرة

   – فوق فصيلة –النمل 

  رتبة
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Euglossinae – 
Euglossine bees or stingless bees – 
Apidae –  
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة يوجلوسيني 

 - فصـــيلة –و النحـــل غيـــر الالســـع نحـــل يوجلوســـن أ

  رتبة

Euglossine bees or stingless bees نحل يوجلوسن أو النحل غير الالسع   

    )Euglossinaeأنظر (

Euhoplopsyllus – 
Pulicinae –  
Pulicidae  

  –جنس يولوبسيللوس 

 فصيلة -تحت فصيلة 

Eulecanium cerasorum  
(Cockerell) – 
Calico scale – Coccidae 

  حشرة الَكْلِميَّة القشرية 

 )جنس نبات للتزيين من الفصيلة الخلنجية: الَكْلِميَّة(

Eulithis diversilineata (Hubner) – 
Grapevine looper –  
Geometridae 

 دودة الكرمة القيَّاسة، قيَّاسة الكرمة

Eulophid parasitic hymenoterans ية إيلوفيد غشائية األجنحة الطفيل  

 )   Eulophidaeأنظر (

Eulophidae 
(Including: Elasmidae) – 
Eulophids –  
Chalcidoidea  – 
Hymenoptera 

  إيلوفيدي  فصيلة

   –) تتضمن إالسميدي(

  –إيلوفيد غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Eumastacidae  
(Acrididae in part; rare family) – 
Monkey grasshoppers – 
Acridoidea – Orthoptera 

  يوماستاسيدي  فصيلة

النطاطـــــات  –) جــــزء مـــــن أكريديــــدي، فصـــــيلة نــــادرة(

 رتبة – فوق فصيلة –القردية 

Eumenidae 
(Vespidae in part; rare family) – 
Mason and potter wasps – 
Vespoidea –  
Hymenoptera 

  يومينيدي  فصيلة

   –) رةجزء من فيسبيدي، فصيلة ناد(

   –زنابير الطين أو الزنابير البانية 

  رتبة – فوق فصيلة
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Eumeninae – 
Eumenidae –  
Hymenoptera 

   –تحت فصيلة الزنابير إيومينيني 

  رتبة –فصيلة 

Eumerus amoenus Loew – 
Large onion bulb fly –  
Syrphidae 

 ذبابة البصل الكبيرة

Eumerus figurans Walker – 
Ginger maggot – Syrphidae 

 ذبابة الزنجبيل

Eumerus strigatus (Fallén) – 
Onion bulb fly –  
Syrphidae 

 ذبابة البصل الكبيرة أو ذبابة النرجس الكبيرة

Eumerus tuberculatus Rondani – 
Lesser bulb fly – Syrphidae 

 ذبابة البصل الصغرى

Eumolpinae – 
Chrysomelidae  

  –بيني لنافس األوراق يومو تحت فصيلة خ

  فصيلة

Eumorpha achemon (Drury) – 
Achemon sphinx –  
Sphingidae 

 أشيمون" سفينكس"أبو الهول 

Euonymus scale – 
Unaspis euonymi (Comstock) – 
Diaspididae 

  " المدرعة"حشرة األويونيموس القشرية المسلحة 

 )نبات دائم الخضرة: األويونيموس(

Euparagiinae – 
Masaridae –  
Hymenoptera 

  –يوباراجييني الزنابير  فصيلةتحت 

 رتبة  – فصيلة

Eupatorium gall fly – 
Procecidochares utilis Stone – 
Tephritidae 

 "األورام"ذبابة التدرن 

Eupeimus sp. – 
 

  طفيل غشائي األجنحة

أحد األنواع الطفيلية على عذارى حفار قلـف أشـجار (

  )يتونالز 
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Eupelmidae – 
Eupelmids –  
Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  –يوبيلميدي  فصيلة

 –فــوق فصــيلة  –إيوبلميــد غشــائية األجنحــة الطفيليــة 

  رتبة

Euphilotes battoides allyni  
(Shields) – 
El Segundo blue – Lycaenidae 

 أبو دقيق إلسيجيدو األزرق

Euphilotes enoptes smithi    
(Mattoni) – 
Smith blue – Lycaenidae 

 أبو دقيق سميث األزرق

Euphoria inda (L.) – 
Bumble flower beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء األزهار الطنانة

Euphyllura olivina (Costa) –  
Olive psylla –  
Psyllidae 

بسيال الزيتون، قمل الزيتون القافز، حشـرة الزيتـون 

 القطنية

Eupithecia spermaphaga (Dyar) – 
Fir cone looper – Geometridae 

 دودة كوز التَّنُّوب القيَّاسة، قيَّاس كوز التَّنُّوب 

Euprepocnemus plorans (Charp) – 
Alfalfa grasshopper, clover  
grasshopper –  
Acrididae 

  ، نطاط البرسيم“الفصة”البرسيم الحجازي  نطاط

Euproctis chrysorrhoea (L.) – 
Browntail moth – Lymantriidae 

 فراشة الذنب البني، الفراشة بنية الذيل

Eupsocid booklice 
 

  قمل الكتب يوبسوكيد 

    )Eupsocidaeأنظر (

Eupsocida  
(Psocomorpha) – 
Eupsocid booklice – Psocoptera 

  تحت رتبة يوبسوكيدا 

 رتبة –وكيد قمل الكتب يوبس –) بسوكومورفا(

Eupsocidae – 
Eupsocid booklice – Eupsocida – 
Psocoptera 

  –تحت رتبة يوبسوكيدي 

 رتبة -تحت رتبة  –قمل الكتب يوبسوكيد 
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Eurasian pine adelgid – 
Pineus pini (Macquart) –  
Adelgidae 

 أديلجيد الصنوبر األوروبي اآلسيوي

Euribiidae  
(Tephritidae, Tryptidae, Trupaneidae, 
Trypaneidae) – Fruit flies – 
Tephritoidea – Diptera 

  يوربييدي  فصيلة

  –) تيفريتيدي، تريبتيدي، تروبانيدي، ترابانيدي(

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب الفاكهة 

European  honeysuckle leafroller – 
Ypsolophus dentella (F.) –  
Plutellidae 

  ة َصريمة الَجدي األوروبية لّفافة أوراق شجير 

 ) شجيرة أزهارها غنية بالرحيق(

European alder leafminer – 
Fenusa dohrnii (Tischbein) – 
Tenthredinidae 

 الحور الرومي األوروبي" حفار"صانعة أوراق 

European and spined-tailed 
earwigs 

ـــــذيل  ـــــة وٕابرالعجـــــوز ذات ال ـــــر العجـــــوز األوروبي إب

  الشوكي 

 )    Forficulidaeأنظر (

European apple sawfly – 
Hoplocampa testudinea (Klug) – 
Tenthredinidae 

 دبور التفاح المنشاري األوروبي

European chafer – 
Rhizotrogus (amphimallon) maialis 
(Razoumowsky) –  
Scarabaeidae 

 الَجْعل األوروبي

European chicken flea – 
Ceratophyllus gallinae (Schrank) – 
Ceratophyllidae 

 برغوث الدواجن األوروبي

European corn borer – 
Ostrinia nubilalis (Hubner) – 
Pyralidae 

 الذرة األوروبي ساق حفار

European crane fly – 
Tipula paludosa Meigen –  
Tipulidae 

 الذبابة األوروبية طويلة األرجل 
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European earwig – 
Forficula auricularia L. – 
Forticulidae 

 إبرة العجوز األوروبية 

European elm scale – 
Gossyparia spuria (Modeer) – 
Eriococcidae 

 القشرية األوروبية" شجرة البق"حشرة الدردار 

European fruit lecanium –  
Parthenolecanium corni (Bouché) – 
Coccidae 

 ثمار األوروبية القشرية اللينةحشرو ال

European fruit scale – 
Quadraspidiotus ostreaeformis   
(Curtis) –  
Diaspididae 

 القشرية المسلحة األوروبية " الفواكه"حشرة الثمار 

European fruit tree scale, brown 
apricot scale insect – 
Lecanium corni Bouche –  
Coccidae 

شـــجار الفاكهـــة القشـــرية األوروبيـــة، حشـــرة حشــرة أ

 المشمش القشرية البنية الرخوة

European grain moth – 
Nemapogon granella (L.) – Tineidae 

 فراشة الحبوب األوروبية

European hornet – 
Vespa crabro L. – Vespidae 

 األوروبي" الدبور"الدبور 

European house Cricket –  
Acheta domestica (L.) –  
Gryllidae 

صرصــور الحقــل األليــف، صرصــور الحقــل المنزلــي 

 األوروبي

European mantid – 
Mantis religiose Linnaeus –  
Mantidae 

 األوروبي "فرس النبي"المانتد العابد 

European mouse flea – 
Leptopsylla segnis (Schnherr) – 
Leptopsyllidae 

 برغوث الفأر األوروبي

European peach scale –  
Parthenolecanium persicae (F.) – 
Coccidae 

 القشرية الرخوة األوروبية " الكمثرى"حشرة األجاص 
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European pine sawfly – 
Neodiprion sertifer (Geoffroy) – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر األوروبي المنشاري 

European pine shoot moth – 
Rhyacionia buoliana (Denis & 
Schiffermuller) – Tortricidae 

 أغصان الصنوبر األوروبية" فراشة"دودة 

European pine stem moth –  
Evetria buoliana Schiff. –  
Tortricidae 

 فراشة أغصان الصنوبر األوروبية

European spruce beetle – 
Dendroctonus micans (Kugelann) – 
Scolytidae 

ـــــوب الفضـــــي خنف ـــــة"ســـــاء التن " البيســـــية، الراتنجي

 األوروبية

European spruce sawfly – 
Gilpinia hercyniae (Hartig) – 
Siprionidae 

 الغشائي األوروبي " البيسية"دبور التنوب الفضي 

European wheat stem sawfly – 
Cephus pygmaeus  (L.) –  
Cephidae 

 األوروبيري المنشا" الحنطة" دبور ساق القمح

Eurosta sp. – 
Eurosta fruit fly – Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة يوروستا 

Eurydema ornata (L.);  
E.  rugulosum Dhrm. – 
Cabbage bug – Pentatomidae 

 بق الملفوف

Eurygaster integriceps Put. –  
Suni bug, sunn pest, senn pest – 
Pentatomidae 

 بقة السونة

Eurymelinae  
(Idiocerinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق يورميليني 

  فصيلة -) أيديوسيريني(

Eurypogonid beetles  خنافس يوريبوجونيد  

 )    Eurypogonidaeأنظر(
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Eurypogonidae  
(Artematopidae; Dascillidae in part; 
rare family) –  
Eurypogonid beetles – 
Byrrhoidea – Coleoptera 

  يويبوجونيدي  فصيلة

  أرتيماتوبيدي، جزء من داسيليدي، (

  –) فصيلة نادرة

  رتبة –فوق فصيلة  –خنافس اليويبوجونيد 

Eurytoma amygadali End. –  
Almond fruit wasp – Eurytomidae 

 دبور ثمار اللوز

Eurytoma pollinikovi Nikol. – 
Pistachio fruit wasp – Eurytomidae 

 دبور ثمار الفستق الحلبي

Eurytomidae – 
Eurytomids, fruit wasps, seed   
chalcids –  
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  –يوريتوميدي  فصيلة

أو كالسيدات البذور ، دبابير الثمار، زنابير إيوريتوميد

–  

  رتبة –فوق فصيلة 

Euscelinae (Athysaninae, 
Deltocephalinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق يوسيليني 

  فصيلة -) ، ديلتوسيفالينيسانينيأثي(

Euscepes postfaciatus (Fairmaire) – 
West Indian sweetpotato weevil – 
Curculionidae 

 الحلوة غرب هندية" البطاطس"سوسة البطاطا 

Euschistus conspersus Uhler – 
Stink bug – Pentatomidae 

 البقة النافرة كريهة الرائحة

Euschistus servus (Say) – 
Brown stink bug –  
Pentatomidae 

 البنية" المنتنة"البقة الكريهة 

Euschistus tristigmus (Say) – 
Dusky stink bug –  
Pentatomidae 

 "الداكنة"القاتمة " المنتنة"البقة الكريهة 

Euschistus variolarius (Palisot de 
Beauvois) – 
Onespotted stink bug –  
Pentatomidae 

 وحيدة النقطة" المنتنة"البقة الكريهة 
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Eusocial behavior سلوك اجتماعي حقيقي  

ســــلوك حشــــرات فــــي مســــتعمرات معمــــرة ذات أجيــــال (

متداخلــــــة يتعــــــاون فيهــــــا النســــــل واآلبــــــاء فــــــي رعايــــــة 

متخصصـة إلنتـاج  الصغار، وتوجد أشكال أو طبقات

  )النسل وأخرى مسؤولة عن رعاية المستعمرة

Eusociality in insects  معيشة اجتماعية حقيقية في الحشرات  

Eusternum أسترنة حقيقية  

صـــفيحة بطنيـــة بـــين حلقيـــة لعقلـــة صـــدرية بمـــا فيهـــا (

ـــــــة  ـــــــة، أو الصـــــــفيحة الســـــــفلية للحلق االســـــــترنيتة البيني

 )الحلقات الصدرية الصدرية، وال تشمل الصفيحة بين

Eustipe ساق حقيقية 

Euthyrrhapha pacifica  
(Coquebert) – 
Pacific cockroach –  
Polyphagidae 

 صرصور المحيط الهادي

Eutreta xanthochaeta Aldrich – 
Lantana gall fly –  
Tephritidae 

  ذبابة تدرن الّلنتانة 

ـــة( برتقـــالي جنبـــة اســـتوائية ذات زهـــر أصـــفر و : الّلنتان

 ) عطر

Eutrichosomatidae  
(Incyridae in part; rare family) – 
Eutrichosomatids –  
Chalcidoidea  – 
Hymenoptera 

  ة يوتريكوسوماتيدي فصيل

ــــــادرةيديجــــــزء مــــــن إنســــــير ( حشــــــرات  – )، فصــــــيلة ن

   –غشائية األجنحة الطفيلية  اليوتريكوسوماتيد

  رتبة –فوق فصيلة 

Eutrichosomatids حشرات اليوتريكوسوماتيد غشائية األجنحة الطفيليـة 

    ) Eutrichosomatidaeأنظر(

Euxesta stigmatias Loew – 
Stigmatius fly – Otitidae  

 ذبابة الذرة ستيجماتيوس
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Euxoa auxiliaris (Grote) – 
Army cutworm – Noctuidae 

 المسلحة" القاطعة"دودة الدرنات القارضة 

Euxoa messoria (Harris) – 
Darksided cutworm –  
Noctuidae 

 اتذ"داكنـــة الجنـــاحين " القاطعـــة"الـــدودة القارضـــة 

 "الجوانب الداكنة

Euxoa ochrogaster (Guenee) – 
Redbacked cutworm –  
Noctuidae 

الظهـر  اتذ"حمراء الظهر " القاطعة"الدودة القارضة 

 "األحمر

Euxoa scandens (Riley) – 
White cutworm – Noctuidae 

 البيضاء" القاطعة"الدودة القارضة 

Euxoa tessellate (Harris) – 
Striped cutworm – Noctuidae 

 المخططة" القاطعة"الدودة القارضة 

Euytoma sp. – 
Eurytomidae 
 

طفيــل حشــري غشــائي األجنحــة علــى يرقــات جــنس 

 أبو دقيق الرمان أو دودة ثمار الرمان

Euzophera bigella Zell. –  
Quince fruit worm – Pyralidae 

 دودة ثمار السفرجل

Euzophera semifuneralis (Walker) – 
American plum borer – 
 Pyralidae 

 األمريكي" البرقوق"الخوخ  حفار

Euzophora osseatella (Triet.) –  
Eggplant stem borer – Pyralidae 

 جانساق الباذن "دودة" حفار

Evagination انبعاج  

 )شكل الكيس أو الجيب نحو الخارج(

Evaginations  جوفاء  داخليةامتدادات، بروزات  

Evaniidae – 
Ensign wasps – Evanioidea – 
Hymenoptera 

  –إفانييدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –زنابير ذات العلم 
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Evanioidea  – 
Parasitic  Hymenopterans – 
Apocrita – 
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة فانيويديا 

   –حشرات إيفانويديا غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة –تحت رتبة 

Evaporate  يتبخر  

  )عملية تحّول السائل إلى غاز أو بخار(

Evergestis pallidata (Hufnagel) – 
Purplebacked cabbageworm – 
Pyralidae 

 ر البنفسجيذو الظه" الكرنب"دودة الملفوف 

Evergestis rimosalis (Guenée) – 
Cross-striped cabbageworm – 
Pyralidae 

 دودة الملفوف المخططة عرضياً 

Eversible قابل لالنقالب  

 ) نقلب للخارجيقابل ألن (

Evetria buoliana Schiff. –  
European pine stem Moth – Tortricidae

 فراشة أغصان الصنوبر األوروبية

Evolution تطور  

تغيــر فــي شــكل وســلوك وفيزيولوجيــا الحشــرات الحيــة (

  )مع الوقت وعلى مدى أجيال متعددة

Evolutionary grade مرتبة من مراتب التطور أو التشكيل العضوي  

يعتبـــر مظهـــر األرجـــل الســـت فـــي المفصـــليات ذوات (

 )األرجل مرتبة من مراتب التطور

Evolutionary history وريتاريخ تط  

تطــور ســلوك الحشــرة مــن األبســط إلــى األكثــر تعقيــدًا (

  )مع تطور الكائن الحي

Evoxysoma vitis (Saunders) – 
Grape seed chalcid – Eurytomidae 

 جالسيد بذور العنب
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Exaireta spiniqera (Wiedemann) – 
Blue soldier fly – Stratiomyidae 

 ذبابة الجنود الزرقاء

Exarate pupa ذراء حرةع  

عــذراء  تكــون فيهــا األطــراف أو الزوائــد، مثــل قــرون (

كمـا ، االستشعار واألرجل، حرة غير ملصـوقة بالجسـم

  )في الحشرات غمدية األجنحة

Excavated مفرغ، أجوف  

Exclusion  إقصاء، إبعاد  

طريقـــة تقنيـــة مـــن طـــرق إدارة اآلفـــات التـــي تســـتخدم (

ـــــة  ـــــة(حـــــواجز فيزيائي ـــــة و ) مادي ـــــع أو كيميائي ـــــك لمن ذل

  )بعض اآلفات من الدخول إلى المنطقة المحددة

Excretion  إطراحإخراج، إفراغ"إفراز ،"  

  )طريقة التخلص من المواد النيتروجينية الالبروتينية(

Excretory organs زأعضاء اإلفرا  

أعضاء التخلص مـن الفضـالت النيتروجينيـة السـامة (

وتين وتنظـيم الناتجة عن عمليات التمثيل الغذائي للبـر 

 )التركيب األيوني للدم

Excretory system فرازيجهاز إ 

Excurrent ostia فتحات فؤادية  

  ) فتحات القلب السفلية(

Exeristes corborator F. – 
Ichneumonidae 

ــل حشــري غشــائي األجنحــة علــى يرقــات حفــار  طفي

 ساق الباذنجان

Exites زوائد الجانب الخارجي  
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Exitianus exitiosus (Uhler) – 
Gray lawn leafhopper –  
Cicadellidae 

 أوراق المسطحات الخضراء" قافز"نطاط 

Exoamylase أميليز خارجي 

Exochorion  طبقــة القشـــرة الخارجيـــة للكوريـــون المغلـــف لبيضـــة

  الحشرة

Exocone eye عين ذات مخروط خارجي  

حيــث يحـــل محــل المخـــروط البلــوري مخـــروط يظهـــر (

ي مــن الســطح الــداخلي للقرنيــة أمــام خاليــا كنمــو داخلــ

المخــــروط، وهــــي حساســــة للضــــوء ولهــــا القــــدرة علــــى 

تمييز األشـكال واألجسـام المرئيـة البعيـدة، وتميـز شـدة 

 )وطول الموجات الضوئية الساقطة عليها أي األلوان

Exocrine glands غدد غير صماء 

Exocuticle جليد خارجي، كيوتيكل خارجي  

متصـــلبة مـــن الجليـــد الخـــارجي، وتقـــع  طبقـــة خارجيـــة(

  )بين الجليد الداخلي والجليد السطحي

Exoerythrocytic  دورة التكـــــاثر االنفالقـــــي خـــــارج الكريـــــات الحمـــــراء

  للطفيلي 

  )schizogonyأنظر (

Exopodite  شعبة القدم الوحشية  

الفــــرع الخــــارجي فــــي زائــــدة ثنائيــــة التفــــرع، كمــــا فــــي (

  )القشريات

Exoporia  
(Jugatae, Homoneura in  part) – 
Lepidoptera 

  تحت رتبة فراشات اإلكسوبوريا 

 تبة ر  –) جاجاتي، جزء من هومونيورا(
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Exopterygota  
 

  طائفة الحشرات التي تنمو أجنحتها خارجياً  تتح

  )كما في خارجيات األجنحة(

Exopterygote      خارجية األجنحة  

خارجيــــًا، أي  الحشــــرات التــــي تتكــــون فيهــــا األجنحــــة(

خارج الجسـم، كمـا فـي الحشـرات ذات التحـول البسـيط 

  )أو الناقص

Exoskeleton هيكل خارجي، جدار الجسم الخارجي  

 )خارجية صلبة من جدار الجسم حصفائ(

Exoteleia nepheos Freeman – 
Pine candle moth –  
Gelechiidae 

 فراشة الصنوبر الشمعية

Exoteleia pinifoliella (Ghambers) – 
Pine needleminer –  
Gelechiidae 

 أوراق الصنوبر" حفَّار"صانع أنفاق 

Exotic  دخيل، مستورد، غريب  

آفـــة مـــن بلـــد آخـــر أو اآلفـــة غيـــر األصـــلية للمنطقـــة (

  )المحلية

Exploitation استغالل 

Exponential growth نمو أسي  

معادلــة توضــح كيــف ينســب حجــم العشــيرة، المتزايــد (

ًا للعالقــة، عنــد وقــت معـين إلــى الحجــم عنــد وقــت طبقـ

 ) آخر

Exponential growth curve  منحنى نمو العشيرة اُألسِّي  

منحنــى يشــير إلــى نمــو العشــيرة عنــدما يتبــع متواليــة (

هندســية أس أن الكثافــة تتزايــد بمعــدل ثابــت فــي وحــدة 

  )زمنية معينة
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Exposed feeders مغتذيات مكشوفة  

التي تتغذى علـى األجـزاء الخضـرية  يرقات الحشرات(

 )داخليًا في البداية ثم خارجها بعد ذلك

Exposed host عائل ظاهر  

Exposure  تعرض  

  )تالمس من المبيد(

Exserted  بارز 

Extender  مادة تطيل فترة فاعلية المبيد  

مادة إضافية تحّسن مـن فعاليـة أو فتـرة فعاليـة المبيـد (

ق مثـل حجـز األشـعة ائلطر من خالل استخدام بعض ا

الفــوق بنفســجية أو تبطــيء التطــاير أو تحســين نوعيــة 

  )التصاق المبيد

Extensor muscle عضلة باسطة  

 )عضلة مبعدة لجزء معين عن العضو(

Extensor tibialis عضلة باسطة قصبية  

External  خارجي  

External digestion هضم خارجي 

External genitalia  التناسل الخارجية" عضو"آلة  

External morphology صفات الشكل الخارجي  

External opening or atrial orifice يدهليو خارج  

  )خارجية للثغر التنفسيالفتحة ال(
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External parasite طفيل خارجي   

 )External parasitismأنظر (

External parasitism, ectophagous,  
ectoparasitism  

  يتطفل خارج

نمــوذج مــن التطفــل فيـــه يتنــاول الطفيــل غــذاءه وهـــو (

علــى ســطح العائــل وخاصــة العوائــل " مســتقر، خارجيــاً 

ـــورقيى أو الشـــرانق أو أنفـــاق  المســـتترة ذات األغلفـــة ال

 )األوراق وذلك حماية للطفيل المعرض

Extinct order رتبة بائدة  

رتبــة تــم وصــفها علــى أســاس مــن نمــاذج غيــر عاديــة (

 )دت في حفريات األجنحةمن العريق وج

Extracelullar fluid سائل خارج خلوي 

Extra-intestinal digestion هضم خارجي 

Extrinsic خارجي 

Extrinsic competiton منافسة خارجية  

تـــــتم بـــــين طفيليـــــان علـــــى مســـــتوى اإلنـــــاث الكاملـــــة، (

 )خارجيًا، على العائل

Extrinsic factor عامل خارجي  

ثر علــى الكــائن الحــي فــي بيئتــه أم عامــل خــارجي يــؤ (

 )موطنه، مثل الحرارة

Extrinsic incubation period فترة الحضانة الخارجية  

Extrinsic muscle خارجية لةعض  

 )تنشأ خارج العضو وتحركه بأكمله كوحدة واحدة(
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Extrinsically  
superior 

  متسيدًا خارجياً 

لـــذي لـــه يســـمى الطفيـــل الـــذي يجـــد غالبيـــة العوائـــل وا(

القــدرة علــى غــزو المواقــع البيئيــة التــي يحتلهــا عوائلــه 

ويسمى بها اإلسـم إذا أفـرزت أنثـى .  بالمتسيد خارجياً 

الطفيـــل، عنـــد وضـــعها داخـــل العائـــل، ســـمومًا تقضـــي 

 )على بيض أو يرقات طفيل آخر

Extrinsically inferior  ًخاضع ذاتيا  

خارجيـة تسمى أنثى الطفيل الهالكة نتيجة المنافسـة ال(

Extrinsic competition  ًبالخاضعة خارجيا( 

Exuvia (pl. Exuviae)  
= Exuvium 

  جلد االنسالخ

جلـــد انســـالخ العـــذارى أو اليرقـــات فـــي وقـــت التحـــول (

  )في الحيوانات مفصلية األرجل

Eye عين  

مســــــــتقبل ضــــــــوئي يمثــــــــل أحــــــــد األشــــــــكال المركبــــــــة (

 )لألعضاء الحساسة للضوء

Eye gnat نالعي ةبعوض  

  )Chloropidaeتشمل أنواعًا من (

Eye moth فراشة العين  

 ,Pyralidae, Geometridaeتشـمل أنواعـًا مـن (

Noctuidae( 

Eye-cap غطاء العين  

تركيـــــب يعلـــــو أو يغطـــــي العـــــين المركبـــــة، كمـــــا فـــــي (

 )الحشرات حرشفية األجنحة

Eyed click beetle – 
Alaus oculatus (L.) –  
Elateridae 

 المطقطقة كبيرة العينينالخنفساء 
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Eyeflies (chloropid flies) ذباب العين ذباب الساق عاري الجسم ،  

 )   Chloropidaeو Chloropid flies أنظر(

Eyespots بقع عينية  

األول بقــع صــغيرة : بقــع علــى الحشــرة ضــمن طــرازين(

، "عـــــين"قاتمــــة بعالمـــــة زاهيــــة تثيـــــر االنطبــــاع بأنهـــــا 

ظمها حلقـات مرسـومة علـى هيئـة والثاني بقع كبيرة تنت

  )قزحية عين ملونة

Eyespotted bud moth – 
Spilonota ocellana (Denis & 
Schiffermuller) –  
Tortricidae 

 البراعم ذو العيون المنقطة" دودة"فراشة 
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F 
Face fly – 
Musca autumnalis De Geer – 
Muscidae 

 ذبابة الوجه

Facet سطيح بصري  

ســـــطيح الخـــــارجي لوحـــــدة إبصـــــارية مـــــن وحـــــدات (

  )العين المركبة

Facial region منطقة الوجه  

Factors promoting take-off عوامل مشجعة على الشروع في الطيران  

Facultative اختياري  

المعيشـــة تحـــت أكثـــر مـــن ظـــرف لهـــا القـــدرة علـــى (

  )معين

Facultative parasitism or 
pseudoparasitism 

  تطفل اختياري أو كاذب

وفيه يوجه الكـائن المهـاجم عاداتـه وفقـًا للظـروف، (

حيــث يقضــي حياتــه إمــا مــتطفًال أو حــر المعيشــة، 

  )واألغلب أال يكون متطفالً 

Facultative diapause إجباري أو سكون كمون   

لة توقـف النمـو الموسـمي التـي تحـدث لكـل فـرد حا(

  )وفي كل جيل، بغض النظر عن الظروف البيئة

Facultative myiasis دويد اإلختياريتال  

يرقـــــــات تعـــــــيش طبيعيـــــــًا مترمرمـــــــة علـــــــى جثـــــــث (

الحيوانــات الميتــة، وقــد تنجــذب اإلنــاث إلــى رائحـــة 

  التحلل وتضع بيضها على البيض، وقد تنجذب
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صـــوف األغنـــام الملطـــخ بالتربـــة اإلنـــاث للجـــروح و  

حيــث تضــع بيضــها، وتصــبح اليرقــات التــي تخــرج 

ــــــي هــــــذه األمــــــاكن متطفلــــــة علــــــى  مــــــن البــــــيض ف

تدويـــد الذبابـــة الخضـــراء : مثـــال.  الحيوانـــات الحيـــة

Lucilia cuprina   فــي الضــأن، والتــي تتكــاثر

  )Myiasisفي الجيف، أنظر 

Facultative parasite  متطفل اختياري  

يــــات ر تطفــــل فيهــــا اإلنــــاث فقــــط علــــى الفقاأنــــواع ت(

  )وتمتص دمها قبل التكاثر وٕانتاج البيض

Facultative parthenogenesis توالد بكري اختياري   

 )parthenogenesisأنظر (

Fagiphagus imbricator (Fitch) – 
Beech blight aphid –  
Aphididae 

 َمّن شجر الزَّان

Fairy moths  فراشات الجن  

  )   Adelidaeر أنظ(

Fairyflies  ذباب الجيني  

 )    Mymaridaeأنظر(

Fall armyworm – 
Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) – 
Noctuidae 

 دودة الجيش الخريفية

Fall cankerworm – 
Alsophila pometaria (Harris) – 
Geometridae 

، الخريفيــة، القادحــة دودة تقــرح الشــجر الخريفيــة

دودة المشمش القياسة ، أو لخريف األكولةدودة ا

  الخريفية

Fall webworm – 
Hyphantria cunea (Drury) –  
Arctiidae 

دودة الخريــف ، راعم الخريفيــة العنكبوتيــةبــدودة ال

 الغازلة
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Falling phase طور االنخفاض  

ـــــة ( ـــــة غشـــــاء الخلي ـــــزداد فيهـــــا نفاذي ـــــي ي ـــــة الت الحال

ــــــــ ــــــــات البوتاســــــــيوم، حي ــــــــدفق العصــــــــبية أليون ث يت

البوتاسيوم إلى خارج الخلية العصبية، وبذلك تكون 

الخلية من الـداخل ذات شـحنة سـالبة أي تعـود كمـا 

كانــــت فــــي بدايــــة التنبيــــه، أو تســــمى هــــذه الحالــــة 

بطــــور االنخفــــاض فــــي الجهــــد الفعــــال، وأن الفتــــرة 

الكليــــة لهــــذا الجهــــد تكــــون قصــــيرة جــــدًا ال تتجــــاوز 

غشـــائي أو جهـــد الأنظـــر ال –ملليثانيـــة  2أكثـــر مـــن 

الجهــــــد  أو Membrane potentialفعــــــال ال

  )Resting potential المستقر

Fallow  األرض المراحة  

األرض الزراعيـــة المحروثـــة التـــي يســـمح لهـــا بـــأن (

) مــــن غيــــر زرع رغبــــة فــــي إراحتهــــا(تبقــــى ســــاكنة 

  )خالل الفصل الزراعي

False chinch bug – 
Nysius raphanus Howard, N. ericae 
(Schilling) – Lgaeidae 

  بقة الفراش المزيفة، حشرة الِحْنطة المزيفة

False click beetles خنافس فرقع اللوز أو الخنافس السلكية الكاذية  

 )   Melasidaeو   Eucnemidaeأنظر(

False clown beetles خنافس السفرتيد الكاذبة   

 )Sphaeritidaeأنظر (

False German cockroach – 
Blattella lituricollis (Walker) – 
Blattellidae 

 الصرصور األلماني المزيف

False hemlock looper – 
Nepytia canosaria (Walker) – 
Geometridae 

  دودة الشَّْوكران القيَّاسة المزيفة

 )نبات يستخرج من ثمره شراب سام: الشَّْوكران(
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False longhorn beetles  ون الكاذبةالخنافس طويلة القر   

 )   Cephaloidaeأنظر (

False mantids الحشرات العصوية  الكاذبة   

 ) Pseudophasmatidaeأنظر (

False potato beetle – 
Leptinotarsa juncta (Germar) – 
Chrysomelidae 

الكاذبــة  الكلوراديــة" البطــاطس"خنفســاء البطاطــا 

 "المزيفة"

False powderpost beetles, branch 
and twig borers 

الخنــافس طاحنــات األعمـــدة الخشــبية أو ثاقبـــات 

   األفرع ذات القرون الطويلة المزيفة

 )   Bostrichidaeأنظر (

False stable fly – 
Muscina stabulans (Fallén) – 
Muscidae 

 ذبابة األسطبل المزيفة

False tiger beetles الخنافس النمرية الكاذبة   

 )   Othniidaeو   Elacatidaeأنظر(

False-darkling beetles الخنافس الداكنة الكاذبة   

 )   Melandryiidaeأنظر (

Family فصيلة  

يســميها الــبعض بالعائلــة، وهــي قســم مــن رتبــة أو (

تحـــــت رتبـــــة أو فـــــوق فصـــــيلة، وتشـــــمل مجموعــــــة 

أجنــاس أو قبائــل أو فصــائل متقاربــة، ويصــاغ اســم 

  ) داً الفصيلة على أنه جمع وليس مفر 

Fandal leafroller – 
Helcystogramma convolvuli  
Washinton –  
Tortricidae 

  الدودة طاوية أوراق الفندال

 )Ipomoea batatusنبات الفندال (
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Fandal moth –  
Agrius convolvuli –  
Sphingidae 

  فراشة الفندال

  )Ipomoea batatasلفندال نبات ا(

Fannia canicularis (L.) – 
Little house fly –  
Muscidae 

 الذبابة المنزلية الصغيرة

Fannia pusio (Wiedemann) – 
Chicken dung fly –  
Muscidae 

 ذبابة روث الدواجن

Fannia scalaris (F.) – 
Latrine fly –  
Muscidae 

 ذبابة المراحيض

Farm advisors  مرشدي المزارع  

ية يخــــدمون كمصــــادر إرشــــاد أساســــ ونمتخصصــــ(

حــول إدارة اآلفـــات ومعالجـــة  الدولـــةللمــواطنين فـــي 

  )المياه وٕادارة التربة والتغذية وغيرها من المواضيع

Farnesol  ـــي الســـائل المشـــابهة لهرمـــون ـــة ف المـــادة الفعال

 الشباب أو الصبا

Faronta diffusa (Walker) – 
Wheat head armyworm –  
Noctuidae 

 " اشةالجيَّ "دودة قمم القمح المسلحة 

Fascifrons fascifrons (Stal) – 
Sixspotted leafhopper – 
Cicadellidae (Jassidae) 

 نطاط األوراق ذو الست نقط

Fascista cercerisella (Chambers) – 
Redbud leaffolder –  
Gelechiidae 

   "الزمزريق"طاوية أوراق اُألْرُجَوان 

 )شجر من الفصيلة القرنية يصلح للتزيين(

Fast excitatory axon المحور العصبي المحرك المحفز السريع 
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Fat  دهن  

الـــــــدهن البســـــــيط عبـــــــارة عـــــــن ثالثـــــــي جليســـــــيرين (

الحمـــض الــــدهني وهـــو بدرجــــة معينـــة غيــــر مشــــبع 

  )ليكون في شكل سائل على درجة حرارة الجسم

Fat body جسم دهني  

كتــل مفككــة أو مدمجــة مـــن خاليــا تــرتبط بغـــالف (

  )ية في تجويف الهيمولمفغشائي مغلق بحر 

Fat body cell الجسم الدهني خلية 

Fat cell خلية دهنية  

  )إحدى الخاليا المكونة للجسم الدهني(

Fatal high temperature الحرارة المميتة العليا 

Fatal low temperature  الدنياالحرارة المميتة 

Feather chewing lice قمل الريش القارض   

  )Philopteridaeأنظر (

Feather-winged beetles الخنافس ريشية األجنحة   

 )Trichopterygidaeو  Ptiliidaeأنظر (

Feces براز  

Fecundity خصوبة   

عـــــدد البـــــيض الـــــذي تنتجـــــه األنثـــــى الواحـــــدة فـــــي (

  )حياتها

Feed اغتذاء  

Feedback تحكم ذاتي  
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Felicola subrostratus (Burmeister) – 
Cat louse –  
Trichodectidae 

 قمل القطط

Female أنثى 

Female reproductive system الجهاز التناسلي األنثوي  

وزوج  ovariesيتركـــــب مـــــن زوج مـــــن المبـــــايض (

 lateralمــــــن القنـــــــوات المبيضــــــية الجانبيـــــــة 

oviducts حيـــــــث يتحــــــــدان فـــــــي قنــــــــاة وســــــــطية ،

تفـــــتح خارجيـــــًا  common oviductمبيضـــــية 

  )gonoporeبالفتحة التناسلية 

Femur فخذ  

أو  القطعـــــة أو العقلـــــة الثالثـــــة مـــــن رجـــــل الحشـــــرة(

 والسـاق Trochanter وتقع بين المدور األكاروس

Tibia ،وتعتبر أضخم عقل الرجل( 

Femur muscles فخذعضالت ال  

عضـــــــــالت صـــــــــغيرة جـــــــــدًا تنشـــــــــأ مـــــــــن المـــــــــدور (

Trochanter   وتنغمـــد قـــرب قاعـــدة الفخـــذ، ولكـــن

تصــال الفخــذ مــع المــدور عــادة غيــر موجــودة ألن ا

يكون ثابتًا وبالتـالي ال يتحـرك علـى المـدور إال فـي 

 )حاالت قليلة

Fence row  خط السياج  

وتعتبــــر خطــــوط . خــــط مــــن التربــــة تحــــت الســــياج(

الســياج أمــاكن شــائعة لنمــو األعشــاب فــي المنــاطق 

  )المزروعة ألن السياج يعيق مرور معدات الحراثة
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Fenestrated basement membrane الغشاء القاعدي المثقب  

حيـث ترتكــز عليهــا قواعــد الوحــدات العينيــة، وتنفــذ (

مــن هــذا الغشــاء أطــراف األليــاف العصــبية للخاليــا 

الشــــبكية، ويخترقــــه قصــــبات هوائيــــة دقيقــــةة تحــــيط 

  )طوليًا بالوحدات العينية من الخارج

Fenusa dohrnii (Tischbein) – 
European alder leafminer – 
Tenthredinidae 

 الحور الرومي األوروبي" حفار"صانعة أوراق 

Fenusa pusilla (Lepeletier) – 
Birch leafminer –  
Tenthredinidae 

 "شجر القضبان"البتوال " حفار"صانعة أوراق 

Fenusa ulmi Sundevall – 
Elm leafminer – Tenthredinidae 

 شجر الدردار" حفار"صانعة أوراق 

Fermentation chamber  غرفة تخمير 

Fern aphid – 
Idiopterus nephrelepidis Davis – 
Aphididae 

 َمّن السرخس

Fern scale – 
Pinnaspis aspidistrae (Signoret) – 
Dispididae 

 القشرية المدرعة" الَخْنثَار"حشرة السَّْرخس 

Ferocius شرس 

Ferrista virgata (Cockerell) – 
Striped mealybug –  
Pseudococidae 

 البق الدقيقي المخطط

Fertile خصب 

Fertility (of eggs) إخصاب، خصوبة البيض  

العــدد الفعلــي للنســل النــاتج مــن البــيض الموضــوع (

  )بواسطة األنثى
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Fertilization إخصاب  

انـــــدماج محتويـــــات حيـــــوان منـــــوي مـــــع محتويـــــات (

  )بويضة

Fiber ليفة عضلية 

Fibrebrats and silverfish حشرات المدافىء والسمك الفضي   

  )    Lepismatidaeأنظر (

Fibrilla (pl. Fibrillae) = Myofibril  ُة عضليةفَ َييْ ل 

Fibrillar muscle عضلة ليفية 

Fibrous ليفي 

Fibrous root  جذر ليفي  

  )جذور رفيعة طويلة متفرعة مشكلة تكتل كثيف(

Fibulte type بعينوع فصي، نوع شبكي إص  

يوجد هـذا النـوع فـي حشـرات رتبـة شـبكية األجنحـة (

ـــدة أو  ورتبـــة هدبيـــة األجنحـــة، وهـــي عبـــارة عـــن زائ

فـــص موجـــودة عنـــد قاعـــدة الســـطح العلـــوي للجنـــاح 

األمـــــامي، وتمتـــــد هـــــذه الزائـــــدة إلـــــى الخلـــــف فـــــوق 

الجنــاح، وتتصــل ببــروز موجــود عنــد قاعــدة الجنــاح 

  ) الخلفي

Fidia viticida Walsh – 
Grape rootworm – Chrysomelidae 

 دودة جذور العنب

Field incompatibility  عدم القابلية للخلط في الحقل  

عـــدم القابليـــة للمـــزج بـــين المبيـــدات المخلوطـــة مـــع (

بعضـــها فـــي خـــزان الـــرش والتـــي قـــد تظهـــر خـــالل 

 وقد تنتج عدم القابلية للخلط في. االستعمال
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ة فــــي درجــــالمــــدة  الحقــــل مــــن التغيــــر نتيجــــة طــــول 

حــــرارة الميــــاه المســــتخدمة فــــي الخلــــط أو التغيــــرات 

  )مخلوط الرش في الخزان بقاء نتيجة طول فترة

Fieldworker  عامل حقلي  

العمليــــــات اســــــتخدام عامــــــل الحقــــــل الــــــذي يقــــــوم ب(

  )الزراعية على النباتات أو التربة الزراعية

Fieldworker training  تدريب عامل الحقل  

يــة أنفســهم مــن متبقيــات حمالتــدريب عمــال الحقــل (

اســـتعمال المبيـــدات عنـــدما يعملـــون فـــي منـــاطق تـــم 

ويجب التـدريب إذا دخـل العمـال . المبيدات ضمنها

ـــدخول  30المنطقـــة خـــالل  يـــوم بعـــد انتهـــاء فتـــرة ال

  )المقيدة

Fiery hunter – 
Calosoma ralidum  (F.) –  
Carabidae 

 حشرة الصيَّاد الملتهب األحمر

Fiery skipper – 
Hylephila phyleus (Drury) – 
Hesperiidae 

 القافز الملتهب أو الناري

FIFRA FIFRA   
القـــــانون الفيـــــدرالي للمبيـــــدات الحشـــــرية والفطريـــــة (

 ,Federal Insecticideومبيـــدات القـــوارض 

Fungicide, and Rodenticide Act . ويـنظم

هـــذا القـــانون الفيـــدرالي تســـجيل المبيـــدات وبطاقـــات 

الســـتخدام والـــتخلص مـــن المبيـــدات فـــي البيانـــات وا

  )الواليات المتحدة

Fig and pistachio toothed wood 
borer, Lesser fig branch borer – 
Scobicia chevrieri Villa –  
Bostrychidae 

  ، المسننة ثاقبة خشب التين والفستق الحلبي

 ثاقبة أفرع التين الصغرى
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Fig bark beetle – 
Hypobrus ficus Erich. –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف التين

Fig fruit fly – 
Sibla adipata Mcalipne –  
Lonchaeidae 

  ذبابة ثمار التين 
 

Fig fruit fly, black fig fly  – 
Lonchaea aristella Beck. (Silba 
virescens Maq.) –  
Lonchaeidae 

 ذبابة ثمار التين

Fig fruit wasp, fig wasp –  
Blastophaga psenes (L.) –  
Agaonidae 

 دبور ثمار التين

Fig moth, almond moth –  
Cadra (Ephestia) cautella (Walk.) 
Pyralidae 

 فرشة المشمش، فراشة التين

Fig psyllid –  
Homotoma ficus (L.),  
Trioza buxtoni Liang. –  
Psyllidae 

 بسيال التين

Fig scale – 
Lepidosaphes conchiformis  
(Gmelin) – 
Diaspididae 

 حشرة التين القشرية المدرعة

Fig stem borer, tropical fig borer  – 
Hesperophanes griseus F.,  
Batocera rufomaculata DeG. – 
Cerambycidae 

حفار التين ة، حفار ساق التين ذو القرون الطويل

 االستوائي

Fig twig borer – 
Sinoxylon ceratoniae L. –  
Bostrychidae 

 ثاقبة أفرع التين

Fig wax scale – 
Cerolastes rusci L. –  
Coccidae (Lecaniidae) 

 حشرة التين الشمعية القشرية
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Figitidae – 
Figitids –  
Cynipoidea  –  
Hymenoptera 

  –فصيلة فيجيتيدي 

فـوق  –حشرات الفيجيتيد غشائية األجنحة الطفيلية 

 رتبة  –فصيلة 

Figitids  حشرات الفيجيتيد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )   Figitidaeأنظر (

Fijian ginger weevil – 
Elytroteinus subtruncatus  
(Fairmaire) –  
Curculionidae 

  سوسة الزنجبيل الفيجية

Filament ليف، خيط  

ــــى خيــــوط صــــغيرة ( ــــا عل يحتــــوي ســــيتوبالزم الخالي

 )أو قد تتجمع في صورة حزممبعثرة عشوائيًا 

Filament bearer – 
Nematocampa limbata (Haworth) – 
Geometridae 

 الدودة الخيطية القيَّاسة

Filamentous ليفيخيطي ،   

  )طويل ويشبه الخيط(

Filarioid worms – 
Filarioidea 

  الديدان الفيالرية

تنقــل الديــدان الفيالريــة بواســطة أنــواع مختلفــة مــن (

الماصــة للــدم،  Dipteraات ثنائيــة األجنحــة  حشــر 

وبوجـــه  Nematoceraومعظمهـــا مـــن نيماتوســـيرا 

  )خاص البعوض

Filbert aphid – 
Myzocallis coryli (Goetze) – 
Aphididae 

 َمّن البندق

Filbert weevil – 
Curculio occidentis (Casey) – 
Curculionidae 

 لبندقاسوسة أشجار 
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Filbertworm – 
Melissopus (Cydia) latiferreanus 
(Walsingham) –  
Tortricidae 

 دودة البندق، ثمار البندق" فراشة"دودة 

Filiform  ًخيطي الشكل، أسطواني ذو قطر واحد تقريبا   

  )مثل قرن استشعار خيطي(

Filipalpia  
(Holognatha) –  
Plecoptera  

   ذباب األحجار فيليبالبيا رتبةتحت 

  رتبة –) هولوجناثا(

Filter chamber غرفة الترشيح  

جـــزء مـــن القنـــاة الهضـــمية فـــي حشـــرات متجانســـة (

األجنحـــــة وفيـــــه تجتمـــــع نهـــــايتي المعـــــدة الهاضـــــمة 

  )وبداية المعي الخلفي في غالف غشائي عضلي

Filter feeding اغتذاء على جزيئات صغيرة تحتجز من الماء  

Filth flies – 
Muscidae 
 

   ذباب القاذورات

أكثـــر األنـــواع شـــيوعًا فـــي البيـــوت ذات األقفـــاص (

نتـاج الـبض إل caged-layered housesالمرقدة 

ــــــــة  ــــــــوت التربي ــــــــي بي ــــــــل وجــــــــودًا ف التجــــــــاري، واألق

breeder houses( 

Finger-like  إصبعي 

Fiorinia phoenicis – 
Green soft scale insect – 
Diaspididae 

  المستطيلةالقشرية النخيل حشرة 

Fiorinia theae Green – 
Tea scale – Diaspididae 

 " المدرعة"حشرة الشاي القشرية المسلحة 

Fir cone looper – 
Eupithecia spermaphaga (Dyar) – 
Geometridae 

 دودة كوز التَّنُّوب القيَّاسة، قيَّاس كوز التَّنُّوب 



 

488

Fir engraver – 
Scolytus ventralis LeConte –  
Scolytidae 

   شجر التنوب دوغالس حفار

  )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Fir seed moth – 
Cydia bracteatana (Fernald) – 
Tortricidae 

 فراشة بذور شجر التنوب

Fire نار، حريق 

Fire ant – 
Solenopsis geminata (F.) – 
Formicidae 

 نمل الحريق

Fire-colored beetles  الفاقعة"الخنافس نارية اللون"   

 )Pyrochroidaeأنظر (

Fireflies or lightning bugs 
 

ــــاري ــــذباب الن ــــ" يراعــــات أو ُحباحــــب" ال افس وخن

  البرق

  " الخنافس المضيئة"

 )   Lampyridaeأنظر (

Fireworm دودة النار، الدودة البراقة أو اللماعة 

First aid  اإلسعاف األولي  

. مســـاعدة مباشـــرة تعطـــى لشـــخص تعـــرض لمبيـــد(

اإلسعاف األولي للتعـرض مـن المبيـد إزالـة  ويشتمل

المالبس الملوثة وغسل المنطقة من الجسم المتـأثرة 

وال يعتبـــــــر , إلزالـــــــة مـــــــادة المبيـــــــد بقـــــــدر اإلمكـــــــان

اإلســــــعاف األولــــــي بــــــديًال عــــــن المعالجــــــة الطبيــــــة 

  )المختصة

First axillary صفيحة إبطية أولى، إبطي أول 
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First axillary sclerite ية أولىصليبة إبط  

صليبة أمامية فـي قاعـدة الجنـاح تـرتبط مـع قاعـدة (

  )العرق تحت الضلعي

First cubitus (Cu1+) أول زندي أمامي  

العــــرق : عـــرق زنــــدي محـــدب ويتفــــرع إلـــى فــــرعين(

والعـــــــرق الزنـــــــدي  Cu1aالزنـــــــدي األول األمـــــــامي 

 )Cu1bاألول الخلفي 

First instar الطور أو العمر األول   

لــوجي الــذي تكــون عيــه الحشــرة فــي الشــكل المورفو (

الفترة بين الفقـس مـن البيضـة حتـى وقـت االنسـالخ 

  )األول

First larval instar الطور اليرقي االنسالخي األول  

First spermatocyte خلية مولدة للحيوانات المنوية 

Firtree borer – 
Semanotus litigiosus (Casey) – 
Cerambycidae 

   التنوبشجر " ناخر"حفار 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Fish, amphibians, reptiles, birds, 
mammals – 
Chordate   

األســـــــماك، البرمائيـــــــات، الزواحـــــــف، الطيـــــــور، 

  – الثدييات

 شعبة 

 Fit check  فحص المالئمة أو المطابقة  

إجــراء يجــب تطبيقــه فــي كــل مــرة يضــع الشــخص (

تمل فحـــص ويشـــ, كمامـــة تصـــفية األبخـــرة العضـــوية

تعـــديل األشـــرطة ) 1: (المالئمـــة أو المطابقـــة علـــى

ـــــــم ـــــــدين) 2. (بشـــــــكل مالئ  إغـــــــالق المصـــــــافي بالي

 واالستنشاق لفحص إمكانية تسربات الهواء حول 
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إغـــالق صـــمام الزفيـــر وعمـــل الزفيـــر ) 3(والوجـــه،  

لفحــــــــص إمكانيــــــــة تســــــــربات الهــــــــواء مــــــــن خــــــــالل 

  )المصافي

Fit test قة اختبار المالئمة أو المطاب  

اختبــــار يجــــب تطبيقــــه لفحــــص المالئمــــة لكمامــــة (

ويجــــــــب أن تجــــــــرى . تصــــــــفية األبخــــــــرة العضــــــــوية

اختبارات المالئمة في كل مرة يستعمل فيهـا كمامـة 

ويمكـــــــن اســـــــتعمال عامـــــــل مؤشـــــــر مثـــــــل . جديـــــــدة

أيســــوميل أســــيتات أو دخــــان مهــــيج لفحــــص مــــدى 

  )إحكام قطعة وجه الكمامة على وجه المرتدي

Fixation legs ل تثبيتأرج 

Fixed wall  جدار سميك ثابت  

  )لدهليز الفتحات التنفسية(

Flabellate مروحية الشكل  

ذات زوائـــد رقيقـــة تشـــبه الصـــفائح توجـــد مســـطحة (

  )بعضها عكس بعض، مثل قرن استشعار مروحي

Flabellum  
(pl. Flabella) 

   زائدة مروحية الشكل

زوائد رقيقة تشبه الصـفائح توجـد مسـطحة بعضـها (

  )عكس بعض، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Flagellated spermatozoa  سوطية"حيوانات منوية ذات ذنب"   

  )spermatozoaو  flagellumأنظر تعريف (

Flagellum  
(pl. Flagella) 

  سوط، شمروخ

الجـــزء مـــن قـــرن االستشـــعار الـــذي يلـــي العـــزق أو (

يتكـون الجزء الطرفي، أو الذي يلي العقلة الثانية، و 

  )Clavolaأنظر  - عادة من عديد من العقل
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Flannel moths  الفراشات الصوفية  

 )   Megalopygidaeأنظر (

Flase celery leaftier – 
Udea profundalis (Packard) – 
Pyralidae 

 "المزيفة"الكاذبة  عاقدة أوراق الكَرْفس

Flat bugs البق المفلطح أو بق الفطريات   

  )   Aradidaeأنظر (

Flat grain beetle – 
Cryptolestes pusillus (Schnherr) – 
Cucujidae 

 "المفلطحة"المنبسطة  خنفساء الحبوب

Flat headed wood borers or  
mettalic beetles – 
Buprestidae  
 

ــــــــرؤوس  ــــــــة ذات ال ــــــــاخرات األخشــــــــاب البرااق ن

   – المستوية، الخنافس الزاهية

رتبـــة الحشــرات غمديـــة  –فصــيلة الخنـــافس الزاهيــة 

 األجنحة

Flat-footed flies األقدام  "منبسط" الذباب مفلطح  

 )Platypezidaeأنظر (

Flat-footed fly – 
Microsania sp. –  
Platypezidae  

 "المفلطحة"المنبسطة  الذبابة ذات األقدام

Flatheaded apple tree borer – 
Chrysobothris femorata (Olivier) – 
Buprestidae 

 حفــــــار أشــــــجار التفــــــاح ذو الــــــرأس المنبســــــط

 "المفلطح"

Flatheaded cone borer – 
Chrysophana placida conicola Van 
Dyke – Buprestidae 

 حفار كوز الصنوبر منبسط الرأس

Flatheaded fir borer – 
Melanophila drummondi (Kirby) –  
Buprestidae 

 نُّوب مستوية الرأسشجر التَّ " بوبرستيد"خنفساء 
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Flatid  planthoppers قافزات النباتات فالتيد   

  )Flatidaeأنظر (

Flatidae – 
Flatid planthoppers – Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –فالتيدي فصيلة

تحت رتبة  – فوق فصيلة –قافزات النباتات فالتيد 

 رتبة  –

Flatworms – 
Platyhelminthes  

 شعبة  – ان المفلطحةالديد

Flavivirus – 
Togaviridae –  

   جنس فالفيفيروس

يتضمن أنواع فيروسـية تُنقـل بواسـطة البعـوض أو (

 )القراد

Flax الكتان 

Flax bollworm – 
Heliothis ononis (Denis & 
Schiftermdller) – Noctuidae 

 الكتّان" لوز"دودة ثمار 

Flax bollworm – 
Cnephasia linophagana Rebe – 
Tortricidae 

 دودة ثمار الكتان

Flax flea beetle –  
Aphthona euphorbica (Schr.) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الكتان البرغوثية

Flea beetle – 
Altica torquata LeConte, Phyllotreta 
crucifera Goeze – Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية 

Flea beetles فس البرغوثية الخنا  

  )   Halticinaeو  Alticinaeأنظر (

Flea leafminer – 
Phyllotreta curiciferae Goeze – 
Chrysomelidae 

  الخنفساء البرغوثية الزرقاء
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Flea potato beetle – 
Epitrix cucumeris Harris – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

Fleahopper  القافزالبرغوث 

Fleas – 
Siphonaptera (Aphaniptera)  

   – البراغيث

 رتبة الحشرات خافية األجنحة 

Fleas of  insectivores  براغيث آكالت الحشرات   

  )   Nearctopsyllaو Corypsylliniأنظر (

Fleas of birds  براغيث الطيور  

)  Ornithophaginiو  Ornithophagaأنظر (

Fleas of carnivores 
 

  براغيث الحيوانات آكلة اللحوم 

 )Vermipsyllidaeأنظر (

Fleas of cats and dogs برغوث القطط والكالب   

 )   Ctenocephalidesأنظر (

Fleas of dogs الكالب اغيث بر أو  كتينوسيفاليدس  

 )   Ctenocephalides canis Curtisأنظر (

Fleas of gophers, weasels, and  
lynxes 

  براغيث السناجب األمريكية وابن عرس والَوَشق 

Dactylopsyllaو  Dactylopsyllinae أنظــــر(

  )   Foxellaو 

Fleas of ground squirrels براغيث السناجب األرضية   

  )   Neopsylliniأنظر (

Fleas of ground squirrels and 
chipmunks  

ْيدنانيات    براغيث السناجب األرضية والصَّ

 )Neopsyllaو   Tamuiphilaأنظر (



 

494

Fleas of hares  
 

   براغيث األرانب  البرية

 وCtenophyllus و Amphipsylliniأنظـر (

Odontopsyllus   ( 

Fleas of hares, birds, and weavers  براغيث األرانب  البرية والطيور والَحبَّاكات  

 )   Leptopsyllidaeأنظر (

Fleas of human and domestic 
animals 
 

  براغيث اإلنسان والحيوانات األليفة 

 )Pulicidaeأنظر (

Fleas of insectivores براغيث آكالت الحشرات   

 )   Corypsyllaأنظر (

Fleas of mice   براغيث الفئران  

)  Jordanopsylliniو  Jordanopsyllaأنظر (

Fleas of moles and shrews    ََّباباتبراغيث الُخلدان والز   

 )   Ctenophthalminiأنظر (

Fleas of mountain beaver براغيث الُقْنُدس الجبلي   

 )    Dolichopsylliniأنظر (

Fleas of rodents براغيث القوارض  

 و Amphalius:  أنظــر بعــض األجنــاس التاليــة(

Ceratophyllinae  وCeratophyllus و 

Darsypsyllus  وDiamanus و 

 Monopsyllus  و Opisodasys 

Tarsopsylla  وTrichopsylloides   ( 

Fleas of rodents and coyotes براغيث الفئران والذئاب   

 )   Hystrichopsyllidaeأنظر (
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Fleas of rodents and insectivores براغيث الفئران وآكالت الحشرات   

 )Rhadinopsyllinaeأنظر (

Fleas of rodents and marsupials  براغيث القوارض والجرابيَّات  

 Rhopalopsyllusو) Polygenisأنظر (

 ) Rhopalopsyllidaeو

Fleas of rodents and mice  براغيث القوارض والفئران   

 )    Anomiopsyllinaeأنظر (

Fleas of rodents and squirrels  براغيث القوارض والسناجب  

 )   Neopsyllinaeأنظر (

Fleas of rodents and their predators
  

   براغيث القوارض ومفترساتها

 و Anomiopsylliniأنظر (

Anomiopsyllus وCallistopsyllus  و

Conorhinopsylla  وMegarthroglossus 

 )   Stenistomeraو 

Fleas of shrews   َبابات   براغيث الزَّ

و  Doratopsyllaو Corrodopsyllaأنظر (

Doratopsyllinae     (  

Fleas of small rodents براغيث القوارض الصغيرة   

 :واألجناس Stenoponiinae أنظر(

Carterettini و Catallagia  وDelotelis و

 Epitedia و Neopsyllini  و

Phalacropsylla   ( 
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Fleas of small rodents and 
insectivores  

  براغيث الفئران الصفيرة وآكالت الحشرات 

: والجنســــــــــــــــين Hystrichopsyllinae ظــــــــــــــــرأن(

Atyphloceras و Hystrichopsylla   ( 

Fleas of small rodents, moles, and 
shrews 

َبابات     براغيث القوارض الصغيرة والُخلدان والزَّ

 )    Ctenophthalminaeأنظر (

Fleas of various animals براغيث حيوانات  مختلفة   

 )Siplopsylliniأنظر (

Flesh flies ذباب اللحم   

و Stephanosomatidaeأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Sarcophagidae( 

Flesh flies, grey flesh flies  ذباب اللحم   

يتكـــــاثر معظمهـــــا فـــــي الجيـــــف والـــــرمم، ويتغـــــذى (

ـــة  بعضـــها علـــى لحـــم الحيوانـــات الحيـــة مســـببة حال

  أنظر – Myiasisتعرف بالتدويد 

 Stephanosomatidae  و

Sarcophagidae(  

Fletcher scale –  
Parthenolecanium fletcheri  
Cockerell) –  
Coccidae 

 حشرة فليجر القشرية الرخوة 

Flexor muscle عضلة ظهرية ثانية، عضلة ضاغطة 

Flexor plate صفيحة ثانية 

Flies –  
Diptera 

   – الذباب

 رتبة الحشرات ذات الجناحين أو ثنائية األجنحة 

Flight طيران 
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Flight activity نشاط الطيران  

Floated field  grasshopper – 
Peranabrus scabricollis (Thomas) – 
Decticinae – Tettiginiidae – 

 الطافي الحقل صرصور 

Floodwater mosquito – 
Aedes sticticus (Meigen) –  
Culicidae 

 بعوضة مياه الفيضان

Florida carpenter ant – 
Camponotus abdominalis (F.) – 
Formicidae 

 نمل فلوريدا النجار

Florida fern caterpillar – 
Callopistria floridensis (Guende) – 
Noctuidae 

 فراشة السرخس الفلوريدية

Florida harvester  ant – 
Pogonomyrmex badius (Latreille) – 
Formicidae 

 الَمّن الحاصد الفلوريدي

Florida red scale, citrus black scale, 
Egyptian red scale – 
Chrysomphalus aonidum (L.) (ficus 
Ashm.) – Diaspididae  

القشـــرية الســـوداء، " المـــوالح"حشـــرة الحمضـــيلت 

النمشــــة الســــوداء، حشــــرة الحمضــــيات القشــــرية 

 السوداء 

Florida wax scale –  
Ceroplastes floridensis Comstock –  
Coccidae  

الحشــــرة القشــــرية الشــــمعية، النمشــــة الســــوداء، 

القشـــرية الســـوداء، " المـــوالح"حشـــرة الحمضـــيات 

 قشرية الحمضيات الشمعية

Florinia externa Ferris – 
Elongate hemlock scale – 
Diaspididae (Diaspidae) 

 حشرة الشَّْوَكَران الفشرية المسلحة الطويلة

Flow rate  معدل التدفق  

ــ( ة المبيــد المنبعــث أو المطــرود بواســطة مــرش كمي

المبيــــد أو مــــوزع المــــواد الحبيبيــــة لكــــل وحــــدة مــــن 

  )الوقت
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Flowable مركز إنسيابي أو مائعي  

مستحضر مبيد ممزوج مع مواد مسـتحلبة ويتكـون (

مــن جزئيـــات المـــادة الفعالـــة غيـــر القابلـــة لالنحـــالل 

ومطحونة بشكل نـاعم ومعلقـة فـي سـائل ذو أسـاس 

وتخلــط المركــزات اإلنســيابية مــع المــاء عنــد  بترولــي

  )االستعمال

Flower beetles  خنافس األزهار  

  )   Cetoniinaeأنظر (

Flower bugs and minute pirate 
bugs 
 

  بق األزهار أو بق القرصان الصغير 

 )   Anthocoridaeأنظر (

Flower thrips – 
Frankliniella tritici (Fitch) – 
Thripidae 

 ربس األزهارت

Flower-loving  
flies 

  لألزهار " عاشق"الذباب محب 

 )   Apioceridaeو  Apioceratidaeأنظر (

Flowing water caddisflies كاديس المياه المتدفقة شعرية األجنحة   

  )   Calamoceratidaeأنظر (

Fluctuation  ُّب تقل 

Fluff louse – 
Goniocotes gallinae (De Geer) – 
Philopteridae 

 قمل الزغب، قمل الريش أو الفرو أو الصوف

Flukes – 
Platyhelminthes  

   – المثقّبةالديدان 

 شعبة 
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Flying ectoparasites متطفالت خارجية طائرة  

حشــــرات مجنحــــة نشــــطة الطيــــران تهــــبط علــــى أو (

  )غتذاءإلبالقرب من ا

Fog  ضباب  

التــــي قطيــــرات رش صــــغيرة جــــدًا محملــــة بالمبيــــد و (

  )تبقى معلقة بالهواء

Foliage المجموع الخضري   

  )أوراق النباتات(

Foliate ورقي الشكل  

Folic acid حامض الفوليك   

 )Bأحد فيتامينات مجموعة (

Follicle جراب، أنبوبة خصوية، حويصلة البيضة  

  )Egg chamberأنظر حجرة البيضة (

Follicle cell خلية جرابية أو حوصلية 

Follicular epithelium نسيج طالئي حويصلي 

Fontanella – 
Isoptera   

  –تحت رتبة النمل األبيض فونتانيلال 

  رتبة

Fontanelle بقعة جبهية، غدة الرأس األمامية  

بقعـــة باهتـــة صـــغيرة منخفضـــة علـــى جبهـــة الـــرأس (

  )بين العينين، كما في النمل األبيض
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Food غذاء  

ائن الحـي مـن المـواد كل مـا تتناولـه الحشـرة أو الكـ(

العضــوية وغيــر العضــوية الالزمــة لحياتهــا ونموهــا 

 )وتطورها

Food chain سلسلة غذائية  

وصالت غذائيـة بـين الكائنـات أثنـاء مـرور الغـذاء (

مــن النبــات إلــى الحيوانــات العاشــبة إلــى الالحمــات 

  )األولية وٕالى الالحمات العليا

Food relationship عالقة غذائية 

Food storage تخزين الطعام  

Food web الشبكة الغذائية  

شـــبكة معقـــدة مـــن العالقـــات الغذائيـــة بـــين األنـــواع (

فـــي النظـــام البيئـــي، وتتكـــون الشـــبكة مـــن مجموعـــة 

متداخلـــــــة مـــــــن الحلقـــــــات الغذائيـــــــة التـــــــي تســـــــمى 

  )بالسالسل الغذائية

Footman moths  فراشات الحاجب  

 )   Lithosiinaeأنظر (

Forage looper – 
Caenurgina erechtea (Cramer) – 
Noctuidae 

 دودة األعالف القيَّاسة، قيَّاس األعالف

Foramen frontal فتحة أمامية 

Foramen magnum فتحة خلفية للجمجمة  

ثقب كبير أو فتحة توجد على الجانب الخلفي من (

الرأس والتي تخترقها التراكيب الداخليـة الممتـدة مـن 

  )الرأس إلى الصدر
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Foramen occipital ثقب مؤخري 

Forbes scale – 
Quadraspidiotus forbesi (Johnson) – 
Diaspididae = Diaspidae 

 "المدرعة"حشرة فوربس القشرية المسلحة 

Forciform ملقطي الشكل  

Forcipate يحمل زوائد ملقطية الشكل  

Forcula auricularia L. – 
Old European earwig – Labiduridae 

 إبرة العجوز األوروبية

Forda follicularius Pass.; F. 
formicaria Heyden; F. riccobonii 
(Stef.)  –  
Pistachio and poplar gall aphid – 
Aphididae 

   َمّن أوراق الفستق الحلبي والحور

 )أنواع عديدة(

Foregut (stomodaeum) قناة هضمية أماميةأو فمي معي أمامي ،  

زء األمامي من القناة الهضمية الممتد من الفـم الج(

، وينشـــــأ مـــــن انبعـــــاج طبقـــــة إلـــــى المعـــــي األوســـــط

ـــــت الطعـــــام  ـــــداخل، ويقـــــوم بتفتي ـــــودرم نحـــــو ال األكت

 midgut orوخزنه قبل مروره إلى المعي األوسط 

mesenteron(  

Foreign grain beetle– 
Ahasverus advena (Walt) – 
Cucujidae 

  "األجنبية"خيلة خنفساء الحبوب الد

Forensic entomology علم الحشرات الطبي الجنائي 

Forest day mosquito – 
Aedes albopictus (Skuse) – Culicidae 

 بعوضة الغابات النهارية

Forest tent caterpillar – 
Malacosoma disstria Hubner – 
Lasiocampidae 

 خيام الغابات" يسروع" أبو دقيق
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Forest tree termite – 
Neotermes connexus Snyder – 
Kalotermitidae 

 نمل أشجار الغابات األبيض

Forester moths   فراشات الغابة  

 )   Agaristinaeأنظر (

Forestflies  ذباب الغابة   

  )Nemouridaeأنظر (

Forficula auricularia L. – 
European earwig –  
Forticulidae 

 روبية إبرة العجوز األو 

Forficulidae – 
European and spined-tailed earwigs – 
Dermaptera 

  –فورفيكيوليدي  فصيلة

ــــــذيل  ــــــة وٕابرالعجــــــوز ذات ال ــــــر العجــــــوز األوروبي إب

 رتبة  –الشوكي 

Forktailed bush katydid – 
Scudderia furcata Brunner von   
wattenwyl –  
Tettigoniidae 

 كاتيد متشعب الذيل

Form perception تمييز الشكل  

Formation of egg shell تكوين قشرة البيض   

تتكون من إفرازات الخاليا الموصـلة فقـط، وتعـرف (

قشـــرة البيضـــة التـــي تفرزهـــا الحويصـــلة بـــالكوريون، 

ــــــين ــــــة : ويتركــــــب مــــــن طلقت قشــــــرة البيضــــــة الداخلي

Endochorion  وقشــــــــــــــرة البيضــــــــــــــة الخارجيــــــــــــــة

Exochorion( 

Formation of embryo تشكل الجنين 
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Formia regina – 
Black metallic fly –  
Formiinae –  
Calliphoridae 

  الذبابة المعدنية السوداء

، facultative myiasisعامــل تدويــد اختيــاري (

تتكاثر في الجيف وهي آفة على الخـراف وارتبطـت 

  ) أيضًا بتدويد الجروح في اإلنسان

Formica fusca L. – 
Silky ant – Formicidae 

 النملة الحريرية، نمل الحرير

Formica obscuripes Forel – 
Western ant – Formicidae 

 النملة الغربية

Formicidae –  
Ants – Formicoidea –  
Hymenoptera  

  –فورميسيدي فصيلة 

 رتبة  – فوق فصيلة -النمل 

Formicoidea – 
Hymenoptera 

   – يافورميكويد فوق فصيلة النمل

  رتبة

Formosan subterranean termite – 
Coptotermes formosanus Shiraki – 
Rhinotermitidae 

 نمل فيرموسان األبيض تحت األرضي

Formulation  مستحضر، صيغة  

خلــيط مــن المــادة الفعالــة ممزوجــة خــالل التصــنيع (

وتضـــاف المـــواد , مـــع المـــادة الحاملـــة غيـــر الفعالـــة

ـــــة بهـــــدف تحســـــي ـــــداول الحامل ـــــط والت ـــــة الخل ن نوعي

  )للمبيد

Fossorial  حافر، حفار، مهيأ للحفر  

Four spotted buprestid – 
Chaleophorella quadrioculata Redtb. –
Coccinellidae 

 البوبرستيد ذو األربع نقط

Fourbanded leafroller – 
Argyrotaenia quadrifasciana  
(Fernald) – Tortricidae 

 الخطوط األربعة اتألوراق ذلفَّافة ا
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Fourlined plant bug – 
Poecilocapsus lineatus (F.) –  
Miridae 

 الخطوط األربعة اتبقة النبات ذ

Fourspotted tree cricket – 
Oecanthus quadripunctatus 
Beutenmoller – Gryllidae 

 الصرصور الحقلي ذو البقع األربعة

Fourth axillary إبطي رابع  

Fowl louse, shaft louse –  
Menopon gallinae (L.) –  
Mallophaga 

 ةحي، القملة الرمالدجاج رجلأة قمل

Foxella – 
Fleas of gophers, weasels, and  
lynxes – 
Dactylopsyllinae –  
Ceratophyllidae  

  –جنس فوكسيلال 

  –براغيث السناجب األمريكية وابن عرس والَوَشق 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Foxglove aphid – 
Aulacorthum solani (Kaltenbach) – 
Aphididae 

 "القمعية األرجوانية"قّفاز الثعلب " َمن

Francisella tularensis 
(Tularaemia) 

   توالريمية

  )Tularaemiaأنظر (

Frankliniella fusca (Hinds) – 
Tobacco thrips – Thripidae 

 تربس التبغ

Frankliniella insularis Frankle; 
Chaetanaphothrips orchidii F. J.;   
Hercothrips picintus Bagn.; H. 
femoralis O. M. reuter;  Scirtothrips 
signipennis Bagn. – 
Banana thrips – Thripidae 

   تربس الموز

 )أنواع عديدة(

Frankliniella minuta (Moulton);  
F. moultoni Hood; F. occidentalis  
(Perg.) – 
Weed thrips – Thripidae 

 تربس األعشاب
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Frankliniella occidentalis  
(Pergande) – 
Western flower thrips –  
Thripidae 

 تربس األزهار الغربي

Frankliniella tritici (Fitch) – 
Flower thrips – Thripidae 

 تربس األزهار

Frankliniella vaccinii Morgan – 
Blueberry thrips – Thripidae 

 تربس الِعنبّية الزرقاء

Franklinothrips vespiformis  
(D.L. Crawford) – 
Vespiform thrips –  
Aeolothripidae 

  التربس الدبوري

  )له شكل الدبور(

Frass فرث، فتات، فضالت  

فتـــــــات الخشـــــــب النـــــــاتج مـــــــن الحشـــــــرات ثاقبـــــــات (

، أو بـــالمواد البرازيــــة األخشـــاب وهــــو مخـــتلط عــــادة

  ) مادة برازية صلبة تنتجها يرقة حشرية

Free living twisted-winged 
parasites 

   طفيليات النحل والزنابير مطوية األجنحة

 )    Mengeidaeأنظر (

Free water ماء حر 

Free-living معيشة حرة 

Freezing تجمد 

Freezing tolerance  مقاومة التجمد   

الحشــرة حيــة بغــض النظــر عــن تجمــد ســوائل بقــاء (

  )الجسم

Frenal fold ثنية مغلظة 

Frenate  يحمل مشبك شوكي  
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Frenate wing coupling جهاز شبك األجنحة الشوكي 

Frenular bristle شعيرة شبك األجنحة 

Frenulatae رتبـــــة الحشـــــرات حرشـــــفية تحـــــت رتبـــــة تابعـــــة ل

  آلة شبك األجنحة، وذلك حسب األجنحة

Frenulate جنحةألشوكة آلة شبك ا 

Frenulate type لنوع ذو األشواكا  

شــــــــكل الشــــــــبك الشــــــــعري، أو اشــــــــتباك األجنحــــــــة (

، كمـــا فـــي إنـــاث فصـــيلة نوكتيويـــدي مـــن باألشـــواك

  )رتبة الحشرات حرشفية األجنحة

Frenulum  ــاحي، خصــلة الشــبك الشــعرية، شــوكة مشــبك جن

  الفرنيولم

خـــــرج مـــــن قاعـــــدة زائـــــدة شـــــبيهة بالشـــــوكة التـــــي ت(

الجناح الخلفي وتمتد أسفل الجناح األمامي وتعمـل 

ـــــاء الطيـــــران، كمـــــا فـــــي  ـــــى تـــــرابط األجنحـــــة أثن عل

  )الحشرات حرشفية األجنحة

Frequence of genotypes and genes تكرار الفئات العاملية والعوامل الوراثية 

Fresh-water ecology علم بيئة المياه العذبة 

Freshwater habitat موطن مياه عذبة  

Freshwater insects حشرات مياه عذبة  

Frigate bird fly – 
Olfersia spinifera (Leach) – 
Hippoboscidae 

   ذبابة الطيور، ذبابة الِفرقاط

 )طائر بحري يسلب طعام الطيور األخرى(
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Frigida seaweed fly – 
Coelopa frigida (F.) – Coelopidae  

 فريجيدا ذبابة الحشائش

Fringed orchid  aphid – 
Cerataphis orchidearum    
(Westwood) – Aphididae 

  َمّن السَّْحَلبّية الُهدَّابي

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السَّحلبية(

Fringed-winged beetles  الخنافس ذات األجنحة الهدبية  

 )   Clambidaeأنظر (

Fristrum قطع ناقص  

ع الـــرأس أو غيـــر كامـــل كـــالمخروط مجســـم مقطـــو (

 )الناقص والرم والكرة الناقصة

Frit fly – 
Oscinella frit (L.) – Chloropidae 

 ذبابة الزجاج 

Fritillaries – 
Nymphalidae 

  أبو دقيق فريتيلالريس 

 )   Argynninaeأنظر (

Froghoppers or spittlebugs البق الباصق أو  القافزات الضفدعية  

 و Euribiidaeو   Cercopidae أنظر(

Tephritidae  وTrupaneidae و 

Trypaneidae  وTryptidae   ( 

Fronds beetle – 
Julodis fimbriata – Buprestidae 

  خنفساء جريد النخيل

Front أمامجبهة ،  

صليبة أو صفحة الرأس المحاطـة بالـدرز الجبهـي (

والــــــدرز فــــــوق الفمــــــي وتحمــــــل العيينــــــة الوســــــطية 

  )ل بها من الداخل العضالت الشفويةويتص

Front leg رجل أمامية 

Front wing جناح أمامي 
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Frontal bristles شويكات جبهية  

فـــــوق قـــــرن االستشـــــعار بعيـــــدًا عـــــن حافـــــة العـــــين (

 )المركبة، كما في الحشرات ذات الجناحين

Frontal ganglion عقدة جبهية  

عقـــــدة عصـــــبية وســـــطية قبـــــل المـــــخ فـــــي الجهـــــاز (

 )صبي المريئيالع

Frontal ganglion connective روابط عقدة الجبهة 

Frontal lunule صليبة أو صفحة جبهية هاللية  

جــزء هاللــي متقــرن صــغير يقــع فــوق قاعــدة قرنــي (

 )االستشعار، كما في الحشرات ذات الجناحين

Frontal nerve عصب جبهي 

Frontal suture درز جبهي  

طـــرف األمـــامي للـــدرز أحـــد درزيـــن ينشـــآن عنـــد ال(

القمـــي ويمتـــد كـــل منهمـــا فـــي الجهـــة البطنيـــة نحـــو 

ـــــــوق القمـــــــي، كمـــــــا فـــــــي الحشـــــــرات ذات  ـــــــدرز ف ال

  )الجناحين

Frontal vitta  منطقة جبهية جانبية   

بـــين قـــرن االستشـــعار والعيـــون البســـيطة، كمـــا فـــي (

 )الحشرات ذات الجناحين

Fronto-clypeal suture درز جبهي درقي  

يفصــــــل بــــــين الجبهــــــة والدرقــــــة، درز مســــــتعرض (

  )epistomal sutureويعرف أيضًا باسم 

Fronto-genal suture درز جبهي صدغي  

  )درز يفصل بين الجبهة والخد(
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Fronto-orbital bristles شويكات جبهية حجابية   

شــويكات ممتــدة علــى طــول الجبهــة بجانــب العــين (

  ) المركبة، كما في الحشرات ذات الجناحين

Fruit borer ثاقب الثمار  

ـــــة ( ـــــى رتب ـــــات الثمـــــار إل حيـــــث تنتمـــــي معظـــــم ثاقب

الحشـــرات ذات الجنـــاحين وورتبـــة غمديـــة األجنحـــة 

   )ورتبة حرشفية األجنحة

Fruit tree leafroller – 
Archips argyrospila (Walker) – 
Tortricidae 

 أوراق أشجار الفاكهة " الفة"لفافة 

Fruit tree tortrix moth –  
Hedya nubiferana (Haw.) – 
Tortricidae 

 فراشة األشجالر المثمرة

Fruit wasps  دبابير الثمار   

 ) Eurytomidaeأنظر(

Fruiting bodies  أجسام مثمرة  

تركيبـــــات خاصـــــة منتجـــــة بواســـــطة الفطـــــر والتـــــي (

حيـــث يـــتم بهـــا تكـــاثر هـــذه ، تحتـــوي علـــى األبـــواغ

  )الكائنات الحية

Fruittree leafroller – 
Archips argyrospila (Walker) – 
Tortricidae 

 لفَّافة أوراق أشجار الفاكهة

Fruitworm beetles خنافس ديدان الفواكه   

 )    Byturidaeأنظر(

Fruitworms  ديدان الثمار  

 )   Olethreutidaeأنظر (
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Fulgorid planthoppers قافزات النباتات فولجوريد   

 )   Fulgoridaeأنظر (

Fulgoridae (Issidae) – 
Fulgorid planthoppers –  
Fulgoroidea – 
Homoptera –  
Hemiptera 

  –فولجوريدي  فصيلة

   –قافزات النباتات فولجوريد 

   –تحت رتبة   – فوق فصيلة

 رتبة 

Fulgoroidea – 
Auchenorrhyncha –  
Homoptera – 
Hemiptera 

  –فوق فصيلة فولجورويديا 

   –مجموعة 

  رتبة  –تحت رتبة 

Fuller rose beetle – 
Asynonychus godmani Crotch – 
Curculionidae 

ارة أو المخرازية" سوسة"خنفساء   "الورد الَقصَّ

Fume  دخان  

  )حالة بخارية لبعض المواد الفعالة للمبيدات(

Fumigant  مادة تدخين  

الشـــكل البخـــاري أو الغـــازي للمبيـــد الـــذي يســـتخدم (

المنفذة وذلك لمكافحـة اآلفـات لينفذ ضمن األسطح 

التي تسكن التربـة أو اآلفـات المتواجـدة فـي منـاطق 

  )مختلفة أو في أماكن التخزين

Fumigation  عملية التدخين  

عملية مكافحة بعض اآلفات عن طريق تعريضها (

لجو الغاز السام داخل منطقة مغلقـة أو تحـت تربـة 

  )مغطاة بصفائح بالستيكية

Functional hemaphroditism تخنث وظيفي  

حشــرات لهــا صــفات كــل مــن الــذكر واألنثــى عنــد (

  )إجراء التجارب المعملية
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Functional position  وضع وظيفي 

Functional response استجابة فعالة  

حيــــث يســــتخدم مؤشــــر االســــتجابة الفعالــــة لقيــــاس (

 )العالقة بين معدل االفتراس وكثافة العائل

Functional response curve  وظيفيةالستجابة االمنحنى  

Fundella pellucens Zeller – 
Caribbean pod borer –  
Pyralidae 

 حفار القرون الكاريبي

Fungicide  مبيد فطري   

  )مبيد يستخدم لمكافحة الفطريات(

Fungivorous فطرية التغذية   

  )تتغذى على الفطرياتأنواع (

Fungus  فطر  

اليــا فاقــد لمــادة الكلوروفيــل نبــات بــدائي متعــدد الخ(

ـــــون[ مثـــــل العفـــــن والعفـــــن الفطـــــري  ]تغيـــــر فـــــي الل

داء يصــيب الحنطــة فيحيلهــا إلــى [والصــدأ والُســّياج 

ويتـــألف جســـم الفطـــر عـــادة  ]كتلـــة متفحمـــة ســـوداء

مــــــــــن خيــــــــــوط شــــــــــعرية تســــــــــمى بالمايســــــــــيليوم أو 

العصـــــينات والمنتجـــــة مـــــن خـــــالل تبعثـــــر وانتشـــــار 

  )فطريات: الجمع.  األبواغ

Fungus gardens حدائق الفطر  

، تقـــــوم Termitomycesفطريـــــات، مـــــن جـــــنس (

بزراعتهــــا بعــــض األنــــواع اإلفريقيــــة واآلســــيوية مــــن 

  )حشرات النمل األبيض
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Fungus gnat – 
Platyura fultoni Fisher –  
Mycetophilidae 

 هاموش الفطر

Fungus weevils سوس الفطر   

 )   Anthribidaeأنظر (

Fungus-growing ants نمل زارع للفطر  

Furca  شــــوكة، وتــــد مشــــقوق، زائــــدة إســــترنية داخليــــة

   متفرعة

وتــد مشــقوق خــارج مــن األســترنة الصــدرية، وهــي (

مبوال عبـارة عـن زائـدة مـن الحلقـة البطنيـة لو في الكو 

أمـا فـي الحشـرات الراقيـة . تستخدم في القفزالرابعة 

ــــين األســــترنة، جــــزؤه  فهــــي ذراع وســــطي داخلــــي ب

  )عدي مفرد والطرفي مزدوجالقا

Furcaspis biformis (Cockerell) – 
Red orchid scale –  
Diaspididae 

ـــــْحَلبّية القشـــــرية الحمـــــراء المســـــلحة  حشـــــرة السَّ

   "المدرعة"

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السَّحلبية(

Furcasternum أسترنة شوكية  

  )جزء واضح من األسترنة في بعض الحشرات(

Furcula  جهاز قفز مشقوق، زائدة متفرعـة، زائـدة إسـترنية

  )كما في حشرات الذنب القافز( صدرية

Furculum ذنب مشقوق 

Furniture beetle – 
Anobium punctatum (DeGeer) – 
Anobiidae 

 خنفساء األثاث
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Furniture beetle – 
Anthrenus fasiatus Herbst. – 
Dermestidae 

 خنفساء األثاث

Furniture carpet beetle – 
Anthrenus flavipes LeConte – 
Dermestidae 

 خنفساء األثاث، خنفساء سجاد األثاث

Furrow or fold خط انثناء 

Furry rose beetle –  
Ecopimetis (Epicometics)  
squalida Scop. –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد الزغبي

Furuncular myiasis تدويد دملي أو بثري  

تتكــــون فيــــه حالــــة أشــــبه بالــــدمل، كمــــا فــــي ذبابــــة (

Cordylobis anthropophaga أنظــــــــر ،

Myiasis  ( 

Fuscipus syrphid – 
Didea fuscipes Loew –  
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد فوسيبوس

Fusiform مغزلي الشكل، يبرز من كال الجانبين  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

515

G 
Gad flies – 
Oestridae – Diptera 

  ذباب الُنعرة

Galea  خوذة، قلنسوة، جاليا  

الفص الخارجي من الفـك السـفلي المسـاعد، مـزود (

  ) بعضلة تنشأ من الساق

Galertica browni   Blake – 
Peppergrass beetle –  
Chrysomelidae 

 "البقلة الحّريقة"خنفساء الرَّشاد 

Galerucella nymphaeae (L.) – 
Waterlily leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 "التِّْيلوفر" خنفساء أوراق زنبق الماء األبيض 

Galerucinae – 
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة خنافس األوراق جاليروسيني

  فصيلة

Galgulidae  
(Gelastocoridae) – Toad bugs or 
galgulids – Hydrocorizae –  
Heteroptera –  
Hemiptera 

  جالجوليدي  فصيلة

مجموعـــة  –الضـــفدعي  البـــق –) جيالســـتوكوريدي(

–   

 رتبة  –تحت رتبة 

Gall ورم، تورم  

نمــو غيــر طبيعــي ألنســجة النبــات ينشــأ عــن تنبيــه (

  )الَحَلمْ , أ ، غالبًا من الحشرات خارجي

Gall gnats (gall midge) هاموش األورام النباتية   

    )Cecidomyiidaeأنظر (

Gall making مسبب الورم 
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Gall midges –  
Cecidomyiidae –  
Diptera 

  -أو األورام النباتية  التدرن" ذباب" هاموش

 رتبة  – فصيلة

Gall wasps  الزنابير المسببة لألورام النباتية   

 )    Cynipoideaأنظر(

Galleria mellonella (L.) – 
Bee moth, wax moth, or greater  
wax moth –  
Galleriinae –  
Pyralidae 

فراشـــة الشـــمع ، أو فـــراش الشـــمع، فـــراش النحـــل

  –  الكبرى

  فصيلة –تحت فصيلة 

Galleriinae – 
Bee moth or wax moth – 
Pyralidae – Lepidoptera 

 تحت فصيلة فراش النحل أو فراش 

Gall-like scales  الحشرات القشرية شبيهة األورام  

و  Kermesidaeو   Hemicoccidaeأنظـــر(

Kermidae    ( 

Gallmaking maple borer – 
Xylotrechus aceris Fisher – 
Cerambycidae 

 حفار اإلسفندان صانع التدرنات

Gambian mosquito – 
Anopheles gambiae – 
Culicidae 

 الغامبية بعوضة األنوفيلس

Gametocyes خاليا مشيجية  

  )اسليةتسمية تطلق على أي خلية تن(

Gametogony تناسل مشيجي  

Ganglion  
(pl. Ganglia) 

  عقدة عصبية

تضخم عقدي فـي العصـب يحتـوي علـى كتلـة مـن (

 )الخاليا العصبية المنظمة
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Ganglion cells خاليا عقدية  

Ganglionic center مركز عقدي 

Ganonema americanum (Walker) – 
Calamoceratidae  

 –شــــعرية األجنحــــة  أحــــد أنــــواع ذبــــاب كــــاديس

   فصيلة

Garden fleahopper – 
Halticus bractatus (Say) –  
Miridae 

 نطاط الحدائق البرغوثي

Garden fruit moth – 
Ptycholoma peritana (Clem.) – 
Tortricidae 

 فراشة ثمار الحديقة

Garden millipede – 
Oxidus gracilis Koch – 
Paradoxomatidae 

  ألفية األرجل الصدئية دودة الحدائق

Garden springtail – 
Bourletiella hortensis (Fitch) – 
Bourletiellidae 

  حشرة الحدائق ذات الذنب القافز

Garden symphylan – 
Scutigerella immaculata (Newport) – 
Scutigeridae 

 سيمفيال الحدائق

Garden webworm – 
Achyra rantalis (Guenée) –  
Pyralidae 

الغازلــــــــــة أو "دودة ورق الحــــــــــدائق الناســــــــــجة 

 "العنكبوتية

Gargaphia solani Heidemann – 
Eggplant lace bug –  
Tingidae 

 بقة الباذنجان المزركشة، نمر الباذنجان

Gargaphia tiliae (Walsh) – 
Basswood lace bug –  
Tingidae 

 بقـة الزيزفــون األمريكــي المزركشـة، نمــر الزيتــون

 األمريكي

Gastatory organ عضو التذوق 
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Gaster خلف خصر  

الجـــزء األقصـــى أو البعيـــد مـــن الـــبطن، عـــادة مـــا (

يكــون كرويــًا، كمــا فــي الحشــرات غشــائية األجنحــة 

  )مثل النمل

Gasterophilidae  
(Gastrophilidae; rare family) – 
Horse bot flies –  
Muscoidea –  
Diptera 

  يدي جاستيروفيل فصيلة

يرقاتهــا طفيليــات  - جاســتروفيليدي، فصــيلة نــادرة(

) داخلية في الفقاريات، وتسـبب التدويـد فـي الماشـية

فـوق  –أو نغـف الخيـل  ذباب نغـف معـدة الخيـل –

  رتبة – فصيلة

Gasterophilinae – 
Oerstridae 

  تحت فصيلة الذباب جاستيروفيليني

Gasterophilus haemorrhoidalis (L.) –
Nose bot fly –  
Oestridae 

   ذبابة نغف األنف

  )على الخيل وحمير الوحش(

Gasterophilus intestinalis (DeGeer) –
Horse bot fly – Oestridae 

  ذبابة نغف الخيل 

Gasterophilus nasalis (L.) – 
Throat bot fly – Oestridae 

  على الخيولذبابة نغف الحنجرة 

Gasteruptiidae  
(Gasteruptionidae) – 
Gasteruptiids – Evanioidea – 
Hymenoptera 

  فصيلة جاستيروبتييدي 

حشــــــــرات الجاســــــــتيروبتييد  –) جاســــــــتيروبتيونيدي(

 رتبة  –فوق فصيلة  –غشائية األجنحة الطفيلية 

Gasteruptiids 
 

حشرات الجاستيروبتييد غشائية األجنحة الطفيلية 

و   Gasteruptiidaeأنظـــــــــــــــــــــر(

Gasteruptionidae(     

Gasteruptionidae  
(Gasteruptiidae) – 
Gasteruptiids – Evanioidea – 
Hymenoptera 

  فصيلة جاستيروبتيونيدي 

حشـــــــــــرات الجاســـــــــــتيروبتييد  –) جاســـــــــــتيروبتييدي(

  رتبة –فوق فصيلة  –غشائية األجنحة الطفيلية 
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Gastric coeca أنبوب أعوري، ردب معوي  

عــي األوســط أو معــدة تتصــل بــالجزء الرابــع مــن الم(

 )الحشرات نصفية األجنحة غير المتجانسة

Gastropoda (Pulmonata) – 
Snails and slugs –  
Mollusca  

  –) بولموناتا(طائفة بطنية القدم 

  شعبة  –القواقع والبزاقات 

Gastrula الكاسترولة، الطبقة الجنينية 

Gastrulation  الطبقات الجنينيةعملية تكوين 

Gelastocoridae  
(Galgulidae) – 
Toad bugs or gelastocorids – 
Hydrocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  جيالستوكوريدي  فصيلة

   –الضفدعي  البق –) جالجيوليدي(

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Gelastocoris oculatus (F.) – 
Toad bug – Gelastocoridae 

 ضفدع الطين، بقة الُعْلُجومْ 

Gelechidae –  
Gelechiid moths –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

  –فصيلة الجيليجييد 

   –فراشات الجيليجييد 

  رتبة  –فوق فصيلة فراشات الجيليكويديا 

Gelechiidae – 
Gelechioidea – Ditrysia –  
Lepidoptera 

   –فصيلة فراشات جيليكيويديا 

 تبةر  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Gelechioidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة حشرات الجيليكيويديا 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Gena  
(pl. Genae) 

  خد، وجنة

الجزء الخلفي من الرأس الذي يوجـد بجـوار وأسـفل (

  )العين المركبة بين الدرزين الجبهي والمؤخري
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Genal comb مشط وجني أو خدِّي  

حافـــة البطنيـــة صـــف مـــن األشـــواك القويـــة علـــى ال(

  )األمامية للرأس، كما في البراغيث

Genal suture درز صدغي  

Gene جين مورث  

العامــــــــــل الــــــــــوراثي األول وهــــــــــو أصــــــــــغر وحــــــــــدة (

 )فيزيولوجية

General equilibrium position مستوى التوازن العامحالة االتزان العامة ،  

متوســط مســتوى التعــداد التــي تتذبــذب حولــه كثافــة (

الل فتــــرة زمنيــــة، تحــــت تــــأثير العوامــــل العشــــيرة خــــ

، ويقـع الحــد ومنهــا األعـداء الحيويــة البيئيـة المتغيـرة

االقتصادي الحرج بين حالة التـوازن العـام ومسـتوى 

 )الضرر االقتصادي لآلفة

General physiology عاموظائف العلم ال 

General predators مفترسات عامة  

  )الفرائس مفترسات تتغذى بعدد أكبر من أنواع(

General use pesticide   مبيد استخدام عام  

مبيــد مصــمم لالســتخدام عــن طريــق عامــة النــاس (

وتعتبـــــــر . وكـــــــذلك للعمـــــــال ذوي الخبـــــــرة والشـــــــهادة

المبيــدات ذات االســتخدام العــام مــن المبيــدات ذات 

  )األضرار الضئيلة

Generation جيل  

ـــــد ( ـــــى البيضـــــة عن ـــــة مـــــن البيضـــــة إل ـــــرة الزمني الفت

 )راتالحش
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Generation time مدة الجيل  

المـــدة التـــي يســـتغرقها نمـــو الحشـــرة وتطورهـــا مـــن (

وقـــت وضـــع البـــيض حتـــى طـــور الحشـــرة المكتملـــة 

  )النمو

Generator potential مولد الجهد  

Generic name  جنسالاسم  

Generic pesticide   مبيد عام غير مصون  

مبيــــد غيــــر مصــــون مــــن طريــــق التســــجيل وبــــراءة (

ختــــــراع واالكتشــــــاف وهــــــو المبيــــــد الــــــذي يمكــــــن اال

  )تصنيعه من قبل شركات مختلفة وعديدة

Genetial segments حلقات تناسلية  

تمثـــل الحلقـــات البطنيـــة الثامنـــة والتاســـعة وتحمـــل (

كل منها زوجًا من الزوائـد تعـرف باألقـدام التناسـلية 

gonopods( 

Genetic وراثي 

Genetic control ةوراثي مكافحة  

اســــتخدام أي مــــن الظــــروف أو المعــــامالت التــــي (

يمكــن بهــا اإلقــالل مــن المقــدرة التناســلية للتكوينــات 

الضـــــارة، وذلـــــك بإحـــــداث تغييـــــر أو اســـــتبدال فـــــي 

 )المادة الوراثية

Genetic diversity تباين وراثي  

تباين في قـدرة الكائنـات الحيـة النافعـة، مفتـرس أو (

ـــــأقلم با ـــــى الت ـــــل أو مســـــبب مرضـــــي، عل ـــــة طفي لبيئ

  )الجديدة
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Genetic drift انجراف وراثي  

 insectتغيـــر وراثـــي فـــي المجموعـــة الحشـــرية (

population( 

Genetic factors   في مقاومة المبيد(عوامل وراثية (  

عوامــــل وراثيــــة يســــتخدمها الكــــائن الحــــي لمقاومــــة (

ــــــد ــــــد تشــــــتمل هــــــذه العوامــــــل علــــــى , فعــــــل المبي وق

ــــاة وعوامــــل ســــلوكيات معينــــة وتوقيــــت أطــــوار الح ي

  )فيزيولوجية للجسمو جسدية وميكانيكية 

Genetic improvement تحسين وراثي  

استغالل التركيـب الـوراثي لكـائن نـافع فـي مكافحـة (

  )آفة وذلك من خالل فاعليتها وراثياً 

Genetic of susceptibility of mosquito 
to infection 

  استعداد وراثي في البعوض لإلصابة

Genetic type نموذج الجنس  

مـــن أنـــواع الجـــنس يعـــرف بـــالنوع النمطـــي أو  نـــوع(

 )لهذا الجنس typic speciesالنموذجي 

Genetic variability تباين أو اختالف وراثي  

اختالف في التركيـب الـوراثي لألفـراد فـي العشـيرة، (

د علـى التكيـف وٕاليه يرجع التفـاوت فـي قابليـة األفـرا

  )في البيئة المتغيرة

Geniculate مرفقي، قرن استشعار مرفقي 

Genista caterpillar – 
Uresiphita reversalis (Guenee) – 
Pyralidae 

 جينيستا "يسروع" أبو دقيق
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Genital chamber حجرة أو غرفة تناسلية  

هـي التجويـف المنـبعج خلـف أو : في ذكـر الحشـرة(

قبل األسترنة التاسعة ويحتوي على عضـو التلقـيح، 

نثــــى فتمثــــل التجويــــف المنــــبعج خلــــف أمــــا فــــي األ

األســــترنة البطنيــــة الثامنــــة والمحتــــوي علــــى الفتحــــة 

يـــة وغالبـــًا مـــا يتحـــول و التناســـلية وفتحـــة القابلـــة المن

  ) إلى المهبل أو الرحم

Genital duct قناة تناسلية 

Genital ridge نتوء تناسلي 

Genital segment حلقة تناسلية  

  )  9و  8يوجد حلقتان بطنيتان (

Genitalia  زائـــدة تناســـلية، عضـــو تناســـلي خـــارجي، عضـــو

  سفاد خارجي 

ــــــــى مجموعــــــــة األعضــــــــاء التناســــــــلية ( تشــــــــتمل عل

  )والتراكيب الملحقة به

Genome جينوم  

عبارة شاملة لكـل الجينـات الموجـودة فـي مجموعـة (

  )أحادي الصبغيات، من الكروموزومات"واحدة 

Genotype  محتوى وراثي  

ى الوراثي بالعوامل البيئية التـي يجـد يصاغ المحتو (

الفـــــرد نفســـــه فيهـــــا، ويتحـــــدد المحتـــــوى للفـــــرد عنـــــد 

  )اندماج مشيجي األبوين

Genotypical response استجابة وراثية 
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Genovertical plate  صفحة وجنية رأسية  

مســاحة علــى الــرأس فــوق قــرن االستشــعار بجانــب (

  )ينالعين المركبة، كما في الحشرات ذات الجناح

Genus  
(pl. Genera) 

  جنس

ألنـــواع مرتبـــة تصـــنيفية تضـــم نوعـــًا أو أكثـــر مـــن ا(

ســـــم ثنـــــائي أو االمتقاربـــــة، وهـــــو االســـــم األول فـــــي 

  )ثالثي علمي

Geocoris bullatus (Say) – 
Large bigeyed bug –  
Lygaeidae 

 البقة الكبيرة ذو العيون الكبيرة

Geocoris pallens Stal – 
Western bigeyed bug –  
Lygaeidae 

 البقة الغربية ذو العيون الكبيرة

Geocorizae  
(Gymnocerata in part) – 
Terrestrial bugs –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

  مجموعة جيوكوريدي 

تعتبــر تحــت رتبــة عنــدما .  جــزء مــن جيمنوســيراتا(

، ولكـــن تعتبـــر Hemipteraتصـــنف ضـــمن رتبـــة  

ة عنـــدما تصـــنف مجموعـــة أعلـــى مـــن فـــوق الفصـــيل

  - )Heteropteraضمن تحت رتبة 

   رتبة –تحت رتبة  –البق البري 

Geographic variation تنوع جغرافي 

Geographical character جغرافية ةصف  

حيــث يقســم علمــاء الجغرافيــا األحيائيــة العــالم إلــى (

مناطق وأقسام حسب محتواها من الكائنـات الحيـة، 

د األنواع عديـدة الـنمط وتفيد هذه الصفات في تحدي

  )وفي تصنيف المراتب العليا
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Geographical factor عامل جغرافي  

وتشــمل الموانــع الطبيعيــة مثــل الجبــال والصــحارى (

الشاسـعة، التـي تحـد مـن انتشـار الحشـرات وانتقالهـا 

 )من منطقة إلى أخرى

Geographical race ساللة جغرافية 

Geoica urticularius Pass; Pemphigu  
Derbesi Licht. –  
Pistachio leaf aphid –  
Aphididae 

 َمّن أوراق الفستق الحلبي

Geometrid moths and measuring 
worms 

  الجيومترات والديدان القيَّاسة 

 )    Geometridaeأنظر(

Geometridae –  
Loopers or Geometrid moths, and 
measuring worms – 
Geometroidea – Lepidoptera 

  –جيومتريدي  فصيلة

  –الجيومترات والديدان القيَّاسة 

  رتبة – فوق فصيلة

Geometrids noctuids القياسية الفراشات الليلية  

Geometroidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة جيومترويديا أو الديدان القيَّاسة 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Geomyzid flies د ذباب الجيومايزي  

 )    Geomyzidaeأنظر(

Geomyzidae  
(Opomyzidae; rare family) – 
Geomyzid flies – Acalyptratae – 
Diptera 

  جيومايزيد  فصيلة

  –) أوبومايزيدي، فصيلة نادرة(

  تبةر  –قطاع  –ذباب الجيومايزيد 

Geophilidae – 
Geophilomorpha  

   –فصيلة جيوفيليدي ذوات المائة رجل القوقعية 

 رتبة
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Geophilomorpha – 
Snail centipedes –  
Chilopoda 

  –جيوفيلومورفا  رتبة

 طائفة -ذوات المائة رجل القوقعية 

Georyssidae – 
Minute mud-loving beetles – 
Polyphaga – Coleoptera 

  –جيوريسيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –خنافس الطين الدقيقة 

Geotaxis رضياء جاذبي أحانت 

Geotomus pygmaeus (Dallas) – 
Oceanic burrower bug –  
Cydnidae 

 البقة الحافرة المحيطية

Geotropism انتحاء نحو جاذبية الثقل  

حيـــث تتجـــه بعـــض الحشـــرات إلـــى األعلـــى فيقـــال (

عنهــا أنهــا ذات انتحــاء ســالب نحــو جاذبيــة الثقــل، 

ــــــــبعض  ــــــــل نطاطــــــــات األوراق، بينمــــــــا يكــــــــون ل مث

خـــرى انتحـــاء موجـــب وذلـــك باتجاههـــا الحشـــرات األ

ـــــة الســـــلكية  ـــــل الحشـــــرات الديداني نحـــــو األرض، مث

  )والتي تعيش في التربة

Geotrupidae  
(Scarabaeidae in part) – 
Earth-boring dung beetles – 
Scarabaeioidea – Coleoptera 

  جيوتروبيدي  فصيلة

  –خنافس الروث  –) جزء من سكارابيدي(

  ةرتب – فوق فصيلة

Geotrupinae – 
Earth-boring beetles –  
Scarabaeidae   

    –تحت فصيلة جيوتروبيني 

  فصيلة -خنافس حافرة األرض 

Germ band شريط جنيني 

Germ cells خاليا جنسية  

 )خاليا التناسل عند تمام تكوينها(

Germ layer طبقة جنينية  
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German and wood cockroaches ية وصراصير الخشبالصراصير األلمان   

 )   Blattellidaeأنظر (

German cockroach – 
Blattella germanica  (L.) – 
Blattellidae 

 الصرصور األلماني

German yellowjacket – 
Paravespula germanica (L.) – 
Vespidae 

 الدبور األصفر األلماني

Germarium منطقة جرثومية، منطقة مولدة طرفية  

يـــــة لألنبوبـــــة المبيضـــــية أو الخصـــــوية حجـــــرة طرف(

وتحتـوي علـى البويضــة األوليـة أو الحيـوات المنــوي 

 )األولي

Germarium region منطقة جرثومية 

Gerridae  
(Hydrobatidae) – Water striders – 
Amphibicorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  جيريدي  فصيلة

  –ة مجموع –متزحلقات الماء  –) هايدروباتيدي(

  رتبة –تحت رتبة 

Gerydinae – 
Harvesters – Lycaenidae –  
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة جيريديني 

  رتبة - فصيلة –الحاصدات 

Geshna cannalis (Quaintance) – 
Lesser canna leafroller – 
Pyralidae 

  لفافة أوراق الَقّنا الصغرى 

 )عشب أستوائي مزهر عريض األوراق: الَقّنا(

Ghost moths and swifts  فراشـــــــات الشـــــــبح و المســـــــرعات أو الفراشـــــــات

  السريعة 

 )   Hepialidaeأنظر (

Giant african snail – 
Achatina fulica Bowdich –  
Achatinidae 

 الحلزون األفريقي الضخم
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Giant axons األلياف أو المحاور العصبية الضخمة 

Giant bark aphid – 
Longistigma caryae (Harris) – 
Aphididae 

 "الضخم"َمّن القلف العمالق 

Giant coccids and ground pearls –
Margarodidae (Monophlebidae) –  
Coccoidea – Homoptera – Hemiptera 

  –وآللىء األرض  الحشرات القشرية الماردة

  رتبة  -تحت رتبة  –فوق فصيلة  - فصيلة

Giant cockroaches 
 

  ير العمالقة الصراص

 )   Blaberidaeأنظر (

Giant grasshopper – 
Brachystola magna (Girard),  
Romalea microptera  (Beauvais) – 
Cyrtacanthacridinae – Acrididae 

 النطاط الخامل الكبير

Giant grasshopper – 
Romalea microptera (Beauvais) – 
Cyrtacanthacridinae – Acrididae 

 لنطاط الخامل الكبيرا

Giant Hawaiian dragonfly – 
Anax strenuus Hagen – Aeschnidae 

  رعاشة هوايي العمالقة

Giant lacewings  سبكية األجنحة الكبيرة  

 ) Polystoechotidaeأنظر(

Giant mealybug, date palm giant 
mealy bug – 
Pseudaspidoproctus hypheniacus 
Hall – Margarodidae 

 البق الدقيقي العمالق

Giant silkworms and royal moths  فراشات دودة الحرير الضخمة والفراشات  الملكية 

 )Saturniidaeأنظر (

Giant skippers  القافزات الضخمة  

 )   Megathymidaeأنظر (
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Giant stag beetle – 
Lucanus elaphus  F. –  
Lucanidae 

  الضخمة  "األّيل"خنفساء الوعل 

ضرب من الخنافس لذكوره فّكان طويالن شـبيهان (

  )بقرن األّيل أو الوعل

Giant stoneflies  ذباب األحجار الكبير  

 )Pteronarcidaeأنظر (

Giant water bug – 
Lethocerus americanus (Leidy) – 
Belostomatidae 

 بقة الماء الضخمة

Giffard whitefly – 
Bemisia giffardi (Kotinsky) – 
Aleyrodidae 

 البيضاء" جيفارد"ذبابة 

Gignatodax – 
Simuliidae – Diptera  

  جنس الذباب األسود جيجانتودوكس 

Gill خيشوم، غلصمة  

نغماد أو امتداد خارجي تنفسـي مـن جـدار الجسـم إ(

  )أو المعي الخلفي في حيوان مائي

Gilpinia hercyniae (Hartig) – 
European spruce sawfly – 
Siprionidae 

الغشائي األوروبي " البيسية"دبور التنوب الفضي 

Ginger maggot – 
Eumerus figurans Walker – 
Syrphidae 

 ذبابة الزنجبيل

Ginglymus تجويف حلقي، تجويف في الفك العلوي 

Giraffdae فصيلة الزرافيات  

Gizzard = Proventriculus قانصة 

Glabrous أملس  
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Gladiolus thrips – 
Thrips simplex (Morison) –  
Thripidae 

 "سيف الغراب"تربس الَدَلُبوث 

Gland غدة  

  )ة داخل الحشرةئيايعضو مفرز لمركبات كيم(

Gland cell  ّةخلية غدي 

Glandular acini عناقيد غدية  

مجـاميع مـن العناقيـد الغديـة تكـون فصـوص الغـدد (

 )اللعابية في الحشرات

Glaphyrinae – 
Scarabaeidae   

    –تحت فصيلة الجعال  جالفيريني 

  فصيلة

Glassy cutworm – 
Apamea devastator (Brace) – 
Noctuidae 

 الكامدة أو الزجاجية" القاطعة"الدودة القارضة 

Glial cells  خاليــــا الغــــراء العصــــبي، خاليــــا غليــــال، الخاليــــا

  الواقية

Glial element مركب غرائي  

Gliricola porcelli (Schrank) – 
Slender guineapig louse – 
Gyropidae 

 النحيف" الخنزير الهندي"قمل خنزير غينيا 

Globose scale – 
Sphaerolecanium prunastri  
(Boyer de Fonscolombe) –  
Coccidae 

 الكروّية حشرة القشرية الرخوةال

Globose, Globular كروي  

Globular actin  كتين الكروياأل 
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Globular spider beetle – 
Trigonogenius globulum Solier – 
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية الكروية

Globular, globose كروي  

Glomerida – 
Pill millipedes –  
Diplopoda 

  جلوميريدا  رتبة

 طائفة –ذوات األلف رجل

Gloomy scale – 
Melanaspis tenebricosa (Comstock) – 
Diaspididae 

 "  الكئيبة"الحشرة القشرية المدرعة المظلمة 

Glossa  
(pl. Glossae) 

  لسين، جلوسا 

ــــزوج الوســــطي مــــن الفصــــوص اللســــانية للشــــفة ( ال

الســفلى، كــل منهــا مــزود بعضــلة تنشــأ مــن صــفيحة 

  )مقدم الذقن

Glossina-borne trypanosomiases أمراض المثقبيات المنقولة بجلوسينا  

حيــث تعتمــد عمليــة انتقــال المثقبيــات اللعابيــة إلــى (

اإلنســــان والمواشـــــي علــــى العائـــــل المخــــزن وأنـــــواع 

وحينما يتطـابق .  الذباب جلوسينا التي تشترك فيها

وجود العائل المخزن وذبـاب التسـي تسـي فـي نفـس 

المـــــوطن فـــــإن تفاعلهمـــــا يتـــــأثر بأفضـــــليات تغذيـــــة 

 ) الذبابة

Glossinidae – 
Tsetse flies – 
Diptera 

  –فصيلة جلوسينيدي 

 ذبـاب ناقـل حيـوي للمثقبيـات (ذبـاب التسـي تسـي 

Trypanosomes   الممرضـــــة، والتـــــي تســـــبب

ـــــــــات  ـــــــــوم فـــــــــي اإلنســـــــــان، وداء المثقبي مـــــــــرض الن

Trypanosomiasis مثــــــــــــل فــــــــــــي الحيوانــــــــــــات ،

المثقبيــــــة البروســــــية والمثقبيــــــة الغامبيــــــة والمثقبيــــــة 

 رتبة – )الروديسية
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Glossonotus crataegi (Fitch) – 
Quince treehopper –  
Membracidae 

 نطاط أشجار السفرجل

Glossosoma intermedium   
(Kalpalek) – 
Rhyacophilidae – 

  فصيلة –أحد أنواع ذباب كاديس شعري األجنحة 

Gloveri scale – 
Lepidosaphes gloveri (Packard) – 
Diaspididae 

 ةحشرة غلوفيري القشرية المدرع

Glow-worms  خنافس الديدان البراقة  

 ) Phengodidaeأنظر(

Glucosidases أنزيمات محللة للسكريات 

Glycobius speciosus (Say) – 
Sugar maple borer –  
Cerambycidae 

 حفار نبات َقْيَقب السكر

Glycogen جليكوجين  

تســــتطيع الخاليــــا الحيوانيــــة تخــــزين الكربوهيــــدرات (

  ")عديد الجلوكوز"جين في شكل جليكو 

Glycoprotein جليكوبروتين، بروتين مخاطي  

مركـــــب هـــــام بالســـــيتوبالزم يتكـــــون مـــــن البـــــروتين (

  )والمواد عديدة التسكر

Glyphidteridid moths  فراشات الجاليفيبتيريجيد  

    )Glyphipterigidaeأنظر(

Glyphipterigidae  
(Glyphipterygidae) – 
Glyphidteridid moths – 
Copromorphoidea –  
Lepidoptera 

  جاليفيبتيريجيدي  فصيلة

  –فراشات الجاليفيبتيريجيد  –) جاليفيبتيرجيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة
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Glyptoscelis squamulata Critch – 
Grape bud beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء براعم العنب

Glyptotermitinae – 
Kalotermitidae – Afontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض جليبتوترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة 

Gnat هاموش أو بعوض 

Gnat bugs or unique-headed bugs  البق البعوضي أو البق فريد الرأس  

  Enicocephalidaeأنظـــــــــــــــــــــر(

  )   Henicocephalidaeو

Gnathocephalon منطقة رأسية خلفية 

Gnathochilarium  شفة فكية  

مـــــن أجـــــزاء الفـــــم يشـــــبه الصـــــفحة ويمثـــــل تركيـــــب (

الفكــين المســاعدين والشــفة الســفلى ملتحمــة بعضــها 

 )ببعض

Gnathosoma  الجسم الفمي في األكاروسات  

وتســـــمى أيضـــــًا بـــــالرأس الكـــــاذب ألنهـــــا ال تحمـــــل (

العيــــون كمــــا فــــي الحشــــرات، وتتكــــون مــــن الســــطح 

البطنــــــي للــــــثالث حلقــــــات األماميــــــة مــــــن الجســــــم، 

 )cheliceraeلفكوك الملقطية وتحمل زوجًا من ا

Gnatocerus comutus (F.) – 
Broadhorned flour beetle – 
Tenebrionidae 

 عريضة القرون" الدقيق"خنفساء الطحين 

Gnatocerus maxillosus (F.) – 
Slenderhorned flour beetle – 
Tenebrionidae 

 قصيرة القرون" الدقيق"خنفساء الطحين 

Gnophothrips fuscus (Morgan) – 
Slash pine flower thrips – 
Phlaeothripidae 

 تربس أزهار صنوبر األراضي السبخة المنخفضة
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Gnorimoschema operculata (Zell.) – 
Potato tuber moth –  
Gelechiidae 

 فراشة درنات البطاطا

Goal fever  حمى السجن  

  )اسم للتيفوس في إنجلترا(

Goat biting louse – 
Bovicola caprae (Gurlt) – 
Trichodectidae 

 قمل الماعز القارض

Goat moth – 
Cossus cossus L. (Trypanus) – 
Cossidae 

 حفار ساق الصفصاف، قارضة الخشب

Goat sucking louse – 
Linognathus stenopsis (Burmeister) – 
Linognathidae 

 قمل الماعز الماص

Goblet cells يةخاليا كأس 

Goera calcarata Banks  – 
Goeridae  

 –أحــــد أنــــواع ذبــــاب كــــاديس شــــعرية األجنحــــة 

  فصيلة 

Goeridae – 
Stream caddisflies –  
Trichoptera 

  –جوريدي  فصيلة

 رتبة -كاديس الجداول شعرية األجنحة 

Goerita – 
Goeridae  

   –جنس ذباب كاديس شعرية األجنحة جوريتا 

   فصيلة

Goes tesselatus (Haldeman) – 
Oak sapling borer –  
Cerambycidae 

 حفار شجيرات السنديان

Goes tigrinus (De Geer) – 
White oak borer –  
Cerambycidae 

 حفار السنديان األبيض
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Golden buprestid – 
Buprestis aurutenta L. – 
Buprestidae 

 البوبرستيد الذهبي

Golden cricket wasp – 
Liris aurulentus (F.) – 
Sphecidae 

  الدبور الحقلي الذهبي

Golden oak scale – 
Asterolecanium variolosum 
(Ratzeburg) –  
Asterolecaniidae 

 حشرة السنديان القشرية الذهبية

Golden paper wasp, date wasp – 
Polistes fuscatus aurifer Saussure – 
Vespidae 

 الذهبي، دبور البلح الورق" دبور"دبور 

Golden spider beetle – 
Niptus hololeucus (Faidermann) – 
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية الذهبية

Golden tortoise beetle – 
Metriona bicolor (F.) –  
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفية الذهبية

Goldeneyed lacewing – 
Chrysopa oculata Say –  
Chrysopidae 

 أسد المّن ذو العيون الذهبية

Goldenglow aphid – 
Dactynotus rudbeckiae (Fitch) – 
Aphididae 

 المّن الذهبي 

Golgi apparatus, Golgi complex  ولجيججهاز  

يوجـــــد فـــــي جميـــــع أنـــــواع الخاليـــــا ويتركـــــب ممـــــن (

ــــــــــة  ــــــــــر المحبب مجموعــــــــــة مــــــــــن الحويصــــــــــالت غي

از بفــــــص والحويصــــــالت الصــــــغيرة، ويهــــــتم الجهــــــ

نتــاج البروتينــي الغنــي والمــرتبط بالشــبكة إلوتركيــز ا

  )اإلندوبالزمية الخشنة
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Golubatzy fly – 
Simulium columbaschense – 
Simulidae  

  ذبابة الجوليوباتز السوداء 

  ) تسبب موت الماشية(

Gomphidae – 
Clubtaila –  
Aeshnoidea –  
Odonata 

  -جومفيدي فصيلة

   –ذيول المنتفخة الرعاشات ذات ال

  رتبة -فوق فصيلة 

Gonadotrophic هرمون منبه للغدة الجنسية 

Gonads األعضاء التناسلية 

Gonapophysis  نتوء تناسلي، زائدة منسلية، عضو زوجي  

زائــدة وســطية للزائــدة الجنســية منهــا يتكــون عضــو (

التلقيح في الذكر، وهي الصـمامات األولـى والثانيـة 

  )آللة وضع البيض في األنثى

Goniocotes gallinae (De Geer) – 
Fluff louse –  
Philopteridae 

 قمل الزغب، قمل الريش أو الفرو أو الصوف

Gonioctena americana (Schaeffer) – 
American aspen beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الحور األمريكي

Goniodes dissimilis Denny – 
Brown chicken  louse –  
Philopteridae 

 قمل الدجاج البني

Goniodes gigas (Taschenberg) – 
Large chicken louse –  
Philopteridae 

 قمل الدجاج الكبير

Goniodes numidae Mjberg – 
Guinea feather louse –  
Philopteridae 

 "الغيني"قمل الجلد أو الريش الحبشي 

Gonocoxite حريقفة تناسلية  
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Gonopod  قدم التناسلية، زائدة تناسلية خارجية  

أرجل متحـورة تكـون جـزءًا مـن األعضـاء التناسـلية (

  )الخارجية

Gonopore فتحة تناسلية خارجية  

فـــة فـــي الـــذكور، أو قنـــاة فتحـــة خارجيـــة للقنـــاة القاذ(

  )المبيض في اإلناث

Gonostylus عقلة القضيب الطرفية  

العقلــــة الطرفيــــة مــــن القطعتــــين الجــــانبيتين اللتــــان (

  )تكونان غالف القضيب

Gonotrophic concordance توافق مبيضي تغذوي  

حيـــث يظهـــر بعـــوض األنـــوفليس ويـــتم فيهـــا تبـــادل (

أخــــــذ التغذيــــــة الدمويــــــة ووضــــــع البــــــيض، ويــــــؤدي 

وجبــات دم مضــاعفة فــي بدايــة حيــاة البعوضــة إلــى 

ازديـــــاد فـــــرص إصـــــابتها بـــــالبالزموديوم فـــــي عمـــــر 

  ) مبكر، ويتطلب النمو المبيضي وجبة دم

Gonotrophic cycle الدورة الغذائية المبيضية  

حيـــــث تبـــــدأ الـــــدورة بوجبـــــة دم مـــــن قبـــــل بعـــــوض (

األنـــوفيليس، وبينمـــا تهضـــم هـــذه ينمـــو المبيضـــين، 

ك إلـــى مرحلـــة تكـــون فيهـــا وجبـــة الـــدم قـــد ويقـــود ذلـــ

أنظــــر  –اكتمــــل هضــــمها والبــــيض جــــاهز للوضــــع 

Gonotrophic concordance (  

Gonotrophic dissociation التناسلي التوقف 

Goose body louse – 
Trinoton anserinum (F.) – 
Menoponidae 

 قمل جسم األوز
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Gooseberry fruitworm – 
Zophodia convolutella (Hubner) – 
Pyralidae 

يباس، عنب الثعلب"دودة ثمار الِكْشِمش   "الرِّ

Gooseberry witchbroom aphid, 
currant bush witchbroom  
aphid – 
Kakimia houghtonensis (Troop) – 
Aphididae 

يبــاس، عنــب " َمــّن مكنســة الســاحرة، الِكْشــِمش الرِّ

  الشاِئك  "الثعلب

 )عنب ال نوى له(

Gopher  َغْوفر  

  )سنجاب أمريكي(

Gorse seed weevil – 
Apion ulicis (Furster) –  
Curculionidae 

 "الرََّتم، الَوزَّال"سوسة بذور نبات الَجْوَلْق 

Goryfini – 
Cicada-killers and others – 
Nyssoninae –  
Sphecidae – 

  –قبيلة جوريفيني 

  صيلةف – فصيلةتحت  –الزنابير القاتلة للسيكادا 

Gossyparia spuria (Modeer) – 
European elm scale – 
Eriococcidae 

 القشرية األوروبية" شجرة البق"حشرة الدردار 

Gracillariidae 
(Gracilariidae, Lithocolletidae; 
including Phyllocnistidae) 
Leaf blotch miners –  
Tineoidea – 
Lepidoptera 

  – وراقاأل " ات أنفاقصانع" حفارات فصيلة

جراســــــــــــــيالريدي، اليثوكولليتيــــــــــــــدي، وتتضــــــــــــــمن (

  –) فيللوكنيستيدي

 –فوق فصيلة  –أنفاق األوراق " فراشات"صانعات 

  رتبة

Gradate veins سلسلة من العروق المستعرضة العابرة  

  )كل منها يوجد قبل أو بعد اآلخر(

Gradual تدريجي 
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Grain thrips, wheat thrips, oat 
thrips, corn thrips –  
Limothrips cerealium (Haliday) – 
Thripidae 

، تــربس الشــوفان، الحبــوب، تــربس تــربس القمــح

 تربس الذرة

Graminella nigrifrons (Forbes) – 
Blackfaced leafhopper – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الوجه األسود

Graminella sonora (Ball) – 
Lesser lawn leafhopper – 
Cicadellidae 

 نطاط المروج الصغير

Granary weevil – 
Sitophilus granarius (L.) (= Caudra 
granaria L.) –  
Curculionidae 

 سوسة المخزن، أو الحبوب سوسة القمح

Granular cells خاليا الدم الحبيبية  

، plasmatocytesتنشأ من خاليا الدم االنتقالية (

باحتوائــــــــه علــــــــى حبيبــــــــات ويتميــــــــز ســــــــيتوبالزمها 

حامضية كبيرة الحجم مـن سـكريات مركبـة، وتعمـل 

 )أيضًا كخاليا ملتهمة

Granular haeomocytes خاليا دم محببة  

Granular leucocyte كرة بيضاء محببة السيتوبالزم 

Granular processes زوائد حبيبية 

Granulate cutworm – 
Agrotis subterranea  (F.) –  
Noctuidae 

 الحبية" القاطعة"الدودة القارضة 

Granule  مادة محببة  

مستحضـــر جـــاف للمـــادة الفعالـــة والمـــواد الخاملـــة (

ــــي أشــــكال حصــــرية  ــــد ومضــــغوطة ف ــــة للمبي الحامل

  )صغيرة) تشبه الحصى(
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Granules virus مجاميع الفيروس الحبيبية 

Granulosis viruses فيروسات حبيبية  

جنحة وتتكاثر في النـواة تصيب يرقات حرشفية األ(

أو الســــــيتوبلزم للجســــــم الــــــدهني أو األمعــــــاء وهــــــي 

 )DNAتتركب من الحمض النووي دنا

Grape berry moth – 
Endopiza viteana Clemens – 
Tortricidae 

 ثمار العنب " فراشة"دودة 

Grape blossom midge – 
Contarinia johnsoni Felt – 
Cecidomyiidae 

 لعنبذبابة براعم ا

Grape bud beetle  – 
Glyptoscelis squamulata Critch – 
Chrysomelidae 

 خنفساء براعم العنب

Grape bud moth – 
Theresimima ampelophaga (Bayle) – 
Zygaenidae 

 دودة براعم العنب

Grape cane gallmaker – 
Ampeloglypter sesostris (LeCont) – 
Curculionidae 

  تدرن ساق العنب" سوسة"صانعة 

Grape cicada –  
Cicadetra ochreata 
Melicher; C. glycyrrhizae Kol.; C. 
Alhageos (Kol.); Chloropsalta 
viridissima (Walk.) –  
Cicadidae 

 وزواز الكروم

Grape colaspis – 
Colaspis brunnea (F.) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء العنب كوالسبيس

Grape curculio – 
Craponius inaequalis (Say) – 
Curculionidae 

 العنب" كركليو"سوسة 
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Grape flea beetle – 
Altica chalybea Illiger – 
Chrysomelidae 

 خنفساء العنب البرغوثية

Grape hawk moth –  
Hippotion celerio (L.) –  
Sphingidae 

 دودة ورق العنب، فراشة ورق العنب

Grape jassid – 
Emposca decipiens Paoli – 
Cicadellidae = Jassidae 

 العنب، نطاط أوراق القرعيات "جاسيد" نطاط

Grape leaf moth – 
Theretra alectocretica Boisd. – 
Sphingidae 

 دودة ورق العنب

Grape leaf skeletonizer – 
Harrisina americana (Guérin) – 
Zygaenidae 

 عنبدودة هيكلية أوراق ال

Grape leafhopper – 
Erythroneura elegantula Osborn – 
Cicadellidae (Jassidae) 

 نطاط أوراق العنب

Grape leafroller – 
Desmia funeralis (Hubner) – 
Tortricidae 

 أوراق العنب" الّفة"لفافة 

Grape leafworm, grape moth – 
Chaerocampa celerio L. – 
Sphingidae 

 رق العنب، فراشة العنبدودة و 

Grape mealybug – 
Pheacoccus vitis (Niediel), 
Pseudococcus maritimus (Ehrhorn) – 
Pseudococcidae 

 بق العنب الدقيقي

Grape moth –  
Lobesia botrana (Schiff.) –  
Tortricidae 
 

 فراشة العنب، قاطوع العنب
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Grape phylloxera –  
Dactylosphaera vitifolia Shimer;  
Viteus vilifoliae (Fitch) 
(Phylloxera vastatrix Planch) – 
Phylloxeridae  

 الفيلوكسيرا، فيلوكسيرا العنب

Grape plume moth – 
Pterophorus periscelidactylus Fitch – 
Pterophoridae 

 فراشة العنب الريشية

Grape root borer – 
Vitacea polistiformis (Harris) – 
Sesiidae 

 حفار جذور العنب

Grape rootworm – 
Fidia viticida Walsh –  
Chrysomelidae 

 دودة جذور العنب

Grape sawfly – 
Erythraspides vitis (Harris) – 
Tenthredinidae 

 دبور العنب، صندل العنب الغشائي

Grape scale – 
Diaspidiotus uvae (Comstock) – 
Diaspididae 

ــــــب القشــــــرية ح ــــــة شــــــرة العن المســــــلحة الحقيقي

 "المدرعة"

Grape seed  
chalcid – 
Evoxysoma vitis (Saunders) – 
Eurytomidae 

 جالسيد بذور العنب

Grape shoot borer – 
Schistocerus bimaculatus Oliv. – 
Bostrichidae 

 حفار أفرع الكرمة

Grape stem borer – 
Clorophorus varius F. – 
Cerambycidae 

 حفار ساق العنب

Grape thrips – 
Retithrips syriacus Mayet; 
Drepanothrips reuteri Uzel – 
Thripidae 

  تربس العنب
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Grape trunk borer – 
Clytoleptus albofasciatus (Laporte & 
Gory) –  
Cerambycidae 

 العنب" ساق"حفار جذع 

Grape whitefly – 
Trialeurodes vittata (Quaintance) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة العنب البيضاء

Grapevine aphid – 
Aphis illinoisensis Shimer –  
Aphididae 

 َمّن الكروم

Grapevine looper – 
Eulithis diversilineata (Hubner) – 
Geometridae 

 دودة الكرمة القيَّاسة، قيَّاسة الكرمة

Graphognathus spp. – 
Whitefringed beetle –  
Curculionidae 

 البيضاء" الحاّفة"الخنفساء ذو الُهدَّاب 

Grapholita interstinctana  
(Clemens) – 
Clover head caterpillar –  
Tortricidae 

 أبو دقيق قمم البرسيم

Grapholita molesta (Busck) – 
Oriental fruit moth –  
Tortricidae 

 الشرقيةالثمار " فراشة"دودة 

Grapholita packardi Zeller – 
Cherry fruitworm –  
Tortricidae 

 ثمار الكرز" فراشة"دودة 

Grapholita prunivora (Walsh) – 
Lesser appleworm –  
Tortricidae 

 ثمار التفاح الصغرى" فراشة"دودة 

Grapholitha  funebrana Treil. – 
Plant fruit moth –  
Tortricidae 

 راشة ثمار الخوخف
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Graphosomatidae  
(Podopidae; Pentatomidae in part) – 
Terrestrial turtle bugs –  
Geocorizae – Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة جرافوسوماتيدي 

   –) بودوبيدي، جزء من بينتاتوميدي(

 –مجموعـــــة  –" البـــــري"البـــــق الســـــلحفي األرضـــــي 

  رتبة  –تحت رتبة 

Graptostethus manillensis (Stal) – 
Woodrose bug – Lygaeidae 

 بق الورد الخشبي

Grass fleahopper – 
Halticus chrysolepis Kirkaldy – 
Miridae 

 نطاط األعشاب البرغوثي

Grass flies ذباب الحشائش أو األعشاب   

 )   Leptogastridaeأنظر (

Grass leaf miner moths  أوراق الحشائشفراشات صانعات أنفاق   

 )    Elachistidaeأنظر(

Grass miners  أوراق األعشاب " فراشات"صانعات  

 )   Elaschistidaeو   Cycnodiidaeأنظر(

Grass moths, wax moths  فراشــات البيراليــد، فراشــات الحشــائش، الفراشــات

   الشمعية

 )Pyralidaeأنظر (

Grass sawfly – 
Pachnematus extensicornis (Norton) –
Tenthredinidae 

 األعشاب المنشاري دبور

Grass scolytid – 
Hypothenemus pubescens Hopkins – 
Scolytidae 

 حشرة األعشاب مطوية األجنحة

Grass sharpshooter, green 
leafhopper – 
Draeculacephala minerva Ball – 
Cicadellidae 

نطـاط ، ةحشرة األعشـاب الراميـأو  رامي األعشاب

 األوراق األخضر
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Grass sheathminer – 
Cerodontha dorsalis (Loew) – 
Agromyzidae 

 األعشاب المغلفة" حفَّار"صانعة أنفاق 

Grass thrips – 
Anaphothrips obscurus (Miiller) – 
Thripidae 

 تربس األعشاب

Grass webworm – 
Herpetogramma licarsisalis  
(Walker) –  
Pyralidae 

 الحشائس العنكبوتية" فراشة"دودة 

Grass-carrying termites,  
Dampwood termites –  
Hodotermitidae –  
Isoptera  

   –النمل األبيض الحاصد لألعشاب 

   –فصيلة 

 رتبة الحشرات متساوية األجنحة

Grasshopper bee fly – 
Systoechus vulgaris Loew – 
Bomyliidae 

 النطاطذبابة النحل 

Grasshopper maggots – 
Blaesoxipha spp. –  
Sarcophagidae 

 "الجراد"دودة النطاط 

Grasshoppers and crickets وصراصـير ذو القـرون الصـغيرة  "دباجنـ" اتنطاط

  الحقل 

     )Caeliferaأنظر (

Gravity الجاذبية األرضية  

حيـــــث تعمـــــل الجاذبيـــــة علـــــى الـــــوزن، فالحشـــــرات (

عــــرض لقــــوة جــــذب أقــــل مــــن الكائنــــات الصــــغيرة تت

الكبيرة، ولكن هنـاك قـوى طبيعيـة أخـرى تـؤثر علـى 

الحشرات أكثر من الكائنات الكبيرة وهي االلتصـاق 

Adhesion  والتماسكCohesion(  
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Gray garden slug – 
Agriolimax reticulatus (Muller) – 
Limacidae 

  الرمادي بزاق الحديقة
 

Gray lawn leafhopper – 
Exitianus exitiosus (Uhler) – 
Cicadellidae 

  الرمادي أوراق المسطحات الخضراء" قافز"نطاط 

Gray pineapple mealybug – 
Dysmicoccus neobrevipes  
Beardsley –  
Pseudococcidae 

 الدقيقي الرماديناناس األ بق 

Gray sugarcane mealybug – 
Dysmicoccus boninsis (Kuwana) – 
Pseudococcidae 

 الرمادي بق قصب السكر الدقيقي

Gray willow leaf beetle – 
Pyrrhalta decora decora (Say) – 
Chrysomelidae 

 ةالرماديخنفساء أوراق الصفصاف 

 Grayback الرعاشات الرمادية   

 )Petaluridaeأنظر (

Graybanded leafroller – 
Argyrotaenia mariana (Fernald) – 
Tortricidae 

 األوراق ذو الخطوط الرمادية" الّفة"لفَّافة 

Great ash sphinx – 
Sphinx chersis (Hubner) –  
Sphingidae 

 الدردار الكبير" سفينكس"أبو هول 

Great basin wireworm – 
Ctenicera pruinina (Horn) –  
Elateridae 

 دودة حوض البحيرة السلكية

Great peacock moth – 
Saturnia pyri (Schiff.) –  
Saturniidae 

 فراشة الليل، فراشة الطاووس الكبيرة
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Greater date moth –  
Arenipses sabella (Hampsn) – 
Pyralidae 

 دودة التمر الكبرى، دودة الطلع

Greater wax moth, bee moth, or  
wax moth –  
Galleria mellonella (L.) –  
Pyralidae 

 فراشة النحل، فراش الشمع، الكبرى فراشة الشمع

Greedy scale – 
Hemiberlesia rapax (Comstock) – 
Diaspididae 

 الحشرة الَشرَِهة القشرية

Green apple aphid –  
Aphis pomi De Geer –  
Aphididae 

 َمّن التفاح األخضر

Green budworm – 
Hedya nubiferana (Haworth) – 
Tortricidae 

 براعم الخضراءدودة ال

Green buprestid –  
Perotis (Aurigena) chlorana  
(Lap. & Gory) –  
Buprestidae 

 البوبرستيد األخضر

Green cloverworm – 
Plathypena scabra (F.)   –  
Noctuidae 

 البرسيم الخضراء" فراشة"دودة 

Green cotton bug – 
Nezara virdula L. –  
Pentatomidae 

 راق القطن الخضراءبقة أو 

Green fruitworm – 
Lithophane antennata (Walker) – 
Noctuidae 

 دودة الثمار الخضراء، دودة الفواكه الخضراء

Green garden looper – 
Chiysodeixis eriosoma (Doubleday) – 
Noctuidae 

دودة الحدائق الخضـراء القيَّاسـة، قيَّـاس الحـدائق 

 الخضراء
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Green June beetle – 
Cotinis nitida (L.) –  
Scarabaeidae 

 خنفساء يونيو الخضراء

Green leaf aphid – 
Pemphigus riccobonii De Stefani – 
Aphididae 

 َمّن األوراق الخضراء

Green leafhopper – 
Draeculacephala minerva Ball – 
Cicadellidae 

 نطاط األوراق األخضر

Green peach aphid – 
Myzus persicae (Sulzer) –   
Aphididae 

 األخضر" الخوخ" َمّن الدراق

Green plant "shield" bug, green 
cotton bug, rice plant bug – 
Nezara viridula (L.) –  
Pentatomidae 

، بقـة أوراق القطـن الخضـراء، بقـة البقة الخضراء

 األرز الخضراء

Green rose chafer – 
Dichelonyx backi (Kirby) – 
Scarabaeidae 

 َجْعل الورد األخضر

Green scale – 
Atrolecanium phoenics Ram rao 
(Asterolecaniidae); Coccus viridis    
(Green) – Coccidae 

 الحشرة القشرية الخضراء

Green shield bug, green plant  
bug – 
Nezara viridula (L.) –  
Pentatomidae 

  ، بقة النبات الخضراءضراءالبقة الخ

Green shield scale –  
Pulvinaria psidii Maskell – 
Coccidae 

 الحشرة القشرية الرخوة الواقية الخضراء

Green soft scale insect – 
Fiorinia phoenicis –  
Diaspididae 

  المستطيلةالقشرية النخيل حشرة 
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Green sphinx – 
Tinostoma smaragditis (Meyrick) – 
Sphingidae 

 فراشة أبو الهول الخضراء

Green spruce aphid – 
Cinara fomacula Hoftes – 
Aphididae 

 األخضر" البيسية"َمّن التنوب الفضي 

Green stink bug – 
Acrostemum hilare (Say) –  
Pentatomidae 

 "ذات الرائحة الكريهة"البقة الخضراء الُمْنتنة 

Green stoneflies  ذباب األحجار األخضر  

    )Chloroperlidaeأنظر (

Greenbug – 
Schizaphis graminum (Rondani) – 
Aphididae 

 مّن الحبوب، مّن القمح

Greeneyed skimmers  ـــــون الخضـــــراء " الحشـــــرات"الكاســـــحات ذات العي

  الالمعة 

 )   Corduliidaeأنظر (

Greenheaded spruce sawfly – 
Pikonema dimmockii (Cresson) – 
Tenthredinidae 

المنشـاري " البيسـية"التنـوب الفضـي " دبـور"دبور 

 ذو الرأس األخضر 

Greenhouse orthezia – 
Orthezia insignis Browne – 
Ortheziidae 

 البق الدقيقي أورثيزيا في البيوت البالستيكية 

Greenhouse slug – 
Milax gagates (Draparnaud) – 
Limacidae 

 بزاق البيوت البالستيكية

Greenhouse stone cricket – 
Tachycines asynamorus Adelung – 
Gryllacrididae 

فـــي " أملـــس الســـطح"صرصـــور الحقـــل الحجـــري 

 البيوت البالستيكية
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Greenhouse thrips – 
Heliothrips haemorrhoidalis  
(Bouche) – Thripidae 

 الستيكيةالبيوت البتربس الحمضيات، تربس 

Greenhouse whitefly – 
Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) –  
Aleyrodidae 

ــــة  ــــات الزين ــــة نبات ذبابــــة القطــــن البيضــــاء، ذباب

 البيضاء، ذبابة البيوت البالستيكية البيضاء 

Greenstriped grasshopper – 
Chortophaga viridifasciata  
(DeGeer) – Acrididae 

 لخطوط الخضراءالنطاط ذو ا

Greenstriped mapleworm – 
Dryocampa rubicunda (F.) – 
Saturniidae 

 دودة اإلسفندان ذو الخطوط الخضراء

Greesy cutworm; black cutworm – 
Scotia ipsilon (Hufn.) (Agrotis  
ypsilon Rplt.) – Noctuidae 

 السوداء“ القاطعة”الدودة القارضة 

Gregarious  تجمعي 

Gregarious oak leafminer – 
Cameraria cincinnatiella  
(Chambers) –  
Gracillariidae 

  "الِسربي"التجمعي األوراق  "حفار"صانع أنفاق 

Gregarious parasitism تطفل تجمعي  

تنمـــو أكثـــر مـــن واحـــد مـــن الطفيـــل علـــى أو  وفيـــه(

 )داخل الفرد من عائله

Gregarious parasitoid ي تجمعيشبيه طفيل  

نـــوع يتطـــور فيـــه أكثـــر مـــن فـــرد واجـــد مـــن شـــبيه (

الطفيلــي داخــل عائــل واحــد، وبيضــة شــبيه الطفيلــي 

  )ينتج عنها أكثر من فرد واحد

Gregarious phase المظهر المهاجر للجراد النطاط المهاجر  
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Gretchena bolliana (Slingerland) – 
Pecan bud moth – Tortricidae 

 ّقان األمريكيبم البراع" فراشة"دودة 

Grey flesh flies, flesh flies  الرمادي ذباب اللحم   

يتكـــــاثر معظمهـــــا فـــــي الجيـــــف والـــــرمم، ويتغـــــذى (

ـــة  بعضـــها علـــى لحـــم الحيوانـــات الحيـــة مســـببة حال

أنظــــــــــــــــــــــــر  - Myiasisتعــــــــــــــــــــــــرف بالتدويــــــــــــــــــــــــد 

Sarcophagidae( 

Grinder  لحائية  

 )حشرة تعيش على لحاء الخشب(

Gross primary production إنتاج كلي ابتدائي  

ـــــاء ( ـــــة البن ـــــي عملي ـــــات ف ـــــي يثبتهـــــا النب ـــــة الت الطاق

  )الضوئي

Ground beetles –  
Carabidae –  
Coleoptera 

   –الخنافس األرضية 

 فصيلة الخنافس األرضية

Ground bruchid – 
Caryedon serratus (Oliv.) = fuscus) 
Bedel); = ganagra (F.) – Tineidae 

 ذات الكيس  "المالبس دودة" فراشة

Ground mealybug – 
Rhizoecus falcifer Kfinckel – 
Psedococcidae 

 البق الدقيقي األرضي

Ground squirrel سنجاب أرضي 

Ground –wheel- driven  معدات العجالت المجرورة  

المبيــــــدات الســــــائلة أو الجافــــــة اســــــتخدام معــــــدات (

طاقتهـــا  ضـــمن عربـــة مقطـــورة والتـــي تحصـــل علـــى

مــن مضــخة النقــل والمثقــب أو القــرص مــن إحــدى 

  )عجالت العربة المقصورة عندما يتم جرها
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Groundwater  مياه جوفية  

مياه عذبة محبوسة في الطبقات الصخرية المائيـة (

وتعتبــر الميــاه الجوفيــة إحــدى . تحــت ســطح التربــة

المصادر الرئيسية للميـاه المسـتخدمة للشـرب والـري 

  )والتصنيع

Growth  نمو  

  )الزيادة في وزن وحجم الحشرة(

Growth curve منحنى النمو  

اســــتعمال بيعبَّــــر عــــن معــــدل النمــــو غيــــر الكامــــل (

منحنـــى النمــــو، حيـــث يــــتم حســـاب الكتلــــة الحيويــــة 

biomass  أو الوزن في بداية مرحلة النمـو والـوزن

  )في آخر المرحلة وذلك لحساب معدل النمو

Growth layer طبقة نمو 

Growth regulator or rate نموال أو معدل منظم 

Growth threshold عتبة النمو  

حيـــث ال يحـــدث نمـــو عنـــد أقـــل مـــن درجـــة حـــرارة (

معينــــة تســــمى عتبــــة النمــــو أو عتبــــة الحــــد األدنــــى 

  )للنمو

Growth with restrains نمو بمعوقات 

Grub  يرقة جعلية مقوسة  

ة أوليـة يرقة جسـمها غلـيظ ولـيس لهـا ألرجـل بطنيـ(

وهـــي بطيئـــة الحركـــة، كمـــا فـــي حشـــرات الجعـــاالت 

 )التابعة لرتبة غمدية األجنحة
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Gryllacrididae – 
Long-horned crickets –  
Caelifera – 
Orthoptera 

  –فصيلة جريلالكريديدي 

ــــة  ــــرون الطويل  -تحــــت رتبــــة  –النطاطــــات ذات ال

  رتبة

Gryllacridinae – 
Leafroller crickets –  
Gryllacrididae  

  –تحت فصيلة جريلالكريديني 

  فصيلة - النطاطات الّفة األوراق

Gryllidae – 
Crickets – Caelifera –  
Orthoptera 

  –فصيلة جريلليدي 

  رتبة -تحت رتبة  –صراصير الحقل 

Gryllinae – 
Field crickets – Gryllidae – 
Orthoptera 

  –تحت فصيلة جريلليني 

  رتبة -ة فصيل –صراصير الحقل 

Grylloblattidae – 
Grylloblattids or rockcrawlers – 
Orthoptera 

  –لوبالتيدي لفصيلة جري

 رتبة –لوبالتيد أو زاحفات الصخر لحشرات الجري

Grylloblattids or rockcrawlers لوبالتيد أو زاحفات الصخر  لحشرات الجري  

 )   Grylloblattidaeأنظر (

Grylloblattodea  
(Notoptera) (gryll = cricket; blatta = 
cockroach) – 
Rock crawlers or rice bugs – 
Orthoptera 

  ت رتبة جريللوبالتويديا حت

ـــــــوبترا( ـــــــل=   gryll) (نوت = blatta ، والحق

  ) صرصور

  – )يعتبرها البعض رتبة مسقلة(

 تبةر  -زاحفات الصخر أو بق األرز 

Gryllotalpa africana Palisot de 
Beauvois – 
African mole cricket –  
Gryllotalpidae 

 األفريقي "كلب البحر"المالوش 

Gryllotalpa gryllotalpa (L.) –  
Mole cricket –  
Gryllotalpidae 

 كلب البحر، الحالوشالعادي،  المالوش
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Gryllotalpidae – 
Mole cricket – Caelifera –  
Orthoptera 

  –البيدي جريللوتالحفارات  فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة  –صراصير الحقل القزمة 

Gryllus bimaculatus De Geer–  
Two-spotted cricket –  
Gryllidae 

 ذو النقطتينأو  األسود الحقلصرصور 

Gryllus burdigalensis Lotr. – 
Dark field cricket –  
Gryllidae 

 األسمر الحقلصرصور 

Gryllus domesticus L. – 
Brown field cricket –  
Gryllidae 

 األليف والبني الحقلصرصور 

Guar midge – 
Contarinia texana (Felt) – 
Cecidomyiidae 

 هاموش جوار

Guarding phase  مرحلة حماية بعد الجماع  

ـــــزاوج الرعاشـــــات، حيـــــث ( إحـــــدى مراحـــــل ســـــلوك ت

يتواجــد الــذكر فيهــا بجــوار األنثــى، مثــل الرعاشــات، 

مليــة التــزاوج لضــمان عــدم تزاوجهــا مــع بعــد إتمــام ع

 )ذكر آخر

Guavas fruit fly, mango fruit fly, 
Peach fruit fly – 
Bactrocera zonata (Saunders) – 
Tephritidae  

ذبابــة ثمــار الجوافــة ذبابــة ثمــار المــانجو، ذبابــة 

 "الخوخ"ثمار الدراق 

Guinea ant – 
Tetramorium bicarinatum  
(Nylander) –  
Formicidae 

 نمل غينيا

Guinea feather louse – 
Goniodes numidae Mjberg – 
Philopteridae 

 "الغيني"قمل الجلد أو الريش الحبشي 
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Gula  جوال، حلقوم  

منطقــــة وسطـــــى ســــفلية متصــــلبة موجــــودة بــــالجزء (

الخلفــي للجمجمــة، أو هــي صــليبة أو صــفحة علــى 

ى والثقـــب الســـطح البطنـــي للـــرأس بـــين الشـــفة الســـفل

  )الكبير

Gular sutures الحلقومأو  درزا الجوال  

دروز مزدوجــــــة طوليــــــة تشــــــكل الحــــــدود الجانبيــــــة (

للبلعـــوم، أو النهايـــات الخلفيـــة للـــدرز خلـــف القفـــوي 

والممتـــــدة إلـــــى األمـــــام فـــــي بعـــــض الحشـــــرات ذات 

  )أجزاء الفم األمامية

Gularostria  
(Sternorrhyncha) – 
Pysillids, whiteflies, aphids, and  
scale insects –  
Homoptera – 
Hemiptera 

  مجموعة جوالروستريا 

تعتبـــر هـــذه المجموعـــة تحـــت رتبـــة  - ســـتيرنورينك(

عنـــــدما تصـــــنف ضـــــمن رتبـــــة متشـــــابهة األجنحـــــة، 

ــــى مــــن فــــوق الفصــــيلة  ولكــــن تعتبــــر مجموعــــة أعل

عندما تصنف ضمن تحت رتبة الحشرات متشـابهة 

  –) األجنحة

ـــــــــذباب األبـــــــــيض، المـــــــــّن،  حشـــــــــرات البســـــــــيليد، ال

    –والحشرات القشرية 

   رتبة –تحت رتبة 

Gulf wireworm – 
Conoderus amplicollis (Gyllenhal) – 
Elateridae 

  ، دودة الخليج السلكيةفرقع لوز الخليج

Gymnetrinae – 
Curculionidae 

  فصيلة -تحت فصيلة السوس جيمنيتريني 

Gymnocerata رن االستشعارتحت رتبة ظاهرة ق 

Gynaikothrips ficorum (Marchal) – 
Cuban laurel thrips –  
Phlaeothripidae 

 تربس نبات الغار الكوبي
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Gynandromorph تخنث نصفي، مخنث الشكل  

ـــى أعضـــاء الـــذكورة ( فـــرد غيـــر طبيعـــي يحتـــوي عل

، واألنوثة أو التراكيب التي يتميز بهـا كـال الجنسـين

كريــــة وأنثويــــة تنشــــأ مــــن مــــزج وراثــــي ألنســــجة ذأو 

الزيجــوت زيــادة علــى االختالفــات الوراثيــة األخـــرى 

 )الكائنة في النواة

Gynembia tarsalis Ross – 
Tarsalis embiid –  
Oligotomidae 

 الرسغّيةغازلة النسيج 

Gyponinae – 
Cicadellidae 

  فصيلة -تحت فصيلة نطاطات األوراق جيبونيني 

Gypsonoma haimbachiana  
(Kearfott) – 
Cottonwood twig borer –  
Tortricidae 

 القطن" أفرع"ثاقبة أغصان 

Gypsy moth – 
Lymantria dispar (L.) – 
Lymantriidae (Liparidae) 

 جادوب العذر، فراشة الَغَجْر، الفراشة الغجرية

Gyrinidae  
(Dytiscidae in part) –  
Whirligig beetles –   
Adephaga –  
Coleoptera 

  جارينيدي  فصيلة

 الخنــافس الراقصــة الــدوارة –) جــزء مــن دايتســيدي(

–   

 رتبة  –تحت رتبة 

Gyropidae –  
Rodent chewing lice –  
Mallophaga  

  –جيروبيدي  فصيلة

 رتبة  –قمل القوارض القارض 

Gyropus ovalis Burmeister – 
Oval guineapig louse –  
Gyropidae 

البيضـوي أو " الخنزيـر الهنـدي"غينيـا قمل خنزير 

 اإلهليجي
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H 
Habitat موطن، مأوى، مسكن  

مكــان يعــيش فيــه الكــائن الحــي والتــي تتماثــل فيهــا (

الظروف البيئية كالغطاء النباتي والعوامل المناخيـة 

 )والتضاريس

Habituation  التعويد"ترويض"  

Habrobracon hebetor Say  
 

طفيــل حشــري غشــائي األجنحــة علــى دودة الــبلح 

 Batrachedraالصــــــــفرى أو الحّميــــــــرة 
amydrautia 

Habrophlebia – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو  هابروفليبيا فصيلة

 فصيلة 

Habrophlebiodes – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو  هابروفليبيوديس فصيلة

 فصيلة 

Habropoda laboriosa (F.) – 
Southeastern blueberry bee – 
Anthophoridae 

 جنوب شرقيةنحل العنبية الزرقاء ال

Hackberry butterflies and  
emperors 
 

  ات الَمْيس واإلمبراطوريات أبو دقيق

شــجرة أو جنبــة مــن جــنس الَمــْيس تحمــل : الَمــْيس(

 )   Apaturinaeأنظر  - ثمارًا عنبية حلوة

Hackberry engraver – 
Scolytus muticus Say –  
Scolytidae 

 الَمْيس خنفساء قلف 

Hackberry lace bug – 
Corythucha celtidis Osborn & Drake –
Tingidae 

 نمر أوراق الَمْيس 
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Hackberry nipplegall maker – 
Pachypsylla celtidismamma  
(Fletcher) – Psyllidae 

  صانع تدرن الَمْيس 
 

Hadeninae – 
Cutworms – Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –هادينيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –ارضة الديدات الق

Haematobia irritans (L.) – 
Horn fly – Muscidae 

 ذبابة القرن

Haematoloecha rubescens Distant – 
Red assassin bug –  
Reduviidae 

 البقة المفترسة الحمراء 

Haematopinidae – 
Wrinkled sucking lice  
(Lice of horses, cattles, pigs,  
and deers) –  
Anoplura 

  –هيماتوبينيدي القمل الماص  فصيلة

قمــــل الخيـــول والماشـــية والخنــــازير (القمـــل المـــاص 

 رتبة   – )والغزالن

Haematopinus asini (L.) – 
Horse sucking louse –  
Haematopinidae 

 قمل الحصان الماص

Haematopinus eurysternus  
(Nitzsch) – 
Shortnosed cattle louse – 
Haematopinidae 

 قمل المواشي قصير األنف 

Haematopinus quadripertusus 
Fahrenholz – 
Cattle tail louse –  
Haematopinidae 

 قمل ذيل الماشية

Haematopinus suis (L.) – 
Hog louse –  
Haematopinidae 

 قمل الخنزير 

Haematosiphon inodorus (Duges) – 
Poultry bug –  
Cimicidae 

  بق الدواجن
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Haemobartonella – 
Anaplasmataceae –  
Rickettsiales  

  جنس الركتسي الممرض هيموبارتونيلال 

 Polyplaxحيـــث تنتشـــر بواســـطة قملـــة الفـــأر (

spinulosa  بالطريقة الحيوية والميكانيكيـة، وتُْنقـل

 Xenopsyllaأيضــــًا بواســــطة برغـــــوث الفــــأر 

cheopis -  أنظرAnaplasmataceae (  

Haemocoelous viviparity والدة أحياء عن طريق تجويف الدم  

يتم النمو الجنيني، فـي هـذا أنـواع حشـرية محـددة، (

 )في التجويف الدموي للحشرة األم

Haemodipsus ventricosus (Denny) – 
Rabbit louse –  
Hoplopleuridae 

 قمل األرانب

Haemopoietic organ عضو مخلق لخاليا الدم  

Haemoproteidae – 
Haemospororina –  
Coccidiasina  

   –فصيلة هيموبروتيدي 

تحــــــت صــــــف  –تحــــــت رتبــــــة البوغيــــــات الدمويــــــة 

  الكرويات

Haemospororina – 
Coccidiasina 

 تحـت رتبـة هيموسـبورورينا أو البوغيـات الدمويــة

–   

  تحت صف

Hag moth – 
Phobetron pithecium (J.E. Smith) – 
Limacodidae 

 اشة هاغفر 

Haidipuis sp. 
 

طفيل حشري غشـائي األجنحـة علـى عـذراء ذبابـة 

  Phytomyza atricornisأوراق البازالء 

Hair عرةش 

Hair plate شعريةيحة صف 
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Hair sensilla شعيرة حسية 

Hairstreaks   ذولت الخطـوط الشـعرية أو مجـدالت الشـعر ذوات

  الخطوط 

  ) Theclinaeأنظر(

Hairy  شعري 

Hairy chinch bug – 
Blissus feucopterus hirtus   
Montandon –  
Lygaeidae 

 الشعرّيةبقة الفراش 

Hairy fungus beetle – 
Typhaea stercorea (L.) – 
Mycetophagidae 

 الشعرّيةخنفساء الفطر 

Hairy fungus beetles  الشعرّيةخنافس الفطر  

 )   Mycetophagidaeأنظر (

Hairy maggot blow fly – 
Chrysomya rufifacies (Macquart) – 
Calliphoridae 

 "ذو األشعار"ذبابة اللحم الُمْشِعَرة 

Hairy rove beetle – 
Creophilus maxillosus (L.) – 
Staphylinidae 

 "ذو الزغب"الخنفساء الطوَّافة ذو األشعار 

Hairy spider beetle – 
Ptinus villiger (Reitter) –  
Ptinidae 

 الشعرّيةالخنفساء العنكبوتية 

Half life  نصف فترة الحياة  

الفتــرة مــن الوقــت التــي يجــب أن تمضــي مــن أجــل (

  )ر المبيد نصف سميته أو فعاليتهسأن يخ

Halicid bees النحل الباني لألنفاق   

 )    Halicidaeأنظر(
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Halicidae –  
Halicid bees – Apoidea – 
Hymenoptera 

  –اليسيدي ه فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –النحل الباني لألنفاق 

Halictid and sweat bees حشرات الهاليكتيد والنحل اللطيف   

 )    Halictidaeأنظر (

Halictidae – 
Halictid and sweat bees – 
Hymenoptera 

  –هاليكتيدي  فصيلة

 رتبة  –حشرات الهاليكتيد والنحل اللطيف 

Halictophagidae – 
Twisted-winged Parasites of 
leafhoppers, planthoppers, treehoppers, 
and pygmy mole   crickets – 
Strepsiptera 

  –ستايلوبيدي  فصيلة

ــــــات نطاطــــــان األوراق والنباتــــــات واألشــــــجار  طفيلي

  وصراصير

 رتبة  -الحقل القزمة

Haliplidae – 
Crawling water beetles –  
Adephaga – Coleoptera 

  –فصيلة هاليبليدي 

  رتبة  –تحت رتبة  –خنافس الماء الزاحفة 

Hall scale – 
Nilotaspis halli (Green) –  
Diaspididae 

 حشرة هول القشرية المدرعة

Haller's organ عضو هالر  

عضو في أفراد القراد وهو عبارة عن حفـرة تحتـوي (

علـى شـعيرات حســية متخصصـة، وفــي حالـة تحــت 

 Notostigmata orكاروســات البدائيــة رتبــة األ

Opilioacarida  يوجــد عضــو شــبيه لــه، أمــا فــي

حالــــــــة تحــــــــت رتبــــــــة متوســــــــطة الثغــــــــور التنفســــــــية 

Mesostigmata or Gamasida  فتتركــــز

  )الشعيرات على الرسغ

Halobates hawaiiensis Usinger – 
Hawaiian pelagic water strider – 
Gerridae 

  قيانوسية الهواييةمتزحلقة المياه األو 

 )متعلقة بوالية هوايي األمريكية(
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Halobates sericeus Eschscholtz – 
Pacific pelagic water strider – 
Gerridae 

  متزحلقة المياه األوقيانوسية الهادية

 )متعلقة بالمحيط الهادي(

Halter (Haltere = Balancer)  الموازنة"دبوس التوازن"  

به المســــمار أو الــــدبوس، تركيــــب صــــولجاني، يشــــ(

صــغير علــى جــانبي العقلــة الصــدرية الخلفيــة مكــان 

الجنــــــــاحين الخلفيــــــــين، كمــــــــا فــــــــي الحشــــــــرات ذات 

  )الجناحين

Halticinae      
(Alticinae) – Flea beetles – 
Chrysomelidae  

  تحت فصيلة هالتيسيني 

  فصيلة –الخنافس البرغوثية  –) ألتيسيني(

Halticotoma valida Townsend – 
Yucca plant bug – Miridae 

 بقة نبات يوكا 

Halticus bractatus (Say) – 
Garden fleahopper – Miridae 

 نطاط الحدائق البرغوثي

Halticus chrysolepis Kirkaldy – 
Grass fleahopper – Miridae 

 نطاط األعشاب البرغوثي

Halysidota harrisii Walsh – 
Sycamore tussock moth –  
Arctiidae 

 فراشة شجر الجّميز ذو الخصل

Halysidota tessellaris (J.E. Smith) – 
Pale tussock moth –  
Arctiidae 

 الفراشة ذو الخصل الباهتة

Hamate ترابط األجنحة بواسطة المشبك الخطافي  

Hamplothrips cottie (Vuill) – 
Carnation thrips –  
Phloethripidae 

 لقرنفلتربس ا

Hamulate type نوع ذو الخطاطيف أو الشبك الخطافي  

  )اشتباك األجنحة بالخطاطيف(
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Hamulate wing coupling آلة شبك الجناح الخطافي  

  )Hamulate typeأنظر (

Hamulus  
(pl. hamuli) 

  خطاف الجناح 

خطافيــــــة الشــــــكل موجــــــودة علــــــى الحافــــــة  وكةشــــــ(

بأســفل الطيــة  األماميــة للجنــاح الخلفــي التــي تشــتبك

الخلفيـــة مـــن الجنـــاح األمـــامي، كمـــا فـــي الحشـــرات 

  )غشائية األجنحة

Hand lens  العدسة اليدوية  

زجاجــة مكبــرة صــغيرة تســتخدم فــي فحــص ومراقبــة (

  )اآلفات النباتية

Hand picking تنقية باليد 

Handler  المتداول  

مشتملة ( ستخدمالشخص الذي يخلط أو ينقل أو ي(

ــــــــى المكافحــــــــة ــــــــالري عل اســــــــتخدام أو يســــــــاعد ب) ب

أو الشخص الذي يقوم بصيانة أو خدمة , المبيدات

أو تصــــــــــــليح أو تنظيــــــــــــف أو تــــــــــــداول المعــــــــــــدات 

أو الشــخص , المســتخدمة فــي مثــل هــذه النشــاطات

أو , الــذي يشــتغل مــع عبــوات مبيــدات غيــر محكمــة

الشـــخص الـــذي يضـــبط أو يصـــلح أو يزيـــل أغطيـــة 

ات داخـــل أو الشـــخص الــذي يـــدمج المبيــد, محكمــة

أو الشــخص الــذي يــدخل المنطقــة المعاملــة , التربــة

أو , REIخـــــالل أي تطبيـــــق أو قبـــــل انتهـــــاء فتـــــرة 

  )الشخص الذي يتحمل مسؤوليات مرشد النبات

Handsome earwig – 
Prolabia pulchella (Serville) – 
Labiidae 

 إبرة العجوز األنيقة 
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Handsome fungus beetles ةخنافس الفطر الجميل   

 )   Endomychidaeأنظر(

Hanging scorpionflies 
 

  ذباب العقرب المعلق طويل األرجل 

 )   Bittacidaeأنظر (

Haplodiploid system زوجي-النظام الفردي  

زوجي والذي يخلـق -جهاز تناسلي ذو نظام فردي(

عالقات وراثية في األسـرة تـؤدي إلـى ظهـور سـلوك 

 )إجتماعي تعاوني بين األخوات

Haplodiploidy ثنائية الصبغيات، تعدد صبغي  

وجـــــود ذكـــــور أحاديـــــة أو فرديـــــة العـــــدد الصـــــبغي (

 وٕانـــاث ثنائيـــة أو زوجيـــة العـــدد الصـــبغي فـــي النـــوع

  )، مثل الحشرات غشائية األجنحةنفسه

Haploid أحـــــــادي أو فـــــــردي ، أحـــــــادي الكروموزومـــــــات

   الصبغات

عدد مفـرد أساسـي ، أو ذات صبغيات فردية كاملة(

–N- من صبغات النوع (  

Haplorhynchites aeneus  
(Boheman) – 
Sunflower headclipping weevil – 
Curculionidae 

 الشمس "عباد"زهرة سوسة 

Haplothrips gowdeyi (Franklin) – 
Black flower thrips – 
Phlaeothripidae 
 

 تربس األزهار األسود

Haplothrips verbasci (Osborn) – 
Mullein thrips –  
Phlaeothripidae 

 تربس مولين
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Hard maple budminer – 
Obrussa ochrefasciella (Chambers) – 
Nepticulidae 

 الصلب" اإلسفندان"حفار براعم الَقْيَقب 

Hare أرنب بري 

Harlequin bug – 
Murgantia histrionics (Hahn.) – 
Pentatomidae 

 بقة هاركيكوين

Harlequin cockroach – 
Neostylopyga rhombifolia (Stoll) – 
Blattidae 

 صرصور هارليكوين

Harpagones ض بمقا  

زوائــد جانبيــة متحركــة للقضــيب، تقــع علــى الحلقــة (

التاســـعة ومـــزودة بعضـــالت وظيفتهـــا القـــبض علـــى 

  )األنثى عند التلقيح

Harrisina americana (Guérin) – 
Grapeleaf skeletonizer –  
Zygaenidae 

 دودة هيكلية أوراق العنب

Harrisina brillians Barnes &  
McDunnough – 
Western grapeleaf skeletonizer – 
Zygaenidae 

 دودة هيكلية أوراق العنب الغربية

Harvest interval   فترة وقت الحصاد  

فتـــرة مـــن الوقـــت كمـــا هـــو مشـــار إليهـــا فـــي بطاقـــة (

اســتعمال ضــي بعــد بيانــات المبيــد التــي يجــب أن تم

المبيـد علـى نبـات قابــل لألكـل وقبـل أن يـتم حصــاد 

  )أو قطف النبات بصورة قانونية
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Harvest method طريقة الحصاد  

ــــأبســــط الطر ( ــــدائي ائ ــــي االبت ــــاس اإلنتــــاج الكل ق لقي

Gross primary production حيــث تعتبــر ،

ـــزمن مســـاوية  ـــات المنتجـــة فـــي وحـــدة ال كميـــة النبات

  )الحيوية خالل فترة زمنية معينة للتغير في الكتلة

Harvester ants نمل حاصد  

Harvester termite – 
Anacanthotermes ochraceus (Brum),  
A. ubachi (Navas) –  
Hodotermitidae 

 النمل األبيض الحاصد

Harvesters  الحاصدات  

 )   Gerydinaeأنظر (

Hatch  فقس  

  )خروج طور غير كامل من البيضة(

Hau leafminer – 
Philodoria hauicola (Swezey) – 
Gracillariidae 

 أوراق هايو" حفار"صانع أنفاق 

Haustellate  ماص، شافط  

 )معد للمص والفكوك غير مهيأة للمضغ(

Haustellum وسط الخرطوم، هوستللم   

فـي الحشـرات ذات " أجـزاء الفـم"جزء من الخرطـوم (

 )الجناحين

Hawaiian antlion – 
Eidoleon wilsoni (McLachlan) – 
Myrmeleontidae 

 أسد من هوايي

Hawaiian beet webworm – 
Spoladea recurvalis (F.) –  
Pyralidae 

ـــة، "هـــوايي الناســـجة " بنجـــر"دودة شـــوندر  الغازل

 "العنكبوتية
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Hawaiian bud moth – 
Helicoverpa hawaiiensis (Quaintance 
& Brues) –  
Noctuidae 

 براعم والية هوايي" فراشة"ودة د

Hawaiian carpenter ant – 
Camponotus variegatus (F. Smith) – 
Formicidae 

 نمل هوايي النجار

Hawaiian flower thrips – 
Thrips hawaiiensis (Morgan) – 
Thripidae 

 تربس أزهار هوايي

Hawaiian grass thrips – 
Anaphothrips swezeyi Moulton – 
Thripidae 

 تلربس أعشاب هوايي

Hawaiian pelagic water strider – 
Halobates hawaiiensis Usinger – 
Gerridae 

  متزحلقة المياه األوقيانوسية الهوايية

 )متعلقة بوالية هوايي األمريكية(

Hawaiian sphinx – 
Hyles calida (Butler) –  
Sphingidae 

 الهوايية" أبو الهول"فراشة 

Hawk moths  فراشات الصقر  

    ) Sphingidaeأنظر(

Hawthorn الزعرور البري 

Hawthorn lace bug – 
Corythucha cydoniae (Fitch) – 
Tingidae 

ـــر الزعـــرور  ـــري المزركشـــة، نم ـــة الزعـــرور الب بق

 البري

Hayworm دودة التبن 
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Hazard communication program لخطرة برنامج االتصال بخصوص المواد ا  

جزء من قوانين وتشريعات المبيدات في كاليفورنيـا (

والتــــــي تتطلــــــب مــــــن صــــــاحبي العمــــــل أن يــــــوفروا 

معلومــات حــول المبيــدات وتطبيقــات المبيــدات فــي 

  )مكان العمل

Hazardous materials   المواد الخطرة  

المواد، وتشتمل علـى المبيـدات، التـي تـم تصـنيفها (

اد ضــارة للبيئـــة أو بواســطة الهيئــات التنظيميــة كمــو 

ــــداول خــــاص . اإلنســــان ــــب المــــواد الخطــــرة ت وتتطل

  )ويجب تخزينها ونقلها حسب القوانين التنظيمية

Hazardous waste  النفايات أو الفضالت الخطرة  

وتعتبـر البقايـا , المواد الخطرة التي ال تستخدم أبـداً (

. مـــن تنظيـــف انـــدالقات المبيـــدات فضـــالت خطـــرة

فضـــالت الخطـــرة فقـــط مـــن ويمكـــن الـــتخلص مـــن ال

المـــــواد ) حـــــرق لتحويـــــل إلـــــى رمـــــاد(خـــــالل ترميـــــد 

الخطــرة الخاصــة أو بواســطة نقــل المــواد إلــى مكــان 

  )التخلص من المواد التابعة للفئة األولى

Hazelnut weevil – 
Curculio obtusus (Blanchard) – 
Curculionidae 

 لبندقاسوسة ثمار 

Head  رأس  

 عيــونالجســم التــي تحمــل الالمنطقــة األماميــة مــن (

 )، كما في الحشراتوقرني االستشعار وأجزاء الفم

Head appendages زوائد الرأس 
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Head capsule صندوق الرأس  

يتركب الهيكـل الخـارجي للـرأس مـن عـدة صـليبات (

sclerites  ملتحمــــة مــــع بعضــــها لتكــــون صــــندوق

  )craniumتجاوزًا بالجمجمة ى الرأس، وتسم

Head louse –  
Pediculus humanus capitis De Geer– 
Pediculidae 

 قمل الرأس

Headed  ذو رأس، ذو رأس من نوع خاص، ذو عدد معـين

 من الرؤوس

Heart قلب  

الجـــــزء المقســـــم إلـــــى غـــــرف مـــــن الوعـــــاء الـــــدموي (

  )الظهري

Heart chamber حجرة قلبية  

  )من القلبنتفخة إحدى العقل الم(

Heartbeat القلب ةضرب 

Heat stress  إجهاد حراري  

زيــادة حــرارة الجســم التــي قــد تهــدد الحيــاة بــالخطر (

ــــك اإلجــــراءات  تحــــت ظــــروف العمــــل التــــي ال تمتل

الوقائيـــة مثـــل شـــرب كميـــة كافيـــة مـــن الميـــاه وأخـــذ 

فترات راحة في الظـل لتبريـد الجسـم وٕازالـة وتخفيـف 

. أدوات الوقايـــــة الشخصـــــية خـــــالل فتـــــرات الراحــــــة

ـــــــداولي وتفـــــــرض قـــــــوانين كاليفو  ـــــــى مت ـــــــا أن يتلق رني

المبيـــــدات تـــــدريب حـــــول تمييـــــز وتجنـــــب ومعالجـــــة 

  )اإلجهاد الحراري
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Heat unit requirement (HUR)  متطلب الوحدة الحرارية  

مجموع الدرجات الحراريـة اليوميـة المتراكمـة أعلـى (

 )العتبة الحرارية خالل نمو الطور الحشري

Heath spittlebug – 
Clastoptera saintcyri Provancher 
Cercopidae 

 بقة نبات الَخَلْنج ذو البصاق

Hebridae  
(Naeogaeidae; rare families) – 
Velvet water bugs –  
Amphibicorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

   فصيلة هيبريدي

 –بــق المــاء القطيفــي  – )نيوجييــدي، فصــيلة نــادرة(

  –مجموعة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Hecalinae  
(Dorydiinae in part) –  
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق هيكاليني

  فصيلة -) جزء من دوريدييني(

Hedya chionosema (Zeller) – 
Twin-spotted budworm –  
Tortricidae 

 دودة البراعم ذات النقطتين

Hedya nubiferana (Haworth) – 
Fruit tree tortrix moth, green  
cutworm –  
Tortricidae 

  ، دودة البراعم الخضراءفراشة األشجالر المثمرة

Hedylepta accepta (Butler) – 
Sugarcane leafroller –  
Pyralidae 

 لفافة أوراق قصب السكر

Hedylepta blackbumi (Butler) – 
Coconut leafroller –  
Pyralidae 

 لفافة أوراق جوز الهند

Hejazi alfalfa leaf weevill, Al-Jett  
weevil – 
Hypera postica (Gryllenhel) – 
Curculionidae 

 سوسة أوراق البرسيم الحجازي، سوسة الجت
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Helcomyzidae 
(Dryomyzidae in part; rare family) – 
Seabeach flies –  
Sciomyzoidea – 
Diptera 

   هيلكومايزيدي فصيلة

ذبــــاب  –) جـــزء مـــن درايومايزيــــدي، فصـــيلة نـــادرة(

  –شاطىء البحر 

 رتبة  – فوق فصيلة

Helcystogramma convolvuli 
Washinton – 
Fandal leafroller  

  الدودة طاوية أوراق الفندال

  )Ipomoea batatusنبات الفندال (

Heleidae  
(Ceratopogonidae) – 
Biting midges, punkies, no-see-ums 
Culicoidea –  
Diptera 

   هيليدي فصيلة

  –الهاموش الالسع  –) سيراتوبوجونيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Heleomyzid flies  ذباب الهيليومايزيد  

 )    Heleomyzidaeأنظر(

Heleomyzidae  
(Helomyzidae) – Heleomyzid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

   هيليومايزيدي فصيلة

   –ذباب الهيليومايزيد  –) هيلومايزيدي(

 تبة ر  –قطاع 

Helicid snails – 
Helicidae –  
Stylommatophora 

  –قواقع الهيليسيد 

 رتبة  –فصيلة 

Helicidae –   
Helicid Snails –  
Stylommatophora 

  –فصيلة هيليسيدي 

 رتبة  –قواقع الهيليسيد 

Heliconians  أبو دقيق الهليكونيان  

 )    Heliconninaeأنظر(

Heliconninae –  
Heliconians – Nymphalidae – 
Lepidoptera 

  –هيليكونيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –أبو دقيق الهليكونيان 
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Helicopsyche borealis (Hagen) – 
Helicopsychidae 

 - أحــــد أنــــواع ذبــــاب كــــاديس شــــعرية األجنحــــة

  فصيلة 

Helicoverpa armigera (Hubner) – 
Corn earworm – Noctuidae 

 رة الصفراءدودة كوز الذ

Helicoverpa hawaiiensis  
(Quaintance & Brues) – 
Hawaiian bud moth – Noctuidae 

 براعم هوايي" فراشة"دودة 

Helicoverpa virescens (F.) – 
Tobacco budworm – Noctuidae 

 دودة براعم التبغ

Helicoverpa zea (Boddie) – 
Bollworm, corn earworm, tomato 
fruitworm –  Noctuidae 

دودة لوز القطن، دودة كوز الـذرة الصـفراء، دودة 

 "الطماطم"ثمار البندورة 

Heliocopsychidae – 
Snailcase caddisflies –  
Trichoptera 

  –هيليوكوبسيكيدي  فصيلة

 رتبة -ذباب كاديس القوقعية شعرية األجنحة 

Heliodinid moths فراشات الهيليودينيد   

 )Heliodinidaeأنظر (

Heliodinidae 
(Schreckensteiniidae) – 
Heliodinid moths –  
Yponomeutoidea –  
Lepidoptera 

   هيليودينيدي فصيلة

  –فراشات الهيليودينيد  –) سكركينستاينييدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Heliothis armigera (Hubner)  
(chloridea obsoleta F.) – 
African cotton bollworm, cotton 
bollworm, tomato fruitworm, 
American cotton bollworm, corn 
earworm – Noctuidae 

ـــة ـــوز القطـــن األفريقي ـــوز القطـــندودة ل ، ، دودة ل

ــــــدورة ــــــوز دودة ال، "الطمــــــاطم" دودة ثمــــــار البن ل

   األمريكية، دودة كيزان الذرة

Heliothis nubigera   H.-S. – 
Nubi amond worm, tomato fruit worm, 
cotton bollworm –  
Noctuidae 

ــــــــة ــــــــوز النوبي ــــــــدورة، دودة الل  دودة ثمــــــــار البن

 ، دودة لوز القطن األفريقية"الطماطم"
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Heliothis ononis (Denis & 
Schiftermdller) – 
Flax bollworm –  
Noctuidae 

 الكتّان" لوز"دودة ثمار 

Heliothis peltigera Schiff. – 
Vegetable, tobacco, and beet  
fruit worm –  
Noctuidae 

 دودة ثمار الخضراوات والتبغ والشوندر

Heliothis zea H. S. – 
American cotton bollworm – 
Nocuidae 

 دودة اللوز األمريكية، دودة كيزان الذرة

Heliothrips haemorphoidalis 
(Bouche) – 
Greenhouse thrips – Thripidae 

 لزجاجية ا البيوتتربس 

Heliozelidae – 
Shield bearers  – Incurvarioidea – 
Lepidoptera 

  –هيليوزيليدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –حامالت الدروع 

Helix aspersa Muller – 
Brown garden snail –  
Helicidae 

 حلزون الحدائق البني

Hellically coiled  ًملتف حلزونيا  

Hellula rogatalis (Huist);  
H. undalis F. – 
Cabbage webworm –  
Pyralidae 

 " الكرنب"الملفوف " حفار"دودة 

Hellula undalis (F.) – 
Oriental cabbage webworm,  
cabbage stem borer – 
Pyralidae 

" الغازلـــــــة"الناســـــــجة " الكرنـــــــب" دودة الملفـــــــوف

  "الكرنب" الشرقية، حفار ساق الملفوف

Helmidae  
(Elmidae) – Riffle beetles – 
Dryopoidea –  
Coleoptera 

   هلميدي فصيلة

رتبة  –فوق فصيلة  –خنافس اإللميد  –) إلميدي(
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Helminthes ديدان هيلمنث  

يــــــــتم نقلهــــــــا بواســــــــطة الحشــــــــرات لفــــــــوق فصــــــــيلة (

 Filaroidأنظــــر  – Filarioideaفيالريويــــديا 

worms(  

Helodidae 
(Cyphonidae; Dascillidae in part) – 
Marsh beetles – Dascilloidea – 
Coleoptera 

   هيلوديدي فصيلة

  –) ليديلسايفونيدي، جزء من داسي(

 رتبة  –فوق فصيلة  –خنافس المستنقعات 

Helomyzid flies  ذباب الهيلومايزيد  

 )    Helomyzidaeأنظر(

Helomyzidae  
(Heleomyzidae) – Helomyzid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

   هيلومايزيدي فصيلة

   –ذباب الهيلومايزيد  –) هيليومايزيدي(

 تبة ر  –قطاع 

Helopeltis spp. – 
Tea bug – Miridae 

 بقة الشاي 

Heloridae  
(rare family) – Helorids – 
Proctotrupoidea –  
Hymenoptera 

   يفصيلة هيلوريد

هيلوريــــــــد غشــــــــائية األجنحــــــــة  –) فصــــــــيلة نــــــــادرة(

  –فيلية الط

 رتبة  –فوق فصيلة 

Helorids  هيلوريد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )   Heloridaeأنظر (

Hematophagous حشرات تتغذى على الدم 

Hemelytron  
(pl. Hemelytra) 

  نصف غمد، جناح نصفي 

الجــــــزء األمــــــامي الجلــــــدي للجنــــــاح األمــــــامي فــــــي (

  )الحشرات نصفية األجنحة
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Hemerobiidae   
(Including Sympherobiidae) – 
Brown lacewings –  
Hemerobioidea – 
Neuroptera 

   هميروبيييدي فصيلة

 شـبكيات األجنحـة بنيـة –) تتضمن سـيمفيروبييدي(

   –اللون 

 رتبة  – فوق فصيلة

Hemiberlesia lataniae (Signoret) – 
Latania scale –  
Diaspididae 

 رية اللقش" الملتوية"اللنتانة حشرة 

Hemiberlesia rapax (Comstock) – 
Greedy scale –  
Diaspididae 

 الحشرة الَشرَِهة القشرية

Hemicellulase األنزيم المحلل للمادة المشابهة للسيليلوز 

Hemicephalic  الحالة التي يتكون فيهـا محفظـة الـرأس المختزلـة

   وسطًا بين الرأس الحقيقية وغير الحقيقية

وبعـــــــــض  شـــــــــرات ذات الجنـــــــــاحينكمـــــــــا فـــــــــي الح(

  )الحشرات غمدية األجنحة

Hemicephalous رأس نصف متطور 

Hemichroa crocea (Geoffroy) – 
Striped alder sawfly –  
Tenthredinidae 

 صندل الحور الرومي الغشائي ذو األشرطة

Hemicoccidae  
(Kermesidae, Kermidae) – 
Gall-like scales –  
Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  هيميكوكسيدي  فصيلة

   –) كرمستيدي، كرميدي(

   – الحشرات القشرية شبيهة األورام

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Hemileuca maia (Drury) – 
Buck moth –  
Saturniidae 
 

 الفراشة المتأنقة
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Hemileuca oliviae Cockerell – 
Range caterpillar – 
Saturniidae 

 بو دقيق المراعيأ

Hemileucinae – 
Saturniidae –  
Lepidoptera 

  –فراشات هيميلوسيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة 

Hemimetabola ناقصة التطور، تطور أو تحول ناقص 

Hemimetabolous insects  غير تام" تطور"حشرات ذات تحول  

حشــرات يــتم التشــكل فيهــا تــدريجيًا بفقــس البيضــة (

تشـبه األبـوين وتتغـذى وتعـيش فـي بيئـة عن حورية 

األبـــــوين، وتنمـــــو وتنســـــلخ لتصـــــل لطـــــور الحشـــــرة 

  )مكتملة النمو

Hemipneustic respiratory system  نظام ناقص أو نصف مفتوح لجهاز تنفسي، غير

  تام التهوية

نظام يختفي فيه زوج أو أكثر من الثغور التنفسـية (

 )العاملة، ويسود في اليرقات

Hemiptera  
(Including Heteroptera and  
Homoptera as suborders)  
(hemi = one-half; ptera = wing) – 
True bugs, mealybugs, scale insects, 
aphids, leafhoppers, cicadas, and 
whiteflies 

   رتبة هيميبترا

أو ) تتضـــمن هيتيروبتـــرا وهومـــوبترا كتحـــت رتبتـــين(

نصـف، =  hemi( رتبة الحشرات نصـفية األجنحـة

  –) جناح= ptera و

البـــــق الحقيقـــــي، البـــــق الـــــدقيقي، القشـــــرية، المـــــن، 

 النطاطات، السيكادا، والذباب األبيض 

Hemipteroids 
(Includes the orders: Psocoptera, 
Mallophaga, Anoplura, Thysanura,  
and Hemiptera) 

  فوق رتبة هيميبتيرويدس 

تتضـمن و ية األجنحـة الحشرات الشبيهة بنصفرتبة (

، ثيزانـــــورا، بســـــوكوبترا، ماالفاجـــــا، أنوبلـــــورا: الرتـــــب

  )وهيميبترا
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Hemirobioidea – 
Neuroptera 

   – شبكيات األجنحة هيميروبيويديا فصيلةفوق 

  رتبة

Hemispherical scale – 
Saissetia coffeae (Walker) –  
Coccidae 

 حشرة الجّوافة القشرية الرخوة

Hemlock انرَ الشَّْوكَ  شجر 

Hemlock borer – 
Melanophila fulvoguttata (Harris) – 
Buprestidae 

 الّشْوَكَران" بوبرستيد"خنفساء 

Hemlock looper – 
Lambdina fiscellaria fiscellaria 
(Guenée) –  
Geometridae 

 أوراق الّشْوَكَران" الّفة"لفَّافة 

Hemlock sawfly – 
Neodiprion tsugae Middleton – 
Diprionidae 

 دبور شجر الّشْوَكَران المنشاري 

Hemlock scale – 
Abgrallaspis ithacae (Ferris) –  
Diaspididae 

 حشرة شجر الّشوكران القشرية

Hemlock woolly adelgid – 
Adelges tsugae Annand – Adelgidae 

  أديلجيد شجر الشَّْوَكران الصوفية

Hemocoele تجويف الجسم، الدم الغامر موي، فراغ د  

  )كما في الحشرات وغيرها من المفصليات(

Hemocyte خلية دموية 

Hemoglobin خضاب الدم، سائل الدم الملون 

Hemolymph or blood  هيموليمفدم ،  

سائل يمأل فراغ الجسـم ومعلقـًا بـه الخاليـا الدمويـة (

  )ذات األنوية
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Hemolytic anemia  نحالليوفقر الدم اال   

  )  Plasmodium faciparumأنظر (

Henicocephalidae  
(Enicocephalidae; rare family) – 
Gnat bugs or unique-headed bugs 
Geocorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

   فصيلة إنيكوسيفاليدي

  -)  إنيكوسيفاليدي، فصيلة نادرة(

   –البق البعوضي أو البق فريد الرأس 

   –تحت رتبة  –مجموعة 

  رتبة 

Henicopidae – 
Lithobiomorpha  

  فصيلة هينيكوبيدي ذوات المائة رجل 

   – الحجرية

 رتبة

Henisarcoptes milus    
 

" المـــوالح"حلـــم مفتـــرس علـــى حشـــرة الحمضـــيات 

 Lepidosaphes beckiiالمحارية 

Henopidae  
(Acroceridae, Acroceratidae,  
Cyrtidae, Oncodidae; rare family) – 
Small-headed flies –  
Asiloidea – 
Diptera 

   هينوبيدي فصيلة

  أكروسيريدي، أكروسيراتيدي، (

   –) فصيلة نادرة سيرتيدي، أونكوديدي،

  –الذباب ذو الرأس الصغير 

 رتبة  – فوق فصيلة

Hensen's line  خط هنسن  

ـــــــر ( ـــــــة القاتمـــــــة أو غي ـــــــي المنطق شـــــــريط باهـــــــت ف

فـــــــــي الليفـــــــــة  anisotropic المتجانســـــــــة ضـــــــــوئياً 

  )العضلية

HEPA HEPA   
 High-efficiency particulateانظــر إلــى (

air filter(  
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Hepialidae – 
Ghost moths and swifts – 
Hepialoidea –  
Lepidoptera 

  –هيبياليدي  فصيلة

فراشــات الشــبح و المســرعات أو الفراشــات الســريعة 

–  

 رتبة  – فوق فصيلة

Hepialoidea – 
Exoporia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراشات الهيبيالويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Heptagenia – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae  

  –هيبتاجينيا  جنس ذباب مايو

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Heptageniidae  
(Ecduridae, Ecydonuridae; 
Ametropodidae in part) – 
Baetoidea –  
Ephemeroptera 

   ذباب مايو هيبتاجونييدي فصيلة

ــــــــــــــــدي، إســــــــــــــــيدونيوريدي، جــــــــــــــــزء مــــــــــــــــن ( إكدوري

  –) أميتروبوديدي

 رتبة  -فوق فصيلة 

Heptogoniinae – 
Heptageniidae –  
Ephemeroptera 

  –تحت فصيلة ذباب مايو هيبتاجونييني 

 رتبة  -فصيلة 

Heptowastix phenacocci    
 

  الهبكس طفيل حشري غشائي األجنحة على بق

 Maconillicoccus hirsutusالدقيقي 

Herbaceous  عشبي  

نبــات يشــبه العشــب وعــادة يحتــوي علــى قليــل مــن (

  األنسجة الخشبية

  )أو ال يحتويها على اإلطالق

Herbicide  مبيد عشبي  

  )مبيد يستعمل لمكافحة األعشاب(

Herbivore عاشب، آكل األعشاب  

  )حيوان يتغذى على النباتات(
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Herbivorous نباتية التغذية  

  ) تتغذى على النباتات الحية(

Hercinothrips femoralis  
(O.M. Reuter) – 
Banded greenhouse thrips,  
ornamental plant thrips –  
Thripidae 

تــــربس ، ت البالســــتيكية المخططــــةو تــــربس البيــــ

 نباتات الزينة

Hercothrips fasciatus (Preg) – 
Bean thrips –  
Thripidae 

 تربس الفول

Hercothrips picintus Bagn.;  
H. femoralis O. M. reuter;  
Frankliniella insularis Frankle; 
Chaetanaphothrips orchidii F. J.;  
Scirtothrips signipennis Bagn. – 
Banana thrips – Thripidae 

  تربس الموز

 )موزَمّن األنواع العديدة التي تصيب الأنظر (

Heredity وراثة  

  )انتقال الصفات الوراثية من اآلباء إلى األبناء(

Hermaphrodite  خنثى  

 )فرد له أعضاء تناسل الذكر واألنثى معاً (

Hermaphroditism التخنث لةحا  

األنثويـة و حالة تكون فيها أعضاء التناسل الذكرية (

في فرد واحد، وتعزى إلى فقدان كرومـوزوم الجـنس 

 )النوايا المنقسمة أثناء النمو الجنيني في أحد

Hermaphroditism, functional وظيفي  تخنث  

، وفيهـــــــــا Hermaphroditismأنظـــــــــر تعريـــــــــف (

تخصب بويضات األم، خنثى ثنائيـة الجـنس، ذاتيـًا 

 )عن طريق الحيوانات المنوية التي تكونها
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Hermaphroditism, non-functional تخنث غير وظيفي  

مـن  Perla marginataجـد فـي حشـرة نادرة وتو (

، وفيــــــه يحتــــــوي الــــــذكر علــــــى Plecopteraرتبــــــة 

مبــيض يتصــل جانبيــًا بالخصــيتين ولكنــه ال ينضــج 

  ) وال تكون له وظيفة

Hermetia illucens (L.) – 
Black soldier fly –  
Stratiomyidae 

 ذبابة الجنود السوداء

Herminiinae – 
Primitive noctuid moths –  
Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –هرمينييني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  -الفراشات الليليلة البدائية 

Herpetogramma bipunctalis (F.) – 
Southern beet webworm –  
Pyralidae 

ــــــة " البنجــــــر"دودة الشــــــوندر الســــــكري  العنكبوتي

 الجنوبية

Herpetogramma licarsisalis  
(Walker) – 
Grass webworm – Pyralidae 

 الحشائس العنكبوتية" فراشة"دودة 

Herpetogramma phaeopteralis  
Guente – 
Tropical sod webworm –  
Pyralidae 

 العنكبوتية" المداري"دودة المرج االستوائي 

Herse convolvuli L. – 
Potato leaf moth –  
Sphinigidae 

 دودة ورق البطاطا

Hesperiidae – 
Skippers – Hesperoidea –  
Lepidoptera 

  –هيسبيرييدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –القافزات أو دقيقات األرز

Hesperiinae – 
Tawny skippers –  
Hesperiidae – 
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة هيسبيرييني 

   –القافزات السمر المصفرة الداكنة 

 رتبة  - فصيلة
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Hesperioidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

   فوق فصيلة حشرات الهسبريويديا

 تبة ر  –تحت رتبة  – )Hesperiidaeأنظر (

Hesperophanes griseus F. – 
Fig stem borer –  Cerambycidae 

 حفار ساق التين ذو القرون الطويلة 

Hessian fly – 
Mayetiola destructor (Say) – 
Cecidomyiidae 

   هسيانهس أو ذبابة 

 )أحد مواطني والية َهْس األلمانية: الهّسي(

Heterocampa guttivitta (Walker) – 
Saddled prominent –  
Notodontidae 

ــــناد  ، الفراشــــة البــــارزة "الســــرج"الفراشــــة ذات السِّ

 الشهيرة

Heterocampa manteo (Doubleday) – 
Variable oakleaf caterpillar – 
Notodontidae 

 المتغيرأبو دقيق ورق السنديان 

Heterocera – 
Lepidoptera 

  –" العث"تحت رتبة الفراشات 

قـــرون .  حرشـــفية األجنحـــةالحشـــرات تحـــت رتبـــة (

االستشـــعار صـــولجانية، ووضـــع األجنحـــة عمـــودي 

علــى الجســم أثنــاء وقوفهــا، وهــي حشــرات نهاريــة ال 

  رتبة - )Rhopaloceraتطير في الليل، أنظر 

Heteroceridae – 
Variegated mud-loving beetles – 
Byrrhoidea –  
Coleoptera 

  –هيتيروسيريدي  فصيلة

 –فــوق فصــيلة  –خنــافس المحبــة للطــين المختلفــة 

 رتبة 

Heterocloeon  – 
Baetiscidae 

   – جنس ذباب مايو هيتيروكلويون

   فصيلة

Heterogamy  متباين األمشاج  

مــع التناســل " الخنثــى"تبــادل التناســل ثنــائي الشــق (

 )يالبكر 

Heterogenic growth نمو متغاير 
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Heterogenous متباينة الجينات 

Heteromerous غير متجانسة الرسغ   

األزواج الثالثــــة مــــن األرســــاغ مختلفــــة فــــي عــــدد (

عقلهــــا عــــن بعضــــها الــــبعض، كمــــا فــــي الحشــــرات 

 )غمدية األجنحة

Heterometabola تطور أو تحول ناقص 

Heteronemiidae – 
Walingsticks – 
Phasmatodea 

  –فصيلة هيتيرونيمييدي 

  رتبة -الحشرات العصوية 

Heteroneura تحت رتبة الحشرات حرشفية األجنحة   

  )حسب نظام تعريق األجنحة(

Heteroneurid flies  ذباب الهيتيرونيوريد  

 )    Heteroneuridaeأنظر(

Heteroneuridae  
(Clusiidae, Clusiodidae) – 
Heteroneurid flies –  
Acalyptratae – Diptera 

   هيتيرونيوريد فصيلة

   – )كلوسيوديدي كلوسييدي،(

  –ذباب الهيتيرونيوريد 

 تبة ر  –قطاع 

Heteroneurous لها أجنحة أمامية وخلفية التعريق  

Heteroptera – 
True bugs –  
Hemiptera 

  تحت رتبة هيتيروبترا أو رتبة 

  الحشرات متجانسة األجنحة 

  ا البعض رتبة مستقلة ويسمونها يعتبره(

  –) Hemipteraهيميبترا 

  رتبة  –البق الحقيقي 
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Heterotermitidae – 
Heterotermitoidea – 
Isoptera   

  –فصيلة النمل األبيض هيتيروترميتيدي 

  رتبة -فوق فصيلة 

Heterotermitinae – 
Heterotermitidae –  
Isoptera   

  –وترميتيني تحت فصيلة النمل األبيض هيتير 

  رتبة -فصيلة 

Heterotermitoidea – 
Breviprocta – Fontanella – 
Isoptera   

  –فوق فصيلة النمل األبيض هيتيروترميتويديا 

   –تحت رتبة  –تحت قسم 

  رتبة

Heterothripidae – 
Heterothripids –  
Thysanoptera 

  –هيتروثريبيدي  فصيلة

 رتبة  –تربس الهيتيروثريبيد 

Heterothripids 
 

    تربس الهيتيروثريبيد

 )   Heterothripidaeأنظر (

Heterothrips arisaemae Hood – 
Buckeye thrips – 
Heterothripidae   

 "قسطل الفرس"تربس كستناء الحصان 

Heterotroph  التغذية) غير ذاتي(عضوي  

Heterotrophic غيرية التغذية 

Heterotrophs  التغذيةكائنات غير ذاتية  

عاشــــبات  الخضــــراء مــــن اتالكائنــــات غيــــر النباتــــ(

  )والحمات

Heteroxenous parasitism  التطفل المختلف المسكن  

وفيــه لــن تكتمــل دورة الطفيــل دون االرتبــاط بــأكثر (

  )من نوع واحد من العوائل

Heterozygous state حالة متغايرة الزيجية  
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Hexagenia – 
Ephemeridae  

   – هكساجينيا جنس ذباب مايو

 فصيلة 

Hexapoda  الحشرات"سداسية األرجل"  

تلـــــــك المفصـــــــليات التـــــــي لهـــــــا ثالثـــــــة أزواج مـــــــن (

  ) األرجل

Hexapoda  
(Insecta) – Insects – 
Uniramia –  
Arthropoda  

   هيكسبوداطائفة 

تلــــــك أو  سداســــــية األرجــــــلالحشــــــرات  –) إنســــــكتا(

المفصــــــليات التــــــي لهــــــا ثالثــــــة أنــــــواع أزواج مــــــن 

  شعبة –تحت شعبة  – ) األرجل

Hexapodous لها ثالثة أزواج من األرجل  

Hexapodous arthropods مفصليات سداسية األرجل 

Hibernation بيات شتوي  

شــتوي اســتجابة بيــات دخــول بعــض الحشــرات فــي (

لمتغيــرات متوقعــة فــي الظــروف البيئيــة التــي تعــيش 

تاء عمليــة مــرور الكــائن الحــي فصــل الشــ، أو فيهــا

  )في حالة استراحة أو حالة غير نشيطة

Hibiscus leafminer – 
Philodoria hibiscella (Swezey) – 
Gracillariidae 

 "الخبيزة"أوراق الُخّبازى " حفار"صانع أنفاق 

Hibiscus mealybug – 
Nipaecoccus viridis (Newstead) – 
Pseudococcidae 
(see date palm hibiscus mealy bug) 

  الدقيقي" الُخّبيزة"بق الُخّبازى 

  )أنظر بق النخيل الدقيقي(

Hibiscus whitefly – 
Singhius hibisci (Kotinsky) – 
Aleyrodidae 

 البيضاءالُخّبازى ذبابة 
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Hickory  خشــــب "الجــــوز األمريكــــي"القاريــــة، الجوزيــــة ،

 القارية

Hickory bark beetle – 
Scolytus quadrispinosus Say – 
Scolytidae 

  شجر الجوزيةخنفساء قلف 

Hickory leafroller – 
Argyrotaenia juglandana (Fernald) – 
Tortricidae 

ـــة  ـــة"لفَّاف ـــة أو الجـــوز " الّف ـــة الجوزي أوراق القاري

 األمريكي

Hickory plant bug – 
Lygocoris caryae (Knight) –  
Miridae 

 بقة شجر الجوزية األمريكي 

Hickory shuckworm – 
Cydia caryana (Fitch) –  
Tortricidae 

الجوزيـــة أو "قشـــرة شـــجرة القاريـــة " فراشـــة"دودة 

 "الجوز األمريكي

Hickory tussock moth – 
Lophocampa caryae (Harris) – 
Arctiidae 

 فراشة الجوزية األمريكية ذو الخصل

Hide beetle – 
Dermestes maculatus De Geer– 
Dermestidae 

 "المخفية"الخنفساء المستخفية 

Hierarchy تسلسل هرمي  

  )ترتيب تسلسلي تبع الدرجة أو المنزلة(

High plains grasshopper – 
Dissosteira longipennis (Thomas) – 
Acrididae 

 جراد السفوح العالية

High-efficiency ticulate air filter  مصفاة هواء عالي الفعالية  

مصـممة إلزالـة الجزيئـات الصـغيرة مصفاة خاصة (

  )جدًا من الهواء
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Higher carnivores الحمات عليا  

آكــــــــالت اللحــــــــوم التــــــــي تقــــــــع عنــــــــد المســــــــتويات (

  )االغتذائية بعد المستوى الثاني

Higher termites 
 

  النمل األبيض الراقي 

  )Termitidaeأنظر (

Hilana sp., Empis  sp. – 
Dance fly – Empididae 

 الذبابة الراقصة 

Hilarimorphid flies 
 

  ذباب الهيالريمورفيد 

 )    Hilarimorphidaeأنظر(

Hilarimorphidae  
(Rhagionidae in part; rare family) – 
Hilarimorphid flies –  
Tabanoidea – 
Diptera 

   هيالريمورفيدي فصيلة

   –) راجيونيدي، فصيلة نادرة(

  –ذباب الهيالريمورفيد 

 رتبة  – فوق فصيلة

Hindgut (proctodaeum) ،قناة هضمية خلفية معبر شرجي،  معي خلفي  

جــــــزء خلفــــــي مــــــن القنــــــاة الهضــــــمية بــــــين المعــــــي (

  )األوسط والشرج

Hinge مفصلة  

Hippobosca equina L. – 
Horse ked –  
Hippboscidae 

 برغش الخيل

Hippoboscidae  
(Pupipara in part; rare family) – 
Louse flies or keds, House and stable  
flies –  
Muscoidea –  
Diptera 
 

   يديكهيبوبوس فصيلة

   –) نادرة جزء من بيوبيبارا، فصيلة(

 – واالســـــطبالتمنـــــازل بـــــرغش ال، الـــــذباب القملـــــي

   – فوق فصيلة

 رتبة 
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Hippodamia convergens Guérin-  
Méneville – 
Convergent lady beetle – 
Coccinellidae 

 "المتجمع"المتقارب " دعسوقة"أبو العيد 

Hippodamia sinuata Mulsant – 
Sinuate lady beetle –  
Coccinellidae 

 ساينوت" دعسوقة"أبو العيد 

Hippodamia tredecimpunctata  
tibialis (Say) – 
Thirteenspotted lady beetle – 
Coccinellidae 

 نقطة 13ذو " دعسوقة"أبو العيد 

Hippotion celerio (L.) –  
Grape hawkmoth – Sphingidae 

 دودة ورق العنب

Hispa armigera Oliv. – 
Rice leaf beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق األرز

Hispinae – 
Leaf-mining leaf beetles – 
Chrysomelidae  

   -تحت فصيلة هيسبيني

و خنـــافس وتديـــة خنـــافس صـــانعات أنفـــاق األوراق أ

  فصيلة –الشكل 

Hister beetles 
 

   خنافس الهيستر

 )   Histeridaeأنظر (

Histeridae – 
Hister beetles – 
Histeroidea – Coleoptera 

  –هيستيريدي  فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة  –خنافس الهيستر 

Histeroidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس هيستيرويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Histochemistry كيمياء األنسجة 

Hlemya cilicrura (Rondani) – 
Seed corn maggot –  
Muscidae 

 دودة بذور الذرة
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Hodotermitidae – 
Dampwood termites –  
Afontanella – 
Isoptera   

  –فصيلة النمل األبيض هودوترميتيدي 

   –نمل الخشب الرطب األبيض 

  رتبة -ة تحت رتب

Hofmannophila pseudospretelia 
(Stainton) – 
Brown house moth – Oecophoridae 

 فراشة المنازل البنية

Hog louse – 
Haematopinus suis (L.) – 
Haematopinidae 

 قمل الخنزير 

Holcopogonid moths 
 
 

   فراشات الهولكوبوجونيد

 )   Holcopogonidaeأنظر (

Holcopogonidae  
(Blastobasidae in part) – 
Holcopogonid moths –  
Gelechioidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة هولكوبوجونيدي 

   – )جزء من بالستوباسيدي(

  –فراشات الهولكوبوجونيد 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Holidic diet غذاء كامل 

Holly leafminer – 
Phytomyza ilicis Curtis – Agromyzidae

  " اإلَبلكس"أوراق الَبهِشّية " حفار"اق صانع أنف

  )نبات ذو ورق صقيل شائك األطراف(

Holly scale – 
Dynaspidiotus britannicus   
(Newstead) – 
Diaspididae (Diaspidae) 

 الحشرة القشرية المسلحة المقدسة

Hollyhock plant bug – 
Brooksetta althaeae (Hussey) – 
Miridae 

 مي الورديبق نبات الخط

Hollyhock weevil – 
Apion longirostre Olivier –  
Curculionidae 

   سوسة الِخطمّي الوردي

 )جنس زهر من الخبازيات(
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Holoblastic انقسام كامل، تفلج كلي 

Holoblastic cleavage ــام نمــوذج مــن ( االنشــطار الكامــل أو االنقســام الت

البيضـــة  انشـــطار الخليـــة الجينيـــة التـــي تنقســـم فيهـــا

  ) بأكملها من خاليا

Holochlora japonica Brunner von 
Waftenwyl – 
Japanese broadwinged katydid – 
Tettigoniidae 

 كاتيد الياباني عريض األجنحة

Holocrine secretion حالة االفراز الكامل 

Holocrine system  افراغ كلي للخلية المفرزة 

Holoendemic وطنمناطق ذات الت  

Holometabola 
 

 حشرات كاملة التطور، تطور أو تحول تام

Holometabolous  كامل التحول أو التطور أو التشكل  

 –يرقــــة  -ذو تحــــول أو تطــــور تــــام مــــن البيضــــة (

  ) حشرة كاملة –عذراء 

Holometabolous insects  تام" تحول أو تطور"حشرات ذات تشكل  

ضـة عـن يرقـة حشـرات يـتم التشـكل فيهـا بفقـس البي(

  )تتحول إلى عذراء ثم إلى حشرة مكتملة النمو

Holopneustic respiratory system نظام مفتوح لجهاز تنفسي، تنفس تام  

يشــمل هــذا النظــام علــى عشــرة أزواج مــن الثغــور (

ــــــــــة،  أزواج  8زوج صــــــــــدرية و  2التنفســــــــــية العامل

بطنيــــة، وهــــو شــــائع فــــي معظــــم الحشــــرات الكاملــــة 

 )والحوريات
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Holopneustic type نظام التنفس الكامل أو المفتوح   

 ) Holopneusticأنظر إلى (

Holotype نمط كامل  

Holotype نمط أوحد  

عينــة واحــدة يختارهــا مؤلــف النــوع لتمثــل صــفاته، (

مـــع األخـــذ بعـــين االعتبـــار عنـــد مراجعـــة أو إعـــادة 

ــــــة  ــــــوع األنمــــــاط المنتخب  Lectotypesوصــــــف الن

  )Neotypesواألنماط الحديثة 

Homadaula anisocentra Meyrick – 
Mimosa webworm –  
Plutellidae 

  "الغازلة أو العنكبوتية"دودة ميموزا الناسجة 

 )نبات الميموزا أو السَّْنط(

Homaledra sabatella (Chambers) – 
Palm leafskeletonizer –  
Coleophoridae 

 دودة هيكلية سعف النخيل

Home range نمدى السك 

Home range حدود المسكن  

أو  المنطقــــة التــــي يعــــيش فيهــــا أفــــراد المجموعــــات(

العشـــــائر بحيـــــث تـــــؤدي جميـــــع وظـــــائف وأنشـــــطة 

  )الحياة

Home site موقع السكن 

Homeostasis نزعة إلى االتزان  

ـــــر ( ميـــــل األنظمـــــة البيولوجيـــــة إلـــــى مقاومـــــة التغيي

  )والبقاء في حالة توازن

Homeostatic mechanism ية التوازنآل 
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Homoeconeuria – 
Oligoneuriidae – 
 

   – جنس ذباب مايو هوموكونيوريا

 فصيلة 

Homoeosoma electellum (Hulst) – 
Sunflower moth –  
Pyralidae 

 الشمس"عباد"زهرة " فراشة"دودة 

Homoneura – 
Lepidoptera 

   تحت رتبة

رتبـــة الحشـــرات  –) حســـب نظـــام تعريـــق األجنحـــة(

  األجنحة حرشفية 

Homonym اســـم ، مـــرادف االســـم، مجـــانس، مماثـــل، مشـــابه

  مشترك

ســـــم المقتـــــرح لنـــــوع ســـــبق إطالقـــــه علـــــى وحـــــدة اإل(

 )نفسها تصنيفية أخرى في المرتبة

Homoporus sp. – 
Pteromalidae 
 

حشرة غشائية األجنحة متطفلـة علـى ذبـاب األرز 
Hydrella prosterralis 

Homoptera – 
Aphids, leafhoppers, planthoppers, 
scale insects –  
Hemiptera 

 ألجنحـةهوموبترا أو الحشرات متشـابهة اتحت رتبة 

  –) البعض يعتبرها رتبة مستقلة(

حشــــــــــرات المــــــــــّن، نطاطــــــــــات األوراق، نطاطــــــــــات 

  رتبة  -النباتات، الحشرات القشرية

Homosexuality نفسه ظاهرة قران مع أفراد الجنس 

Homothraulus  – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو هوموثرولوس جنس

 فصيلة 

Homotocoryphus nitidulus (Scop.) 
(Conocephalus mandibularis) – 
Longhorned grasshopper – 
Tettigoniidae 

 النطاط ذو القرون الطويلة
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Homotoma ficus (L.) – 
Fig psyllid –  
Psyllidae 

 بسيال التين

Homozygous state حالة متماثلة الزيجية  

Honey bee – 
Apis mellifera L. –  
Apidae 

 نحلة العسل

Honey bees نحل العسل   

 )   Apinaeأنظر (

Honey comb border حافة شبيهة بقرص العسل  

Honey stomach معدة العسل 

Honeydew  عسلية ة ندو  

ســــائل لــــزج حلــــو يفــــرز بواســــطة الحشــــرات نباتيــــة (

. شــــرات المــــن والحشــــرات القشــــريةالتغذيــــة مثــــل ح

وتشجع أغطيـة النـدوة العسـلية علـى أسـطح األوراق 

ــــــالعفن األســــــود . والثمــــــار نمــــــو الفطــــــر المســــــمى ب

وتتغذى حشرات النمل والنحل والدبابير وغيرها مـن 

الحشرات على النـدوة العسـلية وقـد تحمـي الحشـرات 

  )نباتية التغذية من هجوم الحشرات األخرى

Honeydew ant – 
Lasius niger alienus Forst. – 
Formicidae 

   نمل الندوة العسلية

 ) أحد األنواع(

Honeylocust plant bug – 
Diaphnocoris chlorionis (Say) – 
Miridae 

   بقة شجر الفالديشية

 )شجر شمال أمريكي شائك: ذات الثالث شوكات(
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Honeysuckle leafminer – 
Swezeyula lonicerae Zimmerman &   
Bradley –  
Elachistidae 

  أوراق َصِريمة الَجدي " حفار"صانع أنفاق 

 )شجيرة أزهارها غنية بالرحيق(

Honeysuckle sawfly – 
Zaraea inflata Norton –  
Cimbicidae 

  شجيرة َصريمة الَجدي المنشاري " دبور"دبور 

 )شجيرة أزهارها غنية بالرحيق: صريمة الجدي(

Hook خطاف 

Hook-tip moths الفراشات خطافية الطرف   

 )    Drepanidaeأنظر (

Hop aphid – 
Phorodon humuli (Schrank) – 
Aphididae 

 "حشيشة الدينار"َمّن الُجْنُجل 

Hop flea beetle – 
Psylliodes punctulata Melsheimer – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية" الُجْنُجل"خنفساء حشيشة الدينار 

Hop looper – 
Hypena humuli (Harris) –  
Noctuidae 

  القيَّاسة " حشيشة الدينار"دودة الُجْنُجل 

 )نبات عشبي معمر: الُجْنُجل(

Hop plant bug – 
Taedia hawleyi (Knight) –  
Miridae 

   "حشيشة الدينار"بقة الُجْنُجل 

 )نبات عشبي معمر(

Hoplia beetle – 
Hoplia oregona Leconte – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الهوبليا

Hoplia oregona Leconte – 
Hoplia beetle – Scarabaeidae 

 خنفساء الهوبليا

Hoplocampa brevis (Klug.) – 
Pear sawfly –  
Tenthredinidae 

، منشــــــاريال "الكمثــــــرى" دبــــــور ثمــــــار األجــــــاص

 هوبلوكامبا األجاص
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Hoplocampa cookei (Clarke) – 
Cherry fruit sawfly –  
Tenthredinidae 

 دبور ثمار الكرز المنشاري

Hoplocampa flava (L.) –  
Plum fruit sawfly –  
Tenthredinidae 

ـــور ثمـــار الخـــوخ  ـــوق(دب ، دودة منشـــاريال) البرق

 ثمار التفاح

Hoplocampa minuta (Christ.) –  
Plum fruit sawfly –  
Tenthredinidae 

  منشاريال) وقالبرق(دبور ثمار الخوخ 

Hoplocampa testudinea (Klug) – 
European apple sawfly, apple fruit 
sawfly –  
Tenthredinidae 

دبـــور ثمـــار ، دبـــور التفـــاح المنشـــاري األوروبـــي

 منشاريالتفاح ال

Hoplopleura pacifica Ewing – 
Tropical rat louse –  
Hoplopleuridae 

 قمل الفأر االستوائي

Hoplopleuridae – 
Small mammal sucking lice or  
lice of rodents and insectivores –  
Anoplura  

  –هولوبلوريدي  فصيلة

قمـــل الثـــدييات الصـــغيرة المـــاص أو قمـــل القـــوارض 

 رتبة  –وآكالت الحشرات 

Hoplopsyllus anomalus (Baker) – 
Rodent flea –  
Pulicidae  

 برغوث القوارض    

Hoplotermitinae – 
Amitermitidae –  
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض هوبلوترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Hopodermatinae – 
Warble flies – Oestridae –  
Diptera 

 تحت فصيلة الذباب النبري

Hopper قافز، نطاط 

Horistonotus uhlerii Horn – 
Sand wireworm – Elateridae 

 لوز الرمل  فرقع
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Horizon هوريزون  

هــوريزون طبقــة معينــة مــن التربــة تتميــز بصــفات (

  )تركيبية وكيميائية محددة

Hormonal herbicide   مبيد عشبي هرموني  

نــــوع مبيــــد عشــــبي معــــين يكــــافح األعشــــاب وذلــــك (

  )بتغيير معدالت أو أنماط النمو

Hormone  هرمون  

أو الحيـوان  ية منتجة من خاليا النبـاتئايمادة كيم(

والتــي تحــدث تغيــرات فــي الخاليــا فــي أجــزاء أخــرى 

  )من الكائن الحي

Horn قرن 

Horn fly – 
Haematobia irritans (L.) –  
Muscidae 

 ذبابة القرن

Horn worm  لمقرنةأو  القرنيةالدودة 

Horned passalus – 
Odontotaenius disjunctus (Illiger) – 
Passalidae 

 "ذو قرون"س القرناء حشرة باسالو 

Horned squash bug – 
Anasa armigera (Say) – Coreidae 

 ذو القرون" االقرع"بق الكوسا 

Hornet دبور 

Hornet moth – 
Trochilium apiformis (Clerck) – 
Aegeriidae 

 حفار ساق الحور

Horntails الزناببر ذات الذيل القرني   

 )Uroceridaeو   Siricidaeأنظر(
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Horntails and wood wasps  الزنابير ذات الذيل القرني وزنابير الخشب  

 )Siricoideaأنظر (

Hornworm الـدودة المقرنـة أو ذات أو  دودة ذات قرن شرجي

   القرون

ولهــــا " حرشــــفية األجنحــــة"يرقــــة فراشــــة الســــفينكس (

شــــوكة أو قــــرن علــــى العقلــــة البطنيــــة األخيــــرة فــــي 

  )الناحية الظهرية

Horny رني ق  

  )متغلظ أو متصلب(

Horny-forceps ملقطين قرنيين  

Horse and deer fly – 
Chrysops fuliginosus  Wiedemann, C. 
obsoletus Wiedemann, Tabanus 
costalis Wiedemann, T. sulcifrins 
Macquart – Tabanidae 

 ذبابة الكريزوبس

Horse biting louse – 
Bovicola equi (Denny) – 
Trichodectidae 

 قمل الحصان القارض

Horse bot fly – 
Gasterophilus intestinalis (DeGeer) – 
Oestridae 

 الخيل" نغف"ذباب 

Horse ked – 
Hippobosca equina L – Hippboscidae 

 برغش الخيل

Horse sucking louse – 
Haematopinus asini (L.) – 
Haematopinidae 

 قمل الحصان الماص

Horseradish flea beetle – 
Phyllotreta armoraciae (Koch) – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية" الفجل الحار"خنفساء الِجرجار 
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Horseshoe-crab beetles  خنافس سرطان حذاء الفرس  

 )   Limulodidaeأنظر (

Host مضيف عائل ،  

عائــل الكــائن الــذي يقــدم الغــذاء والمــأوى والمنفعــة (

  )ن نوع آخرلكائن حي م

Host acceptance قبول العائل  

حيــــــث تحــــــدد المركبــــــات الكيميائيــــــة فــــــي النبــــــات (

المقــروض مــدى قبــول العائــل النبــاتي، وهــذه تــرتبط 

أيضًا بين قضـم األوراق وابـتالع الغـذاء واالسـتمرار 

 )في التغذية

Host finding العائل" إيجاد" اكتشاف  

ء حيــــث تجــــد الحشــــرات عوائلهــــا بواســــطة أعضــــا(

.  حـــس تملكهـــا، وذلـــك عـــن طريـــق الرؤيـــة والرائحـــة

فأنواع المن والذباب األبيض يستقران علـى السـطح 

األصفر، بينما يستقبل الجراد روائح عوائلها فتطيـر 

 )عكس اتجاه الريح مما يزيد من فرصة لقائها لها

Host habitat finding معيشة العائل بيئة" إيجاد" اكتشاف  

في البيئة العامة التي تنمـو  حيث تتواجد الحشرات(

 )فيها عوائلها

Host range مدى عائلي   

حيــــــث لــــــبعض الحشــــــرات عوائــــــل محــــــددة بينمــــــا (

  )للبعض اآلخر مدى واسع من العوائل

Host recognition  العائل " التعرف على"تمييز  

حيـــــث تختبــــــر الحشــــــرات عوائلهــــــا لمعرفــــــة مــــــدى (

 )مالئمتها للتغذية ووضع البيض
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Host resistance  مقاومة العائل  

مقــــدرة العائــــل النبــــاتي أو الحيــــواني علــــى مقاومــــة (

أو مقــدرة العائــل علــى , الهجــوم مــن طريــق اآلفــات

  )تحميل الضرر الذي تسببه اآلفات

Host selection انتخاب أو اختيار العائل 

Host specificity تخصص الطفيل 

Host suitability مالئمة العائل  

يمــة الغذائيــة للنبــات وغيــاب المــواد حيــث تحــدد الق(

الكيميائيـــة الســـامة مـــدى مالئمـــة الغـــذاء فـــي تزويـــد 

 )احتياجات الحشرة بمختلف العمليات الفيزيولوجية

Host-free area   منطقة خالية من العائل  

منطقة يمنع فيهـا نمـو بعـض أنـواع النباتـات ألنهـا (

ـــات ـــة مـــن اآلف ـــواع معين ويعتبـــر . تعتبـــر عوائـــل ألن

يس منــاطق خاليــة مــن العوائــل طريقــة لمكافحــة تأســ

  )بعض اآلفات

Host-free period   وقت خالي من العائل  

حيـــث يمنـــع نمـــو , فـــي كـــل ســـنة, فتـــرة مـــن الـــزمن(

  )نباتات العائل كطريقة لمكافحة بعض اآلفات

Hound كلب صيد  

House centipede – 
Scutigera coleoptrata (L.) – 
Scutigeridae 

 لف رجل المنزليةذوات األ 

House centipedes – 
Scutigeridae –  
Scutigeromorpha 

  –ذوات المائة رجل المنزلية 

 رتبة –فصيلة 
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House cricket – 
Acheta domesticus (L.) –   
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي األليف

House flies – 
Muscidae – 
Diptera  

   منزليالذباب ال

ممرضـــــات المعويـــــة مثـــــل ناقـــــل ميكـــــانيكي هـــــام لل(

 –) التيفوئيــــــــد وداء الزحــــــــار األميبــــــــي والعصــــــــوي

 رتبة  – فصيلة

House fly –  
Musca domestica L. – Muscidae 

 منزلية الشائعةالذبابة ال

House mosquito – 
Aedes pipiens L. – Culicidae 

 بعوضة المنازل

House red ant, pharoah ant – 
Monomorium pharaonis L. – 
Formicidae 

 ، النملة الفرعونيةالحمراءمنزلية النملة ال

Household casebearer – 
Phereoeca uterella Walsingham – 
Tineidae 

 حامل األكياس المنزلي

Hover flies – 
Syrphidae –  
Diptera 

   – أو ذباب األزهار ذباب السرفيد

 رتبة  - فصيلة

Hulstia undulatella (Clemens) – 
Sugarbeet crown borer –  
Pyralidae 

 "البنجر"تاج الشوندر السكري  حفار

Human blood index مؤشر الدم اإلنساني  

فعلــــى ســــبيل المثــــال، كــــان المؤشــــر فــــي بعــــوض (

Anopheles arabiensis  فــي % 90أكثــر مــن

العينـــــات التـــــي جمعـــــت مـــــن داخـــــل المنـــــازل فـــــي 

ية، مقارنة المناطق التي لم تعامل بالمبيدات الحشر 

فــــــي المنــــــاطق المعاملــــــة بالمبيــــــدات و % 11مــــــع 

  ) في مصائد الجمع في المناطق المعاملة% 66
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Human flea –  
Pulex irritans L. – Pulicidae 

 برغوث اإلنسان

Human flea and others براغيث اإلنسان وغيرها   

 )Pulexأنظر (

Human lice (head and body)  والجسمالرأس (قمل اإلنسان (  

 ) Pediculidaeأنظر (

Human Malaria Parasites 
(Plasmodium) 

  طفيليات المالريا البشرية أو البالزموديوم

أنـــــواع مـــــن البالزموديـــــوم المالريـــــا فـــــي  4تســـــبب (

اإلنســـان، وتعتبـــر األمـــراض األربعـــة مختلفـــة ولكـــل 

أنظـر بالتفصـيل لألنـواع  –مرض نموذجه الخاص 

 .Plasmodium faciparum, P: التاليـــة

vivax, P. malariae, P. ovale(  

Human trypanosomiasis  
(Sleeping sickness) 

  داء المثقبيات البشري أو مرض النوم

: تم التعرف على شـكلين مـن مـرض النـوم البشـري(

 Gambian sleepingمــرض النـــوم الغـــامبي 

sickness  وتســــــببه المثقبيــــــة البروســــــية الغامبيــــــة

Trypanosoma brucei gambiense ،

 Rhodesian sleeping ومرض النوم الروديسي

sickness  ــــة البروســــية الروديســــية وتســــببه المثقبي

T. brucei. rhodesience  . وتــرتبط المثقبيــة

البروســــــية الغامبيــــــة مــــــع تحــــــت الجــــــنس نيمورينــــــا 

Nemorhina  التــــــــــــــــــابع للجــــــــــــــــــنسGlossina ،

 ونواقلهــــا هــــي األنــــواع النهريــــة ةلبحريــــة مــــن ذبابــــة

 .Glossina palpalis, G :التســـي تســـي

fuscipes, G. tachinoides بينمــــا نواقــــل ،

  المثقبية البروسية
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: الروديسية هي األنواع السافانية من جلوسينا وهي 
Glossina moristans, G. pallidipes, G. 

swynnertoni ( 

Humeral   عضدي، كتفي  

 منســوبًا إلــى الكتــف أو العضــد ويقــع فــي المنطقــة(

  )القاعدية األمامية لجناح الحشرة

Humeral angle زاوية عضدية أو كتفية أو قاعدية للجناح  

  )الجزء أو الزاوية القاعدية األمامية لجناح الحشرة(

Humeral bristles  أشواك عضدية أو كتفية  

أشـــــــواك علـــــــى الزاويـــــــة العضـــــــدية الجانبيـــــــة فـــــــي (

  )الحشرات ذات الجناحين

Humeral callus  ية عضدية جانبيةزاو   

إحــــــدى زاويتــــــين أمــــــاميتين جــــــانبيتين مســــــتديرتين  (

  )للظهر الصدري في الحشرات ذات الجناحين

Humeral cross vein  مستعرض"عرق كتفي أو عضدي عابر"  

عـــرق عـــابر فـــي المنطقـــة العضـــدية للجنـــاح بـــين (

  )العرق الضلعي والعرق تحت الضلعي

Humeral lobe فص عضدي 

Humeral plate صفيحة كتفية أو عضدية أو قاعدية   

مــــن " إبــــط"صــــفيحة قاعديــــة  فــــي الجــــزء الكتفــــي (

  )costa جناح الحشرة، والتي تدعم العرق الضلعي

Humeral region القاعدة األمامية من الجناح  
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Humeral suture  درز كتفــي، درز البلــورا الوســطى أو بلــورا العقلــة

  الصدرية الوسطية

ه األجنحــة بعــد طيــران خــط ضــعيف تتقصــف عنــد(

  )الزفاف، كما في الرعاشات

Humeral vein عرق كتفي أو عضدي   

عــــرق يقــــوي الجــــزء القاعــــدي مــــن الحافــــة القائــــدة (

للجنـــــــاح الخلفـــــــي، كمـــــــا فـــــــي الحشـــــــرات حرشـــــــفية 

  )األجنحة وشبكية األجنحة

Humerus  
(pl. humeri) 

  كتف، عضد 

ـــــــا األماميـــــــة للصـــــــدر فـــــــي الحشـــــــرات ذات ( الزواي

احين، أو الزوايا الخارجيـة للغمـد فـي الحشـرات الجن

  )غمدية األجنحة

Humidity receptors مراكز استقبال الرطوبة 

Humpbacked flies الذباب األحدب أو الذباب ذو السنام الظهري   

 )Phoridaeأنظر (

Humus feeders  المتحلالت النباتية متغذيات على اُلَبال أو 

Hunter صياد 

Hunting billbug – 
Sphenophorus venatus vestitus 
Chittenden –  
Curculionidae 

 بقة الصيد المنقارية

HUR (Heat unit requirement)  متطلب الوحدة الحرارية  

مجموع الدرجات الحراريـة اليوميـة المتراكمـة أعلـى (

 )العتبة الحرارية خالل نمو الطور الحشري

Hyaline شفاف، زجاجي  
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Hyaline grass bug – 
Liorhyssus hyalinus (F.) –  
Rhopalidae 

بقــة الحشــائش الشــفافة، بقــة الحشــائش القرنيــة 

 الكيتينية

Hyaline hemocyte خلية سد الجروح 

Hyalopeplus pellocidus (Stal) – 
Transparentwinged plant bug – 
Miridae 

 األجنحة" شفافة"بق النبات رائقة 

Hyalophora cecropia (L.) – 
Cecropia moth –  
Saturniidae 

 فراشة سكروبيا 

Hyalophora euryalus (Boisduval) – 
Ceanothus silk moth –  
Saturniidae 

 فراشة الحرير سينوثس 

Hyalopterus pruni (Geoffroy) – 
Mealy plum aphid –  
Aphididae 

 الدقيقي الشاحب" البرقوق"َمّن الخوخ 

Hyblaeid moths 
 

  فراشات هيبليد 

 )    Hyblaeidaeأنظر(

Hyblaeidae  
(Noctuidae in part) –  
Hyblaeid moths –  
Pyraloidea – Lepidoptera 

   فصيلة هيبليدي

   –) جزء من نوكتويدي(

 تبة ر  –فوق فصيلة  –فراشات هيبليد 

Hybosorinae – 
Scarabaeidae   

    – تحت فصيلة الجعال هيبوسوريني

  فصيلة

Hybridization تهجين  

أفـــراد مـــن ســـالالت أو مجموعـــات مختلفـــة وراثيـــًا، (

  )وأحيانًا تهجين أنواع مختلفة
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Hydraecia micacea (Esper) – 
Potato stem borer –  
Noctuidae 

 "البطاطس"حفار ساق البطاطا 

Hydraenidae 
(Limnebiidae and Hydrophilidae  
in part) – Minute moss beetles – 
Polyphaga – Coleoptera 

   هيدرانيدي فصيلة

خنـــافس  –) جـــزء مـــن ليمنوباتيـــدي وهايدروفيليـــدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –الموس الدقيقة 

Hydranencephaly استسقاء الدماغ   

  )Akabane and Aino Virusesأنظر  (

Hydrelia griseola (Fallen) – 
Rice leafminer –  
Ephedridae 

 ق أوراق األرزصانعة أنفا

Hydrellidae  
(Ephydridae, Notiophilidae) –  
Shore flies –  
Drosophiloidea – 
Diptera 

   هيدريليدي فصيلة

ذبــــاب الشــــواطىء أو  –) إفيدريــــدي، نوتيوفيليــــدي(

   –السواحل 

 تبة ر  – فوق فصيلة

Hydrobatidae  
(Gerridae) – Water striders – 
Amphibicorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

  هايروباتيدي  فصيلة

   –متزحلقات الماء  –) جيريدي(

   –مجموعة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Hydrocorizae  
(Cryptocerata) –  
Aquatic bugs – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   مجموعة هايروكوريزي

تعتبـــر تحـــت رتبـــة (البـــق المـــائي  –) كريبتوســـيراتا(

، ولكــن Hemipteraعنــدما تصــنف ضــمن رتبــة  

تعتبــــر مجموعــــة أعلــــى مــــن فــــوق الفصــــيلة عنــــدما 

  – )Heteropteraتصنف ضمن تحت رتبة 

 رتبة  –تحت رتبة  –البق المائي 

Hydrofuge طارد للماء غير قابل لالبتالل  
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Hydroids – 
Coelenterate    

  شعبة –الحيوانات الهالمية 

Hydrolysis  التحلل المائي  

بعـد (دخل في دمج جزيء الماء عملية كيميائية تت(

  )مع جزيء آخر) اإلنشطار األيوني له

Hydrometridae  
(Limnobatidae) – 
Water measures or water traders – 
Amphibicorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

   هايدروميتريدي فصيلة

  – مجموعة –قيَّاسات الماء  –) ليمنوباتيدي(

  رتبة  –تحت رتبة 

Hydronomus sp. – 
Rice weevil – Curculionidae 

 سوسة األرز

Hydrophilic material مادة قابلة للبلل أو محبة للماء 

Hydrophilidae  
(Including Hydrochidae and 
Spercheidae) – 
Water scavenger beetles – 
Polyphaga – Coleoptera 

   هايدرفيليدي فصيلة

  –) تتضمن هايدروكيدي وسبركيدي(

 –آكلـة اللحــم الرميـة أو خنـافس المـاء المرمرمـة أو 

 رتبة  – فوق فصيلة

Hydrophiloidea – 
Polyphaga – 
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس هايدروفيلويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Hydrophobic material مادة غير قابلة للبلل، مادة كارهة للماء  

ل الثغـــــر تفرزهـــــا الغـــــدد حـــــول الثغريـــــة لتمنـــــع تبلـــــ(

 )التنفسية

Hydropsyche simulans Ross – 
Hydropsychidae 

   – أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة

  فصيلة 

Hydropsychidae – 
Netspinning caddisflies – 
Trichoptera 

  –فصيلة هيدروبسيكيدي 

 رتبة –غازالت الشباك شعرية األجنحة 
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Hydroptila hamata Morton – 
Hydroptilidae  

   – أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة

  فصيلة 

Hydroptilidae – 
Minute caddisflies –  
Trichoptera 

  –هيدروبتيليدي  فصيلة

 رتبة –ذباب كاديس  الصغير 

Hydroscaphidae  
(Hydrophilidae in part) – 
Skiff beetles – Myxophaga – 
Coleoptera 

   فصيلة هايدروسكافيدي

  –خنافس السكيف  – )من هايدروفيليدي جزء(

  رتبة  –تحت رتبة 

Hydrostatic pressure ضغط مائي 

Hydrotaea irritans – 
Sheep headfly – 
Muscidae 
 

  ذبابة رأس الخروف

تـــزعج اإلنســـان والحيوانـــات األليفـــة بتغـــذيتها علـــى (

.  إفـــرازات الفـــم واألنـــف واألذنـــين واألعـــين والجـــروح

نقــل الممرضــات المســببة اللتهــاب ويلعــب دورًا فــي 

لحلمــــات  Summer mastitisالثـــدي الصـــيفي 

 )الثدي في الماشية السليمة

Hydrotropism انتحاء رطوبي  

ــــــف مســــــتويات ( ــــــث تســــــتجيب الحشــــــرات لمختل حي

الرطوبــــة وتتجــــه إلــــى عوائلهــــا عنــــدما تكــــون هــــذه 

  )الدرجات مناسبة لتكاثرها ونشاطها

Hygiene  النظافة، الصحة  

وتتدخل عملية النظافـة . لق بالتعرض للمبيداتتتع(

بغسل مناطق الجسم التي تعرضـت إلزالـة متبقيـات 

  )المبيد

Hygroreceptor مستقبل الرطوبة 

Hyiurgopinus rufipes (Eichhoff) – 
Native elm bark beetle – Scolytidae 

 خنفساء قلف الدردار المحلية



 

608

Hylastinus obscurus (Marsham) – 
Clover root borer – Scolytidae 

 حفار جذور البرسيم

Hylecoetus lugubris Say – 
Sapwood timberworm – Lymexylidae 

 دودة خشب الّنْسغ

Hylemia antiqua (Meig.) –  
Onion fly – Anthomyiidae 

 ذبابة البصل

Hylemya cilierura  – 
corn seedling fly – Anthomyiidae 

 الذرة ذبابة بادرات

Hylephila phyleus (Drury) – 
Fiery skipper – Hesperiidae 

 القافز الملتهب أو الناري

Hyles calida (Butler) – 
Hawaiian sphinx – Sphingidae 

 الهوايية" أبو الهول"فراشة 

Hyles lineata (F.) – 
Whitelined sphinx – Sphingidae 

 اءذو الخطوط البيض" أبو الهول"فراشة 

Hyles wilsoni (Rothschild) – 
Wilson sphinx – Sphingidae 

 ويلسون" أبو الهول"فراشة 

Hylesinus oleiperda   F. –  
Olive shot-hole borer, large olive bark 
beetle, olive borer – Scolytidae 

خنفســـاء قلـــف أشـــجار  خنفســـاء أفـــرع الزيتـــون،

  ، الزيتون الكبيرة

 الزيتونأو حفار  خردق

Hylobiinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس هيلوبييني 

  فصيلة

Hylobius aliradicis Warner – 
Southern pine root weevil – 
Curculionidae 

 سوسة جذور الصنوبر الجنوبية

Hylobius assimilis Boheman – 
Pine root tip weevil –  
Curculionidae 

 وبرسوسة قمة جذور الصن

Hylobius pales (Herbst) – 
Pales weevil – Curculionidae 

 سوسة الحظائر
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Hylobius radicis Buchanan – 
Pine root collar weevil – 
Curculionidae 

 جذور الصنوبر" طوق"سوسة حواف 

Hylophilidae  
(Aderidae Euglenidae, Xylophilidae; 
Anthicidae in part; rare family) – 
Antlike leaf  beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  هيلوفيليدي  فصيلة

أديريـــــــدي، يوجلينيـــــــدي، زايلوفيليـــــــدي، جـــــــزء مـــــــن (

  أنثيسيدي، 

ـــادرة  –خنـــافس األوراق شـــبيهة النمـــل  –) فصـــيلة ن

 رتبة  –فوق فصيلة 

Hylotomid sawflies زنابير الهايلوتوميد المنشارية   

   )   Hylotomidaeأنظر(

Hylotomidae  
(Argidae) – Hylotomid sawflies – 
Tenthredinoidea –  
Hymenoptera 

  هيلوتوميدي  فصيلة

فــوق  –زنــابير الهايلوتوميــد المنشــارية  –) أرجيــدي(

 رتبة  – فصيلة

Hylotrupes baiulus (L.) – 
Old house borer – Cerambycidae 

 حفار المنازل القديمة

Hymenia perspectalis (Hubner) – 
Spotted beet webworm –  
Pyralidae 

الغازلـة "المنقطـة الناسـجة " البنجر"دودة الشوندر 

 "أو العنكبوتية

Hymenia recurvalis (F.) –  
Beet webworm – Pyralidae 

 "الغازلة"الناسجة ) البنجر(دودة الشوندر 

Hymenoptera  
(hymen = membrane; ptera = wing) – 
Bees, wasps, ants, etc. 

  رتبة الحشرات غشائية األجنحة 

)hymen  =غشـاء، و ptera =النحـل،  - )جنـاح

 الزنابير، النمل، إلخ

Hymenopteriform of eggs  نموذج شكل بيوض تابعة لرتبة الحشرات غشائية

  األجنحة 

البـيض بيضـاوي أو مغزلـي، بنهـايتين مسـتديرتين، (

 )اينوغالف أملس أو ذي تبرقش متب
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Hymenopteriform of larvae  نموذج شكل يرقات الطور األول لحشرات غشائية

  األجنحة 

ــــي، جــــدار الجســــم ( ــــى مغزل جســــم اليرقــــة كــــروي إل

ــــي أو  –عــــاري أو ذو أشــــواك حســــية جليديــــة  داخل

 )خارجي التطفل

Hymenopteroids 
(Includes only the order Hymenoptera)

  و هايمينوبتيرويديا فوق رتبة هايمينوبتيرويدس أ

 )تتضمن رتبة واحدة وهي هايمينوبترا(

Hymenopterous parasites غشائية األجنحة المتطفلة 

Hymenous غشائي 

Hyoid قطعة مفصلية 

Hypena humuli (Harris) – 
Hop looper –  
Noctuidae 

  القيَّاسة " حشيشة الدينار"دودة الُجْنُجل 

 )رنبات عشبي معم: الُجْنُجل(

Hypena strigata (F.) – 
Lantana defoliator caterpillar – 
Noctuidae 

  مسقط ورق الّلنتانة " يسروع" أبو دقيق

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

 )عطر

Hypeninae – 
Primitive noctuid moths –  
Noctuidae – Lepidoptera 

  –هيبينيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  -ليليلة البدائية الفراشات ال

Hypenodinae – 
Primitive noctuid moths –  
Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –هيبينوديني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  -الفراشات الليليلة البدائية 

Hypera brunnipennis (Boheman) – 
Egyptian alfalfa weevil – 
Curculionidae 

 المصرية" الفصة"زي سوسة البرسيم الحجا
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Hypera meles (F.) – 
Clover head weevil –  
Curculionidae 

 سوسة قمم البرسيم

Hypera nigrirostris (F.) – 
Lesser clover leaf weevil – 
Curculionidae 

 سوسة ورق البرسيم الصغرى

Hypera postica (Gryllenhel) – 
Hejazi alfalfa leaf weevill, alfalfa 
weevil, Al-Jett weevil –  
Curculionidae 

سوســة أوراق البرســيم الحجــازي، سوســة البرســيم 

 سوسة الجت، "الفصة"الحجازي 

Hypera punctata (F.) – 
Clover leaf weevil –  
Curculionidae 

 سوسة ورق البرسيم 

Hypera variabilis 
Herbst. (postica (Gyll.)) – 
Alfalfa weevil –  
Curculionidae 

 “الفصة”سوسة ورق البرسيم الحجازي 

Hyperaspis jocosa (Mulsant) – 
Orthezia lady beetle –  
Coccinellidae 

 ثيزيار أبو العيد أو 

Hyperdiplosis triticina Barnes – 
Corn leaf fly –  
Cecidomyiidae 

 ذبابة أوراق الذرة

Hyperendemic  مفرطة التوطنأنواع  

Hyperinae – 
Clover weevils –  
Curculionidae 

  –تحت فصيلة هايبيريني 

  فصيلة –سوس البرسيم 

Hyper-metamorphosis  فرط التحول أو التطور، تحول زائد  

نموذج من النمو الذي تمر فيه الحشـرة بـأكثر مـن (

مـــن يرقـــة منبســـطة .... عمـــر يرقـــي منفـــرد واضـــح 

  )  إلى يرقة أسطوانية
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Hyperoscelidae  
(Hyperosecelididae, 
Corynosscelididae; Scatopsidae in part; 
rare family) – 
Hyperoscelidid gnats – 
Mycetophiloidea –  
Diptera 

   هايبرسيليدي فصيلة

هايبيروســــــيليديدي، كورينوســــــيليديدي، جــــــزء مــــــن (

  سكاتوبسيدي، 

  –هاموش الهايبرسيليد  –) فصيلة نادرة

 رتبة  – فوق فصيلة

Hyperoscelidid gnats  هاموش الهايبرسيليد  

 )    Hyperoscelidaeأنظر(

Hyperparasite طفيلي يتطفل على طفيلي آخر 

Hyper-parasitioidism  شبه تطفل مفرط  

الحالـــة التـــي يتغـــذى فيهـــا شـــبه الطفيـــل علـــى شـــبه (

  ) طفيل آخر

Hyperparasitism تطفل مفرط  

الطفيــل نمــوذج مــن التطفــل المفــرط، بحيــث يهــاجم (

وينقســـم هـــذا النمـــوذج مـــن التطفـــل، .  طفـــيًال آخـــر

  )   بدوره، إلى التطفل الثانوي والثالثي والرباعي

Hyperparasitoid شبيه متطفل مفرط  

 )شبيه متطفل ثانوي يهاجم شبيه متطفل إبتدائي(

Hyperpolarization رفع استقطاب الغشاء 

Hyphae  حبائك أو خيوط فطرية  

خيـــوط تكـــّون مـــا يســـمى بُغَصـــْينات أليـــاف تشـــبه ال(

  )الفطر أو ما يسيليوم الفطر

Hyphantria cunea (Drury) – 
Fall webworm –  
Arctiidae 

 دودة الراعم الخريفية العنكبوتية
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Hyplithus abbreviatus (Say) – 
Abbreviated wireworm –  
Elateridae 

 الدودة المختزلة السلكية

Hypobrus ficus Erich. –  
Fig bark beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف التين

Hypocerebral عقدة خلف أو تحت المخ 

Hypocerebral ganglion عقدة عصبية تحت مخية 

Hypocryphalus mangiferae   
(Stebbing) – 
Mango bark beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف المانجو

Hypoderm الطبقة الجنينية الداخلية  

Hypoderma bovis (L.) –  
Northern cattle grub –  
Oestridae 

  دودة المواشي الشمالية

Hypoderma diana – 
Camel grub – Oestridae 

 الشائعة اإلبلدودة 

Hypoderma lineatum (Villers) – 
Common cattle grub –  
Oestridae 

 دودة المواشي الشائعة

Hypodermatidae – 
Diptera 

  – هيبودرماتيدية فصيل

 رتبة 

Hypodermatinae – 
Oerstridae 

 تحت فصيلة الذباب هايبوديرماتيني

Hypodermis  تحت بشرة، أدمة خلوية، بشرة داخلية سفلى  

طبقة خلوية من جـدار الجسـم تفـرز الجليـد، أنظـر (

Epidermis(  
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Hypognathous  سفلية الفم، ذات أجزاء الفم السفلية  

ا أجــزاء فــم تتجــه إلــى أســفل، وضــع عــامودي، لهــ(

الـــــرأس عمـــــودي علـــــى محـــــور الجســـــم، كمـــــا فـــــي 

  )الحشرات األولية

Hypognathous head رأس ذات أجزاء فم سفلية 

Hypomeron صفيحة ظهرية للصدر األمامي   

جـــزء مـــن صـــفيحة ظهريـــة للصـــدر األمـــامي التـــي (

ـــة، كمـــا فـــي الحشـــرات  ـــة الجانبي تلتـــوي أســـفل الحاف

  )غمدية األجنحة

Hypopharyngeal bars صفائح اللسان القاعدية 

Hypopharyngeal glands غدد لسانية 

Hypopharynx اللسان تجاوزاً { لسان، تحت بلعوم{  

الفص الفمي الخلفي الوسطي للجـدار البطنـي مـن (

المنطقــة الفميــة عنــد مقــدم الشــفة الســفلى، كمــا فــي 

  )بعض الحشرات ذات الفم الماص

Hypopi ي أو جوَّالطور انتقال  

 Bulb mitesبصـال حلـم األحيث تميل حوريات (

إلــى التحــول إلــى الطــور االنتقــالي فــي أول الموســم 

 )عن آخره وخاصة في درجة الرطوبة المرتفعة

Hypopleural bristles شويكات تحت بلورية   

صـــف مـــن الشـــويكات عمـــودي تقريبـــًا علـــى تحـــت (

، كمـا فـي البلورا وعادة فوق الحرقفة الخلفيـة مباشـرة

  )الحشرات ذات الجناحين
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Hypopleuron  
(pl. Hypopleura) 

  تحت بلورة 

" إبيميــــرون"الجــــزء الســــفلي مــــن البلوريتــــة الخلفيــــة (

للعقلــة الصــدرية الوســطى، أو صــليبة علــى الصــدر 

تقــــــع فــــــوق الحرقفــــــة الخلفيــــــة مباشــــــرة، كمــــــا فــــــي 

  )الحشرات ذات الجناحين

Hypostomal bridge ،جسر الهيبوستومال  قنطرة تحت فمية  

الجــزء األوســط الــذي تتحــدد فيــه المنــاطق التحــت (

  )فمية خلف أجزاء الفم

Hypostomal suture درز تحت الفمي  

جـــزء مـــن الـــدرز الخـــدي إلـــى الخلـــف مـــن الفكـــوك (

  )العلوية

Hypostome تحت الفم، جزء من تحت الصدغ  

جزء من حافـة صـفيحة تحـت الخـد فـي الجمجمـة، (

ضيقة ولكن قـد تتسـع .  الحشرات في خلف الفكوك

ن صفيحة تحت الفم أو قنطرة تحت الفمية في و لتك

، وهـي صـفيحة تحـت فـم فـي الجدار البطنـي للـرأس

حالـــــة الحلـــــم مـــــن تحـــــت رتبـــــة الحلـــــم ذوات الثغـــــر 

ـــــــــــــــــم  Mesostigmataالمتوســـــــــــــــــط  ـــــــــــــــــي الحل وف

 Ixodesالمخروطــــي، أمــــا فــــي حالــــة رتبــــة القــــراد 

ودة بأســــنان فهــــي متحــــورة للثقــــب وااللتصــــاق ومــــز 

  )منعكسة

Hypothenemus birmanus (Eichhoff) –
Kiawe scolytid –  Scolytidae 

  خنفساء القلف كياوي

Hypothenemus obscurus (F.) – 
Apple twig beetle – Scolytidae 

 خنفساء ثاقبة أغصان التفاح

Hypothenemus pubescens Hopkins – 
Grass scolytid – Scolytidae 

 األعشاب مطوية األجنحة حشرة
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Hypothesis فرضيات 

Hypoxanthine المركب الناتج من تحلل حامض اليوريك 

Hypsopygia costalis (F.) – 
Clover hayworm –  
Pyralidae 

   البرسيم، يرقة دريس البرسيم" تبن"دودة قّش 

 )قش أو حشيش مجفف يستخدم كعلف: الدريس(

Hypurus bertrandi Perris – 
Portulaca leafmining weevil – 
Curculionidae 

   سوسة أنفاق أوراق الرِّْجلة

 )عشب استوائي ذو زهر مختلف األلوان(

Hyrmecinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس هيرميسيني

  فصيلة

Hysteroneura setariae (Thomas) – 
Rusty plum aphid – Aphididae 

 صدئيال" البرقوق"َمّن الخوخ 

Hysteropterum flavescens (Oliv.) 
(grylloides (F.) – 
Alfalfa leafhopper – Fulgoridae 

 “الفصة”نطاط البرسيم الحجازي 

Hystrichopsylla – 
Fleas of small Rodents and insectivores
Hystrichopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  – جنس هيستريكوبسيلال

  –لصفيرة وآكالت الحشرات براغيث الفئران ا

  فصيلة -تحت فصيلة 

Hystrichopsyllid fleas خافية األجنحة  براغيث الهيستريكوبسيليد  

  )   Hystrichopsyllidaeأنظر (

Hystrichopsyllidae – 
Hystrichopsyllid fleas, fleas of rodents 
and coyotes –  
Siphonaptera 

  –فصيلة هيستريكوبسيليدي 

براغيـث الفئـران والـذئاب ، الهيستريكوبسـيليد براغيث

  رتبة  –

Hystrichopsyllinae – 
Fleas of small rodents and  
insectivores – Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة هيستريكوبسيللينس 

ــــــران الصــــــفيرة وآكــــــالت الحشــــــرات  ــــــث الفئ  –براغي

  فصيلة
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I 
Iassinae  
(including Bythoscopinae) – 
Cicadellidae 

  ياسيني أتحت فصيلة نطاطات األوراق 

  فصيلة -) تتضمن بيثوسكوبيني(

Ibaliidae  
(rare family) – Ibaliids – 
Cynipoidea –  
Hymenoptera 

  فصيلة إيبالييدي 

حشـرات اإليبالييـد غشـائية األجنحـة  -) فصيلة نادرة(

  –الطفيلية 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Ibaliids 
 

  حشرات اإليبالييد غشائية األجنحة الطفيلية 

 )    Ibaliidaeأنظر(

Icaricia icarioides missionensis 
(Hovanitz) – 
Mission blue –  
Lycaenidae 

 أبو دقيق الكنيسة األزرق 

Icerya aegyptica (Douglas) – 
Egyptian mealybug –  
Margrodidae 

 ق الدقيقي المصريالب

Icerya purchasi Maskell  
(pericerya) –  
Cottony cushion scale – 
Margarodidae 

الحشــرة ، س القطنــيفالبــق الــدقيقي االســترالي، الكــر 

 القشرية الصوفية

Ichneumonidae –  
Ichneumons or ichneumon wasps – 
Ichneumonoidea – 
Hymenoptera 

  –أكنيومونيدي  فصيلة

  –حشرات اإلكنيومونيد أو الزنابير األسطوانية 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Ichneumonoidea – 
Inchneumonid parasitic wasps – 
Apocrita –  
Hymenoptera 

   –ويديا فوق فصيلة إيكنومون

 –غشـــــائية األجنحــــة المتطفلـــــة  دبــــابير اإليكنومونيــــد

  رتبة  –تحت رتبة 
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Ichneumons or ichneumon parasitic 
wasps 

  حشرات اإلكنيومونيد أو الزنابير األسطوانية 

 )    Ichneumonidaeأنظر (

Ichnopsyllidae – 
Bat fleas –  
Siphonaptera 

 –فصيلة إكنوبسيليدي 

 رتبة  –براغيث الخفاش أو الوطواط 

Ichthyura inclusa (Hubner) – 
Poplar tentmaker – Notodontidae 

 حورصانعة خيام أشجار ال

Icteroanemia  
  

  في الخنازير  Icteroanemiaأنيميا ترياقية 

ـــــــــابع للجـــــــــنس  ( ـــــــــوع ركتســـــــــي ممـــــــــرض ت يســـــــــببها ن

    -إبريثروزون 

و   Eperythrozoonأنظــــــــــــــــــــــر (

Anaplasmataceae (  

Idiocerinae  
(Eurymelinae) –  
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق أيديوسيريني 

  فصيلة -) يورميليني(

Idiocerinus stali  (Fieb.), Idiocerus 
stali Fieb.) –  
Pistachio jassid – Cicadellidae 

 جاسيد أوراق الفستق الحلبي

Idiopterus nephrelepidis Davis – 
Fern aphid – Aphididae 

 َمّن السرخس

Idiosoma  منطقة الجسم  

منطقة ملساء عليها طبقـة مـن الكيوتيكـل النـاعم فـي (

ـــم األكاريـــدي بعكـــس الحـــال الموجـــود فـــي الحلـــم  الحل

الخنفسي ذو الكيوتيكل الصـلب، وتمثـل منطقتـين فـي 

 opisthosomalو  prodorsumالجســـــــــم 

dorsum ( 

Idolothrips marginatus Haliday – 
Australian thrips –  
Phlaeothripidae 

 التربس األسترالي 
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Ileum    
(small intestine) 

  اء الدقيقةلفائقي، األمعال

الجـــزء األمـــامي مـــن المعـــي الخلفـــي بـــين المعـــدة أو (

  )الصمام البوابي والقولون

Ilima leafminer – 
Philodoria marginestrigata 
(Walsingham) – Gracillariidae 

  إليماأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Ilima moth – 
Amyna natalis (Walker) – Noctuidae 

 فراشة إيليجا

Imaginal appendage زوائد الحشرة اليافعة 

Imaginal buds أزرار أو براعم داخلية  

تنشأ األجنحة مبكرًا في الحشرات ذات التطـور التـام (

فـــي طـــور اليرقـــة علـــى شـــكل بـــراعم أو أزرار داخليـــة 

مـــــن خاليـــــا تحـــــت البشـــــرة بجـــــوار إحـــــدى القصـــــبات 

  )الهوائية الرئيسية

Imaginal disc قرص حيوي  

Imago  
(pl. Imagoes or Imagines) 

  حشرة كاملة 

  )الطور الكامل أو التناسلي لحشرة ما(

Imbricated snout beetle – 
Epicaerus imbricatus (Say) – 
Curculionidae 

 الخنفساء ذو البوز المتراكبة، السوسة المتراكبة

Immigrant acacia weevil – 
Orthorhinus klugi Boheman – 
Curculionidae 

 سوسة األكاسيا الهاجرة  أو المستوردة 

Immigration هجرة إلى الداخل  

حيـــــث تـــــدخل مجـــــاميع معينـــــة مـــــن الحشـــــرات إلـــــى (

منــــاطق معينــــة لــــم تكــــن قــــد دخلتهــــا مــــن قبــــل وبعــــد 

  )دخولها تستوطن فيها
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Immigration  انتقال إلى داخل المجموعة  

  )حركة األفراد داخل نطاق المجموعة(

Immunity مناعة 

Immunofluorescent assays مقايسات التألق المناعي  

Immunohisto-chemical assays المقايسات الكيميائية النسيجية المناعية  

Impaternate عديمة األب 

Imperial moth – 
Eacles imperialis (Drury) – 
Saturniidae 

 "الضخمة"الفراشة اإلمبراطورية الملوكية 

Impermeable ير منفذ للماء كتيم، غ  

ـــى مقاومـــة النفاذيـــة مـــن قبـــل بعـــض ( لديـــه القـــدرة عل

  )المواد أو األشياء

Imported cabbageworm, small  
white cabbage butterfly – 
Pieris rapae (L.) –  
Pieridae 

،أبو دقيــــــق المســــــتوردة" الكرنــــــب"دودة الملفــــــوف 

 الملفوف الصغير، فراشة الملفوف البيضاء الصغيرة 

Imported crucifer weevil – 
Baris lepidii Germar – Curculionidae 

 سوسة النباتات الصليبية المستوردة

Imported currantworm – 
Nematus ribesii (Scopoli) – 
Tenthredinidae 

 دودة الزبيب المستوردة

Imported longhorned weevil – 
Calomycterus setarius Roelof – 
Curculionidae 

 السوسة المستوردة طويلة القرون

Imported willow leaf beetle – 
Plagiodera versicolora (Laicharting) –
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الصفصاف المستوردة
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Impregnate  ُيْشرب، ُيحمل  

مثــــــال طــــــوق ضــــــد البراغيــــــث تتواجــــــد فيــــــه بعــــــض (

المبيــدات حيــث ُيصــدر هــذا الطــوق المشــرب بالمبيــد 

  )ميات من المبيدات على فترة زمنية طويلةك

Inbreeding استيالد  

نظــام التــزاوج بــين أفــراد معينــة أو نظــام تــزاوج غيــر (

  )عشوائي

Incense-cedar wasp – 
Syntexis libocedrii Rohwer – 
Anaxyelidae 

 األرز-دبور البخور

Incidental, accidental or stray 
parasitism 

  التطفل العرضي

موذج من التطفل الذي فيه يرتبط الطفيـل بعائـل ال ن(

  ) عالقة له به عادة

Incisalia fotis bayensis (R.M. 
Brown) – 
San Bruno elfin –  
Lycaenidae 

 فاتنة القدِّيس برونو

Incisitermes immigrans (Snyder) – 
Lowland tree termite – 
Kalotermitidae 

 األبيض نمل أشجار األراضي المنخفضة

Incisitermes minor (Hagen) – 
Western drywood termite – 
Kalotermitidae 

 نمل األخشاب الجافة األبيض الغربي

Incisiterminini – 
Cryptotermitinae –  
Kalotermitidae  

  –قبيلة النمل األبيض إنسيسيترميتيني 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Incisitermitinae – 
Kalotermitidae –  
Afontanella  
 

  –تحت فصيلة النمل األبيض إنسيسيترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة 
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Incisor area سطح قاطع 

Inclinate  مائل  

  )منحن تجاه الخط الوسطي للجسم(

Incompatibility  عدم التوافقغير قابلية للخلط أو التوافق ،   

حالـــة خاصـــة ال يســـتطيع مبيـــدين أو أكثـــر فيهـــا أن (

بشــــــكل مناســــــب أو أن تغّيــــــر أحــــــد المـــــــواد يمتزجــــــا 

كيميائيًا صفات المادة الثانية مما يخفض فعاليتها أو 

} اآلفــة{أن تنــتج تــأثيرات غيــر مرغوبــة علــى الهــدف 

  )المرغوب مكافحتها

Incompatible mixture  خليط غير قابل للمزج  

خلـــيط يتـــألف مـــن اتحـــاد مبيـــدين أو أكثـــر يتفـــاعالن (

  )غير قابل لالستعمال مع بعضهما لينتج خليط

Incorporate   يدمج  

انتقـــال المبيـــد تحـــت ســـطح التربـــة عـــن طريـــق قلـــب (

وتعني كلمة الـدمج أيضـًا دمـج . التربة والحراثة والري

  )مبيد مع آخر

Incubation period مدة حضانة البيض 

Incurrent ostia فتحات أذينية، فتحات القلب الجانبية  

Incurvariid moths, yucca moths, 
fairy moths 

 فراشات اإلنكورفارييـد، فراشـات يوكـا وفـراش  الجـن

 )     Incurvariidaeأنظر (

Incurvariidae  
(Including Prodoxidae and  
Adelidae) –  
Incurvariid moths, yucca moths, fairy 
moths – Lepidoptera 

  إنكورفارييدي  فصيلة

   –) تتضمن برودوكسيدي، أديليدي(

 –فراشات اإلنكورفارييد، فراشات يوكـا وفـراش  الجـن 

 رتبة 
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Incurvaroidea – 
Monotrysia –  
Lepidoptera 

  – فوق فصيلة فراشات إنكورفارويديا

 رتبة  –تحت رتبة 

Incurvarrinae – 
Incurvariidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات إنكورفارييني 

 رتبة  - فصيلة

Indented key مفتاح تصنيفي متعرج أو مسنن 

Index  مؤشر أو دليل  

  )طريقة تستخدم لتصنيف أمراض النبات(

Index of stability مؤشر االستقرار  

دد النـاس عـحاصل ضرب طول العمـر فـي متوسـط (

  )الذين ُعضوا بواسطة بعوضة واحدة في يوم واحد

Indian coffee stem borer – 
Xylotrechus quadripes F. – 
Cerambycidae 

 حفار ساق البن الهندي

Indian meal moth – 
Plodia interpunctella (Hübner) – 
Pyralidae 

فراشـة دودة جـريش الـذرة،  فراشة الطحـين الهنديـة،

 النخالة الهندية

Indirect fertilization إخصاب غير مباشر  

انتقـــــــال الحيوانـــــــات المنويـــــــة عـــــــن طريـــــــق حوامـــــــل (

التـــي توضـــع فـــوق أســـطح البيئـــة، الحيوانـــات المنويـــة 

الحشــرات ذات الــذنب  حيــث تلتقطهــا األنثــى كمــا فــي

  )القافز

Indirect flight muscles  عضالت ترجية إسترنية وطوليـة إسـترنية توجـد فـي

  الصدر الجناحي

 dorsal musclesوتشــــمل العضــــالت الظهريــــة (

 tergo-sternalوالعضـــــالت الظهريـــــة البطنيـــــة 

muscles (  
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Indirect parasitism التطفل غير المباشر  

وفيـــه يـــرتبط طفيـــل بعائـــل غيـــر إعتيـــادي رغبـــة فـــي (

  )طفيل أولي يقصده

Indirect wing muscle عضلة طيران غير مباشرة 

Indispensable mortality موت ضروري 

Individual الكائن الفرد  

العنصــــر المكــــون للعشــــيرة أو النــــوع، والفــــرد القــــادر (

سـل هـو الوحـدة الرئيسـية فـي االنتخـاب على إنتـاج الن

  )الطبيعي

Indonesian and Southeastern  
Asian coffee branch borer – 
Xyleborus bicornis Eig.; X. campactus
Eichh.; X. discolar Bldf.; X. farnicatus
Eighh.; X. habercorni Eig.; X. 
torquatus Eighh. –  
Scolytidae 

 أندونيسيا وجنوب شرق آسياحفار أغصان بن 

Induced resistance مقاومة محدثة  

عوامــــل بيئيــــة تــــؤثر فــــي فيزيولوجيــــة النبــــات لدرجــــة (

تصبح معها غير مناسبة كعائل لبعض أنواع اآلفات 

الحشرية، ويقع تحـت المقاومـة المحدثـة مجموعـة مـن 

العوامـــــل تحـــــدث بشـــــدة تغيـــــرات كميـــــة ونوعيـــــة فـــــي 

 )النباتات

Induction of diapuse  السكونتحفيز 

Industrial melanism سوداد صناعيا  

ــــــي ( ــــــون ف تطــــــور المجتمعــــــات الحشــــــرية ســــــوداء الل

  )المناطق الصناعية الملوثة
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Inert  حامل خامل  

  )ال يمتلك أي نشاط كيميائي(

Inert dust مسحوق خامل 

Inert ingredients  األجزاء الخاملة غير الفعالة  

بيـــــد تختلـــــف عـــــن المـــــواد مـــــواد فـــــي مستحضـــــر الم(

ومــــــن الممكــــــن أن تكــــــون بعــــــض األجــــــزاء . الفعالــــــة

  )الحاملة سامة أو ضارة لإلنسان

Infect إصابة 

Infection  عدوى  

تأســـــيس أو إقامـــــة الكـــــائن الحـــــي الـــــدقيق الممـــــرض (

  )ضمن أنسجة العائل النباتي أو الحيواني

Inferior appendage  زائدة سفلية  

خدم فـي القـبض علـى األنثـى زائدة طرفية بطنية تسـت(

  )عند وقت السفاد، كما في ذكر الرعاشات

Infestation  إصابة  

الغــــزو المــــزعج لآلفــــات ضــــمن منطقــــة معينــــة مثــــل (

المبنــى أو البيــت البالســتيكي أو المحصــول الزراعــي 

  )أو مكان طبيعي مزين

Inflexion of cuticle ثنية جليدية  

Inflorescence  النورة(إزهرار (  

  )لجهاز التكاثري للنبات الذي يحمل األزهارا(

Infraclass Neoptera  تحت طائفة الحشرات الجديدة  

  )من مجموع الحشرات% 99تضم (
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Infraepisternum  تحت البلوريتة األمامية  

  ) جزء سفلي من البلوريتة األمامية(

Infra-social  ًمتأخرة اجتماعيا 

Ingest  تناول  

مثـــل األكـــل أو , خـــالل الفـــم إدخـــال إلـــى الجســـم مـــن(

  )البلع

Ingestion تناول الطعام  

Inhalation  استنشاق  

طريقة دخول المبيدات من خالل األنف أو الفم إلى (

  )الرئتين

Inheritance in population الوراثة في العشيرة 

Inhibit  يثبط  

ي ئايـمنع شيء معـين مـن الحـدوث مثـل الفعـل الكيم(

  )و الحيوانضمن أنسجة النبات أ

Inhibitory axon  ثبطالمحور العصبي الم 

Innate behavior سلوك فطري 

Innate capacity for increase (r) السعة الطبيعية للتكاثر  

مؤشـــــر لقيــــــاس معــــــدل الزيــــــادة فــــــي المجوعــــــات أو (

العشــائر تحــت ظــروف معمليــة محــددة، ويشــير أيضــًا 

 Intrinsic rate ofإلــى معــدل الزيــادة الطبيعيــة 

natural increase(  

Inner layer الطبقة الداخلية 
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Inner margin , posterior margin, 
anal margin 

  حافة داخلية خلفية

مــــن حــــواف جنــــاح الحشــــرة الــــذي يعتمــــد عليــــه فــــي (

  )التصنيف

Inner valves  خلفيانداخليان صمامان  

  تمثل النتوءات التناسلية للحلقة التاسعة(

Inner vertical bristles  شويكات داخلية عمودية  

ــــون البســــيطة ( ــــين العي ــــرأس ب ــــى قمــــة ال شــــويكات عل

ـــــــــي الحشـــــــــرات ذات  ـــــــــين المـــــــــركبتين، كمـــــــــا ف والعين

  )الجناحين

Innervation  التغذية العصبية  

  )إمداد عضو باألعصاب(

Inocelliid snakeflies ذباب أينوسيللييد الثعباني   

 )   Inocelliidaeأنظر (

Inocelliidae – 
Inocelliid Snakeflies –  
Neuroptera 

  –إنوسيلييدي  فصيلة

 رتبة  –ذباب أينوسيللييد الثعباني 

Inopeplidae 
(Cucujidae in part) –  
Inopeplid beetles –  
Tenebrionoidea – 
Coleoptera 

   إنوبيبليدي فصيلة

   –) جزء من كيوكاجيدي(

   –فوق فصيلة  –خنافس اإلنوبيبليد 

 ة رتب

Inorganic  غير عضوي  

مـــادة مشـــتقة مـــن الصـــخر أو مصـــادر معدنيـــة بـــدًال (

ويشـــار عـــادة . مـــن مصـــادر بيولوجيـــة أو بيوكيميائيـــة

ــــــى ذرات  ــــــوي جزيئاتهــــــا إل ــــــي ال تحت ــــــى المــــــواد الت إل

  )الكربون والهيدروجين
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Inquilie  دخيل  

  )حيوان يعيش في مسكن نوع حيواني آخر(

Inquilinism في عش أو مأوى كائن آخر معيشة كائن كضيف  

Insect distribution توزيع الحشرات  

Insect ecology علم بيئة الحشرات  

علــــم يــــدرس عالقــــة الحشــــرات بمحيطهــــا العضــــوي (

  )والالعضوي

Insect feeding habits عادات التغذية عند الحشرات 

Insect growth regulator (IGR)  منظم نمو حشري  

وتعرقــل . كافحــة حشــرات معينــةنــوع مبيــد يســتخدم لم(

منظمــات نمــو الحشــرات العمليــة الطبيعيــة للنمــو مــن 

  )المرحلة غير الناضجة إلى مراحل الحياة الناضجة

Insect outbreak فوران الحشرات  

تكــــاثر أكثــــر مــــن االعتيــــادي لكــــائن معــــين ضـــــمن (

ظــــروف ممتــــازة، كغيــــاب المفتــــرس أو المتطفــــل، أو 

فر كميــات كبيــرة مــن مالءمــة الظــروف الجويــة أو تــو 

 .الغذاء

Insect pathology  أمراض الحشراتعلم 

Insect physiology  الحشراتفيزيولوجيا علم 

Insect predators 
 
 
 
 

  مفترسات حشرية

حشـــرات تتغـــذى بالحيوانـــات األخـــرى وتقتـــل فرائســـها (

  )في الحال
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Insect seasonality موسمية الحشرات  

تؤقــت علــى أســاس  حيــث أن دورات حيــاة الحشــرات(

فالحشـرات تتحمـل .  طويل األجـل أو أسـاس موسـمي

ــــرودة الشــــتاء أو الجفــــاف أو  ــــرات الســــنوية مــــن ب الفت

حــرارة الصــيف، أو نقــص الغــذاء، بالــدخول فــي حالــة 

  )سبات

Insect survey حصر حشري  

إحصـــاء أعـــداد وأنـــواع الحشـــرات فـــي منطقـــة معينـــة (

ن في وقت محـدد بهـدف الحصـول علـى معلومـات عـ

كثافتهـــــا وأمـــــاكن وجودهـــــا ومواســـــم ظهورهـــــا وحجـــــم 

  )ضرر األنواع الضارة منها

Insecta  
(Hexapoda) –  
Insects 

  الحشراتطائفة 

أو طائفـــة الحشـــرات أو الحيوانـــات ذات ) ســـابوداكهي(

 الحشرات -الستة أرجل 

Insectary  مْحشرة، مربى الحشرات  

مختبـــــــرات مـــــــزودة بغـــــــرف نمـــــــو لتربيـــــــة الحشـــــــرات (

  )راض تجاريةألغ

Insecticide  مبيد حشري  

بعـــض المبيـــدات . مبيـــد يســـتخدم لمكافحـــة الحشـــرات(

الحشــــــرية تســــــتخدم أيضـــــــًا لمكافحــــــة القــــــراد والحلـــــــم 

  )والعناكب وبعض مفصليات األرجل األخرى

Insectivorous مفترسات الحشرات 

Insectorubin 
 
 
 
 

  الروبين الحشري

الحشـرة الكاملـة  يساهم في تكوين اللون القرنفلـي فـي(

 )غير الناضجة للجراد الصحراوي
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Insects – 
Arthropoda 

   الحشرات

 )   Insecta or Hexapodaأنظر  -شعبة (

Insemination تلقيح  

Insersion نقطة ارتكاز، مكان االنغماد 

Insidious flower bug – 
Orius insidiosus (Say) –  
Anthocoridae 

 بقة األزهار الماكرة

Insistance إصرار 

Instantaneous rate of population   
increase (r)  

  ) r(معدل ازدياد العشيرة اللحظي 

يســتخدم لقيــاس معــدل التغييــر فــي أعــداد أي عشــيرة (

  )  في وقت معين بالزيادة أو النقصان

Instar الفترة بين كل إنسالخين ، عمر، طور  

خين شـــــكل مورفولـــــوجي تأخـــــذه الحشـــــرة بـــــين انســـــال(

، أو متتــــاليين، مثــــل العمــــر اليرقــــي الرابــــع والخــــامس

وأغلــــــب . نســــــالخات يرقــــــات الحشــــــراتإالفتــــــرة بــــــين 

نســالخية وتعطــى إالحشــرات تمــر خــالل عــدة فتــرات 

  ....)الفترة الثانية, للفترات أرقام مثل الفترة األولى

Instinct غريزة 

Instinctive behavior  سلوك غريزي  

م وتكـون فيـه المسـالك العصـبية سلوك ال يسبقه تعلـي(

  )المستعملة وراثية

Inteantennal suture درز بين قرني االستشعار في البراغيث  
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Integrated Pest Management (IPM)   اإلدارة المتكاملة لآلفات 

برنـــامج لمكافحـــة اآلفـــات الـــذي يســـتخدم المعلومـــات (

بـة باإلضافة إلى المراق, المتوفرة عن تاريخ حياة اآلفة

المكثفـة لتلـك اآلفـة وذلــك لفهمهـا ومعرفـة قابليتهـا فــي 

ويمكن أن يـتم المكافحـة . أن تسبب أضرارًا اقتصادية

مــــن خــــالل اســــتخدام عــــدة مفــــاهيم مثــــل إبعــــاد اآلفــــة 

. واســــــتخدام األعــــــداد الطبيعيــــــة والعوامــــــل المقاومــــــة

الهــدف مــن هــذا البرنــامج هــو قمــع اآلفــات المســتهدفة 

حتماليـة تواجـد تـأثير ضـئيل على المدى الطويل مع ا

  )على الكائنات غير المستهدفة وعلى البيئة

Integrated Vector Management 
(IVM) 

  اإلدارة المتكاملة للناقل 

برنــــامج إدارة للقضــــاء علــــى داء الفيالريــــا الليمفــــاوي (

ـــــى البعـــــوض  ـــــق الســـــيطرة عل  Culexعـــــن طري

quinquefasciatus(  

Integument شرة جلد، جدار جسم الح  

غطـــاء خـــارجي لجـــدار الجســـم، ويتكـــون مـــن الجليـــد (

  )وخاليا البشرة

Intelligence   ذكاء  

 )القدرة على تغيير السوك بناءًا على التجربة(

Intended resistance مقاومة مقصودة 

Inter sex بين الجنس  

Interactive effect 
 
 
 
 

   يتأثير تفاعل

يــــدين أو تفاعــــل يحــــدث عنــــدما يمتــــزج أو يخــــتلط مب(

  تنتج سمية أقل أو أكثر لآلفاتقد حيث ، أكثر
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المســـــــتهدفة أو تغيـــــــر مـــــــن فعـــــــل تـــــــأثير المبيــــــــدات  

  )المختلفة

Inter-alar bristles  شويكات داخلية على جناح الحشرة  

صـــف مـــن شــــوكتين أو ثـــالث علــــى ظهـــر الصــــدر (

األوســـط فـــوق قاعـــدة الجنـــاح بـــين األشـــواك الظهريـــة 

 )ية العلياالوسطى واألشواك الجناح

Intercalaire عرق إضافي 

Intercalary segment عقلة بينية 

Intercalary vein  عرق بيني  

عرق طولي زائد يخـرج مـن ثنيـة غليظـة بـين عـرقين (

 )موجودين من قبل، كما في ذبابة مايو

Intercellular channel قناة ما بين الخاليا 

Intercellular sinus  ياالخالبين تجاويف ما 

Intercostal vein  عرق تحت ضلعي  

  )عرق جناحي ثاني(

Intercoxal process  زائــــدة مــــن الحلقــــة البطنيــــة القاعديــــة تمتــــد بــــين

   الحرقفتين الخلفيتين

  )كما في الحشرات غمدية األجنحة(

Interference تداخل 

Interference colors ألوان متداخلة  

اســات األشــعة حيــث تنــتج األلــوان بالتــداخل مــن انعك(

 الضوئية على سلسلة من األسطح المتداخلة أو
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المتراكبــــة علــــى بعضــــها بمســــافات تتقــــارب مــــع تلــــك  

 )الموجودة بين الموجات الضوئية

Intermediate larva يرقة مقوسة وسطية 

Intermediate malaria مالريا في وضعية متوسطة  

Intermediate metabolism ب بينياستقال، األيض المتوسطي  

يتضــــمن جميــــع التفــــاعالت الخلويــــة التــــي ال تــــرتبط (

مباشــرة بتحريــر الطاقــة، ولكــن تتعلــق هــذه التفــاعالت 

بتكــــــوين إفــــــرازات خاصــــــة وتخليــــــق وهــــــدم مكونــــــات 

 )خلوية

Intermittent or temporary وقتي  

Internal anatomy تشريح داخلي 

Internal digestion الهضم الداخلي 

Internal morphology صفات الشكل التشريحي الداخلي  

Internal parasitism, endophagous,   
endoparasitism 

  تطفل داخلي

نمـــوذج مـــن التطفـــل فيـــه ينمـــو الطفيـــل داخـــل جســـم (

ــــــة مــــــن  ــــــع الطفيليــــــات الداخلي ــــــه، وتقضــــــي جمي عائل

الحشــرات كــل حياتهــا أو غالبيتهــا داخــل العائــل، وقــد 

لتتحـول خارجـه إلـى  تغادره عنـد اكتمـال النمـو اليرقـي

 )عذارى

Internal processes  نموات داخلية  

وتتكــون نتيجــة  apodemesنمــوات تعــرف بــاألذرع (

انبعــــاج جــــدار الجســــم إلــــى الــــداخل وتعمــــل كمراكــــز 

  )التصال العضالت
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International misapplication  مقصود أو متعمد استخدام سوء  

يــــادة مثـــل ز , اســـتخدام غيـــر مالئـــم ومقصـــود للمبيـــد(

عمــــا تقترحـــــه بطاقــــة البيانـــــات أو االســـــتخدام معــــدل 

تطبيــــق المــــادة فــــي مكــــان غيــــر متواجــــد فــــي بطاقــــة 

  )البيانات

International Rules of Zoological 
Nomenclature (IRZN) 

  القواعد الدولية للتسمية الحيوانية

مجموعــة قواعــد أو أســس تشــمل نــواحي عديــدة فــي (

تشــــــتمل علــــــى  مجــــــال تصــــــنيف الحيــــــوان، وضــــــمناً 

 )الحشرات واألكاروسات

Interneuron خلية عصبية داخلية 

Internuncial or association neurons
 

  الخاليا العصبية المجمعة أو التوسطية 

 )association neuronsأظر تعريف (

Interpleurite صفيحة وسطى غشائية 

Intersegmental fold طبقة بين حلقية 

Inter-segmental membrane غشاء بين عقلي أو حلقي 

Intersexes أفراد بينية الجنس  

أفراد تظهر أشكال وسطية بين الذكر واألنثى نتيجـة (

  )لالختالل في الجينات المحددة للجنس أثناء النمو

Interspecific interaction تفاعل بين األنواع  

مـــــن أهـــــم التفـــــاعالت بـــــين أفـــــراد األنـــــواع المختلفـــــة (

عايشــــة مثــــل التكافــــل والمؤاكلــــة والتطفــــل عالقــــات الم

  )واالفتراس والمنافسة

Intersternite  صفيحة وسطى بطنية، استرنيتة بينية  

 )صليبة بين القطع على السطح السفلى للجسم(
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Interstitial   بيني  

 )واقع بين قطعتين، أو المدور البيني في الخنافس(

Intertergite صفيحة وسطى ظهرية 

Interval  فاصل أو فترة فاصلة  

ـــد ( ـــين وقـــت اســـتعمال المبي ـــة ب ـــة القانوني ـــرة الزمني الفت

ووقــــت الســــماح للعــــاملين فــــي الــــدخول إلــــى المنطقــــة 

  )المعاملة أو وقت حصاد المحصول

Intestinal myiasis تدويد معوي  

  )myiasisأنظر  - يتضمن غزو القناة الهضمية(

Intestine امعاء دقيقة، لفائفي 

Intima تيما، بطانة، كيوتيكل جهاز الهضمإن 

Intraspecific مننوعيض  

  )ضمن نوعي بين أفراد من نفس النوع(

Intraspecific competition منافسة ضمن النوع  

  )بين أفراد نوع واحد(

Intraspecific interaction 
 
 
 
 

  النوع" داخل"تفاعل ضمن 

ى أهــم التفــاعالت بــين أفــراد النــوع الواحــد التــزاحم علــ(

  )المكان والمنافسة على الغذاء

Intra-specific size variation اختالف الحجم ضمن النوعي  

ويتمثــــل فــــي تــــأثير اخــــتالف فــــي حجــــم أفــــراد النــــوع (

الواحـــد علـــى القـــدرة التكاثريـــة لتلـــك األفـــراد، فـــاألفراد 

ــًا أطــول فــي النمــو تكــون أكبــر فــي  التــي تســتغرق وقت

  )الحجم
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Intrinsic competition نافسة ذاتيةم  

تتم بين يرقات نوعين مـن الطفيليـات يتنافسـان علـى (

 )الغذاء داخل الفرد من العائل

Intrinsic factor عامل داخلي 

Intrinsic muscles داخليةالت عض  

توجـــد داخـــل العضـــو، وتعمـــل علـــى تجريـــك بعـــض (

 )أجزائه

Intrinsic rate of increase المعدل األساسي للزيادة 

Intrinsically inferior  ًخاضعة ذاتيا  

تســمى يرقــة الطفيــل الهالكــة نتيجــة المنافســة الذاتيــة (

Intrinsic competition  ًبالخاضعة ذاتيا( 

Intrinsically superior  ًتفوق داخلي، متسيدة ذاتيا  

تســـمى يرقـــة الطفيـــل الباقيـــة نتيجـــة المنافســـة الذاتيـــة (

Intrinsic competition اءًأ بالمتســـيدة ذاتيـــًا، بنـــ

 )على خصائصها الذاتية

Introduced pest  آفة دخيلة  

اآلفة التي انتقلت من مكانها األصـلي إلـى مكـان ال (

تتواجد فيه من قبـل وقـد تـدخل بعـض اآلفـات بصـورة 

عرضـية غيــر مقصـودة بينمــا يـتم ادخــال آفـات أخــرى 

  )بشكل مقصود ومتعمد

Introduced pine sawfly – 
Diprion similis (Hartig) – 
Diprionidae 

 صندل الصنوبر  المستورد الغشائي

Inulaspis pallidula (Green) – 
Mango scale insect –  
Diaspididae 

 حشرة المانجو المحارية
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Invaginations  داخلية" إنغمادات"انبعاجات  

حيــث يحــدث التــنفس فــي أغلــب الحشــرات األرضــية (

صــبات عــن طريــق هــذه االنبعاجــات والتــي تعــرف بالق

  )tracheaeالهوائية 

Inversion  انقالب، إرتكاس  

حالة طقس يتم فيها حجـز الهـواء البـارد قـرب سـطح (

ويمكـــن أن يـــتم , األرض بطبقـــة مـــن هـــواء أدفـــأ فوقـــه

حجز أبخرة المبيدات المطبقة خالل عمليـة االنقـالب 

أو االرتكـــــاس وتتركـــــز وتتحـــــرك بعيـــــدًا عـــــن منطقـــــة 

ب ضـــررًا فـــي بعـــض المعاملـــة مـــع احتماليـــة أن تســـب

  )األماكن األخرى

Invert emulsion  مستحلب منقلب  

مستحلب تكون فيـه قطيـرات المـاء معلقـة فـي الزيـت (

  )بدًال من أن تكون قطيرات الزيت معلقة في الماء

Invertebrate   حيوان الفقاري  

أي حيــــــوان ذو هيكــــــل عظمــــــي خــــــارجي أو قوقعــــــة (

ــــم  ــــدان خارجيــــة مثــــل الحشــــرات والعناكــــب والحل والدي

  )والنيماتودا والحلزونات والبزاقات العارية

Invertebrate ectoparasites أفراد خارجية التطفل على الالفقاريات 

Io moth – 
Automeris io (F.) –  
Saturniidae 

 فراشة أيو

Ion  أيون  

ــــــة ســــــالبة أو ( ذرة أو جــــــزيء يحمــــــل شــــــحنة كهربائي

رونيـات مـن موجبة وذلك بسبب خسـارة أو ربـح لاللكت

  )خالل تفاعل كيميائي
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Ionize  يؤين أو يحول إلى أيونات  

عمليـــة خاصـــة حيـــث تتحـــول المـــادة الكيميائيـــة إلـــى (

  )أيونات عندما تنحل في الماء أو سائل آخر

IPM (Integrated Pest Management)
 

  اإلدارة المتكاملة لآلفات 

  )Integrated Pest Managementأنظر (

Ips avulsus (Eichhoff) – 
Small southern pine engraver – 
Scolytidae 

 حفار الصنوبر الجنوبي الصغير

Ips calligraphus (Germar) –  
Sixspined ips –  
Scolytidae 

 الحفار ذو األشواك الستة

Ips grandicollis (Eichhoff) – 
Eastern fivespined ips –  
Scolytidae 

 الخمسة الحفار الشرقي ذو األشواك

Ips paraconfusus Lanier  – 
California fivespined ips –  
Scolytidae 

  الحفار الكاليفورني ذو األشواك الخمسة

 )متعلق بوالية كاليفورنيا األمريكية(

Ips pini (Say) – 
Pine engraver –  
Scolytidae 

 حفار الصنوبر

Iridescene تقزح ضوئي 

Iridomyrmex humilis (Mayr) – 
Argentine ant – Formicidae 

 النمل األرجنتيني

Iridothrips iridis (Watson) – 
Iris thrips – Thripidae 

 تربس أيريس 

Iris ة القزحيةغصب  

 )صبغة داكنة تحيط بجهاز تركيز الضوء في العين(
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Iris borer – 
Macronoctua onusta Grote – 
Noctuidae 

 السوسن" حفار"دودة 

Iris pigment cells  خاليا القزحية  

 )الخاليا الحاوية على صبغات القزحية(

Iris thrips – 
Iridothrips iridis (Watson) – 
Thripidae 

 السوسنتربس 

Iris weevil – 
Mononychus vulpeculus (F.) – 
Curculionidae 

 السوسنسوسة 

Iris whitefly – 
Aleyrodes spiracoides Quaintance –
Aleyrodidae 

 البيضاء السوسنذبابة 

Ironodes – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae 

  –جنس ذباب مايو أيرونودس 

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Irradiation sterilization شعاع الذرياإلتعقيم ب 

Irreversible injury  ضرر غير عكسي  

حالــــــة صــــــحية تنــــــتج عــــــن تعــــــرض معــــــين لــــــبعض (

  )الجة طبية أو شفاءالمبيدات حيث ال توجد مع

IRZN (International Rules of 
Zoological Nomenclature) 

  القواعد الدولية للتسمية الحيوانية

مجموعــة قواعــد أو أســس تشــمل نــواحي عديــدة فــي (

مجــــــال تصــــــنيف الحيــــــوان، وضــــــمنًا تشــــــتمل علــــــى 

 )الحشرات واألكاروسات

Ischnaspis longirostris (Signoret) – 
Black thread scale –  
Diaspididae 

 الحشرة الخيطية القشرية السوداء
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Ischnocera – 
Biting lice –  
Mallophaga  

  –إشنوسيرا  تحت رتبة

 رتبة -القمل القارض 

Ischnopsyllidae – 
Bat fleas –  
Siphonaptera 

  –فصيلة إسكنوبسيلليدي 

 رتبة  –براغيث الخفاش أو الوطواط 

Isolating mechanism ميكانيكية العزل  

أي ظـــــروف أو عوامـــــل تمنـــــع المورثـــــات، أو تـــــدفق (

الجينـــــات بـــــين أفـــــراد المجموعـــــات أو العشـــــائر مثـــــل 

  )الحواجز الجغرافية أو االختالف الوراثي

Isometopidae  
(rare family) – Jumping tree bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  فصيلة أيسوميتوبيدي 

  –مجموعة  –بق الشجار القافز  –) درةفصيلة نا(

  رتبة  –تحت رتبة 

Isometrus maculatus De Geer– 
Lesser brown scorpion –  
Buthidae 

 العقرب البني الصغير

Isonychia – 
Isonychiinae –  
Siphlonuridae  

   –جنس ذباب مايو أيسونيكيا 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Isonychiinae – 
Siphlonuridae –  
Ephermeroptera 

  –تحت فصيلة ذباب مايو أيسونيكييني 

  رتبة -فصيلة 

Isoptera  
(iso = equal; ptera = wing) – 
Termites 

  األجنحة  رتبة الحشرات متساوية

)iso  = ويمتســــاو ، ptera  =النمــــل  –) جنــــاح

 األبيض أو األرضة أو الِرمَّة

Isotomid springtails وميدذات الذنب القافز أيزوت   

 )    Isotomidaeأنظر (
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Isotomidae – 
Isotomids springtails –  
Collembola 

  –أيسوماتيدي  فصيلة

 رتبة  –ذات الذنب القافز أيزوتوميد 

Isotropic band  في العضالت(منطقة مضيئة، حزمة متناظرة( 

Issid planthoppers قافزات النباتات إيسيد   

  )   Issidaeأنظر (

Issidae  
Issid planthoppers – Fulgoroidea – 
Homoptera 

  –النباتات  نطاطات فصيلة

 تحت رتبة  –فوق فصيلة  – النبات نطاطات

Issidae  
(Fulgoridae) – 
Issid planthoppers –  
Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

   إيسِّيدي فصيلة

فـــــــوق  –قـــــــافزات النباتـــــــات إيســـــــيد  – )فولجيريـــــــدي(

   – فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Italian grasshopper – 
Calliplamus italicus (L.) –  
Acrididae 

 النطاط اإليطالي

Italian pear scale – 
Epidiaspis pericola (Deguer), 
Epidiaspis leperii (Signoret) – 
Diaspididae 

 القشرية اإليطالية" الكمثرى"حشرة األجاص 

Italian pear scale – 
Epidiaspis leperii (Signoret) – 
Diaspididae = Diaspidae 

 حشرة األجاص القشرية المسلحة اإليطالية

Itame ribearia (Fitch) – 
Currant spanworm – Geometridae 

 الزبيب" ُأرِقيَّة"ذاِرَعة 

Iterative evolution تطور متكرر  

تطــور متكــرر لــبعض صــفات الطــرز المظهريــة فــي (

  )مختلفةأوقات 
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Ithome concolorella (Chambers) – 
Kiawe flower moth – 
Cosmopterigidae 

 فراشة أزهار كياوي

Ithonid lacewings 
 

   شبكية األجنحة أيثونيد

 )   Ithonidaeأنظر (

Ithonidae – 
Ithonid lacewings – Ithonoidea – 
Neuroptera – 

  –فصيلة أيثونيدي 

 رتبة  -فوق فصيلة  – شبكية األجنحة أيثونيد

Ithonoidea – 
Planipennia –  
Neuroptera  

  –فوق فصيلة أيثونويديا 

 رتبة  -تحت رتبة 

Ithycerinae  
(Belinae) –  
Curculionidae 

   تحت فصيلة السوس أيثيسيريني

  فصيلة -) بيليني(

Ithycerus noveboracensis (Forster) –
New York weevil – Curculionidae 

 سوسة نيويورك

Itonididae  
(Cecidomyidae, Cecidomyiidae) – 
Gall midges or  gnats – 
Mycetophiloidea –  
Diptera 

  إيتونيتيدي  فصيلة

هــــاموش األورام  –) سيســــيدومايدي، سيســــيدوماييدي(

  –النباتية 

 رتبة  – فوق فصيلة

Itt-thrift 
  

  مرض الذبول في الحمالن

و   Eperythrozoonأنظــــــــــــــــــــــر (

Anaplasmataceae (  

IVM  (Integrated Vector 
Management) 

  اإلدارة المتكاملة للناقل 

برنــــامج إدارة للقضــــاء علــــى داء الفيالريــــا الليمفــــاوي (

ـــــى البعـــــوض  ـــــق الســـــيطرة عل  Culexعـــــن طري

quinquefasciatus(  
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Ivy aphid – 
Aphis hederae Kaltenbach –  
Aphididae 

 َمّن َأْيفي
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J 
Jack pine budworm – 
Choristoneura pinus Freeman – 
Tortricidae 

  براعم الصنوبر الشائعة" فراشة"دودة 

Jack pine sawfly – 
Neodiprion pratti banksianae   
Rohwer –  
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Jack pine tip beetle – 
Conophthorus banksianae    
McPherson –  
Scolytidae 

 خنفساء قمم الصنوبر الشائعة

Jalysus wickhami Van Duzee – 
Spined stilt bug –  
Berytidae 

 البقة الشوكية

Janus abbreviatus (Say) – 
Willow shoot sawfly –  
Cephidae 

 دبور أغصان الصفصاف المنشاري

Janus integer (Norton) – 
Currant stem girdler –  
Cephidae 

  لحائية ساق الزبيب

 )حشرة تعيش على لحاء الشجر(

Japanese beetle – 
Popillia japonica Newman – 
Scarabaeidae 

 الخنفساء اليابانية

Japanese broadwinged katydid – 
Holochlora japonica Brunner von 
Waftenwyl –  
Tettigoniidae 

 جنحةكاتيد الياباني عريض األ

 Japanese encephalitis (JE) التهاب الدماغ الياباني  

  -تابعة لفصيلة األربوفيروسات فالفيفيريدي (
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ن أكثـــر مســـببات التهـــاب الـــدماغ الوبـــائي شـــيوعًا مــ 

ــــــدورة الطبيعيــــــة إصــــــابة  فــــــي العــــــالم، وتتضــــــمن ال

الطيــور المائيــة مثــل طيــور مالــك الحــزين والبلشــون 

 Culexاألبـــــــــــيض بواســـــــــــطة البعـــــــــــوض 

tritaeniorhynchus  الـــــذي يتكـــــاثر فـــــي حقـــــول

 )األرز

Japanese grasshopper – 
Oxya japonica (Thunberg) –  
Acrididae 

 النطاط الياباني

Japigidae فصيلة جابيكيدي من ذات الذنب الشعري 

Japygidae –  
Japygids –  
Diplura 

  –جابيجيدي  فصيلة

 بة رت –حشرات الجابيجيد ثنائية الذنب 

Japygids 
 

   حشرات الجابيجيد ثنائية الذنب

 )   Japygidaeأنظر (

Jasmine whitefly – 
Dialeurodes kirkaldyi (Kot.) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة الياسمين البيضاء

Jassidae (Cicadellidae) –  
Leafhoppers –  
Psylloidea –  
Homoptera –  
Hemiptera 

   جاسيدي فصيلة

ـــــــافزات  –) يســـــــيكاديلليد(  –األوراق " نطاطـــــــات"ق

  – فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Jassinae  
(Coelidiinae) –  
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق جاسيني

  فصيلة –) كوليدييني(

JE (Japanese encephalitis) التهاب الدماغ الياباني  

)Japanese encephalitis( 
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Jeffrey pine beetle – 
Dendroctonus jeffreyi Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء صنوبر جفري

Jellisonia – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس جيلليسونيا 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Jerusalem cricket – 
Stenopelmatus fuscus Haldeman – 
Stenopelmatidae 

حقــــل المقــــدس، صرصــــور القــــدس صرصــــور ال

 الحقلي

Jiggers and sticktights – 
Tungidae – 
Siphonaptera 

  –تنجيدي  فصيلة

والبلراغيــــــث العالقــــــة " الهــــــزازة"البراغيــــــث الراقصــــــة 

 رتبة  -" الملتصقة"

Johnston’s organ  عضو جونسن  

عضــــو حســــي يشــــبه العضــــو الــــوتري ويوجــــد فــــي (

ن االستشــــعار فــــي العقلــــة الثانيــــة أو الشــــمروخ لقــــر 

  ) معظم الحشرات

Joint  مفصل  

  )اتصال متحرك بين قطعتين متتاليتين(

Jonthonota nigripes (Olivier) – 
Blacklegged tortoise beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفائية ذو األرجل السوداء

-jor  نهاية تصنيفية لكل مـن المـذكر والمؤنـث إذا كـان

  comparisonارنة  االسم يعني مق

Jordanopsylla – 
Fleas of mice – Anomiopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة جوردانوبسيلال 

  فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث الفئران 

Jordanopsyllini – 
Fleas of mice – Anomiopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة جوردانوبسيللني

  فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث الفئران 
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Jugal fold طية إصبعية، طية نيرية  

طيــة خلفيــة قاعديــة موجــودة بــين المنــاطق الوجنيــة (

  )والخلفية للجناح

Jugal lobe جزء إصبعي  

  )جزء خلفي قاعدي من الجناح(

Jugal region منطقة إصبعية  

فــص قاعــدي أو مســاحة مــن الجنــاح تنفصــل عــن (

  )ألصبعيةالمنطقة الشرجية بالثنية ا

Jugatae تحت رتبة الحشرات حرشفية األجنحة   

  )حسب آلة شبك األجنحةتصنيف (

Jugate type آلة شبك من النوع األصبعي  

، كمــا فــي رتبــة الــذباب اشــتباك األجنحــة بالتراكــب(

وفصـــــــــــــيلة هيبياليـــــــــــــدي  Mecopteraالعقربـــــــــــــي 

Hepialidae  ــــــــــة الحشــــــــــرات حرشــــــــــفية مــــــــــن رتب

اح األمامي من عنـد ، حيث أن غشاء الجناألجنحة

ــــد فــــي صــــورة بــــروز أصــــبعي  زاويتــــه القاعديــــة يمت

ـــــداد هـــــذا Jugumالشـــــكل يســـــمى المـــــزواج  ، فبامت

ـــــــي يحـــــــدد  ـــــــاح الخلف المـــــــزواج أســـــــفل قاعـــــــدة الجن

االشــتباك، كمــا وأن تراكـــب الحافــة الخلفيــة للجنـــاح 

األمــامي فــوق الحافــة األماميــة للجنــاح الخلفــي يزيــد 

 )ذلك االشتباك متانة

Jugum شبك، بروز إصبعي م  

فـــص عنـــد قاعـــدة الجنـــاح األمـــامي ويغطـــي جـــزءًا (

 مـــن الجنـــاح الخلفـــي، ويعمـــل علـــى تـــرابط األجنحـــة

 أثناء طيران بعض حرشفيات األجنحة، أو هو
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صــفيحة مـــن صــفائح الـــرأس فــي الحشـــرات نصـــفية  

  )األجنحة

Julidae – 
Platydesmida 

 رتبة –فصيلة جوليدي ذوات األلف رجل 

Julodis fimbriata – 
Fronds beetle –  
Buprestidae 

  خنفساء جريد النخيل

Jumping ground  bugs البق األرضي القافز   

 Cryptostemmatidaeأنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

و  Dipsocoridaeو  Ceratocombidaeو

Schizopteridae   (  

Jumping leg رجل قفز 

jumping tree bugs شجار القافزألبق ا   

  )    Isometopidaeأنظر (

June beetles خنافس يونيو   

  )    Melolonthinaeأنظر (

Juniper midge – 
Contarinia juniperina Felt – 
Cecidomyiidae 

   هاموش الَعْرَعرْ 

 ) شجر من الفصيلة الصنوبريةّ : الَعْرَعْر (

Juniper scale – 
Carulaspis juniperi (Boucht) – 
Diaspididae 

  رية المدرعة حشرة الَعْرَعْر القش

 ) شجر من الفصيلة الصنوبرية: الَعْرَعْر (

Juniper tip midge – 
Oligotrophus betheli Felt – 
Cecidomyiidae 

  هاموش قمة شجر الَعْرَعرْ 

  )من الفصيلة الصنوبرية: الَعْرَعْر (

Juniper webworm – 
Dichomeris marginella (F.) – 
Gelechiidae 

 "الغازلة، العنكبوتية"الناسجة دودة شجر الَعْرَعْر 
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-jus  نهايـــة تصـــنيفية للكـــائن المحايـــد إذا كـــان االســـم

  يعني مقارنة  

Juvenile hormone هرمون الشباب أو الحداثة  

يــتحكم فــي اســتمرار نمــو األطــوار الصــغيرة ويوجــد (

  )فيها بكميات وافرة ويغيب في األطوار البالغة
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K 
Kairomones كايرومونات  

كيميائيـــة تنبعـــث مـــن أفـــراد عنـــد مســـتوى  مركبـــات(

غـــذائي معـــين، وتســـتعمل مـــن قبـــل أفـــراد المســـتوى 

الغذائي التالي، ولها أهمية بالنسـبة ألفـراد المسـتوى 

الغذائي التالي ألنها تشـير إلـى مكـان ونـوع الغـذاء، 

ولكنهــا ال تمثــل أهميــة بالنســبة لألفــراد التــي تنتجهــا 

  )Allelochemicalsأنظر  –

Kakimia houghtonensis (Troop) – 
Gooseberry witchbroom aphid,  
currant bush witchbroom aphid – 
Aphididae 

يباس أو عنـب " َمّن مكنسة الساحرة، الِكْشِمش الرِّ

   الثلب

 )عنب ال نوى له: الشاِئك(

Kalotermes castanceus (Burmeister), 
K. snyderi Light –  
Kalotermitidae 

  لوترمس األبيض مّن الكا

  ) من أنواع نمل األخشاب الجافة والرطبة(

Kalotermitidae – 
Dampwood, drywood, and  
powderpost termites –  
Isoptera 

  –كالوترميتيدي  فصيلة

نمـــل األخشـــاب الجافـــة والرطبـــة واألرضـــة الســـاحقة 

   –لألعمدة 

 رتبة  -تحت رتبة 

Kalotermitinae – 
Kalotermitidae – Afontanella – 
 

  –تحت فصيلة النمل األبيض كالوترميتيني

  تحت رتبة -فصيلة 

Kamehameha butterfly – 
Vanessa tameamea Eschscholtz – 
Nymphalidae 

 أبو دقيق كاميهاميها

Karyology علم الصبغيات  

Katatrepsis أحد أنواع حركة الجنين 
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Katepimeron بلوريتو تحت خلفية 

Katepisternum بلوريتو تحت أمامية 

Katydid كاتيد 

Kearned behavior سلوك مكتسب 

Keel حافة حادة االرتفاع  

Keeled  ذو حافة، ذو حيد، ذو عرف  

  )ذو حافة وسطية بارزة(

Keiferia lycopersicelia  
(Walsingham) –  
Tomato pinworm – Gelechiidae 

 يطيةالدّبوسّية الخ" الطماطم"دودة البندورة 

Keratin الكيراتين، بروتين خامل 

Keratinase إنزيم محلل للكيراتين 

Kermesidae 
(Kermidae, Hemicoccidae) – 
Gall-like scales –  
Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  كرميسيدي  فصيلة

الحشـــــرات القشـــــرية  – )كرميـــــدي، هيميكوكســـــيدي(

   – شبيهة األورام

 رتبة  – تحت رتبة – فوق فصيلة

Kermidae  
(see Kermesidae) 

  كرميدي  فصيلة

 ) Kermesidaeأنظر (

Kerridae 
(Lacciferidae, Tachardiidae) – 
Lac scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  كيريدي  فصيلة

حشـــــــــرات الليـــــــــك  –) الســـــــــيفيريدي، تاكاردييـــــــــدي(

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة –القشرية 
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Key (Bracket, Indented, Serial, 
Branched, Circular, Pictorial, Box) 

  مفتاح

مفتـــاح تصـــنيفي ذو األقـــواس ، متعـــرج أو مســـنن، (

 )متسلسل، متفرع، دائري، مصوَّر، وصندوقي

Key factor عامل مؤثر أساسي  

عامل يحدث نسبة مـن المـوت فـي العشـيرة تقـارب (

مـــــو تلـــــك التغيـــــرات التـــــي نالحظهـــــا فـــــي منحنـــــى ن

  )العشيرة الكلي من جيل إلى آخر

Key-factor analysis تحليل العوامل الرئيسية أو مفاتيح التغير  

الطفيليــــات أثير مــــن أهــــم تقنيــــات المقارنــــة بــــين تــــ(

والمفترســـات وحجـــم الكـــائن الحـــي والطقـــس وغيرهـــا 

 )من العوامل على كثافة المجموعة الحشرية

Keyhole wasp – 
Pachodynerus nasidens (Latreille) – 
Vespidae 

 الدبور الثاقب 

Keys مفاتيح  

ميـــزة لتســـهيل التمييـــز مترتيـــب خـــاص للصـــفات ال(

  )بينها

Khapra beetle – 
Trogoderma granarium Everts;  
T. irroratum Reitt. –  
Dermestidae 

  ، خنفساء الحبوب الشعرّيةخنفساء الخابرة

Kiamathweed beetle – 
Chrysolina quadrigemina (Suffrian) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء عشب كياماث

Kiawe bean weevil – 
Algarobius bottimeri Kingsolver – 
Bruchidae 

 سوسة فول كياوي
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Kiawe flower moth – 
Ithome concolorella (Chambers) – 
Cosmopterigidae 

 فراشة أزهار كياوي

Kiawe scolytid –  
Hypothenemus birmanus (Eichhoff) – 
Scolytidae 

  خنفساء القلف كياوي

Kilifia acuminata (Signoret) – 
Acuminate scale –  
Coccidae 

 الحشرة القشرية مستدقة الطرف

Killing Jar زجاجة قتل الحشرات  

Kiness  حركة تنبيهية  

Kingdom مملكة  

Kinnarid planthoppers قافزات النباتات كينارد   

 )   Kinnaridaeأنظر (

Kinnaridae – 
Kinnarid planthoppers –  
Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –كيناريدي  فصيلة

تحــــت  – فــــوق فصــــيلة –قــــافزات النباتــــات كينــــارد 

 رتبة  –رتبة 

Kirkaldy whitetly – 
Dialeurodes kirkaldyi (Kotinsky) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة كيركالدي البيضاء

Knapsack sprayer  مرش أو رشاش ظهري  

مرش صغير قابل للحمل حيث يحمـل علـى ظهـر (

بعــض المرشــات . الشــخص الــذي سيســتعمل المبيــد

ـــــة لســـــهولة االســـــتخدام  ـــــد طويل ـــــة مـــــزودة بي الظهري

  )وبعضها اآلخر مدار بقوة محرك بنزين صغير

Knockdown صدمة عصبية 
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Knowledge expectations ية التوقعات المعرف  

مثـــل , معرفـــة واســـعة حـــول المهنـــة أو اإلجـــراءات(

الذي يجب على الشخص الـذي يقـوم , تداول المبيد

وتحــدد القــوانين التوقعــات . بهــذا العمــل أن يمتلكهــا

وتفحـــــــص . المبيـــــــداتباســـــــتخدام الـــــــدنيا للقـــــــائمين 

  )اختبارات الشهادة التوقعات المعرفية للشخص

Knuiliana cincta (Drury) – 
Banded hickory borer –  
Cerambycidae 

 حفار شجر الجوزية األمريكي ذو األشرطة

Koa bug – 
Coleotichus blackbumiae White – 
Pentatomidae 

 بقة كووا

Koa haole seed weevil – 
Araecerus levipennis Jordan –  
Anthredidae 

 سوسة بذور كوواهولي

Koa moth – 
Scotorythra paludicola (Butler) – 
Geometridae 

 فراشة كووا 

Koa seedworm – 
Cryptophlebia illepida (Butler) – 
Tortricidae 

 دودة بذور الكووا

Koebeliinae – 
Cicadellidae 

   –فصيلة نطاطات األوراق كوبيلييني  تحت

  فصيلة

Kou leafworm – 
Ethmia nigroapicella (Saalmuller) – 
Oecophoridae 
 

 اق ُكوْ دودة أور 
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Kraus's membrane غشاء كراوس  

قـــــــــرص قـــــــــاتم يختـــــــــرق المنـــــــــاطق المضـــــــــيئة أو (

في الليفـة العضـلية،  isotropicالمتجانسة ضوئيًا 

  ) telophragmaويعرف بالحاجز االستوائي 
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L 
Label  بطاقة البيانات  

بطاقة بيانات المبيـد وكـل المـواد المتعلقـة وتشـتمل (

ومعلومــات تســـجيل هــذه علـــى البطاقــات اإلضـــافية 

ــــــة لالحتياجــــــات الخاصــــــة ومعلومــــــات عــــــن , محلي

  )وتعتبر بطاقة بيانات المبيد وثيقة قانونية. المنتج

Labellum  شفية  

الطــرف اللحمــي المنــتفخ مــن الشــفة الســفلى، كمــا (

  )في الحشرات ذات الجناحين

Labia minor L. – 
Small earwig, small earwig – 
Labiduridae 

 الصغيرة إبرة العجوز

Labial  شفوي  

 )منسوب إلى الشفة(

Labial adductor muscles العضالت الشفوية المقربة  

زوجـــــين مـــــن العضـــــالت المحركـــــة لمقـــــدم الـــــذقن، (

وينشأ مـن الهيكـل الـداخلي للـرأس وتنغمـد فـي مقـدم 

أمــــا منطقــــة الــــذقن فلــــيس لهــــا عضــــالت .  الــــذقن

  )محركة

Labial ganglion عقدة الشفة السفلى  

Labial glands الشفة السفلى دغد  

وهــي أعضــاء  تمثــل الغــدد اللعابيــة فــي الحشــرات،(

 مزدوجـة تقـع عـادة فــي منطقـة الصـدر علـى جــانبي

  بيةاالمعي األمامي، ةتتحد قناتاها لتكون قناة لع
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تفـتح عـادة  common salivary ductمشـتركة  

  )عند قاعدة اللسان والشفة السفلى

Labial palpus  
(pl. Labial palpi) 

  ملمس شفوي 

أحـد تـركيبين يشـبهان اللـوامس يخرجـان مـن الشــفة (

 )السفلى

Labial segment  حلقة الشفى السفلى  

Labial suture  درز شفوي  

درز علــــى الشــــفة الســــفلى بــــين صــــفحتي مــــا وراء (

الـــذقن وأمـــام الـــذقن، ولكـــن قريـــب مـــن الـــذقن عنـــد 

 )وجوده

Labidura annulipes (Lucas)  – 
Ring-legged earwig – Labiduridae 

 إبرة العجوز ذات األرجل الحلقية

Labidura bidens (Olivier) – 
Striped earwig – Labiduridae 

 "المقلمة"إبرة العجوز المخططة 

Labidura riparia (Pallas) – 
Striped earwig, large earwig – 
Labiduridae 

بـــرة العجـــوز ، إ"المقلمـــة"إبـــرة العجـــوز المخططـــة 

  الكبيرة

Labiduridae – 
Striped earwigs –  
Dermaptera 

  –البيدوريدي  فصيلة

 رتبة  –إبر العجوز المخططة 

Labiidae – 
Little earwigs –  
Dermaptera 

  –البييدي  فصيلة

  رتبة  –إبر العجوز الصغيرة 

Labium  شفة سفلى  

جـــزء مـــن أجـــزاء فـــم الحشـــرة، وهـــي زائـــدة وســـطية (

يـــة لـــرأس الحشـــرة، تتكـــون باتحـــاد زوج الفكـــوك خلف

 )السفلية الثانية
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Labral nerve عصب شفوي  

عصــــــب يتفــــــرع مــــــن العصــــــب الشــــــفوي الجبهــــــي (

labor-frontal nerve ويتصل بالشفة العليا( 

Labro-frontal nerve عصب شفوي جبهي  

عصـــــب يخـــــرج مـــــن القطعـــــة العصـــــبية الخاصـــــة (

أو حلقــة  intercalary segmentبالعقلــة البنيــة 

يتصـل الخـارجي : الرأس الثالثة، ويتعرع إلى فرعين

 labralبالشـــفة العليـــا ويســـمى العصـــب الشـــفوي 

nerve  ويلـــــــتحم الـــــــداخليان ليكونـــــــا جـــــــذر العقـــــــدة

  ) frontal ganglionالجبهية 

Labrum  شفة عليا  

جــزء مــن أجــزاء فــم الحشــرة، وهــي الفــص األمــامي (

وتنغمــد فيــه ، درقــةللفــراغ الفمــي األمــامي ومعلــق بال

  )عضالت من الجبهة

Labrum epipharynx شفة عليا وفوق البلعوم   

ــــا وفــــوق ( جــــزء مــــن فــــم الحشــــرة يمثــــل الشــــفة العلي

  )البلعوم ويكون عادة مستطيالً 

Lac gland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دة الكغ

غــــدة فــــي بعــــض الحشــــرات القشــــرية التــــي تعــــيش (

ة على بعض أنواع الصباريات، والتي بدورها صـبغ

الــــالك ذو القيمــــة االقتصــــادية، مثــــل حشــــرة الليــــك 

، حيـث يغطـي Laccifer lacca (Kerr)الهنديـة 

جسم إناث هذه الحشرة كمية كبيرة من مـادة الشـمع 

وتســـــتخدم .  مـــــم 15-5أو مــــادة الـــــالك وبســـــماكة 

 )shellacمادة الالك في إنتاج مادة الشيالك 



 

660

Lac scales  حشرات الليك القشرية  

و  Lacciferidaeو  Kerridaeأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Tachardiidae   ( 

Lacciferidae  
(Kerridae, Tachardiidae) – 
Lac scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  السيفيريدي  فصيلة

  –حشرات الليك القشرية  –) كيريدي، تاكاردييدي(

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Lace bugs  ،البق المبرقشنمر   

 )Tingididaeو   Tingidaeأنظر(

Lacewings, antlions, etc. شبكيات األجنحة، أسود النمل، إلخ   

 )   Neuropteraأنظر (

Lachesilia pedicularia (L.) – 
Cosmopolitan grain psocid – 
Lachesillidae 

 بسوكيد الحبوب العالمي

Lachesillid booklice قمل الكتب الكيسيلليد   

 )    Lachesillidaeأنظر(

Lachesillidae  
(Pseudocaeciliidae) – 
Lachesillid booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة الكيسيلليدي 

   –قمل الكتب الكيسيلليد  –) بسودوكاسيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Lachlania – 
Oligoneuriidae – 
 

  –جنس ذباب مايو الكالنيا 

 فصيلة 

Lacinia  
(pl. Laciniae) 

  السينيا، شرشرة 

الفــص الــداخلي األوســط مــن الفــك الســفلي، مــزودة (

بعضــــلة تنشــــأ مــــن ســــاق الفــــك وأخــــرى مــــن جــــدار 

  )الجمجمة غالباً 
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Lacinipolia renigera (Stephens) – 
Bristly cutworm –  
Noctuidae 

 "الكّثة"الخشنة " القاطعة"الدودة القارضة 

Lacosomidae  
(Mimallonidae, Perophoridae) – 
Sac-bearers –  
Mimallonoidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة الكوسوميدي 

   –) ميمالونيدي، بيروفوريدي(

  –حامالت األكياس الكوسوميد 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Lactose سكر اللبن 

Lacuna فجوة  

Lady beetles  
(ladybirds) – Coccinellidae – 
Cucujoidea – Coleoptera 

  لعيد خنافس أبو ا

فــوق  –فصــيلة خنــافس أبــو العيــد  - )الدعســوقات(

 رتبة  –فصيلة 

Ladybird, lady bug الدُّْعُسوقة  

 )صغيرة مرقطة الجناحين ءخنفسا(

Laemobothriidae – 
Bird lice – Amplycera –  
Anoplura  

  –فصيلة ليموبوثرييدي 

 رتبة -قمل الطيور المائية والطيور الجارحة 

Laemobothrion – 
Laemobothriidae  

جنس قمل الطيور المائية والجارحة الموبوثريـون 

–   

 فصيلة

Lagoa crispata (Packard) – 
Crinkled flannel moth – 
Megalopygidae 

 "المتجعدة"الفراشة الصوفية المتغضنة 

Lagriidae – 
Long-joined  beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  –الجرييدي  فصيلة

رتبة  –فوق فصيلة  –الخنافس الطويلة الممفصلة 
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Lake and stream caddisflies  كاديس البحيرات والجداول شعرية األجنحة  

 )Sericostomatidaeأنظر (

Lambdina fiscellaria fiscellaria 
(Guenée) – 
Hemlock looper – Geometridae 

 أوراق الّشْوَكَران" الّفة"لفَّافة 

Lambdina fiscellaria lugubrosa 
(Hulst) – 
Western hemlock looper – 
Geometridae 

دودة الّشْوَكَران القيَّاسة الغربيـة، قيَّـاس الّشـْوَكَران 

 الغربي 

Lambdina fiscellaria somniaria 
(Huist) – 
Western oak looper –  
Geometridae 

ــ" البلــوط"دودة الســنديان  اس القيَّاســة الغربيــة، قيَّ

 السنديان الغربي 

Lambdina pellucidaria (Grote & 
Robinson) – 
Eastern pine looper –  
Geometridae 

دودة الصنوبر القيَّاسـة الشـرقية، قيَّـاس الصـنوبر 

 الشرقي 

Lamella  
(pl. Lamellae) 

  صفيحة أو ورقة 

  )جزء ورقي الشكل(

Lamellate لشكل صفائحي الشكل، شريطي الشكل، ورقي ا  

  )شكل لقرن استشعار الحشرات(

Lamiinae – 
Toothed beetles –  
Cerambycidae  

  –تحت فصيلة المييني 

  فصيلة –الخنافس المسننة طويلة القرون 

Lamina بروز رقيق الجدار 

Lamina ganglionaris طبقة عضوية، عقدة عصبية صفائحية  

Laminicoccus pandani (Cockerell) – 
Pandanus mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق باندانوس الدقيقي
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Lampides boeticus (L.) – 
Bean butterfly – Lycaenidae 

 أبو دقيق البقوليات، دودة قرون البقوليات

Lampronia rubiella (Bierkander) – 
Raspberry bud moth –  
Incurvariidae 

 فراشة براعم توت الُعّليق

Lamprosema octasema Meyr. – 
Banana scab moth – Pyralidae 

 فراشة جرب الموز

Lamprosomatinae – 
Case-bearing leaf beetles –  
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة المبروسوماتيني 

  فصيلة –خنافس األوراق حاملة الغالف 

Lamprosomatinae – 
Cerambycidae  

   –تحت فصيلة خنافس باراندريني طويلة القرون 

  فصيلة

Lampyridae – 
Fireflies or lightning bugs – 
Cantharoidea –  
Coleoptera 

  –المبيريدي  فصيلة

" الخنــافس المضــيئة"الــذباب النــاري زخنــافس البــرق 

–   

 رتبة  – وق فصيلةف

Lanceolate  رمحي الشكل  

  )تستدق عند نهايتها الحادة(

Lanceolate cell  خلية رمحية  

الخلفي لجنـاح الحشـرات غشـائية خلية في الطرف (

  )األجنحة

Lancets رمحان  

Lanchaea aristella Beck. –  
Black fig fly – Lanchaeidae 

 ذبابة ثمار التين

Land crabs  السرطانات األرضية 
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Landing هبوط  

هبوط الحشرة بعـد فتـرة طيـران، حيـث تمتـد أرجلهـا (

بعـــد أن كانـــت بـــالقرب مـــن ســـطح جســـمها، وينـــتج 

متـــــداد األرجـــــل عـــــن منبهـــــات رؤيـــــة مـــــن العيـــــون ا

 )المركبة

Lange metalmark – 
Apodemia mormo langei Comstock – 
Riodinidae 

 أبو دقيق الكبير ذو البقع الكبيرة

Languria mozardil latreille – 
Clover stem borer – Languriidae 

 حفار ساق البرسيم

Languriidae – 
Lizard beetles – Cucujoidea – 
Coleoptera 

  –لونجورييدي  فصيلة

 فــوق فصــيلة –" ســحلية الشــكل"الخنــافس الســحالى 

 رتبة  –

Lantana الّلنتانة، الملتوية  

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

 )عطر

Lantana cerambycid – 
Plagiohammus spinipennis  
Thomson –  
Cerambycidae 

  ذات القرون الطويلة  "الملتوية"نتانة اللّ خنفساء 
 

Lantana defoliator caterpillar – 
Hypena strigata (F.) –  
Noctuidae 

 أبو دقيق مسقط ورق الّلنتانة 

Lantana gall fly – 
Eutreta xanthochaeta Aldrich – 
Tephritidae 

 ذبابة تدرن الّلنتانة 

Lantana hispid – 
Uroplata girardi Pic –  
Chrysomelidae 

  " الملتوية"خنفساء أوراق الّلنتانة 
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Lantana lace bug – 
Teleonemia scrupulosa stål – 
Tingidae 

  بقة الّلنتانة المزركشة، نمر الّلنتانة

Lantana leaf beetle – 
Octotoma scabripennis Guérin- 
Méneville – Chrysomelidae 

  الّلنتانةخنفساء أوراق 

Lantana leafminer – 
Cremastobombycia lantanella 
(Schrank) – Gracillariidae 

  " الملتوية" الّلنتانةأوراق " حفار"صانع أنفاق 

  

Lantana leaftier – 
Salbia haemorrhoidalis Guenée – 
Pyralidae 

  "الملتوية"عاقدة أوراق الّلنتانة 

Lantana plume moth – 
Lantanophaga pusillidactyla    
(Walker) – Pterophoridae 

 الريشية  الّلنتانةفراشة 

Lantana scale – 
Aspidiotus latania Sig. – Diaspididae 

 حشرة الّلنتانة القشرية

Lantana seed fly – 
Ophiomyia lantanae (Froggaft) – 
Agromyzidae 

 " الملتوية" الّلنتانةذبابة تدرن 

Lantana stick caterpillar – 
Ateogalea sunia (Guenee) – 
Noctuidae 

 الالصقة  الّلنتانةدودة 

Lantanophaga pusillidactyla   
(Walker) – 
Lantana plume moth – Pterophoridae 

 فراشة الّلنتانة الريشية 

Lantern الفوانيس 

Laothoe juglandis (J.  E. Smith) – 
Walnut sphinx – Sphingidae 

 الجوز" سفينكس"أبو هول 

Laphyma exigua (Hubner) –  
Lesser army worm – Noctuidae 

 الدودة الخضراء الصغرى
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Lappet moth – 
Phyliodesma americana (Harris) – 
Lasiocampidae 

 شحمة األذنفراشة 

Lapping العق 

Larch األرزية   

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية: األرزية(

Larch aphid – 
Cinara laricis (Walker) – Aphididae 

   "األرزية"َمّن الالَرْكس 
 

Larch casebearer – 
Coleophora laricella (Hubner) – 
Coleophoridae 

حامــــل أكيــــاس الســــجائر فــــي شــــجر الَّالَرْكــــس 

 "األرزية"

Larch sawfly – 
Pristiphora erichsonii (Hartig) – 
Tenthredinidae 

 المنشاري" اّلالَرْكس"األرزية دبور 

Larder موضع لحفظ اللحوم وغيرها من األطعمة 

Larder beetle – 
Dermestes lardarius L. – Dermestidae

 خنفساء مخازن اللحوم 

Large aspen tortrix – 
Choristoneura conflictana (Walker) – 
Tortricidae 

 الحور الرَّْجراج" فراشة"دودة 

Large bean beetle – 
Bruchus rufimanus Boh. – 
Bruchidae (Lariidae) 

 الكبيرة" البقول" خنفساء الفول

Large bean seed beetle, broad  
bean weevil –  
Bruchus rufimanus Boh.  
(fabae Motsch.) – Bruchidae 

، سوســـة الكبيـــرة "البقـــول" خنفســـاء بـــذور الفـــول

 "الكبير"الفول العريض 

Large bigeyed bug – 
Geocoris bullatus (Say) – Lygaeidae 

 البقة الكبيرة ذو العيون الكبيرة
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Large caddisflies  ذباب كاديس الكبير  

 )Phryganeidaeأنظر (

Large chestnut weevil – 
Curculio caryatrypes (Boheman) – 
Curculionidae 

 سوسة الكستناء الكبيرة

Large chicken louse – 
Goniodes gigas (Taschenberg),  
Virgua meleagridis (L.) – 
Philopteridae 

 قمل الدجاج الكبير

Large cottony scale – 
Pulvinaria mammeae Maskell – 
Coccidae 

 الحشرة القطنية القشرية الرخوة الكبيرة

Large date palm woodborer – 
Apate monacha F. – Bostrychidae 

 قبة الخشب الكبيرةثا

Large duck louse – 
Trinoton querquedulae (L.) – 
Menoponidae 

 قمل البط الكبير

Large earwig, striped earwig – 
Labidura riparia Pall. –  
Labiduridae 

، إبــــرة العجــــوز المخططــــة إبــــرة العجــــوز الكبيــــر

 ة"المقلمة"

Large intestine  (colon) أمعاء غليظة   

  )colonأنظر (

Large kissing bug – 
Triatoma rubrofasciata (De Geer) – 
Reduviidae 

 الكبيرةالَّالثمة البقة 

Large milkweed bug  – 
Oncopeltus fasciatus (Dallas) – 
Lygaeidae 

 بقة حشيشة الّلَبن الكبيرة

Large olive bark beetle, olive shot-
hole borer, olive borer – 
Hylesinus oleiperda F. – Scolytidae 

، خنفســاء خنفســاء قلــف أشــجار الزيتــون الكبيــرة

  أفرع الزيتون، حفار الزيتون
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Large onion bulb fly – 
Eumerus amoenus Loew – Syrphidae 

 ذبابة البصل الكبيرة

Large pistachio stem borer – 
Capnodis cariosa Pell. – 
Cerambycidae 

 اق الفستق الحلبي الكبيرحفار س

Large red slug – 
Arion ater rufus (L.) – Arionidae 

 البزاق األحمر الكبير

Large turkey louse – 
Chelopistes meleagridis (L.) – 
Philopteridae 

 قمل الدجاج الرومي الكبير

Large white Butterfly – 
Pieris brassicae (L.) – Pieridae 

دودة ورق ، الكبيــر "الكرنــب" الملفــوفأبــو دقيــق 

 الملفوف الكبرى

Large whiteworm – 
Melolontha melolontha (L.);  
Polyphylla fullo (L.); Polyphylla 
olivieri (Lap.); Anoxia orientalis Kyrn. 
– Scarabaeidae 

 الدودة البيضاء الكبيرة

Large-headed wheat weevil – 
Caulophilus latinicus Say – 
Curculionidae 

 سوسة القمح ذات الرأس العريضة

Large-legged thrips  تربس طويل األرجل  

    )Merothripidaeأنظر (

Larger black flour beetle – 
Cynaeus angustus (LeConte) – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الدقيق السوداء الكبيرة

Larger canna leafroller – 
Calpodes ethlius (Stoll) – 
Hesperiidae 

  أوراق الَقّنا الكبيرة " الّفة"لفَّافة 

 )الَقّنا عشب إستوائي(

Larger elm leaf beetle – 
Monocesta coryli (Say) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الدردار الكبيرة
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Larger grain borer – 
Prostephanus truncatus (Horn) – 
Bostrichidae 

 ة الحبوب الصغرىثاقب

Larger Hawaiian cutworm – 
Agrotis crinigera (Butler  ) – 
Noctuidae 

 الكبيرة" القاطعة"دودة هاوايي القارضة 

Larger lantana butterfly – 
Strymon echion (L.) –  
Lycaenidae 

 الكبير " الملتوية"أبو دقيق الّلنتانة 

Larger pale trogiid – 
Trogium pulsatorium (L.) – 
Trogiidae 

 حشرة التروجييد الشاحبة الكبرى

Larger shothole borer – 
Scolytus mali (Bechstein) – 
Scolytidae 

ثاقبــة قلــف األشــجار الكبــرى، المنشــيرية الكبــرى، 

 خنفساء القلف الكبرى

Larger tomato looper – 
Scolupa coenosaria luridata (Zell.) – 
Geometridae 

  القياسة الكبيرة" الطماطم"دودة البندورة 

Larger yellow ant – 
Acanthomyops interiectus (Mayr) – 
Formicidae 

 النمل األصفر الكبير

Largid bugs  بق الالرجيد  

  )    Largidaeأنظر (

Largidae  
(Euryphthalminae of Pyrrhocoridae) – 
Largid bugs –  
Geocorizae– 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة الرجيدي 

أو تحـــــت الفصـــــيلة يورفثـــــالميني التابعـــــة لفصـــــيلة (

  –)  بيروكوريدي

  رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة  –بق الالرجيد 

Larkspur leafminer –  
Phytomyza spp. –  
Agromyzidae 

  " العايق"أوراق العائق " حفار"صانع أنفاق 

  )نبات جميل الزهر(
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Larrid wasps  نابير الالريدز   

 )   Larrinaeأنظر (

Larrinae – 
Larrid wasps – Sphecidae – 
Hymenoptera 

  –الريني فصيلةتحت 

 رتبة  -فصيلة  –زنابير الالريد 

Larrini  
(including Tachytini) – 
Sand-loving wasps –  
Larrinae – 
Sphecidae – 

  قبيلة زنابير الريني 

 –ابير المحبــــة للرمــــال الزنــــ –) تتضــــمن تــــاكيتيني(

   – فصيلةتحت 

  فصيلة

Larva  يرقة، يرقانة  

الشكل غير الناضج للحشرات والذي يدخل مرحلة (

ناضـــج بـــين الطـــور غيـــر أو ال، التحـــول واإلنســـالخ

البيضــــة والعــــذراء فــــي تــــاريخ حيــــاة الحشــــرة كاملــــة 

التطــــــــور، أو االنســــــــالخ األول ذو الســــــــت أرجــــــــل 

  )للعنكبوتيات

Larval - adult parasitoid  حشرة مكتملة النمو -شبيه طفيلي يرقي  

يضــــع شــــبيه الطفيلــــي بيضــــه داخــــل يرقــــة العائــــل (

ويتطــور معــه وال يقتــل عائلــه إال فــي طــور الحشــرة 

  )المكتملة النمو

Larval parasitoid  شبيه طفيلي يرقي  

  )يتغذى على يرقة العائل فقط(

Larviform يشبه اليرقة  

Lasiocampidae – 
Tent caterpillars and lappet moths – 
Bombycoidea –  
Lepidoptera  

  –السيوكومبيدي  فصيلة

ــــام وفراشــــات الفهــــد " يرقــــات" فراشــــات ــــوق  –الخي ف

 رتبة  -فصيلة 
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Lasioderma serricirne (F.) – 
Cigarette beetle – Anobiidae 

 خنفساء السجائر، خنفساء السيجار

Lasiohelea spp. – 
Ceatopogonidae  

   جنس الهاموش الواخز السيوهيليا

يســـبب ردود فعـــل مســـتديمة يمكـــن أن ينـــتج عنهـــا (

ـــــين  ـــــع  Blistersالتبق ـــــراز المصـــــلي مـــــن موق واالف

 )الوخز في األشخاص الذين لديهم حساسية لها

Lasius alienus (Foerster) – 
Cornfield ant –  
Formicidae 

 نمل حقول الذرة

Lasius niger alienus Forst. –  
Honeydew ant –  
Formicidae 

 أحد أنواع نمل الندوة العسلية 

Laspeyresia (cydia) glaycinivorella  
Mats. – 
Soybean pod moth –  
Tortricidae 

 قرون فول الصويا "فراشة"دودة 

Laspeyresia nigricana F. –  
Pea pod moth – Tortricidae 

 فراشة قرون البازالء

Laspeyresia pyrivora (Dan.) – 
Pear fruit moth – Tortricidae 

 فراشة ثمار األجاص

Latania scale – 
Hemiberlesia lataniae (Signoret) – 
Diaspididae 

 اللقشرية  الالتانياحشرة 

Latent learning  تعليم خفي  

Lateral  جانبي  

  ) ناحية الجني بعيدًا عن منتصف الجسم(

Lateral cervical  plates 
 
 
 

  الصفائح العنقية الجانبية

 cervicalمن الصفائح المؤلفة للصفائح العنقيـة (

plates( 
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Lateral longitudinal spiracular 
trunk 

  جذع تنفسي طولي جانبي

 )كما في غالبية الحشرات المجنحة(

Lateral longitudinal trunks جذعان طوليان جانبيان  

Lateral muscles ت جانبيةعضال  

مجموعــة مــن العضــالت الظهريــة البطنيــة وتوجــد (

داخــــل الحلقــــات أو بينهــــا، وهــــي عضــــالت الترجــــة 

  )االسترنية

Lateral oblique muscles عضالت جانبية مائلة  

مـــــن العضـــــالت الظهريـــــة الطوليـــــة فـــــي الحلقـــــات (

  )الصدرية الحاملة لألجنحة

Lateral ocelli (Stemata) عيون بسيطة جانبية  

يينــــات فــــي يرقــــات الحشــــرات داخليــــة األجنحــــة، ع(

إلـى أكثـر  1وتوجد على جانبي الرأس، عددها مـن 

  )6من 

Lateral oesophageal nerves أعصاب مريئية جانبية 

Lateral oviduct قناة بيض جانبية 

Lateral plate صفيحة جانبية 

Lateral root جذر جانبي 

Lateral tracheal  trunk انبيجذع قصبي ج  

جــذع قصــبي طــولي علــى جــانبي الجســم، يتصــل (

 )بالثغور التنفسية الجانبية

Lateral valves صمامان جانبيان  
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Laterotergite صلبية جانبية على الظهر  

Lateroventral  جانبي سفلي  

  )ناحية الجانب من السطح السفلي(

Latheticus oryzae Waterhouse – 
Longheaded flour beetle – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الدقيق طويلة الرأس

Lathridiidae – 
Minute brown scavenger beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  –الثريدييدي  فصيلة

 – فـوق فصــيلة –الخنـافس البنيـة الدقيقــة المرمرمـة 

 رتبة 

Lathridius minutus (L.) – 
Squarenosed fungus beetle – 
Lathridiidae 

 ء الفطر مربعة البوز خنفسا

Latrine fly – 
Fannia scalaris (F.) –  
Muscidae 

 ذبابة المراحيض

Latrix moth –  
Utetheisa lotrix Cram.  –  
Arctiidae 

  دودة الرمرام الساحلي

 ).Heliotropium sppنبات الرمرام الساحلي (

Lauxaniid flies 
 

جنحــة ذبــاب اللوكســانيد أو الــذباب الصــغير ذو األ

  المزركشة 

 )    Lauxaniidaeأنظر(

Lauxaniidae  
(Sapromyzidae) –  
Lauxaniid flies – 
Lauxanioidea –  
Diptera 

  لوكسانييدي  فصيلة

ذبـــــاب اللوكســـــانيد أو الـــــذباب  –) ســـــابرومايزيدي(

 – فــوق فصــيلة –الصــغير ذو األجنحــة المزركشــة 

 رتبة 

Lauxanioidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha – Diptera 

  –ذباب اللوكسانيويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 
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Law of Competitive Exclusion (LCE)   قانون اإلقصاء التنافس

 مـــــنيــــنص القــــانون علــــى أنــــه ال يمكــــن لنــــوعين (

ـــــوظيفي ـــــدور ال ـــــات احـــــتالل ال ال  المـــــ نفســـــه الكائن

ـــــة، ألن  ـــــق ســـــيزيح أحـــــدهما نهاي اآلخـــــر عـــــن طري

 )المنافسة

Law of priority  قانون األسبقية  

االسم المعتمد رسـميًا لنـوع أو لجـنس مـا هـو أولـى (

 )باسم حدد لهذا النوع أو الجنس

Lawn armyworm – 
Spodoptera mauritia (Boisduval) – 
Noctuidae 

 دودة جيش المروج 

Lawn leafhopper – 
Deltocephalus hospes Kirkaldy – 
Cicadellidae 

 "األراضي المخضرة"نطاط المروج 

LC50  من األفراد % 50التركيز الكافي لقتل  

تركيــز المبيــد المميــت أو القاتــل فــي الهــواء أو فــي (

. الماء والذي سيقتل نصف أعداد حيوانات التجربـة

مــــن % 50ويعبــــر عــــن قــــيم التركيــــز الكــــافي لقتــــل 

مــــن الهــــواء أو األفــــراد بــــالميكروغرام لكــــل ميليلتــــر 

  )}مللتر/ملغ{الماء 

LCE (Law of Competitive Exclusion)   قانون اإلقصاء التنافس

 مـــــنيــــنص القــــانون علــــى أنــــه ال يمكــــن لنــــوعين (

ـــــوظيفي ـــــدور ال ـــــات احـــــتالل ال ال  المـــــ نفســـــه الكائن

ـــــق  ـــــة، ألن أحـــــدهما ســـــيزيح اآلخـــــر عـــــن طري نهاي

 )المنافسة

LD50 
 
 

  فراد من األ% 50الجرعة الكافية لقتل 

 جرعة المبيد المميتة أو القاتلة التي تقتل نصف(
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ويعبــــر عــــن قــــيم الجرعــــة . أفــــراد حيوانــــات التجربــــة 

مـــــن األفـــــراد بـــــالمليغرام لكـــــل % 50الكافيـــــة لقتـــــل 

  )}كغ/ملغ{كيلوغرام من وزن جسم حيوان التجربة 

Leaching  عملية رشح  

ذوبــان وغســيل بعــض المبيــدات مــن خــالل التربــة (

ء الري أو األمطار مـع احتماليـة تسـربها بواسطة ما

  )إلى المياه الجوفية

Leaf beetles –  
Chrysomelidae –  
Coleoptera 

  –خنافس الورق 

 رتبة  –فصيلة 

Leaf blotch miners  أنفاق األوراق " فراشات"صانعات  

)   Gracillariidaeو   Lithocolletidaeأنظر(

Leaf crumpler – 
Acrobasis indigenella (Zeller) –  
Pyralidae 

 ُمَجّعدة األوراقفراشة 

Leaf cutting bees – 
Megachilidae – Hymenoptera 

   –النحل قاطع أوراق النباتات 

 رتبة  -فصيلة 

Leaf- horned leaf beetles خنافس الورق طويلة القرون   

  )   Donaciinaeأنظر (

Leafblotch miners – 
Gracilaridae –  
Lepidoptera 

  –حفارات أوراق 

 رتبة  –فصيلة

Leaf-curling plum aphid –  
Brachycaudus helichrysi (Kalt.) – 
Aphididae 

 "البرقوق" َمّن لفاف ورق الخوخ

Leafcutter قاطع األوراق 
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Leaf-cutting and web-spinning 
sawflies 

األوراق والزنــــــابير قاطعــــــة الزنــــــاببر المنشــــــارية 

  ة الناسجة المنشاري

    )Lydidae  ،Pamphiliidaeأنظر(

Leaf-cutting bees  النحل قاطع األوراق النباتات  

 )    Megachilidaeأنظر(

Leaffooted bug – 
Leptoglossus phyllopus (L.) – 
Coreidae 

 البقة كبيرة األرجل

Leaffooted pine seed bug – 
Leptoglossus corculus (Say) – 
Coreidae 

 بقة بذور الصنوبر كبيرة األرجل

Leafhopper نطاط أو قافز األوراق 

Leafhopper assassin bug – 
Zelus renardii Kolenati – 
Reduviidae 

 "قافزات األوراق"البقة مفترسة النطاطات 

Leafhopper parasitic twisted-winged 
insects 

   طفيليات النطاطات مطوية الجناح

 )   Elenchidaeأنظر (

Leafhoppers  األوراق" قافزات" نطاطات   

 )   Jassidaeأو   Cicadellidaeأنظر(

Leafminer صانعة أنفاق الورق  

ـــــين ( ـــــة ب ـــــا الورق حشـــــرة تعـــــيش وتتغـــــذى مـــــن خالي

 )سطحيها العلوي والسفلي

Leafminer flies – 
Agromyza clara Melander A. 
parvicornis Loew, Cerodonta dorsalis 
(Loew), Phytomyza minusculata 
Goureau –  
Agromyzidae  

 النباتية ذباب صانعات أنفاق األوراقال
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Leafminer moths, cosmopterigid 
moths 

   الفراشات حفارات  األوراق، حفارات األوراق

 )   Cosmopterigidaeأنظر (

Leafminers  أنفاق أوراق األعشاب" فراشات"صانعات   

 )    Douglasiidaeأنظر(

Leaf-mining leaf beetles 
 

خنافس صانعات أنفاق األوراق أو خنـافس وتديـة 

  الشكل 

  )    Hispinaeأنظر (

Leafroller الّفة األوراق 

Leafroller cricket – 
Comptonotus carolinensis 
(Gertstaecker) – Gryllacridinae – 
Gryllacrididae – 

  النطاط الّف األوراق

  

Leafrolling weevils السوس الّف األوراق   

  )   Attelabinaeأنظر (

Leaftier عاقدة األوراق 

Learning تعلم 

Leather beetle – 
Dermestes maculatus De Geer– 
Dermestidae 

 خنفساء الجلود

Lebanese wheat stem Sawfly – 
Cephus libanensis Andre – 
Cephidae 

المنشــاري اللبنــاني،  "نطــةالح"ســاق القمــح دبــور 

 دبور ساق القمح اللبناني

Lecaniidae  
(Coccidae) –  
Soft scales, wax scales, tortoise  
scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  ليكانييدي  فصيلة

   –) كوكسيدي(

  –الحشرات القشرية اللينة والقشرية الشمعية 

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة
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Lecanium cerasorum Cockerell –  
Calico scale –  
Coccidae 

 الحشرة القشرية المرقطة

Lecanium corni  Bonche – 
Brown apricot scale insect – 
Coccidae 

 حشرة المشمش القشرية البنية

Lecanium corni Bouche – 
European fruit tree scale, brown  
apricot scale insect –  
Coccidae 

حشـرة ، حشرة أشجار الفاكهـة القشـرية األوروبيـة

 المشمش القشرية البنية الرخوة

Lecanium pruinosum Coquillett – 
Coccidae 

 الحشرة القشرية ثلجية المظهر

Lecanodiaspidid scales حشرات ليكانودياسبيد القشرية   

 )   Lecanodiaspididaeأنظر (

Lecanodiaspididae – 
Lecanodiaspidid scales –  
Coccoidea – 
Homoptera –  
Hemiptera 

  –ليكانودياسبيديدي  فصيلة

   –حشرات ليكانودياسبيد القشرية 

   –تحت رتبة  – فوق فصيلة

 رتبة 

Ledrinae  
(Xerophloeinae) –  
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق ليدريني

  فصيلة  –) زيروفلويني(

Leeches – 
Annelida   

   –العلق 

  شعبة 

Leek ٍخْنَجر 

Leek moth – 
Acrolepiopsis assectella (Zeller) – 
Acrolepiidae 

 فراشة نبات الُكرّاث 
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Legal control مكافحة تشريعية  

إصـــدار قـــوانين تحـــد مـــن انتقـــال مـــواد تحـــوي، أو (

يشـــك فـــي احتوائهـــا، علـــى آفـــات زراعيـــة مـــن وٕالـــى 

ط تفتـيش تتواجـد علـى داخـل الـبالد، وذلـك عبـر نقـا

  )حدودها

Legislative control مكافحة تشريعية   

 )Legal controlأنظر (

Legs رجلأ  

مــن الزوائــد المفصــلية لحلقــات الصــدر الثالثــة فــي (

الحشرات، وتسـتعمل أساسـًا للمشـي أو الجـري، وقـد 

تتحـــور للقيـــام بوظيفـــة الحفـــر أو العـــوم أو القـــبض 

 )على الفريسة أو القفز وغيرها

Legume-pod moth – 
Etiella zinckenella (Treit.) – 
Pyralidae 

 فراشة قرون البقوليات

Leiodidae 
(Liodidae, Anisotomidae, 
Leptodriridae, Catopidae;  
Silphidae in part; rare family) – 
Round-fungus beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  ليوديدي  فصيلة

أنيسوتوميدي، ليبتودريريـدي، كاتوبيـدي،  ليوديدي،(

خنـافس الفطـر  –) جزء من سيلفيدي، فصـيلة نـادرة

  –المدورة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Leishmania الجنس ليشمانيا أو الليشمانية  

Leishmaniases أمراض الليشمانيات  

   –تصيب اإلنسان إلى حد كبير (

  )Trypanosomiasesأنظر 
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Leishmaniasis يشمانياتداء الل  

مــــرض يصــــيب اإلنســــان ويتســــبب عــــن اإلصــــابة (

، وتنتقـــــــــــــل Leishmaniaبطفيلـــــــــــــي الليشـــــــــــــمانيا 

الطفيليــات عديمــة الســوط مــن عائــل إلــى آخــر عــن 

ــــاب الرمــــل  ــــق حقــــن ذب  Phlebotomineطري

sandflies  التــــي تكــــون الطفيليــــات فيهــــا متحركــــة

أما نواقل الليشمانيا فهي أنـواع مـن .  خارج الخاليا

فــــــــــي أوروبــــــــــا وآســــــــــيا  Phlebotomusالجــــــــــنس 

ـــــا ـــــواع مـــــن الجـــــنس وأفريقي فـــــي  Lutzomyia، وأن

  )أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية

Lema trilinea White – 
Threelined potato beetle – 
Chryasomelidae 

 الخطوط ثالثية " البطاطس"خنفساء البطاطا 

Lemnoblast خاليا شوان  

 )خاليا تحيط المحور العصبي(

Lemon flower moth – 
Prays citri (Mill.) – Hypnometidae 

 فراشة أزهارالليمون، أو دودة أزهارالليمون

Linear  طولي 

Lens عدسة  

الجـزء العدســي الخــارجي للعـين، يتركــب غالبــًا مــن (

 ) القرنية

Lentis aphid –  
Aphis craccivora Koch – 
Aphididae 

 َمّن العدس

Lentis beetle –  
Bruchus ervi Frol., B.lentis Frol.; B.  
signaticornis Gyll. – 
Bruchidae (= Lariidae) 

 خنفساء العدس
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Leopard moth, apple stem borer – 
Zeuzera pyrina (L.) –  
Cossidae 

  حفار ساق التفاح، النمرفراشة 

Lepidopsocid booklice قمل الكتب ليبيدوبسوسيد   

 )    Lepidopsocidaeأنظر (

Lepidopsocidae  
(Lepidillidae) –  
Lepidopsocid booklice – 
Trogiomorpha –  
Psocoptera 

  فصيلة ليبيدوبسوسيدي 

   –قمل الكتب ليبيدوبسوسيد  –) ليبيديلليدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Lepidoptera  
(lepido = scale; ptera = wing) – 
Butterflies, moths, and skippers 

  ة الحشرات حرشفية  األجنحة رتب

)lepido  = ،حرشــــــــفةptera  =أبــــــــو  – )جنــــــــاح

  والسكيبر" العث" والفراشات "الفراش" دقيقات

Lepidosaphes beckii (Newman) –  
Purple scale, citrus mussel scale – 
Diaspididae 

، المســلحة حشــرة الحمضــيات األرجوانيــة القشــرية

 النمشة األرجوانية 

Lepidosaphes camellias Hoke – 
Camellia scale –  
Diaspididae 

 نيةرجواحشرة الكاميليا القشرية األ 

Lepidosaphes conchiformis      
(Gmelin) – 
Fig scale – Diaspididae 

 حشرة التين القشرية المدرعة

Lepidosaphes gloveri (Packard) – 
Gloveri scale –  
Diaspididae 

 القشرية المدرعة حشرة غلوفيري

Lepidosaphes tokionis (Kuwana) – 
Croton mussel scale –  
Diaspididae 

 حشرة كروتون القشرية المدرعة

Lepidosaphes ulmi (L.) – 
Oystershell scale –  
Diaspididae 

حشـــرة ، حشـــرة قوقعـــة الَمَحـــار القشـــرية المدرعـــة

 المحارية القشرية " الحلويات"الفواكه 
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Lepidostoma – 
Lepidostomatidae 

  جنس ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   –ليبيدوستوما 

  فصيلة 

Lepidostomatidae – 
Stream and spring caddisflies– 
Trichoptera 

  –ليبيدوستوماتيدي  فصيلة

   –كاديس الجداول والينابيع شعرية األجنحة 

 رتبة

Lepidotrichidae – 
Primitive bristletails –  
Thysanura 

  –ليبيدوتريكيدي  فصيلة

 رتبة -ذوات الذنب الشعري البدائية 

Lepinotus reticulatus Enderlein – 
reticulatewinged trogiid –  
Trogiidae 

 خنفساء التروجيد معرَّقة األجنحة

Lepisma saccharina L. –  
Silverfish –  
Lepismidae  

 السمك الفضي

Lepismatidae –  
Fibrebrats and silverfish –  
Thysanura  

  –ليبيسماتيدي  فصيلة

 رتبة  –حشرات المدافىء والسمك الفضي 

Lepismidae  
(see Lepismatidae)  

   يديفصيلة ليبيسم

  )Lepismatidaeأنظر (
 

Leptidae  
(Rhagionidae) – Snipe flies – 
Tabanoidea –  
Diptera 

  ليبتيدي   فصيلة

   –الذباب القنَّاص  –) راجيونيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Leptinidae  
(Including Platypsyllidae; rare  
family) – Mammal-nest beetles  
and beaver parasites –  
Staphylinoidea – 
Coleoptera 

  ليبتينيدي  فصيلة

  –) تتضمن بالبسيليدي، فصيلة نادرة(

 – خنــافس أعشــاش الثــدييات ومــتطفالت القــوارض

 رتبة  –فوق فصيلة 
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Leptinotarsa decemlineata (Say) – 
Colorado potato beetle – 
Chrysomelidae 

  الكلورادية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

 )متعلقة بوالية كولورادو األمريكية(

Leptinotarsa juncta (Germar) – 
False potato beetle –  
Chrysomelidae 

الكاذبــة  الكلوراديــة" طسالبطــا"خنفســاء البطاطــا 

 "المزيفة"

Leptispa oryzea Kuwayama; L. 
pygmata Balys – 
Rice leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق األرز

Leptocella albida (Walker) – 
Leptoceridae 

   – أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة

  فصيلة 

Leptoceridae – 
Longhorned caddisflies – 
Leptoceridae 

  –فصيلة ليبتوسيريدي 

  رتبة -ذباب كاديس طويل القرون

Leptocertidae – 
Long-horned caddisflies –  
Trichoptera 

  –ليبتوسيرتيدي  فصيلة

 رتبة –ذباب كاديس ذات القرون الطويلة 

Leptoconops sp. – 
Little gray midge –  
Ceratopogonidae 

   يرالهاموش الرمادي الصغ

 )أحد األنواع(

Leptoconops spp. – 
Ceatopogonidae  

   جنس الهاموش الواخز ليبتوكونوبس

يســـبب ردود فعـــل مســـتديمة يمكـــن أن ينـــتج عنهـــا (

ـــــين  ـــــع  Blistersالتبق ـــــراز المصـــــلي مـــــن موق واالف

 )الوخز في األشخاص الذين لديهم حساسية لها

Leptocorisa acuta Thnbg. – 
Rice raddy bugs –  
Coreidae 

 بقة األرز الالسعة

Leptocorisa varicornis F.  – 
Confused rice raddy bugs –  
Coreidae 

 بقة األرز الالسعة المتشابهة
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Leptodriridae  
(Anisotomidae, Leiodidae, Liodidae, 
Catopidae; rare family) – 
Round-fungus beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  ليبتودريديدي  ةفصيل

  أنيسوتوميدي، ليوديدي، ليوديدي، (

  –) كاتوبيدي، فصيلة نادرة

 رتبة  –فوق فصيلة  –خنافس الفطر المدورة 

Leptogastridae 
(Asilidae in part) – Grass flies – 
Asiloidea –  
Diptera 

  ليبتوجاستريدي  فصيلة

   –ذباب الحشائش  –) جزء من أسيليدي(

 بة رت – فوق فصيلة

Leptoglossus corculus (Say) – 
Leaffooted pine seed bug – Coreidae 

 بقة بذور الصنوبر كبيرة األرجل

Leptoglossus phyllopus (L.) – 
Leaffooted bug – Coreidae 

 البقة كبيرة األرجل

Leptohyphes – 
Tricorythidae  

   –جنس ذباب مايو ليبتوهايفيز 

  فصيلة

Leptohyphinae – 
Tricorythidae – Pannota – 
Ephemeroptera  

  –تحت فصيلة ذباب مايو ليبتوهايفيني 

 رتبة  -تحت رتبة  - فصيلة

Leptophlebia – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو  ليبتوفليبيا فصيلة

 فصيلة 

Leptophlebiidae  
(Baetidae in part) –  
Leptophlebioidea – Ephemeroptera  

  ذباب مايو  ليبتوفليبييدي  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –) جزء من باتيدي(

Leptophlebioidea – 
Schistonota –  
Ephermeroptera 

   –فوق فصيلة ذباب مايو ليبتوفليويديا 

  رتبة -تحت رتبة 

Leptophragm cell خلية مالبيجية متحورة 

Leptopiinae – 
Curculionidae 

   – ييديتحت فصيلة السوس ليبتوب

  فصيلة
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Leptopodidae 
(rare family) – Spiny shore bugs – 
Amphibicorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

  فصيلة ليبتوبوديدي 

   – بق الشاطىء ذو األشواك –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة 

Leptopsylla segnis (Schpnherr) – 
Mouse flea, European mouse flea – 
Leptopsyllinae –  
Leptopsyllidae 

   برغوث الفأر األوروبي، برغوث الفأر
 

Leptopsyllid fleas براغيث الليبتوبسيليد   

 )   Leptopsyllidaeأنظر (

Leptopsyllidae – 
Leptopsyllid fleas or fleas of hares, 
birds, and weavers –  
Siphonaptera 

  -فصيلة ليبتوبسيلليدي 

يـــــث الليبتوبســـــيليد أو براغيـــــث األرانـــــب البريـــــة براغ

  –والطيور والَحبَّاكات 

 رتبة 

Leptopsyllinae – 
Mouse fleas – Leptopsyllidae – 
Siphonaptera 

  –تحت فصيلة ليبتوبسيلليني 

 رتبة  -فصيلة  –براغيث الفئران 

Leptoptema dolabrata (L.) – 
Meadow plant bug –  
Miridae 

 ج النباتيةبقة المرو 

Leptothrips mali (Fitch) – 
Black hunter thrips –  
Phlaeothripidae 

  األسود، تربس المشمش" الصائد"تربس الصياد 

 )نوع مفترس(

Lepturinae – 
Cerambycidae  

 تحــت فصــيلة خنــافس ليبتــوريني طويلــة  القــرون

–   

  فصيلة

Leptysoma marginicollis (Serville) – 
Slender grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae–  
Acrididae 

 "الرفيع"النحيف النطاط 
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Lepyronia quadrangularis (Say) – 
Diamondbacked spittlebug – 
Cercopidae 

 البقة ذو البصاق ذات الظهر الماسي

Lerodea eufala (Edwards) – 
Rice leaffolder –  
Hesperiidae 

 طاوية أوراق األرز

Lesser appleworm – 
Grapholita prunivora (Walsh) – 
Torticidae 

 ثمار التفاح الصغرى" فراشة"دودة 

Lesser armyworm, Sugarbeet  
armyworm – 
Spodoptera (= Caradrina; =  
Laphygma) exiyma (Hubner) – 
Noctuidae 

ـــدودة الخضـــراء ، دودة ورق الشـــوندر الصـــغرى ال

 "البنجر"السكري 

Lesser brown scorpion – 
Isometrus maculatus De Geer– 
Buthidae 

 العقرب البني الصغير

Lesser bud moth – 
Recurvaria nanella (Denis & 
Schiffermuller) –  
Gelechiidae 

دودة بــــــراعم ، البــــــراعم الصــــــغرى" دودة"فراشــــــة 

  السفرجل

Lesser bulb fly – 
Eumerus tuberculatus Rondani – 
Syrphidae 

 ذبابة البصل الصغرى

Lesser canna leafroller – 
Geshna cannalis (Quaintance) – 
Pyralidae 

  لفافة أوراق الَقّنا الصغرى 

 )عشب أستوائي مزهر عريض األوراق: الَقّنا(

Lesser clover leaf weevil – 
Hypera nigrirostris (F.) – 
Curculionidae 

 سوسة ورق البرسيم الصغرى

Lesser cornstalk  borer – 
Elasmopalpus lignosellus (Zeller) – 
Pyralidae 

 ساق الذرة الصغرى" حفار"دودة 
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Lesser date moth – 
Batrachedra amydrautia (Meyrick) – 
Cosmopterygidae 

  دودة البلح الصغرى، الحّميرة

Lesser ensign wasp – 
Szepligetella sericea (Cameron) – 
Evaniidae 

 الرمزي الصغير" الدبور"الدبور 

Lesser ermine moth – 
Yponomeuta padellus malinellus  
Zell. –  
Yponomeutidae 

 دودة التفاح الناسجة

Lesser fig branch borer, Fig and 
pistachio toothed wood borer – 
Scobicia chevrieri Villa – 
Bostrychidae 

ثاقبة الخشب المسـننة تين الصغرى، ثاقبة أفرع ال

  على التين والفستق الحلبي

Lesser grain borer – 
Rhyzopertha dominica (F.) – 
Bostrichidae 

 ثاقبة الحبوب الصغرى

Lesser lawn leafhopper – 
Graminella sonora (Ball) – 
Cicadellidae 

 نطاط المروج الصغير

Lesser mealworm – 
Alphitobius diaperinus (Panzer  ) – 
Tenebrionidae 

 فراشة الدقيق الصغرى

Lesser orchid weevil – 
Orchidophilus peregrinator    
Buchanan –  
Curculionidae 

  سوسة السَّْحَلبّية الصغرى 

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السحلبية(

Lesser peachtree borer – 
Synanthedon pictipes (Grote, & 
Robinson) –  
Sesiidae 

 الصغرى" الخوخ"أشجار الدراق " فراشة"حفار 

Lesser pistachio bark beetle – 
Carphoborus perrisi (Chap.) – 
Scolytidae 

  خنفساء قلف الفستق الحلبي الصغيرة
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Lesser pumpkin fly – 
Dacus ciliatus Loew – 
Tephritidae (Trypeitidae) 

 قرعيات الصغرى، ذبابة المقات ذبابة ثمار ال

Lesser tomato looper – 
Scolupa ochroleucaria (H.S.) – 
Geometridae 

  القياسة الصغيرة" الطماطم"دودة البندورة 

Lesser wax moth – 
Achroia grisella (F.) – Pyralidae 

 فراشة الشمع الصغرى

Lestidae –  
Spread-winged damseltlies – 
Zygoptera –  
Odonata 

  –ليستيدي  فصيلة

 -تحــت رتبــة  –الرعاشــات ذات األجنحــة المنتشــرة 

 رتبة 

Lethal قاتل، مميت   

  )المقدرة على إحداث الموت(

Lethal concentration التركيز المميت   

  )LC50انظر (

Lethal Dose الجرعة المميتة   

  )LD50انظر (

Lethocerus americanus (Leidy) – 
Giant water bug – Belostomatidae 

 بقة الماء الضخمة

Lettuce root aphid – 
Pemphigus bursarius (L.) –  
Aphididae 

 َمّن جذور الخس

Leucaspis pini (Hartig.) –  
White pine scale – Diaspididae  

 حشرة الصنوبر القشرية البيضاء

Leucaspis pistaciae L., Epidiaspis 
gennadi Leond., Diaspis Syriaca 
Lind. – 
Pistachio scale –  
Diaspididae  

 حشرة الفستق الحلبي القشرية
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Leucinodes orbonalis Guene – 
Eggplant fruitworm – Pyralidae  

  دودة ثمار الباذنجان

Leucocytozoidae – 
Haemospororina –  
Coccidiasina  

   – فصيلة ليوكوسايتوزويدي

تحــــــت صــــــف  –بوغيــــــات الدمويــــــة تحــــــت رتبــــــة ال

  الكرويات

Leucocytozoon  – 
Apicomplexa 

  لوكوسايتوزون األوليات البوغية جنس 

أنواع الـذباب األسـود بـين الطيـور ينقل عن طريق (

  )   بما فيها الدواجن األليفة

Leucoma salicis (L.) – 
Satin moth – Lymantriidae 

 ري الصقيلفراشة السَّتان، فراشة النسيج الحري

Leucopenia الكريات البيضاء  

Leucophaea maderae (F.) – 
Madeira cockroach –  
Blaberidae 

  صرصور ُجُزْر ماديرا 

 )جزر على ساحل أفريقيا الشمالي الغربي(

Leucoptera coffeina Washbn. – 
Coffee leafminer –  
Lyonetiidae 

 حفار أنفاق أوراق البن

Leucospidae  
(Leucospididae; rare family) – 
Leucospidid wasps – 
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  ليكوسبيدي  فصيلة

حشـــــــــــرات  –) ليوكوســـــــــــبيديدي، فصـــــــــــيلة نـــــــــــادرة(

   –اللوكوسبيديد غشائية األجنحة الطفيلية 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Leucospidid wasps  حشرات اللوكوسبيديد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )    Leucospidaeر أنظ(

Leuctridae –   
Needleflies and rolled-winged 
stoneflies –  
Plecoptera 

  –لوكتريدي  فصيلة

  الذباب اإلبري أو ذباب األحجار ملتف 

 رتبة  –األجنحة 
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Leuctrinae – 
Rolled winged stoneflies – 
Nemouridae –  
Plecoptera 

  –لوكتريني  فصيلةتحت 

   – فصيلة –ف األجنحة الذباب ملت

 رتبة 

Levator muscle (depressor muscle) أو مبعدة عضلة رافعة  

 )depressor muscleأنظر تعريف (

Libellulidae –  
Common skimmers –  
Libelluloidea –  
Odonata 

  –اليبيلوليدي  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –كاسحات المياه الشائعة 

Libelluloidea – 
Anisoptera –  
Odonata 

  –اليبيللويديا فوق فصيلة 

  رتبة –تحت رتبة 

Libytheidae  
(Nymphalidae in part) –  
Snout moth – 
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

   اليبيثيدي فصيلة

   –) جزء من نيمفاليدي(

   – فوق فصيلة –أبو دقيق ذو البوز 

 رتبة 

Lice  
(sing. Louse) 

   قمل

  )مفردها قملة(

Lice of horses, cattles, pigs, and 
deers 

   قمل الخيول والماشية والخنازير والغزالن

 )    Haematopinidaeأنظر (

Lice of marsupials and dogs قمل الجرابيَّات والكالب   

 )   Boopiidaeأنظر (

Lice of rodents and insectivores قمل القوارض وآكالت الحشرات   

 )   Polyplacidaeأنظر(

Lice of squirrels  قمل السناجب  

  )     Enderleinellidaeأنظر(
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Liebig’s Law of Minimum (LLM) قانون ليبيج للحد األدنى  

يــــنص القــــانون علــــى أنــــه ألي عامــــل فــــي البيئــــة (

المحيطة حدًا حرجًا لكل نوع تصنيفي من الكائنات 

 )إذا ما اقترب منه أصبح عامًال محدِّدًا للنوع

Life cycle دورة الحياة   

تبــدأ الــدورة مــن البــيض الــذي يمــر بجميــع أطــوار (

النمــو حتــى يصــل إلــى طــور الحشــرة الكاملــة التــي 

  )وتمثل دورة الحياة جيل واحد. تضع البيض

Life expectancy عمر متوقع  

Life stage  طور الحياة  

أطوار أو مراحـل نمـو كائنـات حيـة عبـر طور من (

وتمــــر النباتــــات والحيوانــــات، خاصــــة ، فتــــرة زمنيــــة

الحشرات، بعدة أطـوار حيـاة تتغيـر فيهـا قابليـة هـذه 

  )الحشرات للحساسية أو التحمل للمبيدات

Life system نظام حياتي  

جــزء مــن النظــام البيئــي الــذي يحــدد وجــود عشــيرة (

ـــــة ووفرتهـــــا وتطورهـــــا، ويتكـــــون مـــــن العشـــــيرة  معين

  )والمحيط المؤثر عليها

Life table جدول الحياة  

جــدول يقــدم معلومـــات كاملــة عـــن معــدل الوفيـــات (

ـــــــي تعـــــــداد المجموعـــــــات أو  ـــــــر ف ـــــــوالدة وأي تغي وال

  )التي تحدث فيها خالل جيل واحد العشائر

Ligament رباط  

Light brown apple moth – 
Epiphyas postvittana (Walker) – 
Tortricidae 

 فراشة التفاح البنية الكاشفة
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Light organ عضو ضوئي 

Light producing organ عضو منتج للضوء 

Light trap مصيدة ضوئية  

ــــــل ( ــــــيًال، مث مصــــــيدة ضــــــوئية جاذبــــــة للحشــــــرات ل

  )مصيدة روبنسون ومصيدة روثامستد وغيرها

Light-adapted eyes عيون مهيأة للضوء 

Lignocellulase أنزيم هضم اللجنين 

Ligula   لسين، لسان  

للشــفة الســفلى ككــل، أو الجــزء  الفصــوص الطرفيــة(

الطرفــي للشــفة الســفلى النــاتج مــن اتحــاد الفصــوص 

 )الطرفية

Ligyrus gibbosus (De Geer) – 
Carrot beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء الجزر، َجْعل الجزر

Lilac leafminer – 
Caloptilia syringella (F.) – 
Gracillariidae 

 "َلْيَلجْ "ْيَلك أوراق اللَ " حفار"صانع أنفاق 

Lilioceris lilii (Scopoli) – 
lily leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 "السَّْوَسن"خنفساء أوراق الزَّْنَبْق 

Lily bulb thrips – 
Liothrips vaneeckei Priesner – 
Phlaeothripidae 

 "السَّوسن"تربس بصل الزَّنبق 

Lily leaf beetle – 
Lilioceris lilii (Scopoli) – 
Chrysomelidae 

 "السَّْوَسن"خنفساء أوراق الزَّْنَبْق 
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Lily weevil – 
Agasphaerops nigra Horn –  
Curculionidae 

 سوسة ليلي، سوسة الزنبق

Limacid snails – 
Limacidae –  
Stylommatophora 

  –قواقع الليماسيد 

 رتبة  –فصيلة 

Limacidae –     
Limacid Snails –  
Stylommatophora 

  –فصيلة ليماسيدي 

 رتبة  –قواقع الليماسيد 

Limacodidae –  
Slug caterpillar moths and  
saddleback casterpillars – 
Zygaenidea –  
Lepidoptera 

  –ليماكوديدي  فصيلة

والديــدان " الديــدان الرخــوة"اليرقــات شــبيهة البزاقــات 

  –سرجية الظهر 

 رتبة  – فوق فصيلة

Limax cnigram (L.) – 
Spotted cutworm – Noctuidae 

 قطةنالم “القاطعة”الدودة القارضة 

Limax flavus L. – 
Tawny garden slug –  
Limacidae 

 بزاق الحدائق األسمر المصفر

Limax maximus L. – 
Spotted garden slug –  
Limacidae 

 بزاق الحدائق المنقط

Limentids or admirals  دقيق الاليمينتيد أو األدميرال أبو  

 )    Limentitinaeأنظر(

Limentitinae –  
Limentids or admirals – 
Nymphalidae –  
Lepidoptera 

  –اليمينيتيني  فصيلةتحت 

   –أبو دقيق الاليمينتيد أو األدميرال 

 رتبة  –فصيلة 
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Limiting factor  ِّدعامل محد  

تحديــد لوجــود  عامــل يــتحكم فــي حيــاة العشــيرة مــن(

.  كــائن مــا فــي موطنــه أو المكــان الــذي يعــيش فيــه

ولكــل طــور مــن حيــاة الحشــرة أو األكــاروس حــدوده 

الخاصة لدرجة التحمل التي تفشل بعـدها العمليـات 

الفيزيولوجيـــة، وٕاذا مـــا بلـــغ أي عامـــل مـــن العوامـــل 

الحد األقصى أو األدنى أو تخطاه، يصـبح العامـل 

  ) ة العشيرةالمحدد الذي يتحكم في حيا

Limnephilidae – 
Northern caddisflies –  
Trichoptera 

  –فصيلة ليمنيفيليدي 

  رتبة -حامالت الكيس الشمالية 

Limnichidae 
(Dryopidae in part) – 
Minute marsh-loving beetles – 
Byrrhoidea –  
Coleoptera 

   ليمنيجيدي فصيلة

   –) جزء من درايوبيدي(

  –قة المحبة للمستنقعات الخنافس الدقي

 رتبة  –فوق فصيلة 

Limnobatidae  
(Hydrometridae) – 
Water measures or water traders – 
Amphibicorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  ليمنوباتيدي  فصيلة

  –قيَّاسات الماء  –) هايرومتريدي(

   –تحت رتبة  –مجموعة 

  رتبة 

Limnothrips cerealium (Haliday) – 
Grain thrips – Thripidae 

 تربس الذرة وااشوفان

Limonius agonus (Say) – 
Eastern field wireworm –  
Elateridae 

 دودة الحقل السلكية الشرقية

Limonius calfrinicus  
(Mannerheim) – 
Beet wireworm –  
Elateridae 

، دودة "بنجــر الســكر"فرقـع لــوز الشــوندر السـكري 

 شوندر السكري السلكيةلوز ال
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Limonius canus LeConte – 
Pacific Coast wireworm –  
Elateridae 

 السلكية " الهادىء"دودة الساحل الباسيفيكي 

Limonius infuscatus Motschulsky – 
Western field wireworm –  
Elateridae 

 دودة الحقول الغربية السلكية 

Limonius subauratus LeConte – 
Columbia Basin wireworm – 
Elateridae 

 دودة األحواض الكولومبية السلكية

Limothrips cerealinum  
Haliday – 
Wheat thrips, grain thrips – 
Thripidae 

 الحبوب ، تربستربس القمح

Limulodidae 
(Ptiliidae in part, Staphylinidae in  
part; rare family) – 
Horseshoe-crab beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

   ليميوليديدي فصيلة

  جزء من بتيلييدي، جزء من ستافيلينيدي،(

 – خنـــافس ســـرطان حـــذاء الفـــرس –) فصـــيلة نـــادرة

 رتبة  –فوق فصيلة 

Lindbergocapsus ailii (Knight) – 
Onion plant bug –  
Miridae 

 بقة نبات البصل

Linden الزيزفون 

Linden borer – 
Saperda vestita Say –  
Cerambycidae 

 حفار الزيزفون ذو القرون الطويلة

Linden looper – 
Erannis tiliaria (Harris) –  
Geometridae 

ـــــــون  دودة الزيزفـــــــون القيَّاســـــــة، قيَّاســـــــة الزيزف

 "الزيتون العطري"

Line suture درز خطي 

Linear development تطور مستقيم 
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Lined click beetle – 
Agriotes tineatus (L.) –  
Elateridae 

 الخنفساء المطقطقة المخططة

Lined spittlebug – 
Neophilaenus lineatus (L.) – 
Cercopidae 

 البقة المخططة ذو البصاق

Lined stalk borer – 
Oligia fractilinea (Grote) –  
Noctuidae 

 حفار الساق المخطط

Linognathidae – 
Smooth sucking lice – 
Anoplura  

  –الينوجناثيدي  فصيلة

 رتبة  –القمل الناعم الماص 

Linognathus setosus (Olfers) – 
Dog sucking louse –  
Linognathidae 

 قمل الكالب الماص

Linognathus stenopsis  
(Burmeister) – 
Goat sucking louse –  
Linognathidae 

 قمل الماعز الماص

Linognathus vituli (L.) – 
Longnosed cattle louse – 
Linognathidae 

 قمل المواشي طويل  األنف 

Linonium جنس من الديدان السلكية 

Liodidae  
(Leiodidae, Anisotomidae, 
Leptodriridae, Catopidae; rare  
family) – 
Round-fungus beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

   ليوديدي ةفصيل

ليوديـــــــــــــــدي، أنيســـــــــــــــوتوماتيدي، ليبتودريريـــــــــــــــدي، (

  –) كاتوبيدي، فصيلة نادرة

  –خنافس الفطر المدورة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Liogryllus bimaculatus Deg. – 
Black field cricket –  
Gryllidae 

 األسودالحقل صرصار 
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Lion beetle – 
Ulochaetes leoninus Leconte – 
Cerambycidae 

 خنفساء األسد 

Liopteridae 
(rare family) – Liopterids – 
Cynipoidea  –  
Hymenoptera 

   فصيلة اليوبتيريدي

ـــــادرة( ـــــد غشـــــائية  –) فصـــــيلة ن حشـــــرات الاليوبتيري

  –األجنحة الطفيلية 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Liopterids حشرات الاليوبتيريد غشائية األجنحة الطفيلية   

   ) Liopteridaeأنظر (

Liorhyssus hyalinus (F.) – 
Hyaline grass bug – Rhopalidae 

بقــة الحشــائش الشــفافة، بقــة الحشــائش القرنيــة 

 الكيتينية

Liothrips floridensis (Watson) – 
Camphor thrips – Phlaeothripidae 

 تربس الكافور

Liothrips oleae (Costa) –  
Olive thrips – Phlaeothripidae 

 الزيتون تربس

Liothrips urichi Karny – 
Clidemia thrips – Phlaeothripidae 

 تربس كالديميا 

Liothrips vaneeckei Priesner – 
Lily bulb thrips – Phlaeothripidae 

 "السَّوسن"تربس بصل الزَّنبق 

Lipaphis erysimi (Kaltenbach) – 
Turnip aphid – 
Aphididae 

 اللفت" َمن

Liparidae  
(Lymantriidae) – 
Tussock moths – Lepidoptera 

   – فصيلة فراشات التوسوك

 رتبة 

Lipase إنزيم هضم الدهون 

Liperus caponis (L.) – 
Wing louse – Philopteridae 

 قمل الجناح
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Lipeurus numidae (Denny) – 
Slender guinea louse –  
Philopteridae 

 قمل غينيا الطويل النحيف

Lipid دهن، شحم 

Lipodocentinus insertus – 
Cotton springtail –  
Entomobryidae 

 قافزة القطن

Lipophilic cells خاليا محبة للدهن في المعي األوسط  

Lipoprotein بروتين دهني 

Liposcelid booklice  قمل الكتب اليبوسيليد  

     ) Liposcelidaeأنظر(

Liposcelidae  
(Troctidae, Embidopsocidae, 
Atropidae) – 
Liposcelid  booklice –  
Psocoptera 

  فصيلة اليبوسيليدي 

  –) تروكتيدي، إمبيدوبسوكيدي، أتروبيدي(

 رتبة –قمل الكتب اليبوسيليد 

Liposcelis corrodens Heymons – 
Booklouse –  
Liposcelidae 

 قمل الكتب

Liptogaster annulatus Say – 
Slim robber fly – Asilidae 

 لبتوجاستر السارقة النحيلة  ذبابة

Liriomyza brassicae (Riley) – 
Serpentine leafminer –  
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق الصليبيات

Liriomyza buidobrensis  
(Blanchard) – 
Pea leafminer – Agromyzidae 

 أوراق البازالء" حفار"صانع أنفاق 

Liriomyza sativae Blanchard – 
Vegetable leafminer –  
Agromyzidae 

 أوراق الخضراوات" حفار"صانع أنفاق 
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Liriomyza trifolii (Becker) – 
Bean leafminer –  
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق البقول

Liriopeidae  
(Ptychopteridae) – 
Phantom crane flies – 
Psychodoidea –  
Diptera 

   يوبيديلير  فصيلة

   –) بتيكوبتيريدي(

  –األرجل  الذباب المتخفي طويل

 رتبة  – فصيلة فوق

Liris aurulentus (F.) – 
Golden cricket wasp –  
Sphecidae 

  الدبور الحقلي الذهبي

Lischmania tropica (Wright)  مسبب مرض القرحة الجلدية الشرقية  

 )داغة حلب(

Lissorhoptrus oryzophilus  
Kuschel – 
Rice water weevil –  
Curculionidae 

 سوسة األرز المائية

Listroder constirostris obliqus  
(King) – 
Vegetable weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الخضار

Listroderes difficilis Germar – 
Vegetable weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الخضراوات

Listronotus oregonensis (LeConte) – 
Carrot weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الَجَزر

Litchi fruit moth – 
Cryptophlebia ombrodelti (Lower) – 
Tortricidae 

  فراشة ثمار اللِّْتِشيَّة 

ــــزرة : اللِّْتِشــــيَّة( ــــب هالمــــي وب شــــجر صــــيني ذات ل

 )واحدة
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Lithobiidae –  
Lithobiomorpha  

   – المائة رجل الحجريةفصيلة ليثوبييدس ذوات 

 رتبة

Lithobiomorpha – 
Stone centipedes –  
Chilopoda 

  –رتبة ليثوبيومورفا 

 طائفة –ذوات المائة رجل الحجرية 

Lithocolletidae  
(Gracillariidae) – 
Leaf blotch miners –  
Tineoidea – 
Lepidoptera 

   ليثوكوليتيدي فصيلة

   –) جراسيلالرييدي(

  –أنفاق األوراق " فراشات" صانعات

 رتبة  –فوق فصيلة 

Lithocolletis platani Stgr.; L. 
populifoliella Tr. –  
Platana leafminer –  
Gracillariidae 

 حفار أوراق الدلب

Lithocolletis sp. – 
Pear tent leafminer –  
Lithocolletidae 

 الخيمية" الكمثرى"صانعة أنفاق أوراق األجاص 

Lithophane antennata (Walker) – 
Green fruitworm –  
Noctuidae 

 دودة الثمار الخضراء، دودة الفواكه الخضراء

Lithosiinae – 
Footman moths – Arctiidae – 
Lepidoptera 

  –ليثوسييني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –فراشات الحاجب 

Litpmastix truncatellus  
 

  طفيل غشائي األجنحة

أحــــد األنــــواع الطفيليــــة علــــى عــــذارى حفــــار قلــــف (

 )أشجار الزيتون

Litter insects حشرات الركام  

حشـــرات، مثـــل النمـــل األبـــيض وبعـــض الخنـــافس (

ــــي  ــــافز، تقضــــي طــــور الخــــادرة ف ــــذنب الق وذوات ال

  )الركام أو في التربة السطحية
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Little black ant – 
Monomorium minimum (Buckley) – 
Formicidae 

 مل األسود الصغيرالن

Little carpenterworm – 
Prionoxystus macmurtrei (Gudrin) – 
Cossidae 

 النجار الصغرى" فراشة"دودة 

Little earwig – 
Labia minor (L.) – Labiidae 

 إبرة العجوز الصغيرة 

Little earwigs  إبر العجوز الصغيرة  

     )Labiidaeأنظر (

Little fire ant – 
Ochetomyrmex auropunctatus  
(Roger) – Formicidae 

 نمل الحريق الصغير

Little gray midge – 
Culicoides dovei Hall, Culicoides 
furens (Poey), Leptoconops sp.– 
Ceratopogonidae 

  الهاموش الرمادي الصغير 
 

Little green leafhopper – 
Balclutha incisa hospes  
(Kirkaldy) – Cicadellidae 

 النطاط األخضر الصغير

Little house fly – 
Fannia canicularis (L.) – Muscidae 

 الذبابة المنزلية الصغيرة

Littlle yellow ant – 
Plagiolepis alluaudi Emery – 
Formicidae 

 النمل األصفر الصغير

Livestock مواشي 

Lixus concavus Say – 
Rhubarb curculio – Curculionidae 

  سوسة عشب الراَوْند 

 )عشب ذو منافع طبية(

Lixus junci Boh. – 
Sugarcane weevil – Curculionidae 

 السكر  قصبسوسة 
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Lizard beetles  سحلية الشكل"الخنافس السحالى "  

 )   Languriidaeأنظر (

Lobarium فص شفوي  

Lobesia botrana (Schiff.) –  
Grape moth – Tortricidae 

 فراشة العنب، قاطوع العنب

Locomotion تحرك، حركة  

Locomotory organ الحركة عضو 

Locus المحل الهندسي للمورث  

موضع علـى الصـبغي يوجـد عليـه مـورث أو جـين (

  )معين

Locust  جراد 

Locust borer – 
Megacyllene robiniae (Forster) – 
Cerambycidae 

 حفار شجر الخرنوب

Locust leafminer – 
Odontota dorsalis (Thunberg) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء األوراق الصحراوية

Locust twig borer – 
Ecdytolopha insiticiana Zeller – 
Tortricidae 

 شجر الَخْرُنوب" أغصان"حفار أفرع 

Locusta danica; L. migratoria (L.) –  
Locust – Acrididae 

 ادأنواع َمّن الجر 

Locusta migratoria (L.) – 
Migratory grasshopper – Acrididae 

 المهاجرالجراد 

Locustinae – 
Acrididae 

  -تحت فصيلة كوكاستيني

 فصيلة  -النطاطات مهمازية العنق
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Locusts and grasshoppers – 
Acrididae –  
Orthoptera 

   – الجراد والنطاطات ذات القرون الصغيرة

 بة رت -فصيلة 

Lodgepole needleminer – 
Coleotechnites milleri (Busck) – 
Gelechiidae 

 القطب" ساكنة"الحشرة قاطنة 

Lodgepole pine beetle – 
Dendroctonus murrayanae Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر قاطنة القطب

Lodgepole sawfly – 
Neodiprion burkei Middleton – 
Diprionidae 

 المنشاريدبور البوركي 

Logistic equation معادلة لوغاريتمية  

تعبـــــر عـــــن الزيـــــادة العدديـــــة فـــــي المجموعـــــات أو (

ــــل  ــــر متماث ــــى غي العشــــائر، ويمكــــن وصــــفها بمنحن

  )يتميز بخط علوي مقارب Sعلى شكل 

Logistic growth curve  منحنى النمو اللوجيستي  

لتزايـــد ويشـــير إلـــى أن ا Sمنحنـــى شـــبيه بـــالحرف (

ــيًا بــل ُيكــبح  المطــرد فــي أعــداد الســكان ال يكــون ُأسِّ

  )بمحدودية الغذاء وعوامل المقاومة البيئية

Lognormal distribution  توزيع لوغاريتمي طبيعي  

تــردد توزيــع تعــداد النــوع بحيــث يعبــر عــن التعــداد (

  ) بمقياس لوغاريتمي

Loiasis داء لوالوا  

ـــــــدودة مـــــــرض إنســـــــاني ينـــــــتج عـــــــن اإلصـــــــابة ( بال

، ويتميــــز Loa loaالخراطينيــــة الخيطيــــة لوالــــوا 

ـــــة االمـــــرض بظهـــــور  ـــــة مؤقت نتفاخـــــات تحـــــت جلدي

  )في منطقة الرسغين والذراعين ومتكررة
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Lonchaea aristella Beck. (Silba 
virescens Maq.) – 
Fig fruit fly, black fig fly  – 
Lonchaeidae 

 ذبابة ثمار التين

Lonchaeid flies اللونجييد  ذباب  

 )   Lonchaeidaeأنظر (

Lonchaeidae 
(Sapromyzidae in part) – 
Lonchaeid flies –  
Pallopteroidea – Diptera 

   لونجييدي فصيلة

 –ذبــــاب اللونجييـــــد  –) جــــزء مــــن ســـــابرومايزيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Lonchopteridae 
(Musidoridae) – Spear-winged flies – 
Lonchopteroidea –  
Cyclorrhapha – 
Diptera 

   فصيلة لونكوبتريدي

   –الذباب رمحي الجناح  –) ميوسيدوريدي(

  –فوق فصيلة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Lonchopteroid flies ذباب اللونكوبتيرويد   

 )   Lonchopteroideaأنظر (

Lonchopteroidea – 
Lonchopteroid flies – Aschiza – 
Cyclorrhapha without a frontal  
suture –  
Cyclorrhapha – Diptera 

  - فوق فصيلة لونكوبتيرويديا

  –قسم  –ذباب اللونكوبتيرويد 

 رتبة  –تحت رتبة 

Long brown scale – 
Coccus longulus (Douglas) – 
Coccidae 

 الحشرة القشرية البنية الطويلة الرخوة

Long horn stem borer – 
Cerambyx dux Fald. –  
Cerambycidae 

حفــار الســاق ذو القــرون الطويلــة، حفــار أشــجار 

 الفاكهة اللوزية

Longevity طول العمر 
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Longheaded flour beetle – 
Latheticus oryzae waterhouse – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الدقيق طويلة الرأس

Longhorn date palm borer – 
Jebusaea hammerschmidtii – 
Cerambycidae 

حفار ساق النخيـل ذو القـرون الطويلـة، الخـنفس 

 األحمر، النعيجة

Longhorn grasshopper – 
Tettigonia viridissima (L.) – 
Tettigonidae 

 النطاط ذو القرون الطويلة

Long-horned beetles الخنافس ذات القرون الطويلة   

  )   Cerambycidaeأنظر (

Long-horned caddisflies يس ذات القرون الطويلة ذباب كاد  

 )   Leptoceridaeو  Leptocertidaeأنظر (

Long-horned crickets – 
Gryllacrididae – Caelifera – 
Orthoptera 

   – رون الطويلةقالنطاطات ذات ال

  رتبة -تحت رتبة  -فصيلة 

Longhorned fig stem borer –  
Trichoferus griseus F. – Cerambycidae

 التين ذو القرون الطويلة حفارساق

Long-horned flies 
 

  الذباب طويل قرون االستشعار 

 )     Nematoceraأنظر(

Longhorned grasshopper – 
Homotocoryphus nitidulus (Scop.) 
(Conocephalus mandibularis) – 
Tettigoniidae 

 النطاط ذو القرون الطويلة

Longhorned grasshoppers and 
katydids 

  النطاطات والكاتيدات ذوات القرون الطويلة 

 ) Tettigoniidaeأنظر (

Longiprocta – 
Fontanella –  
Isoptera 

  –تحت قسم النمل األبيض لونجيبروكتا 

  رتبة -تحت رتبة 
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Longistigma caryae (Harris) – 
Giant bark aphid – Aphididae 

 "الضخم"َمّن القلف العمالق 

Longitudinal  طولي  

 )على امتداد الجسم أو بطول الطرف(

Longitudinal muscles عضالت أسترنية طولية  

تشـــــمل العضـــــالت الطوليـــــة، وتوجـــــد فـــــي الترجـــــة (

ـــــــى مجمـــــــوعتين ـــــــة : واالســـــــترنة، وتنقســـــــم إل خارجي

externals  وداخليةinternals(  

Longitudinal tergal muscles عضالت ترجية طولية 

Longitudinal veins عروق طولية  

 Costa orالضــلعي : وتتمثــل بــالعروق التاليــة(

C+ تحتالضــــلعي ،Subcosta Sc+ الكعبــــري ،

Radius  R+ الوســطي ،Media M- العــرق ،

، والعــــــروق الشــــــرجية -Cubitus Cuالزنــــــدي 

Annals(  

Long-joined beetles  الخنافس الطويلة الممفصلة  

 )   Lagriidaeأنظر (

Longleaf pine seedworm – 
Cydia ingens (Heinrich) – Tortricidae 

 دودة بذور الصنوبر ذو األوراق الطويلة

Longlegged ant – 
Anoplolepis longipes (Jerdon) – 
Formicidae 

 النمل طويل األرجل

Long-legged crane fly – 
Tipula sp. – Tipulidae 

 الذبابة طويلة األرجل 

Long-legged fly – 
Dolichopus pugil Loew – 
Dolichopodidae 

 ذبابة دوليكوبس ذات األرجل الطويلة
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Longnosed cattle louse – 
Linognathus vituli (L.) –  
Linognathidae 

 قمل المواشي طويل  األنف 

Longtailed fruit fly parasite – 
Opius longicaudatus Ashmead – 
Braconidae 

 يل الطويلمتطفل ذباب الفاكهة ذو الذ

Longtailed mealybug – 
Pseudococcus longispinus (Targioni-  
Tozzetti) –  
Pseudococcidae 

 البق الدقيقي طويل الذيل

Long-term health problem  مشكلة صحية طويلة األمد  

مـــرض أو ضـــرر مـــرتبط بالمبيـــد والـــذي قـــد يمتـــد (

  )ألشهر أو سنوات طويلة أو حتى لبقية العمر

Long-toed water beetles خنافس الماء األصبعية أو ذات األصابع الطويلة   

 )   Parnidaeو  Dryopidaeأنظر (

Looper (measuring worm) دودة قيَّاسة، ُأْرِفيَّة، ذاِرَعة   

يرقــة فراشــة تتحــرك بتقــويس الجســم فتضــع الجــزء (

الخلفــي منــه بجــوار الصــدر ثــم تمــد الجــزء األمــامي 

 )وهكذاإلى األمام، 

Loopers – 
Geometridae  

  فصيلة –القياسية  أو الفراشات الديدان

Loose smut سواد أو تفحم سائب 

Lophocampa argentata (Packard) – 
Silverspotted tiger moth –  
Arctiidae 

 النقط الفضية اتفراشة النمر ذ

Lophocampa caryae (Harris) – 
Hickory tussock  moth –  
Arctiidae 

 فراشة الجوزية األمريكية ذو الخصل



 

708

Lophocampa maculata Harris – 
Spotted tussock moth –  
Arctiidae 

 الفراشة ذو الخصل المنقطة

Lophyrid or conifer wasps  زنابير اللوفايريد المنشارية  

    ) Lophyridaeأنظر(

Lophyridae  
(Diprionidae) –  
Lophyrid or conifer wasps – 
Tenthredinoidea –  
Hymenoptera 

  لوفيريدي  فصيلة

  –زنابير اللوفايريد المنشارية  –) دبريونيدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Lopidea dakota Knight – 
Caragana plant bug –  
Miridae 

  بقة نبات القرعانة 

 )شجيرة من الفصيلة القرنية: القرعانة(

Lopidea davisi Knight – 
Phlox plant bug –  
Miridae 

 بقة نبات الَقَبْس أو اُلفُلْوُكس 

Lorita abornana Busck – 
Chrysanthemum flower borer – 
Cochylidae 

 ثاقبة أزهار األقحوان

Lorum  لوَرم، خد، تحت ذقن، فك واصل  

صــــــــفحة علــــــــى جانــــــــب رأس الحشــــــــرات نصــــــــفية (

 )ومتشابهة األجنحة، وذات الجناحين

Lotic وتيكل  

متعلــــــــق ببيئــــــــة الميــــــــاه الجاريــــــــة، مثــــــــل األنهــــــــار (

  ) والجداول

Lotis blue – 
Lycaeides argyrognomon lotis 
(Lintner) –  
Lycaenidae 

 فراشة لوتيس الزرقاء 
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Louisiana red crayfish – 
Procambarus clarkii (Girard) – 
Cambaridae 

 جراد البحر األحمر اللويزياني

Louse قملة 

Louse flies 
 

  الذباب القملي 

)   Myialgesidaeو   Hippoboscidaeأنظر(

Louse keds – 
Hippoboscidae – Muscoidea – 
Diptera 

  – الذباب القملي

 رتبة  – فوق فصيلة - فصيلة

Lower lethal point درجة الحرارة القاتلة الدنيا  

Lower squama حرشفة سفلى 

Lowland tree termite – 
Incisitermes immigrans (Snyder) – 
Kalotermitidae 

 نمل أشجار األراضي المنخفضة األبيض

Loxagrotis albicosta (Smith) – 
Western bean cutworm –  
Noctuidae 

 الغربية" القاطعة"دودة الفول القارضة 

Loxostege cereralis (Zeller) – 
Alfalfa webworm –  
Pyralidae 

الناسجة،  "الغازلة " الفصة"يم الحجازي دودة البرس

 "العنكبوتية

Loxostege simialis (Guenee) – 
Beet garden webworm –  
Phycitidae 

دودة الحديقــــــة الناســــــجة علــــــى بنجــــــر الســــــكر 

 " الشوندر السكري"

Loxostege sticticalis (L.) – 
Beet webworm –  
Pyralidae 

الناسـجة، "غازلة ال" البنجر"دودة الشوندر السكري 

 " العنكبوتية

Lubber grasshopper – 
Brachystola magna (Girard) – 
Acrididae 

 المغفل الضخم " الجراد"النطاط 
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Lucanidae – 
Stag beetles –  
Scarabaeoidea –  
Coleoptera 

  –لوكانيدي  فصيلة

   –خنافس الوعل أو الخنافس القراصة 

 رتبة  – فوق فصيلة

Lucanus elaphus F. – 
Giant stag beetle –  
Lucanidae 

   الضخمة" األّيل"خنفساء الوعل 

ضرب من الخنافس لذكوره فّكان طويالن شـبيهان (

 )بقرن األّيل أو الوعل

Lucilia cuprina – 
Cuprina blow fly –  
Calliphoridae 

 الزرقاء كوبريناذبابة 

Lucilia sericata (Meigen) – 
Sericata blow fly –  
Calliphoridae 

 ذبابة سيريكاتا الزرقاء

Lumen تجويف القناة الهضمية 

Lumen of tube مجرى األنبوبة  

Luminescence تأللؤ، انبعاث الضوء  

توجد األعضاء المنتجة للضـوء فـي أجـزاء مختلفـة (

مــــن الجســــم، مثــــل الســــطح البطنــــي لمنطقــــة بطــــن 

  )الحشرة، أو في الرأس

Luminescent  مضيء  

 photogenic، أنظر تعريف يولد الضوء والنور(

organs(  

Luna moth – 
Actias luna (L.) –   
Saturniidae 

 فراشة لونا

Lycaeides argyrognomon lotis 
(Lintner) – 
Lotis blue – Lycaenidae 

 فراشة لوتيس الزرقاء 
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Lycaenidae  
(Cupidinidae) – 
Blues, coppers, hairstreaks, and 
harvesters metamarks – 
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

  ليكانيدي  فصيلة

ــــــدي( ــــــاوات والنحاســــــيات وذوات  –) كيوبيديني الزرق

الخطــــــــوط الشــــــــعرية والحاصــــــــالت ذو العالمــــــــات 

 رتبة  – فوق فصيلة –المعدنية 

Lycaeninae – 
Coppers – Lycaenidae –  
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة ليكانيني 

 - فصــيلة – أو أبــو الــدقيقات النحاســية ياتالنحاســ

 رتبة 

Lycidae – 
Netwinged beetles –  
Coleoptera 

  –اليسيدي  فصيلة

   – فوق فصيلة -الخنافس شبكية األجنحة 

 رتبة 

Lycopene الليكوبين  

 )مادة تنتج اللون األحمر في بعض الحشرات(

Lycoridae  
(Sciaridae) – 
Darkwinged fungus gnats and root   
gnats –  
Mycetophiloidea –  
Diptera 

  ليكوريدي  فصيلة

هــــــــاموش الفطــــــــر قــــــــاتم األجنحــــــــة  –) ســــــــياريدي(

  –وهاموش الجذور 

 رتبة  – فوق فصيلة

Lyctidae  
(Bostrichidae in part) – 
Powderpost beetles –  
Coleoptera 

  ليكتيدي  فصيلة

الخنــــــافس طاحنــــــات  –) جــــــزء مــــــن بوســــــتريكيدي(

  –األعمدة الخشبية 

 رتبة  – فوق فصيلة

Lyctus africanus L. – 
African lyctus beetle –  
Lyctidae 

 خنفساء الليتكس األفريقية

Lyctus planicollis LeConte – 
Southern lyctus beetle –  
Lyctidae 

 خنفساء ليكتوس الجنوبية
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Lydidae  
(Pamphiliidae; rare family) – 
Leaf-cutting and web-spinning  
sawflies – 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

   ليديدي فصيلة

الزنـــاببر المنشـــارية  –) بامفيلييـــدي، فصـــيلة نـــادرة(

فـــوق  –الفَّـــة األوراق والزنـــابير المنشـــارية الناســـجة 

 رتبة  –فصيلة 

Lygaeid or seed bugs بق الليجيد أو بق البذور   

 )    Lygaeidaeأنظر(

Lygaeidae  
(Myodochidae) –   
Lygaeid or seed bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   ليجيدي فصيلة

   –) ميودوكيدي(

   –بق الليجيد أو بق البذور 

  –مجموعة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Lygaeus kalmii Stål – 
Small milkweed bug –  
Lygaeidae 

 بقة حشيشة اللبن الصغيرة

Lygid bug –  
Crytopeltis tenuis Reuter –  
Miridae 

 بق الاليجيد على القرعيات

Lygidea mendax Reuter – 
Apple red bug –  
Miridae 

 بقة التفاح الحمراء

Lygocoris caryae (Knight) – 
Hickory plant bug –  
Miridae 

 بقة شجر الجوزية األمريكي 

Lygocoris communis (Knight) – 
Pear plant bug –  
Miridae 

 "الكمثرى"بقة األجاص 

Lygus elisus Van Duzee – 
Pale legume bug –  
Miridae 

 بقة البقوليات الباهتة
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Lygus lineolaris (Palisot de  
Beauvois) – 
Tarnished plant bug –  
Miridae 

 بقة براعم النبات

Lymantria dispar (L.) (Porthetria) – 
Gypsy moth –  
Lymantriidae  

 جادوب العذر، فراشة الَغَجْر، الفراشة الغجرية

Lymantria lapidicola H.-S. – 
Almond reddish brown-tail moth – 
Lymantriidae (Lipanidae) 

 فراشة الذنب البني على اللوزيات

Lymantrididae – 
Tussock moths –  
Lepidoptera 

  –ليمانتريديدي فصيلة 

 رتبة  –لتوسوك ا فراشات

Lymexylidae – 
Timber beetles or ship timber  
beetles – 
Lymexyloidea –  
Coleoptera 

  –الميكسيليدي  فصيلة

  –خنافس األخشاب 

   – فوق فصيلة

 رتبة 

Lymexyloidea – 
Polyphaga – 
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس اليميكسلويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Lymphadenitis الغدد اللمفية  

Lynx  الَوَشق  

 )حيوان من فصيلة السنابير أصغر من النمر(

Lyonetia clerckella (L.) –  
Apple leafminer –  
Lyonetiidae 

 أوراق التفاح" حفار"صانعة أنفاق 

Lyonetiid moths  فراشات الليونيتيد  

 )   Lyonetiidaeأنظر (
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Lyonetiidae 
(Including Bucculatrigidae) – 
Lyonetiid moths –  
Tineoidea –  
Lepidoptera 

  ليونيتييد  فصيلة

   –) تتضمن بيوكيوالتريجيدي(

  –فراشات الليونيتيد 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Lysosomes األجسام المحللة، الاليسوسومات 

Lytta (Pomphopoea) sayi  
(LeConte) – 
Say blister beetle –  
Meloidae 

 لهبةخنفساء ساي الم

Lytta nuttalli Say – 
Nuttall blister beetle –  
Meloidae 

 خنفساء ناتّال الملهبة

Lytta vesicatoria (L.) – 
Spanishfly –  
Meloidae 

 الذبابة اإلسبانية
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M 
Macalia thyrsisalis Walker – 
Mahogany webworm –  
Pyralidae 

الغازلــــة أو "ماهــــاغوني الناســــجة الدودة أشــــجار 

 "العنكبوتية

Macao paper wasp – 
Polistes macaensis (F.) –  
Vespidae 

 الورق ماكو" دبور"دبور 

Machilidae –  
Machilids –  
Thysanura 

  –ماكيليدي  فصيلة

رتبـــــة الحشـــــرات ذات الـــــذنب  –لماكيليـــــد حشـــــرات ا

 الشعري

Machilids and jumping bristletails  ماكيليدات وذوات الذنب الشعري القافزة  

 )   Machilidaeو  Archeognathaأنظر (

Maconellicoccus hirsutus (Green) – 
Date palm Hibiscus mealy bug – 
Pseudococcidae 

 دقيقيال) الهبسكس(بق النخيل  

Macrocephalidae  
(Phymatidae) – Ambush bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

   ماكروسيفاليدي فصيلة

تحـــت  –مجموعـــة  –البـــق القنَّـــاص  –) فيماتيـــدي(

 رتبة  –رتبة 

Macrocopturus floridanus (Fall) – 
Mahogany bark weevil – 
Curculionidae 

 اهاغوني مالسوسة قلف أشجار 

Macrodactylus subspinosus (F.) – 
Rose chafer –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد

Macrohaltica ambiens (LeConte) – 
Alder flea beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الحور الرومي البرغوثية
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Macrolecithal بيضة ذات كتلة كبيرة من المخ  

Macrolepidoptera تحت رتبة  

ــــــة الحشــــــرات حســــــب ح( جــــــم الحشــــــرة، تابعــــــة لرتب

  )حرشفية األجنحة

Macromolecular assemblies,  
macro-molecules 

  جزيئات ضخمة وتجميعات ضخمة للجزيئات

تشــــــــمل الجزيئــــــــات الضــــــــخمة أحماضــــــــًا نوويــــــــة (

وبروتينــــــات وعديــــــدات الســــــكريات ودهــــــون، وهــــــي 

  .910إلى  310جزيئات ذات أوزان جزيئية بين 

Macronemum zebratum (Hagen) – 
Hydropsychidae 

   – أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة

  فصيلة 

Macronoctua onusta Grote – 
Iris borer – Noctuidae 

 أيريس " حفار"دودة 

Macroplasmatocytes الخاليا ذات األنوية الصغيرة 

Macropsinae – 
Cicadellidae 

  –نيتحت فصيلة نطاطات األوراق ماكروبسي

  فصيلة

Macropsis trimaculata (Fitch) – 
Plum leafhopper –  
Cicadellidae 

 "البرقوق"نطاط الخوخ 

Macropterous جناح كبير 

Macrosiphonielia sanborni  
(Gillette) –  
Chrysanthemum aphid –Aphididae 

  َمّن األقحوان

Macrosiphum euphorbiae  
(Thomas) –  
Potato aphid –  
Aphidida 

  "البطاطس"َمّن البطاطا 
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Macrosiphum futeum (Buckton) – 
Orchid aphid –  
Aphididae 

   السَّحلبية َمّن 

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السَّحلبية(

Macrosiphum lilii (Monell) – 
Purplespotted lily aphid –  
Aphididae 

 بقعبنفسجي ال" السَّوسن"الزَّنبق َمّن 

Macrosiphum liriodendri (Monell) – 
Tuliptree aphid –  
Aphididae 

 َمّن شجر التيوِلب

Macrosiphum pisum (Harris) – 
Pea aphid –  
Aphididae 

 َمّن البازالء

Macrosiphum rosae (L.) – 
Rose aphid – Aphididae 

 َمّن الورد

Macrosiphum scoliopi Essig – 
Western lily aphid – Aphididae 

 الغربي" السَّوسن"الزَّنبق َمّن 

Macrosteles quadrilineatus Forbes – 
Aster leafhopper –  
Cicadellidae 

 الحور" نطاط"قافزة أوراق 

Macrotermitidae – 
Macrotermitoidea –   
Fontanella  

  –فصيلة النمل األبيض ماكروترميتيدي 

  تحت رتبة -فوق فصيلة 

Macrotermitini – 
Macrotermitidae –  
Fontanella  
 

  –قبيلة النمل األبيض ماكروترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة 

Macrotermitoidea – 
Quadritubula –  
Fontanella  

  –ماكروترميتويديا  فوق فصيلة النمل األبيض

  تحت رتبة –تحت قسم 

Macrotrichia ألجنحة الكبير الموجود على ا المتحرك الشعر  

  )في الحشرات ذات الجناحين(
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Macrotype eggs of Diptera  لبيوض الحشرات ذات الجناحينالكبير النمط  

نمــــــــوذج لشــــــــكل بيــــــــوض تابعــــــــة للحشــــــــرات ذات (

ـــــــز البـــــــيض بشـــــــكله البيضـــــــاوي  ـــــــاحين، ويتمي الجن

العـــريض أو اإلهليجـــي وغالفـــه الخـــارجي الســــميك 

مـن الذي يتصلب عنـد نهايتـه الظهريـة فقـط، ويزيـد 

التصـــــاق البيضـــــة بالعائـــــل مـــــادة مخاطيـــــة تفرزهـــــا 

 )األنثى أثناء وضع البيض

Macroveliid shore bugs  بق الشواطىء ماكروفيلييد  

 )    Macroveliidaeأنظر(

Macroveliidae  
(Mesoveliidae in part; Veliidae in  
part; rare families) – 
Macroveliid shore Bugs – 
Amphibicorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

  فصيلة ماكوفيلييدي 

جــزء مــن ميزوفيلييــدي، جــزء مــن فيلييــدي، فصــيلة (

  –) نادرة

  –مجموعة  - بق الشواطىء ماكروفيلييد

 رتبة  –تحت رتبة 

Macrovilli الّزغب الكبير 

Maculata fruit fly – 
Peronyma maculata Curran – 
Tephritidae   

 قّعةالمبذبابة الفاكهة 

Madeira cockroach – 
Leucophaea maderae (F.) –  
Blaberidae 

  صرصور ُجُزْر ماديرا 

 )جزر على ساحل أفريقيا الشمالي الغربي(

Madrone thrips – 
Thrips madroni Moulton – Thripidae 

 تربس المدرونة 

Magdalinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس ماجداليني

  فصيلة

Magdalis aenescens LeConte – 
Bronze appletree weevil – 
Curculionidae 

 سوسة شجر التفاح البرونزية
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Magdalis armicollis (Say) – 
Red elm bark weevil –  
Curculionidae 

 سوسة قلف الدردار الحمراء 

Magdalis barbita (Say) – 
Black elm bark weevil – 
Curculionidae 

 لف الدردار السوداء سوسة ق

Maggot  ،يرقة ذباب دودية دودة  

يرقة دوديـة بـدون أرجـل وبـدون رأس نـام، كمـا فـي (

 )الحشرات ذات الجناحين

Magicicada septendecim (L.) – 
Periodical cicada – Cicadidae 

 السيكادا الدورية الشائعة 

Magnolia scale – 
Neolecanium comuparvum (Thro) – 
Coccidae 

 الحشرة المنغولية القشرية الرخوة

Mahogany bark weevil – 
Macrocopturus floridanus (Fall) – 
Curculionidae 

 سوسة قلف أشجار الماهاغوني 

Mahogany leafminer – 
Phyllocnistis meliacelia Becker – 
Gracillariidae 

 أوراق أشجار المهاجوني" حفار"صانع أنفاق 

Mahogany webworm – 
Macalia thyrsisalis Walker – 
Pyralidae 

الغازلــــة أو "دودة أشــــجار الماهــــاغوني الناســــجة 

 العنكبوتية

Maintenance of haploid 
arrhenotoky 

 االحتفاظ بحالة أحادية الكروموزوم

Maize billbug – 
Sphenophorus maidis Chittenden – 
Curculionidae 

 يةبقة الشعير المنقار 

Maize weevil – 
Sitophilus zeamais Motschulsky – 
Curculionidae 

 سوسة الشعير
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Mala فص وحيد من الفك السفلي   

  )كما في بعض يرقات داخلية األجنحة(

Malachiidae  
(Dasytidae, Melyridae) – 
Soft-winged flower beetles – 
Bostrichoidea –  
Coleoptera 

   ماالكييدي فصيلة

  –) داسيتيدي، ميليريدي(

 –" الرهيفــــة"خنـــافس األزهــــار ذات األجنحـــة اللينــــة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Malacosoma americanum (F.) – 
Eastern tent caterpillar – 
Lasiocampidae 

  ةالخيمة الشرقي" يسروع" أبو دقيق

Malacosoma califomicum  
(Packard) – 
Western tent caterpillar – 
Lasiocampidae 

 الخيام الغربية" يسروع" أبو دقيق

Malacosoma constrictum (Hy.  
Edwards) – 
Pacific tent caterpillar –  
Lasiocampidae 

 الخيام الباسيفيكية " يسروع" أبو دقيق

Malacosoma disstria Hubner – 
Forest tent caterpillar – 
Lasiocampidae 

 لغاباتخيام ا" يسروع" أبو دقيق

Malacosoma incurvum (Hy.  
Edwards) – 
Southwestern tent caterpillar – 
Lasiocampidae 

 الخيام الجنوب غربية" يسروع" أبو دقيق

Malacosoma tigris (Dyar) – 
Sonoran tent caterpillar – 
Lasiocampidae 

 خيام سونوران " يسروع" أبو دقيق

Maladera castanea (Arrow) – 
Asiatic garden beetle – 
Scarabaeidae 

 خنفساء الحدائق اآلسيوية

Malaise trap مصيدة مالييز  
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Malareus – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس ماالريوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Male  ذكر 

Male accessory glands إلضافية ذكرية االغدد ال  

 )accessory glandsأنظر تعريف (

Male aggression عدوانية الذكور  

يــؤدي قلــة أعــداد اإلنــاث إلــى التنــافس بــين الــذكور (

 )والعدوان بينهما

Male genitalia آلة السفاد في الذكر  

تأخــذ فــي الحشــرات أشــكاًال متعــددة إال أنهــا ثابتــة (

فــــــي النــــــوع الواحــــــد، وتشــــــمل زوج مــــــن المقــــــابض 

claspers  ،تمثــــــل األقــــــالم فــــــي الزائــــــدة التناســــــلية

ويســــــتعملها الــــــذكر فــــــي اإلمســــــاك بــــــاألنثى أثنــــــاء 

 ) السفاد

Male organ عضو مذكر 

Male reproductive system جهاز تناسلي ذكري  

يتصـــل كـــل منهمـــا  testesيتركـــب مـــن خصـــيات (

، ويتحد الوعـاءان معـًا vas deferensبوعاء ناقل 

، ويوجــد ejaculatory ductة ليكونــان قنــاة قاذفــ

غدد إضافية تفـتح فـي األوعيـة الناقلـة أو فـي القنـاة 

  )القاذفة

Mallophaga  
(Phthiraptera in part)  
(mallo = wool; phaga = eat) –  
Chewing lice  

  القمل القارضرتبة 

) يعتبرهــا الــبعض تحــت رتيــة تابعــة لرتبــة فثيرابتــرا(

)Mallo  =صــــوف ،phaga  =القمــــل  –) يأكــــل

 القارض
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Malnutrition سوء التغذية 

Malpighian tubules  أنابيب مالبيجي  

أنابيـــب إفراغيـــة أو أنابيـــب إخـــراج فـــي الحشـــرات، (

طويلــــــة أســــــطوانية، ذوات نهايــــــات أعوريــــــة مقفلــــــة 

  )وتصب في المعي الخلفي

Mamestra brassicae (L.) –  
Cabbage moth – Noctuidae 

 "كرنبال"فراشة الملفوف 

Mamestra configurata Walker – 
Bertha armyworm – Noctuidae 

 ا المسلحةثَ رْ دودة بُ 

Mammal chewing lice قمل الثدييات القارض   

  )Trichodectidaeأنظر (

Mammal-nest beetles and beaver 
parasites 

   ندسخنافس أعشاش الثدييات ومتطفالت الق

 )    Leptinidaeأنظر(

Mammals –  
Chordate   

   – الثدييات

 شعبة 

Mandible  فك علوي، فك  

الـــــزوج األول مـــــن الزوائـــــد الفميـــــة للـــــرأس، وهـــــي (

 )أعضاء شبيهة بالفكوك القارضة في شكلها العام

Mandibrium زائدة على شكل قضيب  

 movableزائـــدة طويلـــة مـــن الجـــدار المتحـــرك (

wall لدهليز الفتحة التنفسية(  

Mandibular glands غدد الفكوك العليا 

Mandibular sclerite صليبة الفك العلوي  

 )تقع أسفل الخد(
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Mandibular segment حلقة الفك العلوي  

Mandibulata تحت شعبة الفكوك، يرقات ذات فكوك 

Mandibulate  ّفكي  

  )للمضغ أو القرضمزودة بفكوك علوية صالحة (

Mandibulate biting flies الفكوك العلوية ذباب قاضم  

Mandibulate moths  الفراشات ذوات الفكوك العلوية  

و   Eriocephalidaeأنظــــــــــــــــــــر (

Micropterigidae  وMicropterygidae    (

Mandibulate of larvae  ــويين للطــور اليرقــي النمــوذج المميــز الفكــين العل

  األول لحشرات غشائية األجنحة

وله فكـان حلقات الجسم واضحة، الرأس متضخم، (

  )داخلي التطفل –علويان كبيران 

Mandibulate soldiers  جنود ذات الفكوك  

  )جنود النمل األبيض التي تتميز بفكوكها القوية(

Manduca quinquemaculata 
(Haworth) – 
Tomato hornworm – Sphingidae 

 القرون اتذ" الطماطم"البندورة " فراشة"دودة 

Manduca sexta (L.) – 
Tobacco hornworm – Sphingidae 

 القرون اتالتبغ ذ" فراشة"دودة 

Mango bark beetle – 
Hypocryphalus mangiferae  
(Stebbing) – Scolytidae 

  خنفساء قلف المانجو

Mango flower beetle – 
Protaetia fusca (Herbst) – 
Scarabaeidae 

 خنفساء أزهار المانجو
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Mango fly or tumbu fly – 
Cordylabia anthropophaga – 
Calliphoridae 

   ذبابة المانجو أو التومبو

ــــــي ( ــــــد ف ــــــدي صــــــدفي يحــــــدث تدوي ــــــاب كاليفوري ذب

  )اإلنسان

Mango fruit fly, peach fruit fly, 
guavas fruit fly – 
Bactrocera zonata (Saunders) – 
Tephritidae  

، "خالخـو "ذبابة ثمار المـانجو، ذبابـة ثمـار الـدراق 

 ذبابة ثمار الجوافة

Mango scale insect – 
Inulaspis pallidula (Green) – 
Diaspididae 

 حشرة المانجو المحارية

Mango shoot caterpillar –  
Penicillaria jocosatrix Guende – 
Noctuidae 

 أغصان المانجو" دودة"أبو دقيق 

Mango weevil – 
Cryptorhynchus mangiferae (F.) – 
Curculionidae 

 سوسة المانجو

Manidiid moths ديدان المانيدييد القيَّاسة   

 )    Manidiidaeأنظر(

Manidiidae  
(Sematuridae; rare family) – 
Manidiid moths – 
Geometroidea –  
Lepidoptera 

   فصيلة مانيدييدي

   –) سيماتوريدي، فصيلة نادرة(

  –ديدان المانيدييد القيَّاسة 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Mantidae – 
Mantids – Mantodea –  
Dictyoptera 

  –مانتيدي  فصيلة

 رتبة  -تحت رتبة  –فرس النبي 

Mantids  فرس النبي، "المفترسة"المانتيد العابدة   

 )   Mantidaeأنظر (

Mantis religiosa L. – 
Praying mantid – Mantidae 

 الكبيرة "نبيفرس ال"المانتيد العابدة حشرة 
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Mantis religiosa L. – 
Praying mantid, European mantid – 
Mantidae 

المانتيـــد الكبيـــر،  "فـــرس النبـــي"المانتيـــد العابـــد 

  األوروبي "رس النبيف"العابد 

Mantispidae – 
Mantispids or mantidflies – 
Hemerobioidea – Neuroptera 

  –مانتيسبيدي  فصيلة

تحــت  –يد أو ذبــاب فــرس النبــي حشــرات المانتيســب

 رتبة  -رتبة 

Mantodea  
(mantid praying mantids – 
Dictyoptera 

   تحت رتبة مانتوديا

 -فـــرس النبـــي  –) يعتبرهـــا الـــبعض رتبـــة مســـتقلة(

 رتبة 

Maple اإلسفندان 

Maple callus borer – 
Synanthedon acerni (Clemens) – 
Sesiidae 

  " دان أو القيقباإلسفن"حفار الُجْسأة 

 )جزء من اللحاء متصلب أو غليظ: الجسأة(

Maple leaf spot gall gnat – 
Cecidomyia ocellaris Osten Sacken – 
Cecidomyiidae 

  هاموش األورام النباتية 

 ) المسبب لمرض بقع االسفندان(

Maple leafcutter –  
Paractemensia acerifoliella (Fitch) – 
Incurvariidae 

  قاطعة أوراق االسفندان

Maple petiole borer – 
Caulocampus acericaulis 
(MacGillivray) – Tenthredinidae 

 حفار قواعد أوراق شجر اإلسفندان

Maple trumpet skeletonizer – 
Epinotia aceriella (Clemens) – 
Tortricidae 

 دودة هيكلية أوراق اإلسفندان

Margarodidae  
(Monophlebidae) – 
Giant coccids and ground pearls – 
Coccoidea –  
Homoptera – Hemiptera 

  مارجاروديدي  فصيلة

   –) مونوفليبيدي(

  –الحشرات القشرية الماردة وآللىء األرض 

 رتبة  –تحت رتبة  –فوق فصيلة 
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Marginal cell  خلية حافية  

خليـــــة فـــــي الجـــــزء الطرفـــــي مـــــن الجنـــــاح تالمـــــس (

ة األماميـة، كمــا فـي الحشـرات ذات الجنــاحين الحافـ

  )وغشائية األجنحة

Marginal vein  عرق حافي  

عـــــرق عنـــــد أو خلـــــف حافـــــة الجنـــــاح مباشـــــرة، أو (

العرق المكون للحد الخلفي فـي الخليـة الحافيـة كمـا 

  )في الحشرات غشائية األجنحة

Margined blister beetle – 
Epicauta pestifera Werner – 
Meloidae 

 الملهبة " الحافِّّية"الخنفساء الَحدِّية 

Margins, wing حواف األجنحة  

وتتمثــــــــــل فــــــــــي الحافــــــــــة األماميــــــــــة أو الضــــــــــلعية (

anterior or costal margin الحافة الخارجيـة ،

، الحافــة outer or apical marginأو القميــة 

 ,posteriorالخلفيــــة أو الداخليــــة أو الشــــرجية 

inner, or anal margin(  

Maricopa harvester ant – 
Pogonomyrmex maricopa Wheeler – 
Formicidae 

  النمل الحاصد ماريكوبا

Marine ecology علم البيئة البحرية 

Marine habitats مواطن أو مساكن بحرية  

Marine insects حشرات بحرية  

Marine worms – 
Annelida and others  

   –الديدان البحرية 

 شعبة 
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Maringis – 
Fleas of small rodents – 
Neopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس مارينجيس 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث القوارض الصغيرة 

Mark-release-recapture تقنية العالمات واإلطالق وٕاعادة الجمع  

تقنيـــة لدراســـة تعـــداد المجموعـــات الحشـــرية وذلـــك (

نـــات حشـــرية، ثـــم بوضـــع عالمـــات مميـــزة علـــى عي

إطــــالق هــــذه العينــــات وجمعهــــا الحقــــًا مــــن منطقــــة 

اإلطــــــالق وتحديــــــد كثافــــــة المجموعــــــات الحشــــــرية 

بمقارنة عدد األفراد المميزة بالعالمـات بعـدد األفـراد 

  )غير المميزة

Marmara elotella (Busck) – 
Apple barkminer – Gracillariidae 

 التفاحَقَلف حفار 

Marmara pomonella  
Busck – 
Apple fruitminer –  
Gracillariidae 

 حفار ثمار التفاح

Marseulia dilativentris (Reiche) – 
Cereal leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء ورق الحبوب أو القمح

Marsh beetles  خنافس المستنقعات  

 )   Helodidaeأنظر (

Marsh flies – 
Bibionoidea –  
Diptera 

  –بيبيونيدي  فصيلة

 و Bibionidaeأنظر ( ذباب المستنقعات

Tetanoceratidae  وSciomyzidae( –  فوق

 رتبة  – فصيلة

Marsh fly – 
Bibio albipennis Say (Bibionidae), 
Tetanocera vicina Macquart  
(Sciomyzidae)  

 أو ذبابة التخم ذبابة المستنقعات
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Marsh slug – 
Agriolimax laevis (Miiller) – 
Limacidae 

 "الّسْبَخة"بزاق مارش، بزاق المستنقع 

Marsupital   جرابّي  

 )حيوان من الجرابيات أو ذوات الجراب كالَكْنَغر(

Maruca testulalis (Geyer) – 
Bean pod borer –  
Pyralidae 

 حفار قرون الفاصولياء 

Masarid wasps  زنابير الماساريد  

  )   Masaridaeأنظر (

Masaridae  
(Vespidae in part) – Masarid wasps – 
Vespoidea –  
Hymenoptera 

  ماساريدي  فصيلة

   –زنابير الماساريد  –) جزء من فسبيدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Masarinae – 
Masaridae –  
Hymenoptera 

   –الزنابير ماساريني  فصيلةتحت 

 رتبة  – فصيلة

Mask قناع  

Masked مقنع 

Masked hunter – 
Reduvius personatus (L.) – 
Reduviidae 

 بقة الصياد المقنعة

Mass production إنتاج مكثف 

Mass provitioning مخزون من الطعام يكفي للنمو اليرقي  

يخــزن الطعــام قبــل وضــع البــيض، كمــا فــي النحــل (

  )االنفرادي والزنابير
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Mastotermitidae – 
Afontanella –  
Isoptera   

  –فصيلة النمل األبيض ماستوترميتيدي 

  رتبة -تحت رتبة 

Mastoterms النمل األبيض البدائي  

Material safety data sheet  صفحة معلومات أمان مادة المبيد  

صـــــــفحة معلومـــــــات توفرهـــــــا الشـــــــركات المنتجـــــــة (

للمبيــدات شــارحة فيهــا المــادة الكيميائيــة واألضــرار 

ات األوليـــة التـــي يجـــب وتحـــذيرات األمـــان واإلســـعاف

معرفتها واتباعها في حال حـدوث تسـرب أو تلويـث 

  )أو أي حاالت إسعافية أخرى

Matinal صباحي  

  )نشط عند الفجر فقط(

Mating الجماع 

Mating aggregation تجمع للتزاوج 

Mating behavior  التزاوج سلوك  

مــــن ســــلوك تــــزاوج الحشــــرات التنــــافس بــــين ذكــــور (

ـــأثر عـــدد الحشـــرات للحصـــو  ـــى اإلنـــاث، وال يت ل عل

 )الذرية في العديد من الحشرات بعدد مرات التزاوج

Mating chamber غرفة تزاوج 

Mating disruption إعاقة أو تشويش التزاوج 

Mating plugs محبطات الجماع  

إفـــــرازات تفـــــرز بواســـــطة الغـــــدد الجنســـــية الثانويـــــة (

 ةللذكر على شكل سوائل وتسد القناة التناسلي
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لألنثــــى، وبهــــذا فبعــــد إتمــــام الــــذكر لعمليــــة اإلنــــزال  

inseminationال يمكن الجماع مع ذكر آخر ،(  

Matrix مادة بينية 

Matroclinsus ذكور نحل تحمل صفات الملكة 

Matsucoccus resinosae Bean & 
Godwin – 
Red pine scale – Margarodidae 

 حشرة الصنوبر القشرية الحمراء

Maturation نضوج 

Mature بالغ 

Mature ecosystem  ناضج"نظام بيئي مكتمل"  

نظام بيئي معقد ويتكون مـن عناصـر متنوعـة مـن (

كائنـــات منتجـــة للمـــادة العضـــوية أو مســـتهلكات أو 

محلــــــالت، والسالســــــل الغذائيــــــة طويلــــــة ومســــــتقرة، 

  )ويميل هذا النظام إلى الثبات بمرور الزمن

Mature egg بويضة ناضجة 

Mauna loa bean beetle – 
Araeocorynus cumingi Jekel –  
Anthrididae 

 خنفساء فاصولياء مونالو

Maxilla  
(pl. Maxillae) 

  فك سفلي، فك سفلي مساعد 

فلية، وتمثــــل ســــالزوائــــد األولــــى والثانيــــة للفكــــوك ال(

 )الفكوك السفلية األولى فقط في الحشرات

Maxillary  فكي  

  )أو الفك المساعدنسبة للفك السفلي (

Maxillary ganglion عقدة الفك السفلي العصبية  
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Maxillary gland غدة الفك السفلي 

Maxillary lobe فص فكي  

Maxillary palpus  
(pl. Maxillary palpi) 

  ملمس فكي 

جـــــزء صـــــغير يشـــــبه اللــــــوامس يخـــــرج مـــــن الفــــــك (

  )السفلي

Maxillary segment حلقة الفك السفلي  

Maxilliped  قدم فكية  

أحـــد األطـــراف فـــي القشـــريات ويوجـــد خلـــف الفـــك (

 )السفلي

Maximum قصوى 

Maximum fatal temperature حرارة قصوى قاتلة 

Maximum natality والدة قصوى  

أعلــــــى والدة أو تكــــــاثر لألفــــــراد تحــــــت الظــــــروف (

المالئمــة جــدًا، وهــذا يكــون ثابتــًا لمجموعــة مــا مــن 

 )األفراد

Maximum temperature حرارة عليا 

Mayetiola destructor (Say) – 
Hessian fly –  
Cecidomyiidae 

   هسيانهس أو ذبابة 

 )أحد مواطني والية َهْس األلمانية: الهّسي(

Mayflies ذباب مايو   

 )   Ephemeropteraأنظر (

Meadow plant bug – 
Leptoptema dolabrata (L.) –  
Miridae 

 نباتيةبقة المروج ال
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Meadow spittlebug – 
Philaenus spumarius (L.) – 
Cercopidae 

 بقة المروج ذو البصاق

Meal moth – 
Pyralis farinalis L. –  
Pyralidae 

 فراشة الدقيق، فراشة النخالة

Mealy دقيقي، ُمَغّبْر، منقط، مرّقط، شاحب 

Mealy plum aphid – 
Hyalopterus pruni (Geoffroy) – 
Aphididae 

 الدقيقي الشاحب" البرقوق"َمّن الخوخ 

Mealybug دقيقي، البقة الُمَغّبْرةالبق ال  

  )Pseudococcidaeأنظر(

Mealybug destroyer – 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant – 
Coccinellidae 

  مفترس البق الدقيقي

مفتـــــــــــــــــــــــــرس بـــــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــــبكس الـــــــــــــــــــــــــدقيقي (

Maconillicoccus hirsutus( 

Mealybugs, scale insects, aphids, 
leafhoppers, cicadas, and whiteflies 

ـــــدقيقي، القشـــــرية، المـــــن، النطاطـــــات،  البـــــق ال

  السيكادا، والذباب األبيض 

     )Hemipteraأنظر (

Measure of stability of malaria قياس استقرار المالريا  

Measurement of growth rate قياس معدل النمو  

قيــــاس معــــدل النمــــو للحشــــرة بقيــــاس الفتــــرة  يمكــــن(

الزمنيــة بــين المراحــل المتتاليــة مثــل فتــرة الحضــانة 

incubation period  وفتـرة نمـو اليرقـةlarval 

duration  وفترة نمو الحوريةpupal duration 

  )وغيرها 

Measuring worm  
(looper) 

 دودة قيَّاسة، ُأْرِفيَّة، ذاِرَعة



 

733

Mechanical and physical control وفيزيائية مكافحة ميكانيكية  

ــــــــوجي ( ــــــــى النشــــــــاط الفيزيول ــــــــأثير عل تســــــــتعمل للت

الطبيعــي أو تحــوير فــي الظــروف البيئيــة المحيطــة 

 handاليدويـة تنقيـة ال: قائـباآلفـة، ومـن هـذه الطر 

picking الحـــــــــــــــــــــواجز ،barriers الصـــــــــــــــــــــوت ،

sound درجـــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــرارة ،temperature ،

  )light trapsوالمصائد الضوئية 

Mechanism of competitive  
displacement principles 

 األساس في آلية االحالل التنافسي

Mechanism of flight ميكانيكية الطيران  

Mechano-cardiogram  ًضربات القلب المسجلة ميكانيكيا 

Mechanoreceptors أعضاء حس ميكانيكية، مستقبالت ميكانيكية  

Mecistocephalidae –                             
Geophilomorpha  

فصــــيلة ميسيستوســـــيفاليدي ذوات المائــــة رجـــــل 

   – القوقعية

 رتبة

Meconium فضالت إخراجية من بقايا الطور اليرقي  

فضــالت إخراجيــة يقــذف بهــا بعــد فتــرة وجيــزة مــن (

  )ج الحشرة اليافعة في بعض الحشراتخرو 

Mecoptera  
(meco = long; ptera = wing) – 
Scorpionflies 

   الذباب العقربي رتبة

)meco  = ،طويلptera  =جناح (–   

 الذباب العقربي 

Medial, median وسطي  

Median caudal filament زائدة طويلة من الخيط الذنبي الوسطي  
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Median external dorsal muscles عضالت ظهرية وسطية خارجية  

  )من العضالت الطولية البطنية(

Median internal dorsal muscles عضالت ظهرية وسطية داخلية  

  )من العضالت الطولية البطنية(

Median lateral dorsal muscles عضالت ظهرية وسطية جانبية  

  )من العضالت الطولية البطنية(

Median ligament  رباط وسطي 

Median longitudinal muscles عضالت طولية وسطية  

مــــــن العضــــــالت الظهريــــــة الطوليــــــة العاديــــــة فــــــي (

 )الحلقات الصدرية الحاملة لألجنحة

Median nerve عصب وسطي 

Median plates صفائح وسطية  

زوج مــن الصــفائح عنــد قاعــدة الجنــاح بــالقرب مــن (

 والزنــــدي Median or M العــــرقين األوســــط

Cubitus or Cu  (  

Median vein (M-)  عرق وسطي  

العـــرق الطـــولي الرابـــع لجنـــاح الحشـــرة بـــين العـــرق (

، cubitus والعـــــــــــرق الزنـــــــــــدي radius الكعبــــــــــري

  )قاعدته ترتبط مع الصفائح الوسطية

Medical facility  منشآت طبية  

مستوصـــف أو مستشـــفى أو عيـــادة الطبيـــب حيـــث (

فوريـــة خاصـــة يمكـــن الحصـــول علـــى عنايـــة طبيـــة 

  )بالمبيداتتعلقة باألمراض أو األضرار الم
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Medicolegal forensic entomology علم الحشرات الطبي الشرعي   

علــــم يهــــتم بتطبيــــق دراســــة الحشــــرات ومفصــــليات (

 3األرجــــل األخــــرى علــــى المســــائل القانونيــــة، ولــــه 

 stored، والمواد المخزونة urbanالمدني : أقسام

productsلشـــــــــــرعي ، والطبـــــــــــي اmediolegal  .

ويــــــرتبط القســــــم األخيــــــر بعلــــــم الحشــــــرات الطبيــــــة 

medical Entomology( 

Medio-cubital  
(m – cu) 

  وسطي زندي

  )عرق يمتد بين العرق الوسطي والعرق الكعبري(

Mediterranean flour Moth –  
Ephestia (Angasta) kuhniella Zeller –  
Pyralidae 

 متوسط، فراشة الطحينفراشة البحر األبيض ال

Mediterranean fruit fly – 
Ceratitis capitata (Wiedemann) – 
Tephretidae 

 ذبابة فاكهة البحر األبيض المتوسط

Mediterranean soil termite, 
common European white ant – 
Microcerotemes diversus Silv. – 
Termitidae 

النمـــــل نمـــــل تربـــــة البحـــــر األبـــــيض المتوســـــط، 

 األوروبي األبيض الشائع

Medium وسط  

المكـــــان التـــــي تعـــــيش فيـــــه الكائنـــــات ســـــواء كـــــان (

 )المكان ماء أو هواء أو صلب

Medium vein عرق وسطي 

Medulla, external كتلة نخاعية خارجية، النخاع الخارجي  

Medulla, internal كتلة نخاعية داخلية، النخاع الداخلي  

Megabothris – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس ميجابوثريس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 
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Megachile concinna Smith – 
Pale leafcutting bee – Megachilidae 

 النحلة قاطعة األوراق الباهتة

Megachile rotundata (F.) – 
Alfalfa leafcutting bee – 
Megachilidae 

 "الفصة"رسيم الحجازي بالنحلة قاطعة أوراق ال

Megachile sp. – 
Rose bee – Megachilidae 

 نحل الورد

Megachilidae –  
Leaf-cutting bees –  
Apoidea – 
Hymenoptera 

  –ميجاجيليدي  فصيلة

 – فــــوق فصــــيلة –النحــــل قــــاطع األوراق النباتــــات 

 رتبة 

Megacyllene caryae (Gahan) – 
Painted hickory borer –  
Cerambycidae 

   حفار شجر الجوزية الملونة

 )الجوزية أو القارية أو الجوز األمريكي(

Megacyllene robiniae (Forster) – 
Locust borer – Cerambycidae 

 شجر الخرنوبحفار 

Megalodontoidea – 
Primitive sawflies – Symphyta – 
Hymenoptera 

  –لة ميجالودونتويديا فوق فصي

 رتبة  –تحت رتبة  – الزنابير المنشارية البدائية

Megaloptera – 
Dobsonflies  
 

   ميجالوبترا رتبة

تحــت رتبــة تابعــة أو  الــبعض يعتبرهــا فــوق فصــيلة(

 ذباب دوبسن –) Neuropteranلرتبة 

Megalopyge opercularis  
(J.E. Smith) – 
Puss caterpillar – Megalopygidae 

 بوس " أبو دقيق"دودة 

Megalopygidae – 
Flannel moths –  
Lepidoptera 

  –ميجالوبيجيدي  فصيلة

 رتبة  –الفراشات الصوفية 

Megarthroglossus – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس ميجارثروجلوسوس 

  فصيلة –قبيلة  –رساتها براغيث القوارض ومفت
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Megascelinae – 
Chrysomelidae  

   – تحت فصيلة خنافس األوراق

  فصيلة

Megastigmus pistaciae Wlak. –  
Pistachio fruit wasp – Eurytomidae 

 دبور ثمار الفستق الحلبي

Megathymidae – 
Giant skippers – Hesperoidea – 
Lepidoptera 

  –ميجاثيميدي  فصيلة

 تبة ر  – فوق فصيلة –القافزات الضخمة 

Megophthalminae  
(Ulopinae; Agalliinae in part) – 
Cicadellidae 

  تحت فصيلة نطاطات األوراق ميجوفثالميني 

  فصيلة -) يولوبيني، جزء من أجالييني(

Meiosis انقسام اختزالي  

Meiotic انقسام اختزالي أو منصف 

Meiotic drive ليدفع اختزا  

، %50تفــوق أحــد البــدائل، عــادة بنســبة أكثــر مــن (

  )في أمشاج فرد متباين الالقحة

Melanaphis sacchari (Zehntner) – 
Sugarcane aphid – Aphididae 

 َمّن قصب السكر

Melanaspis bromiliae (Leonardi) – 
Brown pineapple scale – Diaspididae 

 حشرة األناناس القشرية البنية

Melanaspis obscura (Comstock) – 
Obscure scale – Diaspididae 

 "القاتمة"الباهتة  حشرة القشرية المدرعةال

Melanaspis tenebricosa  
(Comstock) – 
Gloomy scale – Diaspididae 

   "الكئيبة"المدرعة المظلمة  حشرة القشريةال

Melanchra picta (Harris) – 
Zebra caterpillar – Noctuidae 

ــأبــو  حمــار "المخطــط، أبــو دقيــق العتَّــابي دقيق ال

َرد المخطط  الزَّ
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Melandryiidae 
(Including Synchroidae, 
Telratomidae, Scraptiidae, 
Anaspididae, Serropalpidae) – 
False-darkling beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  ميالندرييدي  فصيلة

راتوميــــدي، ســــكرابتييدي، تتضــــمن ســــينكرويدي، تل(

  – )أناسبيديدي، سيروبالبيدي

  رتبة –فوق فصيلة  –الخنافس الداكنة الكاذبة 

Melanic moths عثات مسودَّة  

، تغيـــر لونهـــا نتيجـــة Biston، مـــن جـــنس تعثـــا(

االســوداد الصــناعي فأصــبحت ســائدة علــى العثــات 

  )البيضاء

Melanin ميالنين  

 )أو البني تكون اللون األسود مادة ملونة(

Melanism سفع  

وجــــــــود الصــــــــبغات القاتمــــــــة، وبخاصــــــــة صــــــــبغة (

  )الميالتين

Melanocallis caryaefoliae (Davis) – 
Black pecan aphid – Aphididae 

 األمريكي األسود" الجوز"َمّن البّقان 

Melanogromyza phaseoli (Tryon)  
(= Agromyza) –  
Bean fly, soybean leaf fly – 
Agromyzidae 

 ذبابة الفاصولياء، ذبابة أوراق فول الصويا

Melanogromyza sp. – 
Sesame stem borer – Agromyzidae 

 حفار ساق السمسم

Melanolus sp. – 
Elaterid beetles – Elateridae 

 خنافس فرقعية

Melanophila consputa LeConte – 
Charcoal beetle – Buprestidae 

 الفحم " دبوبرستي"خنفساء 

Melanophila drummondi (Kirby) –  
Flatheaded fir borer –  
Buprestidae 

 شجر التَّنُّوب مستوية الرأس "بوبرستيد"خنفساء 
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Melanophila fulvoguttata (Harris) – 
Hemlock borer – Buprestidae 

 الّشْوَكَران" بوبرستيد"خنفساء 

Melanoplus bivittatus (Say) – 
Twostriped grasshopper – Acrididae 

 النطاط ذو الشريطين 

Melanoplus devastator Scudder – 
Devastating grasshopper – Acrididae 

 النطاط الهادم 

Melanoplus differentialis  
(Thomas) – 
Differential grasshopper –  
Acrididae 

 النطاط المتغاير

Melanoplus femure-rubrum  
(DeGeer) – 
Red-legged grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae–Acrididae 

 ذو األرجل الحمراءنطاط ال

Melanoplus mexicanus (Saussure) – 
Small Mexican grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae–Acrididae 

 الصغير المكسيكي نطاط ال

Melanoplus packardii Scudder – 
Packard grasshopper –  
Acrididae 

 نطاط باكارد 

Melanoplus rugglesi Gurney – 
Nevada sage grasshopper –  
Acrididae 

   نطاط الَمْرَيمّية النيفادي

نبــات الناعمــة أو الَقْصــعين المتعلــق بواليــة نيفــادا (

 )األمريكية

Melanoplus sanguinipes (F.) – 
Migratory grasshopper –  
Acrididae 

 ط المهاجرالنطا

Melanoplus spretus (Walsh) – 
Rocky mountain grasshopper – 
Acrididae 

 نطاط الجبل الصخري
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Melanotus longulus oregonensis 
(LeConte) – 
Oregon wireworm –  
Elateridae 

 دودة والية أوريغون السلكية

Melanozosteria soror (Brunner) – 
Whitemargined cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور ذو الحواف البيضاء

Melanspis inopinata (Leon.) –  
Pistachio, apple, and walnut scale – 
Diaspididae (Diaspidae) 

 حشرة الفستق الحلبي والجوز والتفاح القشرية

Melanura fruit fly – 
Acidogona melanura (Loew) – 
Tephritidae   

 نيوراذبابة الفاكهة ميال 

Melasidae  
(Eucnemidae) –  
False click beetles – 
Elateroidea –  
Coleoptera 

  ميالسيدي  فصيلة

ـــدي( ـــوز أو الخنـــافس  –) إيوكنيمي ـــافس فرقـــع الل خن

  –السلكية الكاذية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Melissopus (Cydia) latiferreanus  
(Wlsingham) – 
Filbertworm –  
Olthreutidae 

 ثمار البندق" فراشة"دة دو 

Melitaeinae –  
Crescent spots – 
Nymphalidae –  
Lepidoptera 

  –هيليكونيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –أبو دقيق ذو البقع الهاللية 

Melitara dentata (Grote) – 
Blue cactus borer –  
Pyralidae 

 األزرق" التين الشوكي"حفار الصبار 

Melittia calabaza Duckworth & 
Eichlin – 
Southwestern squash vine borer – 
Sesiidae 

 الكوسا الغرب جنوبي  ساقحفار 
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Melittia cucurbitae (Harris) – 
Squash vine borer –  
Sesiidae 

 الكوسا  ساقحفار 

Melittid bees  نحل ميليتيد  

    ) Melittidaeأنظر(

Melittidae  
(rare family) – Melittid bees – 
Apoidea –  
Hymenoptera 

  ميليتيدي  فصيلة

   –نحل ميليتيد  –) فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة

Melittomma sericeum (Harris) – 
Chestnut timberworm –  
Lymexylidae 

 دودة خشب الكستناء 

Mellinini  
(Mellininae) – 
Nyssoninae –  
Sphecidae  

   قبيلة ميللينيني

   – فصيلةتحت  –) ميلينيني(

  صيلةف

Mellipedes  مزدوجات األرجل أو ذوات األلف رجل  

  )Double-legged animalsأنظر (

Meloidae  
(Lyttidae; including  
Tetraonychidae) –  
Blister beetles –  
Melooidea – 
Coleoptera 

  ميلويدي  فصيلة

   –) ليتيدي، وتتضمن تيترونيكيدي(

  –فس الحرَّاقة الخنا

  رتبة – فوق فصيلة

Meloidea  
(Heteromera in part) – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  فوق فصيلة خنافس الميلوويديا 

  رتبة –تحت رتبة  –) جزء من هيتيروميرا(

Melolontha melolontha (L.) – 
large whiteworm –  
Scarabaeidae 

 الدودة البيضاء الكبيرة
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Melolonthinae – 
June beetles –  
Scarabaeidae   

   –تحت فصيلة ميلولونثيني 

  فصيلة –خنافس يونيو 

Melon aphid , cotton aphid – 
Aphis gossypii Glover –  
Aphididae 

 َمّن البطيخ، َمّن القطن

Melon fly – 
Dacus cucurbitae Goquillett – 
Tephritidae 

 "الشّمام"ذبابة البطيخ 

Melon leaf bug, dark bug – 
Aspongopus viduatus E. – 
Pentatomidae 

 بقة ورق البطيخ، البقة السمراء

Melonworm – 
Diaphania hyalinata (L.) – 
Pyralidae 

، فراشــــــة دودة المقــــــات "الشــــــّمام"دودة البطــــــيخ 

 الالمعة

Melophagus ovinus (L.) – 
Sheep ked – Hippoboscidae 

 طبوع الضأنبرغش الضأن، نغف جلد األغنام، 

Melyridae 
(Malachiidae, Dasytidae) – 
Soft-winged flower beetles – 
Bostrichoidea –  
Coleoptera 

  ميليريدي  فصيلة

خنــــافس األزهــــار ذات  –) ماالكييــــدي، داســــيتيدي(

  رتبة –فوق فصيلة  –الرهيفة  األجنحة اللينة أو

Membracidae – 
Treehoppers –  
Cicadoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –ممبراسيدي  فصيلة

   –األشجار " نطاطات"قافزات 

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Membrane  غشاء  

أي جــــــزء مــــــن الجنــــــاح بــــــين العــــــروق، أو الجــــــزء (

الطرفي الرقيق في الجنـاح نصـف الغمـدي كمـا فـي 

  )الحشرات نصفية األجنحة

Membrane cell خلية غشائية 
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Membrane potential  الجهد الغشائي، فرق الجهد الكهربي على جهتـي

  الليفة العصبية

 Restingيســــــمى أيضــــــًا بالجهــــــد المســــــتقر (

potential  أو بالجهـــد الســـالب، حيـــث أن للغشـــاء

الخلــــوي فــــي حالــــة االســــتقرار لــــه خاصــــية النفاذيــــة 

الالختياريـــــة أليونـــــات البوتاســـــيوم والكلـــــور ورديء 

يونــــــــــــــــــات الصــــــــــــــــــوديوم النفاذيــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــبة أل

   )واأليوناتالموجودة في السائل الخلوي

Membranous  غشائي  

رقيــق وشــفاف مثــل األجنحــة، أو رقيــق قابــل للثنــي (

 )مثل البشرة

Membranous body parts مناطق غشائية في الجسم 

Membranous eggs  بيوض غشائية  

ــــــــــــيض( لحشــــــــــــرات ذات ا النمــــــــــــوذج الغشــــــــــــائي لب

الفــه الخــارجي الرقيــق العــديم الجنــاحين، ويتميــز بغ

 )التبرقش وبشكله اإلهليجي أو األسطواني

Menacanthus stramineus (Nitzsch) – 
Chicken body louse –  
Menoponidae 

 قمل جسم الدواجن

Mengeidae – 
Free living twisted-winged parasites – 
Strepsiptera 

  –ستايلوبيدي  فصيلة

 رتبة  -ير مطوية األجنحة طفيليات النحل والزناب

Meningeal الطاعون التسممي السحائي  

Menopon gallinae (L.) – 
Shaft louse, fowl louse – 
Menoponidae 

 الرمحي، قمل أرجل الدجاجقمل ال
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Menoponidae –   
Poultry body lice – 
Amblycera – Mallophaga 

  –مونوبونيدي  فصيلة

 رتبة  -بة تحت رت –قمل جسم الدواجن 

Mental setae  شعيرات ذقنية  

  )شعيرات على الذقن(

Mentum  ذقن  

صلبية بعيدة عن الشفة السفلى، بـين مقـدم وتحـت (

  )الذقن، والتي تحمل المالمس واللسين

Merchant grain beetle – 
Oryzaephilus mercator (Fauvel) – 
Cucujidae 

 خنفساء الحبوب التجارية

Mercocrine cells خاليا مفرزة في المعدة 

Merdic diet  ْغذاء ُمَحلَّل 

Merhynchites bicolor (F.) – 
Rose curculio – Curculionidae 

 سوسة الورد

Meroblastic cleavage  تفلــج جزئــي، نمــوذج ظــاهري مــن انقســام الخليــة

  الجنيني

  )ينقسم فيه نواة وسيتوبالزم البيضة الملقحة فقط(

Merocrine secretion حالة االفراز المتقطع 

Merocrine system شكل االنتشار لسائل الخلية 

Merodon equestris (F.) – 
Narcissus bulb fly – Syrphidae 

 ذبابة النرجس الكبيرة

Meroistic ovarioles أنابي مبيضية ذات خاليا مغذية 

Meromyza americans Fitch – 
Wheat stem  maggot – Chloropidae 

 دودة ساق القمح
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Meron حرقفة خلفية، فص الحرقفة الخلفي  

صــــفيحة جانبيــــة علــــى قاعــــدة الحرقفــــة، كمــــا فــــي (

  )الحشرات ذات الجناحين

Merope tuber Newman – 
Dull brownish and flattened  
earwigfly – Meropeidae 

 ذبابــــة إبــــرة العجــــوز العقربيــــة البنيــــة المعتمــــة

 والمنبسطة

Meropeidae – 
Earwigflies –  
Mecoptera 

  –ميروبيدي  فصيلة

 رتبة  –العقربي  ذباب إبر العجوز

Meropleuron  
(pl. Meropleura) 

  بلورة خلف الحرقفة 

جزء قاعدي جـانبي للحرقفـة الـذي يتحـد مـع الجـزء (

  )الجانبي من فوق البلورا

Merosomata – 
Horseshoe crabs, eurtpterids – 
Chelicerata – Arthropoda  

طائفــــة ميروســــتوماتا أو الحيوانــــات ذات القطــــع 

  –الفمية 

ـــــدات  ـــــرس وٕايوربيتري تحـــــت  –ســـــرطانات حـــــذاء الف

  شعبة –شعبة 

Merosomata – 
Horseshoe crabs, eurtpterids  

طائفــــة ميروســــتوماتا أو الحيوانــــات ذات القطــــع 

  –الفمية 

تحــت طائفــة  –ســرطان حــذاء الفــرس، يوريبتريــدات 

  الباتذوات الك

Merothripidae – 
Large-legged  thrips –  
Thysanoptera 

  –ميروثريبيدي  فصيلة

 رتبة  –تربس طويل األرجل 

Mes (O)  مقدم اصطالح يدل على الوسط أو العـدد األوسـط

  من سلسلة أعداد

Mesal  وسطي  

 )عند منتصف الجسم أو قريبًا منه(
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Mesenteric caeca زائدة أعورية 

Mesenteron (midgut)   معي أوسط، معدة  

المعدة األندودرمية أو المعـدة الهاضـمة، أو الجـزء (

 )األوسط من القناة الهضمية

Mesepimeron  
(pl. Meseoepimera) 

  بلوريتة خلفية للصدر األوسط 

الجـــــــزء الجـــــــانبي الخلفـــــــي للصـــــــدر القريـــــــب مـــــــن (

 )الحرقفة

Mesepisternum  
(pl. Meseoepisterna) 

  أمامية للصدر األوسط  بلوريتة

 )الجزء الجانبي األمامي للصدر األوسط(

Mesh   خيوط الشبكة، تعشيق  

يشرح هـذا التعبيـر عـدد األسـالك المعدنيـة الرفيعـة (

ضــمن بوصــة واحــدة مــن الغربــال ومثــال علــى ذلــك 

ـــذي يســـتخدم لتصـــفية الجزيئـــات الغريبـــة  الغربـــال ال

ــــــيحفظ البشــــــابير أو  ــــــرش وذلــــــك ل مــــــن محاليــــــل ال

ويســــتخدم هــــذا التعبيــــر , لبخاخــــات مــــن اإلنســــدادا

ــــات  ــــد بصــــورة كري أيضــــًا لشــــرح حجــــم حبيبــــة المبي

  )صغيرة أو حبيبات أو مسحوق أو بودرة

Mesinfra-episternum  تحت البلوريتة األمامية للصدر األوسط  

 )جزء سفلي من البلوريتة األمامية للصدر األوسط(

Mesobiliverdin ميزوبيليفردين  

زرقــاء عنــدما تصــاحب أشــباه الكــاروتين  صــبغات(

 )تنتج األلوان الخضراء في الحشرات

Mesocuticle الجليد الوسطي 
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Mesoderm  ـــة ـــد أوســـط، وريق ـــزودرم، جلي ـــة وســـطى، مي طبق

 جنينية وسطى

Mesoeteron coeca زائدة أعورية 

Mesolecanium nigrofasciatum 
(Pergande) – 
Terrapin scale –  
Coccidae 

 حشرة القشرية اللينة السلحفاتيةال

Meson  منتصف الجسم  

الخط الذي يقسم الجسم إلى نصـف أيمـن ونصـف (

 ) أيسر

Mesonotum  ظهــر الصــدر األوســط، الصــفحة الظهريــة للصــدر

 األوسط 

Mesopleural bristles  شويكات بلورة الصدر األوسط  

أشــواك صـــغيرة علـــى بلــورة الصـــدر األوســـط، كمـــا (

 ) ذات الجناحين في الحشرات

Mesopleuron  
(pl. Mesopleura) 

  بلورة الصدر األوسط 

صــــــفيحة جانبيــــــة متقرنــــــة فــــــي الصــــــدر األوســــــط (

، كمــا فــي الحشــرات ذات "الحلقــة الصــدرية الثانيــة"

 ) الجناحين

Mesopsocid   قمل الكتب ميزوبسوكيد  

    )Mesopsocidaeأنظر (

Mesopsocidae  
(Philotarsidae, Elipsocidae) – 
Mesopsocid booklice – 
Eupsocida –  
Psocoptera 

  فصيلة ميزوبسوكيدي 

   –) فايلوتارسيدي، إلوبسوكيدي(

  –قمل الكتب ميزوبسوكيد 

 رتبة -تحت رتبة 
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Mesoscutellum الدَُّرْيع الوسطي، دريع الصدر األوسط  

  )الجزء الخلفي لظهر الحلقة الوسطية في الصدر(

Mesoscutum  الوسطي، درع الصدر األوسطالدرع  

  )الجزء الوسطي لظهر الحلقة الثانية في الصدر(

Mesosoma  وسط الجسم  

  )الجسم الوسطي للحيوانات الكالبية، كالعقارب(

Mesosternum أسترنة الصدر األوسط، الفص الثاني  

صفحة بطنية للصدر األوسط أو الفـص الصـدري (

  )األوسط

Mesothorax  صدر أوسط  

ة الصــــدرية الثانيــــة، عقلــــة صــــدرية وســــطية الحلقــــ(

تحمــــل الــــزوج األول مـــــن األجنحــــة فــــي الحشـــــرات 

 )المجنحة

Mesoveliidae – 
Water treaders –  
Amphibicorizae  – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  –فصيلة ميزفيلييدي 

   –مجموعة  –دبابات الماء 

  رتبة –تحت رتبة 

Meta خلفي من تركيب مقدم اصطالح يدل على الجزء ال

  أو العدد الخلفي من سلسلة أعداد

Metabolic استقالبي، أيضي 

Metabolic factor التمثيل الغذائي عامل  

Metabolic inhibitor  مانع التمثيل الغذائي 

مادة كيميائية تعيق النشاط الطبيعي ضمن خاليا (

)الكائنات الحية  
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Metabolic rate معدل األيض  

أليــــض بــــاختالف نــــوع وحالــــة تختلــــف معــــدالت ا(

الحشـــرات، ويســـتعمل معـــدل اســـتهالك األوكســـجين 

 )كمقياس لأليض

Metabolism أيض، استقالب، تمثيل غذائي  

 control ofأنطـر تعريــف الـتحكم فــي األيـض (

metabolism(  

Metabolism  التمثيل أو األيضي  

عملية كيميائية كاملة تأخذ مكانًا في الكائن الحي (

تخلص مـــــن الفضـــــالت ل الغـــــذاء والـــــوذلـــــك لتحويـــــ

نجـــــاز كافـــــة إ و ) التكـــــاثر(نتـــــاج وتـــــوفير النمـــــو واإل

أو بعبـــارة أخـــرى مجمـــوع . وظـــائف الحيـــاة األخـــرى

العمليـــــات المتصـــــلة ببنـــــاء البروتوبالزمـــــا ودثورهـــــا 

وبخاصـــة التغييـــرات الكيميائيـــة فـــي الخاليـــا الحيـــة 

التي تـؤمن الطاقـة الضـرورية للعمليـات والنشـاطات 

والتــي بهــا تمثــل المــواد الجديــدة للتعــويض  الحيويــة

  )عن المندثر منها

Metacnephia – 
Simuliidae –  
Diptera  

  جنس الذباب األسود ميتاكنيفيا 

Metaepimeron  بلوريتة خلفية للصدر الخلفي  

ــــرون"الجــــزء الخلفــــي الجــــانبي ( فــــي الصــــدر " إبيمي

  )الخلفي

Metal organic  عضوي معدني  

المبيــدات العضــوية المحتويــة علــى  نــوع مــن أنــواع(

ـــد  جزيئـــات معدنيـــة مثـــل الزينـــك والرصـــاص والحدي

  )والزرنيخ والزئبق



 

750

Metallic calliphorinae  تحت فصيلة كاليفوريني المعدنية  

، تتكــــــاثر فــــــي Calliphoridaeتابعــــــة لفصــــــيلة (

ــــــة  ــــــد اختياري ــــــف إال أن بعضــــــها عوامــــــل تدوي الجي

facultative myiasis األولـــي  أهمهـــا الـــذباب

وكــــــــــــــــــــــاليفورا  Lucilliaلجنســــــــــــــــــــــي لوســــــــــــــــــــــيليا 

Calliphora (  

Metalmarks  أبو دقيق ذو البقع أو العالمات المعدنية  

 )Riodinidaeأنظر (

Metamasius hemipterus hemipterus 
(L.) – West Indian cane weevil – 
Curculionidae 

 سوسة القصب الغرب هندية

Metamasius hemipterus sericeus  
(Olivier) – 
Silky cane weevil – Curculionidae 

 "الحريرية"سوسة القصب السلكية 

Metamasius ritchiei Marshall – 
Pineapple weevil – Curculionidae 

 سوسة األناناس

Metamere  قطعة أو عقلة أولية  

  )عقلة جسم أولية تنسب إلى تقسيم الجنين عادة(

Metamorphosis تبدل شكلي، إستحالة تحول أو  

تغيــر مظهــر الجســم الــذي منــه تمــر الحشــرات أو (

األحياء في نموها نحـو الطـور اليـافع مـع تغيـر فـي 

الجديـد، مثـل طـور مـع وظـائف الءم التاألعضاء لتـ

  )تحول اليرقة إلى حشرة كاملة
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Metamorphosis   التحول  

التغيـــرات التـــي تأخـــذ مكانـــًا فـــي أنـــواع معينـــة مـــن (

حيـــــــث تنمـــــــو , مثـــــــل الحشـــــــرات, لحيـــــــةالكائنـــــــات ا

أمــا . الحشــرات مــن البيــوض إلــى الحشــرات البالغــة

فــــي بعــــض العوائــــل الحشــــرية األخــــرى فــــال تشــــابه 

  )نفسه لنوعلاألطوار الناشئة الحشرات البالغة 

Metanophila califomica Van Dyke – 
California flatheaded borer – 
Buprestidae 

 الرأس مفلطحالحفار الكاليفورني 

Metanotum  ظهر الصدر الخلفي  

 )صفحة ظهرية للصدر الخلفي(

Metapleuron  
(pl. Metapleura) 

  بلورة الصدر الخلفي 

 )صفحة جانبية للصدر الخلفي(

Metapneustic  خلفي الثغور، ذو الثغور الخلفية  

نظـــــام ثغـــــور تنفســـــية مـــــن نـــــوع الجهـــــاز التنفســـــي (

، حيـث hemipneustic systemنصـف المفتـوح 

ال يعمل في الجهاز التنفسي إال الـزوج األخيـر مـن 

الثغــور التنفســية، كمــا يالحــظ فــي يرقــات البعــوض 

  )والنغف

Metapneustic respiratory systems جهاز تنفسي خلفي 

Metapodal shield  صفيحة خلف قدمية  

 )في األكاروسات(

Metapodosoma خلفيمنطقة األرجل الخلفية، الجسم القدمي ال  

منطقــة تحتــوي علــى الــزوجين الخلفيــين مــن أرجــل (

 األكاروسات، وهذه المنطقة غير منفصلة عن
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ــــــة بأخــــــدود   ــــــة األرجــــــل األمامي ــــــدى منطق بعــــــض ل

 )األنواع

Metascutellum  دريع الصدر الخلفي 

Metasoma  منطقة خلفية  

 )في جسم العقرب(

Metasternum  أسترنة الصدر الخلفي 

Metatarsus  
(pl. Metatarsi) 

  عقلة الرسغ القاعدية 

 )الرسغ االقصىأو  القطعة األولى في الرسغ(

Metathetely وجود الصفات غير البالغة في الحشرة البالغة 

Metathoracic spiracle الفتحة التنفسية الخاصة بالصدر الخلفي   

كمـــا فـــي فصـــيلة الجـــراد ، علـــى شـــكل شـــق طـــولي(

 )والنطاط

Metathorax لفي، الصدر الثالث صدر خ  

الحلقــــــة أو العقلــــــة الصــــــدرية الخلفيــــــة أو الثالثــــــة، (

تحمـــل الـــزوج الخلفـــي مـــن األجنحـــة فـــي الحشـــرات 

  )المجنحة

Metepisternum  
(pl.  Meteoepisterna) 

  بلوريتة أمامية للصدر الخلفي 

 )الجزء الجانبي األمامي للصدر الخلفي(

Metinfra-episternum مامية للصدر الخلفي تحت البلوريتة األ  

 )جزء سفلي من البلوريتة األمامية للصدر الخلفي(

Metopic or coronal suture درز تاجي 
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Metopic suture, coronal suture  درز تاجي أو قمي  

تــــدريز طــــولي يمتــــد بطــــول الخــــط الوســــطي لقمــــة (

  )الرأس بين العينين المركبتين

Metretopodidae  
(Ametropodidae in part) – 
Baetoidea – Ephermeroptera 

  فصيلة ذباب مايو ميتريتوبوديدي 

  رتبة -فوق فصيلة  –) جزء من أميتروبوديدي(

Metretopus – 
Metretopodidae  
 

   –جنس ذباب مايو ميتريتوبوس 

   فصيلة

Metrioidea brunneus (Crotch) – 
Corn silk beetle –  
Chrysomelidae 

 يةخنفساء الذرة الحرير 

Metriona bicolor (F.) – 
Golden tortoise beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء السلحفية الذهبية

Mettalic beetles, flat headed wood  
borers – 
Buprestidae –  
Coleoptera 
 

، الحفارات ذات الرؤوس "البراقة"الخنافس الزاهية 

  رتبة -فصيلة  –المستوية أو المنبسطة 

Mexican bean weevil – 
Zabrotes subfasciatus (Boheman) – 
Bruchidae 

 سوسة الفاصولياء المكسيكية

Mexican been beetle – 
Epilacnna varivestis Mulsant – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الفول المكسيكية

Mexican black scale – 
Saissetia miranda (Cockerell &    
Parroft) – Coccidae 

 شرة القلف القشرية المكسيكيةح

Mexican corn rootworm – 
Diabrotica virgifera zeae Krysan &  
Smith – Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة المكسيكية
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Mexican fruit fly – 
Anastrepha ludens (Loew) – 
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة المكسيكية

Mexican leafroller –  
Amorbia emigrafella Busck – 
Tortricidae 

 األوراق المكسيكية" الّفة"َلّفافة 

Mexican mealybug – 
Phenacoccus gossypii Townsend & 
Cockerell –  
Psedococcidae 

 البق الدقيقي المكسيكي

Mexican pine beetle – 
Dendroctonus approximatus Dietz – 
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر المكسيكية

Mexican rice borer – 
Eoreuma loftini (Dyar) –  
Pyralidae 

 حفار األرز المكسيكي

Mezium americanum (Laporte) – 
American spider beetle –  
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية األمريكية

Miaster americana Felt – 
Miaster gall midge –  
Cecidomyiidae 

  حشرة المياسترو 

  )أنواع هاموش األورام النباتية أحد(

Miaster gall midge – 
Miaster americana Felt – 
Cecidomyiidae 

  حشرة المياسترو 

  )أحد أنواع هاموش األورام النباتية(

Miastor ذباب اليرقات الولودة 

Mice فأر، فأرة 

Micrasema – 
Brachycentridae  

  جنس ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   –سيما ميكرا

   فصيلة
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Microbial control مكافحة ميكروبية أو جرثومية  

طريقة من المكافحـة تسـتخدم فيهـا األحيـاء الدقيقـة (

ـــــــا  ـــــــل الفيروســـــــات والبكتري لمكافحـــــــة الحشـــــــرات مث

 )والفطريات والديدات الثعبانية والحيوانات األولية

Microbial or bacterial  insecticide رثوميميكروبي أو جحشري  مبيد 

Microbial pesticide  مبيد ميكروبي  

يتعلــــــق بالمبيــــــدات التــــــي تتــــــألف مــــــن بكتيريــــــا أو (

فطريــــــات أو فيروســــــات والتــــــي تســــــتخدم لمكافحــــــة 

ـــادرًا الحيوانـــات  األعشـــاب والحيوانـــات الالفقاريـــة ون

  )الفقارية

Microbiology دقيقةالحياء علم األ  

Microcentrum retinerve  
(Burmeister) – 
Angularwinged katydid – 
Phaneropterinae –  
Tettigoniidae 

  الكاتيد ذو األجنحة الزَّاوّية

Microcentrum rhombifolium 
(Saussre) –  
Tree katydid – Phaneropterinae – 
Tettiginiidae – 

 كاتيد الشجر 

Microcentrum rhombifolium 
(Saussure) – 
Broadwinged Katydid, tree katydid – 
Phaneropterinae –  
Tettigoniidae 

 كاتيد الشجرالكاتيد عريض األجنحة، 

Microcephalothrips abdominalis  
(D.I. Crawford) – 
Composite thrips –  
Thripidae 

  تربس المركَّبة

 )نبتة من المركبَّات(
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Microcerotemes diversus Silv. – 
Mediterranean soil termite, common 
European white ant –  
Termitidae 

نمـــــل تربـــــة البحـــــر األبـــــيض المتوســـــط، النمـــــل 

 األوروبي األبيض الشائع

Microcerotermitinae – 
Amitermitidae – 
Fontanella  

تحـــــــــــــــــت فصـــــــــــــــــيلة النمـــــــــــــــــل األبـــــــــــــــــيض 

  –مايكروسيروترميتيني

  تحت رتبة  -فصيلة 

Microclimate المناخ الدقيق، األجواء الصغيرة  

جات الحرارة والرطوبـة والريـاح والتبخـر والضـوء در (

السائدة حول الكائن الحي مباشـرة فـي بيئتـه الدقيقـة 

  )المحيطة به

Microencapsulation  تجهيز المبيدات في صورة كبسوالت دقيقة  

مستحضـــــر مبيـــــدي تتواجـــــد فيـــــه جزيئـــــات المـــــادة (

الفعالــــــــــة مغطــــــــــاة أو مكســــــــــوة داخــــــــــل كبســــــــــوالت 

ق المبيــــــد عنـــــدما تنكســــــر طـــــالإويــــــتم . بالســـــتيكية

  )وتتحلل الكبسوالت

Microenvironment  بيئة محيطة دقيقة  

مؤثرات مستقبلة مباشـرة بواسـطة الكـائن الحـي فـي (

  )مكانته البيئية

Microfibre دقيقة كيتينية ليفة  

والتــي يتركــب  lamellaeتؤلــف الصــفائح الرقيقــة (

 )الجليد الداخلي منها

Microhabitat  ة، مناطق معيشة صغيرةعادات صغير 

Microlecithal احتواء بيضة على كمية قليلة من المح  

  )ات ذات الذنب القافزحشر الكما في (
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Microlepidoptera تحت رتبة الحشرات حرشفية األجنحة   

  )حسب حجم الحشرةتصنيف (

Micromalthid beetles خنافس الميكرومالثيد   

  )   Micromalthidaeأنظر (

Micromalthidae – 
Micromalthid beetles – 
Archostemata – Coleoptera 

  –فصيلة مايكرومالثيدي 

  رتبة  –تحت رتبة  –خنافس الميكرومالثيد 

Micromiidae  
(Epophthalmiidae) – 
Belted skimmers and river  
skimmers – 
Libelluloidea –   
Odonata 

  فصيلة مايكرومييدي 

ــــــــدي( و كاســــــــحات ذات األحزمــــــــة ال –) إيبوفثالميي

  -كاسحات األنهار 

  رتبة –فوق فصيلة 

Micromyzus violae (Pergande) – 
Violet aphid – Aphididae 

 البنفسجَمّن 

Micron  ميكرون  

وحـــدة قيـــاس صـــغيرة جـــدًا وتقـــدر بجـــزء واحـــد مـــن (

  )مليون جزء المؤلف للمتر الواحد

Micronucleocytes   يرةذات األنوية الصغالخاليا  

 )plasmotocytesمن خاليا الدم االنتقالية (

Microorganism  كائن حي دقيق  

كائن حي مجهري الحجـم مثـل البكتيريـا والفيـروس (

  )والفطر والفيرويد والميكوبالزما

Micropezidae 
(Including Tylidae and Calobatidae 
Trepidariidae) – 
Stilt-legged flies – Micropezoidea – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

   فصيلة مايكوبيزيدي

  –) تتضمن تيليدي، كالوباتيدي تريبيدارييدي(

 فصـيلةفـوق  –الذباب ذو األرجل العكازية الخشـنة 

–  

 رتبة  –تحت رتبة 
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Micropezoidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha – Diptera 

  –مايكروبيزويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –حت رتبة ت –قسم  –قطاع 

Microphagous آكالت كائنات دقيقة 

Microphysid bugs بق مايكروفيزيد   

  )     Microphysidaeأنظر(

Microphysidae  
(rare family) – microphysid bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  فصيلة مايكوفيزيدي 

  –مجموعة  -بق مايكوفيزيد  -) فصيلة نادرة(

  رتبة  –تحت رتبة 

Microplitis rufiventris Kok – 
 

  طفيل غشائي األجنحة

أحد األنواع الطفيليـة علـى دودة اللـوز الشـوكية أو (

 Heliothis" الطمــــــاطم"دودة ثمــــــار البنــــــدورة 

armigera( 

Micropterigidae 
(Micropterygidae, Eriocephalidae) – 
Mandibulate moths – 
Micropterigoidea –  
Lepidoptera 

   فصيلة مايكروبتيريجيدي

  –) مايكروبتيريجيدي، إريوسيفاليدي(

 –فـــوق فصـــيلة  –الفراشـــات ذوات الفكـــوك العلويـــة 

 رتبة 

Micropterigoidea 
(Micropterygoidea) –  
Zeugloptera –  
Lepidoptera 

فــــوق فصــــيلة فراشــــات مايكروبتيريجويـــــديا ذات 

  الفكوك

 رتبة  –رتبة  تحت –) مايكروبتيريجيدي(

Micropterous جناح صغير 

Micropterygidae  
(Eriocephalidae, Micropterigidae) – 
Mandibulate moths – 
Micropterigoidea –  
Lepidoptera 

   فصيلة مايكروبتيريجيدي

  –) إريوسيفاليدي، مايكروبتيريجيدي(

 –فـــوق فصـــيلة  –الفراشـــات ذوات الفكـــوك العلويـــة 

 رتبة 
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Micropterygoidea  
(Micropterigoidea) – 
Zeugloptera – Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراشات مايكروبتيريجويديا 

 رتبة  –تحت رتبة 

Micropyle نقير، ُفويهة 

Microsania sp. – 
Flat-footed fly – Platypezidae  

 الذبابة ذات األقدام المفلطحة

Microtermitini – 
Macrotermitidae –  
Fontanella  

  –قبيلة النمل األبيض مايكروترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة 

Microtheca ochroloma Stal – 
Yellowmargined leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق ذو الحواف الصفراء

Microthelyphonida  
(Palpigrada) –  
Arachnida 

      العقارب مايكروثيليفونيداتحت طائفة 

طائفة  –العقارب السوطية الصغيرة  –) يجراداالبب(

Microthorax صدر صغير، ُصَدْير  

التحـــام الجـــزء الخلفـــي الغشــــائي مـــن عقلـــة الشــــفة (

 )السفلى مع الجزء األمامي من الصدر

Microtrichia دقيق في أجنحة الحشرات ثابت شعر  

بروزات صـغيرة شـبيهة بالشـعر توجـد علـى أجنحـة (

  )ورتبة ميكوبتراجناحين الحشرات ذات البعض 

Microtype نظام أو شكل دقيق 

Microtype eggs of Diptera النموذج الدقيق لبيوض الحشرات ذات الجناحين  

يتميــز النمــوذج بدقــة حجمــه وشــكله البيضــاوي أو (

 الدائري الشكل والسطح السفلي المنبسط والغالف

الظهـــــــري الســـــــميك والمبـــــــرقش بعالمـــــــات متباينـــــــة  

 )األشكال
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Microtype eggs of Hymenoptera  النمـــــوذج الـــــدقيق لبيـــــوض الحشـــــرات غشـــــائية

  األجنحة

يتميــــز النمـــــوذج بدقــــة حجمـــــه وشــــكله البيضـــــاوي (

والســــــــطح الســــــــفلي المنبســــــــط والغــــــــالف الظهــــــــري 

 )السميك

Microvilli or cell projections الزغبيات، الخمالت أو الخاليا الدقيقة  

وب الضـوئي مكعبـة تظهر الخاليـا فـي الميكروسـك(

الشـــــــكل، ولكـــــــن جـــــــدار الخليـــــــة المواجـــــــه لعمليـــــــة 

االمتصـــــــاص يـــــــزداد فـــــــي المســـــــاحة عـــــــن طريـــــــق 

 cellأنظـر  – إنثناءات تظهر علـى شـكل نتـوءات

projections(  

Middle plate صفيحة وسطى 

Midges 
 
 

  الهاموش العادي

و  Chironomidaeأنظـــر( هـــاموش الكيوليكويـــديا

Tendipedidae    ( 

Midgut, Mesenteron  معي أوسط، قناة هضمية وسطى  

  )جزء وسطي من القناة الهضمية(

Migrant مهاجر 

Migration هجرة  

حركـــة موجهـــة مـــن منطقـــة مالئمـــة إلـــى أخـــرى ثـــم (

العـــــــــودة إليهـــــــــا دوريـــــــــًا، مثـــــــــل تحركـــــــــات الجـــــــــراد 

  )الصحراوي

Migratory grasshopper –   
Melanoplus sanguinipes (F.) – 
Acrididae 

  النطاط المهاجر
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Migratory locust – 
Locusta migratoria (L.) –  
Acrididae 

 المهاجرالجراد 

Milax gagates (Draparnaud) – 
Greenhouse slug –  
Limacidae 

 بزاق البيوت البالستيكية

Milichiid flies  ذباب الميليكييد  

 )   Milichiidaeأنظر (

Milichiidae 
(Phyllomyzidae; including  
Carnidae) – 
Milichiid flies –  
Milichioidea –  
Diptera 

   ميليكييدي فصيلة

   –) فيللومايزيدي، وتتضمن كارنيدي(

  –ذباب الميليكييد 

 رتبة  – ق فصيلةفو 

Milichioidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha– Diptera 

  –ميليكيويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Milkweed butterflies 
 

وأبــو " عشــب اللــبن"أبــو دقيــق الحشــائش اللبنيــة 

  دقيق الملكي

 )    Danaidaeأنظر(

Milky disease المرض اللبني  

مرض يصيب ويقتل بعض أنواع الخنافس التابعة (

، والمســـــبب هـــــو Scaraebeidaeلعائلـــــة الجعـــــال 

  )Bacillus popillaeالبكتريا 

Millipedes – 
Arthropoda 

   – رتبة ذوات األلف رجل

  شعبة 
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Mimallonidae 
(Lacosomidae, Perophoridae) 
Sac-bearers – Mimallonoidea – 
Lepidoptera 

   فصيلة ميمالونيدي

حـــامالت األكيـــاس   –) الكوزوميـــدي، بيروفوريـــدي(

  –ميمالونيد 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Mimallonoidea – 
Ditrysia  –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة ميمالونويديا أو حامالت األكياس 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Mimic  يقلد، يحاكي  

  )لينسخ أو يظهر بشكل أو صورة شكل آخر(

Mimicry محاكاة  

تشــبه كــائن مــا بكــائن آخــر تجنبــًا للمفترســات، وقــد (

تشبه الحشرة جزء أو شوكة من النبـات وغيرهـا مـن 

، الحشــرة محيطهــا وأعــدائهاالوســائل التــي تجابــه بــه 

مظهــر مــن فيزيولوجيــة الفقاريــات يــوفر بعــض وهــو 

الميــزات للحشــرات التــي هــي بصــدد تطــوير التلــوين 

التحـــذيري وســـلوكه، وتعتبـــر قـــدرة المفترســـات علـــى 

التعمـــيم، أي فشـــلها فـــي التمييـــز، األســـاس لتطـــوير 

 Mullerian: نــــــوعين مــــــن أنــــــواع المحاكــــــاة

mimicry و Batesian mimicry (  

Mimosa webworm – 
Homadaula anisocentra Meyrick – 
Plutellidae 

  "الغازلة أو العنكبوتية"دودة ميموزا الناسجة 

 )نبات الميموزا أو السَّْنط(

Mindarus abietinus Koch – 
Balsam twig aphid –  
Aphididae 

  الَبْلَسمَمّن أغصان 

 )نبات البلسمية أو الِمْجزاعة(

Mineral عنصر معدني 
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Minimal exposure Pesticides  مبيدات التعرض األدنى  

مبيدات خاصة عالية السمية والخطورة معّرفـة فـي (

. معينــة لتــداولها اً قــوانين كاليفورنيــا وتتطلــب شــروط

ويمكـــن للقـــائمين المـــؤهلين أو الـــذين يشـــرفون علـــى 

المبيدات ذات التعرض الضئيل أو يقومـوا استخدام 

  )شكل تجاريباستخدامها ب

Minimum temperature حرارة منخفضة 

Mint aphid – 
Ovatus crataegarius (Walker) – 
Aphididae 

  َمّن النعناع

Minute دقيق، غاية في الصغر 

Minute black scavenger flies  ذباب المرمرم األسود الصغير  

 )Scatopsidaeأنظر (

Minute bog beetles قيقةخنافس السفاريد الد   

  ) Sphaeridaeأنظر (

Minute brown scavenger beetles  الخنافس البنية الدقيقة المرمرمة  

 )   Lathridiidaeأنظر (

Minute caddisflies ذباب كاديس  الصغير   

  )   Hydroptilidaeأنظر (

Minute egg parasite – 
Trichogramma minutum Riley – 
Trichogrammatidae 

 "الناعم"يوض الدقيق متطفل الب

Minute fungus beetles  خنافس الفطر الدقيقة  

 )    Corylophidaeأنظر(
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Minute marsh loving beetles  الخنافس الدقيقة المحبة للمستنقعات  

 )   Limnichidaeأنظر (

Minute moss beetles  الدقيقةخنافس ااألشنات   

 )   Hydraenidaeأنظر(

Minute mud-loving beetles خنافس الطين الدقيقة   

  )   Georyssidaeأنظر (

Minute pirate bug – 
Orius tristicolor (White) – 
Anthocoridae 

 بقة القرصان الدقيقة

Minute tree-fungus beetles خنافس عفن األشجار الدقيقة   

 )   Cisidaeو Cioidaeو Ciidaeأنظر (

Mioctenopsyllus – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس ميوكتينوبسيللوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Miridae  
(Capsidae; including  
Termatophylidae) – 
Plant bugs or leaf  bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  ميريدي  فصيلة

  –) ليديكابسيدي، وتتضمن تيرماتوفي(

   –مجموعة  –بق النبات أو بق األوراق 

 رتبة  –تحت رتبة 

Mirror  مرآة  

ــــد حشــــرة ( ــــي أعضــــاء الصــــوت عن غشــــاء يوجــــد ف

 )السيكادا

Miscophini – 
Larrinae –  
Sphecidae – 

  –قبيلة زنابير ميسكوفيني 

  فصيلة - فصيلةتحت 

Mission blue – 
Icaricia icarioides missionensis 
(Hovanitz) – Lycaenidae 

 أبو دقيق الكنيسة األزرق 
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Mitigating  تلطيف، تخفيف  

عمليـــة جعـــل المشـــكلة أقـــل ضـــررًا مثـــل اإلصـــابة (

  )باآلفات

Mitochondria مصورات حيوية ، ميتاكوندريا  

حبيبـــــات دقيقـــــة أو خيـــــوط أو أعضـــــاء بدائيـــــة أو (

قضـــيب أســـطواني موجـــودة فـــي صـــورة مســـتعمرات 

ــــع أنــــواع الخ ــــي جمي ــــا، وظيفتهــــا هــــو اإلمــــداد ف الي

للطاقة لعديد من التفاعالت الكيميائية داخل الخلية 

وتحتوي على إنزيمات األكسدة ذات عالقة بتخليـق 

  )البروتين وتمثيل الدهون

Mitosis انقسام عادي، انقسام غير مباشر، اقسام ثنائي  

 عمليـــة االنقســـام التـــي تحـــافظ علـــى العـــدد الثنـــائي(

مات فــي الذريــة مثــل الخاليــا مــن الكروموســو  نفســه

 )األصل

Mixing  خلط أو مزج 

عملية فتح عبوات المبيدات ووزن كميات معينة (

  .االستعمال ونقل هذه المواد إلى داخل معدات

كل ذلك حسب التعليمات المتواجدة في بطاقات 

  )بيانات المبيدات

Mochlonyx cinctipes (Coquillett) – 
Phantom midge –  
Chaoboridae – 

 الهاموش الخفي

Mode of action 
 
 
 
 

  طريقة الفعل أو التأثير 

طريقة حدوث الضرر التي يتفاعـل بهـا المبيـد مـع (

  )اآلفة بهدف القضاء عليها
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Model نموذج   

فـــــى محاكـــــاة باتســـــيان، كـــــائن كريـــــه طعـــــم الـــــذي (

  )يحاكيه اآلخرون

Modification of the len تحورات األرجل  

Modifications  تحورات  

  )كما في أجزاء الفم أو األرجل أو األجنحة(

Mogoplistinae – 
Scaly crickets – Gryllidae –  
Orthoptera 

  –تحت فصيلة موجوبليستيني 

 -فصـــيلة  –صراصـــير األشـــجار عديمـــة األجنحـــة 

  رتبة

Molanna uniophila (Vorheis) – 
Molannidae 

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

  فصيلة 

Molannidae – 
Sand base caddisflies – 
Trichoptera 

  –موالنيدي  فصيلة

 رتبة -كاديس القاع الرملي شعرية األجنحة 

Molar area سطح طاحن 

Molar lobe, mola الجزء القاعدي من الفك العلوي  

  )عادة كسطح طاحن يتحور(

Mole  ُخلد 

Mole cricket –  
Gryllotalpa african Palisot de 
Beauvois; G. gryllotalpa (L.) – 
Gryllotalpidae 

 الحالوش، المالوش، كلب البحر

Mollusca – 
Mollusks: Clams, snails, octopi 
 

  –شعبة الرخويات 

المحــــــار، القواقــــــع، : الحيوانــــــات البحريــــــة الرخويــــــة

 األخطبوطات
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Molluscicide  مبيد الحلزونات  

  )لزونات والبزاقاتدم لمكافحة الحمبيد يستخ(

Molt, molting = ecdysis, molt event  انسالخ  

ــدها القــديم وتكــوين ( عمليــة تخلــص الحشــرة مــن جل

جلـــد جديـــد، وأثنـــاء عمليـــة االنســـالخ تصـــبح غـــدد 

غيــر مهمــة  prothoracic glandالصــدر األول 

  )إلتمام مراحلها المختلفة

Molt/intermolt cycle نسالخما بين اال /دورة االنسالخ  

التـــي تتكـــرر مـــن فتـــرة إلـــى فتـــرة، النمـــو عمليـــات (

، والتي تبدأ بإفراز سائل االنسالخ من خاليا البشـرة

ســـالخ بنمـــو الحيـــوان إلـــى حجـــم وتســـمح عمليـــة اإلن

 ) أكبر

Molting fluid سائل االنسالخ 

Molting gland غدة االنسالخ 

Molting hormone ecdysone هرمون االنسالخ 

Molting suture درز االنسالخ 

Momphid moths  فراشات المومفيد  

 )    Momphidaeأنظر(

Momphidae  
(Lavernidae; Cosmopterigidae in  
part) – Momphid moths – 
Gelechioidea – Lepidoptera 

  مومفيدي  فصيلة

  –) الفيرنيدي، جزء من كوزموبتيريجيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –فراشات المومفيد 

Monarch butterfly – 
Danaus plexippus (L.) –  
Danaidae 

 أبو الدقيق الملكي
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Monellia caryella (Fitch) – 
Blackmargined aphid, blackmargined 
pecan aphid –  
Aphididae 

 األمريكي ذو الحواف السوداء" الجوز"َمّن البّقان 

Monelliopsis pecanis Bissell – 
Yellow pecan aphid –  
Aphididae 

 األمريكي األصفر" الجوز"َمّن البّقان 

Moniliform  عقدي، قالدي  

يتركــب مــن عقــل ســبحية الشــكل، مثــل شــكل قــرن (

 ) استشعار في الحشرات

Monitoring  مراقبة  

كافة نشـاطات ونمـو , باهتمام وبدقة, عملية مراقبة(

زمنيــة وذلــك باســتخدام  وتطــور اآلفــات ضــمن فتــرة

  )نةطرائق معي

Monkey grasshoppers  النطاطات القردية  

 )    Eumastacidaeأنظر(

Monkeypod  – 
Xystrocera globosa (Olivier) – 
Cerambycidae 

 حفار ساق الّلبخ

Monkeypod moth – 
Polydesma umbricola Boisduval – 
Noctuidae 

 براعم الفول السوداني" فراشة"دودة 

Monocesta coryli (Say) – 
Larger elm leaf   beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الدردار الكبيرة

Monochamus marmorator Kirby – 
Balsam fir sawyer – Cerambycidae 

 طويلة القرونالتَّنُّوب  شجرناخرة 

Monochamus mutator LeConte – 
Spotted pine sawyer – Cerambycidae 

 المنقطة طويلة القرون ناخرة أخشاب الصنوبر
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Monochamus notatus (Drury) – 
Northeastern sawyer –  
Cerambycidae 

 ناخرة األخشاب طويلة القرون الشمال غربية

Monochamus scutellatus (Say) – 
Whitespotted sawyer –  
Cerambycidae 

 ناخرة أخشاب طويلة القرون ذو البقع البيضاء

Monochamus scutellatus 
oregonensis (LeConte) – 
Oregon fir sawyer –  
Cerambycidae 

  طويلة القرون األوريغونيةشجر التَّنُّوب ناخرة 

 )متعلقة بوالية أوريغون األمريكية(

Monochamus titillator (F.) – 
Southern pine sawyer – 
Cerambycidae 

 ناخرة أخشاب الصنوبر طويلة القرون الجنوبية

Monochroa fragariae (Busck) – 
Strawberry crownminer –  
Gelechiidae 

 "الفراولة"قمم الفريز " فراشة"حفار 

Monoclonal antibodies أجسام مضادة وحيدة النسيلة  

Monocondylic ذو النتوء الواحد أحادية التمفصل  

، مثـــل اتصـــال مفصـــلي فـــي نقطـــة تمفصـــل واحـــدة(

  )أساتصال قرن االستشعار بالر 

Monocondylytic articulation  الواحد ءتمفصل ذو النتو 

Monocot  أحادي الفلقة  

إحـــدى المجموعـــات النباتيـــة التـــي تحتـــوي حبوبهـــا (

ــــى فلقــــة واحــــدة ألعشــــاب بأنهــــا مــــن وتعــــرف ا. عل

  )أحاديات الفلقة

Monoculture زراعة المحصول الواحد، زراعة موحدة  

Monoecius خنثى، مزدوج الجنس 
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Monoembryonic وحيد الجنين 

Monolayer وحيدة الطبقة  

طبقـــــة مـــــن الخاليـــــا ســـــمكها خليـــــة واحـــــدة، وفـــــي (

مزرعة األنسجة تنمـو أنـواع عديـدة مـن الخاليـا فـي 

 )طبقة واحدة

Monolectic وحيدة الهدف 

Monomere وحيد الجزيئات  

وحـــــدات صـــــغيرة متشـــــابهة متكـــــررة تكـــــون مركبـــــًا (

 )مضاف األصل أو بوليمر

Monommatid beetles خنافس المونوملتيد   

 )    Monommatidaeأنظر(

Monommatidae  
(Monommidae) –  
Monommatid beetles – 
Tenebrionoidea – 
 Coleoptera 

  مونوماتيدي  فصيلة

  –خنافس المونوملتيد  –) مونوميدي(

   –فوق فصيلة 

 رتبة 

Monommid beetles خنافس المونوميد   

 )   Monommidaeأنظر (

Monommidae 
(see Monommatidae)  

   مونوميدي فصيلة

  ) مونوماتيديأنظر (

Monomorium minimum (Buckley) – 
Little black ant –  
Formicidae 

 النمل األسود الصغير

Monomorium pharaonis (L.) – 
Pharaoh ant, house red ant – 
Formicidae 

 المنزلية الحمراءالنملة ة، الفرعونية النمل
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Mononychus vulpeculus (F.) – 
Iris weevil –  
Curculionidae 

 سوسة أيريس 

Monophadnoides geniculatus  
(Hartig) – 
Raspberry sawfly – Tenthredinidae 

 المنشاريتوت الُعلِّلْيق دبور 

Monophagous وحيد العائل 

Monophagous insect  حشرة وحيدة العائل  

حشرة متخصصـة فـي التغذيـة علـى نـوع واحـد مـن (

الغـــذاء، ويعتبـــر تخصصـــها عاليـــًا وال توجـــد إال إذا 

وجــــد عائلهــــا مثــــل حشــــرة دوبــــاس النخيــــل وسوســــة 

  )جوز القطن

Monophagous parasitism  التطفل الوحيد العائل  

وفيه تنحصر مهاجمة الطفيل تجـاه نـوع واحـد مـن (

  )العوائل

Monophagous predator  مفترس وحيد الغذاء  

  )مفترس يتغذى بنوع واحد من الفريسة(

Monophlebidae  
(Margarodidae) – 
Giant coccids and ground pearls – 
Coccoidea –  
Homoptera – Hemiptera 

   مونوفليبيدي فصيلة

ــــــــدي( الحشــــــــرات القشــــــــرية المــــــــاردة  –) مارجارودي

  –وآللىء األرض 

 ة رتب –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Monophyletic نشأ من مظهر سلفي واحد  

Monopolar وحيدة القطب  

  )خلية عصبية وحيدة القطب(

Monoponidae فصيلة قمل الطيور 
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Monopsyllus – 
Fleas of rodents –  
Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس مونوبسيللوس 

   –براغيث القوارض 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Monosteira lobulifera Reut. –  
Pear lace bug –  
Tingidae 

 نمر األجاص

Monosteira unicostata (Muls. & 
Rey) – 
Poplar lace bug –  
Tingidae 

 نمر الحور، بق أوراق الحور، بق اللوز

Monotomidae  
(Rhizophagidae in part) – 
Small bark beetles –  
Cucujoidea – 
Coleoptera 

   وميديمونوت فصيلة

ـــــــــف  –) جـــــــــزء مـــــــــن رايزوفاجيـــــــــدي( ـــــــــافس القل خن

  –المفلطحة الصغيرة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Monotrophic وحيدة الغذاء 

Monotrysia   
(Frenata or Heteroneura in part) – 
Lepidoptera 

   تحت رتبة حشرات المونوتريسيا

 تبة ر  –) جزء من فريناتا أو هيتيرونيورا(

Monotypic species  ع وحيد النمطنو  

 رالنــوع الــذي ال يضــم نويعــات أو تحــت نــوع، أنظــ(

Polytypic species( 

Monoxenous parasitism  التطفل الوحيد المسكن  

وفيــه تــرتبط دورة حيــاة الطفيــل بعائــل واحــد يتخــذه (

  )كمسكن له

Monterey pine cone beetle – 
Conophthorus radiatae Hopkins – 
Scolytidae 

 وز الصنوبر مونتيريخنفساء ك
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Monterey pine weevil – 
Pissodes radiatae Hopkins – 
Curculionidae 

 سوسة صنوبر مونتيري 

Monthly pesticide use report  التقرير الشهري الستخدام المبيد  

إقـــــرار حالـــــة يجـــــب تعبئتـــــه وتقديمـــــه إلـــــى مكتـــــب (

المفـــوض الزراعـــي قبـــل اليـــوم العاشـــر مـــن الشـــهر 

المبيـد علـى اسـتعمال ع أي شهر تم خالله الذي يتب

  )محصول زراعي

Mordellidae – 
Tumbling flower beetles – 
Melooidea –  
Coleoptera 

  –مورديلليدي  فصيلة

فــــــوق  –خنــــــافس الزهــــــور الدحراجــــــة أو البهلوانيــــــة 

 رتبة  – فصيلة

Mordvilkoia vagabunda (Walsh) – 
Poplar vagabond aphid –  
Aphididae 

 الشائعالَحْور َمّن 

Mormon cricket – 
Anabrus simplex Haldeman – 
Tettigoniidae 

  مورمون لحقلاصرصور 

Morningglory leafminer – 
Bedellia somnulentella (Zeller) – 
Lyonetiidae 

 أوراق نجمة الصباح"  حفار"صانع أنفاق 

Moroccan locust – 
Dociostaurus maroccanus (Thunb.) – 
Acrididae 

 الجراد المراكشي

Morph شكل  

  )هيئة أو تركيب معين لكائن حي(

Morphogenesis  الشكليتكوين العملية 

Morphogenetic hormones هرمونات تركيبية 
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Morphological adaptation مالئمة مورفولوجية  

ـــبعض أنـــواع مـــن الحشـــرات ( ـــاء الجســـم ل ميـــزات بن

 سريع والفعال، مثلتساعدها على الطيران ال

بعض ثنائيات األجنحة التـي تتميـز بقصـر جسـمها  

  )وشكلها اإلنسيابي وقصر قرون االستشعار

Morphological characters صفات شكلية  

صفات خاصة بدراسـة الشـكل الخـارجي أو الجـدر (

الخارجيـــة للكـــائن، وتشـــتمل علـــى دراســـة الصـــفات 

التـي يعتمـد الشكلية لألجهزة أو األعضاء الداخلية و 

  )عليها في تمييز المراتب العليا

Morphology علم الشكل، علم التركيب أو التكوين العام  

Morphometric and weight changes التغير في الوزن وأبعاد الجسم  

ق دراسة معدالت النمو قيـاس الزيـادة فـي ائمن طر (

الــــوزن أو فــــي طــــول جســــم الحشــــرة، حيــــث تعتبــــر 

ي وزن الجســم أو طــول الجســم أو الزيــادة اليوميــة فــ

أحـــد أعضـــائه مؤشـــرات لمعـــدل النمـــو فـــي المرحلـــة 

  )تحت الدراسة

Morrill lace bug – 
Corythucha morrilli Osborn &  
Drake –  
Tingidae 

 بقة موريل المزركشة، نمر موريل

Mortality الوفيات، الموت  

 )موت األفراد في المجتمع(

Mortality rate ياتمعدل الوف  

عـــدد األفـــراد التـــي تمـــوت فـــي المجتمـــع فـــي وقـــت (

 )محدد
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Morula جسم توتي 

Mosaic تبقع 

Mosquito-borne alphaviruses ألفافيروسات منقولة بالبعوض  

Mosquitp vectors of bancroftian 
and brugian filariasis 

ـــــانكروفتي  ـــــا الب ـــــداء الفيالري ـــــل ل البعـــــوض الناق

  والبروجي

ــــــــاع ال( ــــــــة البعوضــــــــة مــــــــن األن  Culexناقل
quinquefasciatus, Anopheles letifer [= 
A. whartoni], Aedes spp., Mansonia 

spp.(  

Moss animals – 
Bryozoa  

   – الحزازيات أو الحيوانات الحزازية

 شعبة 

Mossy حزازي 

Mossyrose gall wasp – 
Diplolepis rosae (L.) –  
Cynipidae 

 دبور تدرن الورد

Moth فراشة  

: وتســمى أيضــًا عثــة، وجمعهــا.  فراشــات: جمعهــا(

  )عث

Moth and sand flies ذباب الفراش أو العث وذباب الرمل   

 )Psychodidaeأنظر (

Motion متحرك 

Motor fibers الياف محركة 
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Motor nerve cell, motor or efferent 
neuron 

  أو صادرة خلية عصبية حركية

علــى ســطح العقــدة العصــبية  أحاديــة القطــب، تقــع(

مــن الــداخل، وتقــوم بحمــل الســياالت العصــبية إلــى 

 )األعضاء المتأثرة

Mottled tortoise beetle – 
Deloyala guttata (Olivier) – 
Chrysomelidae 

 "ذو النقط الملونة"الخنفساء السلحفائية الُمرقََّشة 

Mountain leafhopper – 
Colladonus montanus (Van Duzee) – 
Cicadellidae 

 نطاط الجبال

Mountain midges هاموش الجبال   

 )    Deuterophlebiidaeأنظر(

Mountain pine beetle – 
Dendroctonus ponderosae Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء صنوبر الجبال

Mountain pine coneworm – 
Dioryctria yatesi Mutuura &  
Munroe – Pyralidae 

 كوز صنوبر الجبال" دودة"اشة فر 

Mountain-ash sawfly – 
Pristiphora geniculata (Hartig) – 
Tenthredinidae 

 دبور شجر الدردار الجبلي المنشاري

Mouse flea – 
Leptopsylla segnis (Schpnherr) – 
Leptopsyllinae –  
Leptopsyllidae 

  برغوث الفأر
 

Mouse fleas  براغيث الفئران  

 و Leptopsyllinaeأنظر (
Amphipsyllinae  

 )   Peromyscopsyllaو 
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Mouth  فم  

الفتحة األمامية للمعي األمامي، مكانها األول فـي (

الجــار البطنــي للــرأس، وتنســحب داخــل الــرأس فــي 

الحشــــــرات الماصــــــة حيــــــث يتحــــــول الفــــــراغ الفمــــــي 

 )المامي إلى مضخة ماصة

Mouthooks  لفكوك العلويـــة الـــذي التركيـــب الثـــانوي الشـــبيه بـــا

  يوجد على جانبي الدهليز

ذات الجنــــــــــــاحين الحشــــــــــــرات فــــــــــــي كمــــــــــــا فــــــــــــي (

  )السيكلورهافية

Mouthparts أجزاء الفم  

تتكــون مــن الشــفة العليــا والشــفة الســفلى وزوج مــن (

الفكــوك العليــا والفكــوك الســفلى أو المســاعدة، وهــي 

عرضــــة للتحــــور نظــــرًا الرتباطهــــا الوثيــــق بطبيعــــة 

 )قة تغذيتهاالحشرة وطري

Movable متحرك 

Movable hook خطاف متحرك 

Movable lever رافعة متحركة  

Movable lips شفتان متحركتان  

تحــرس الشــفتان الفتحــة التنفســية للصــدر األمــامي (

metathoracic spiracle كمــــا فــــي فصــــيلة ،

  )الجراد والنطاط

Movable wall يةك متحرك لدهليز الفتحات التنفسجدار سمي  

Movement  حركة  

  )حركة جسم أو رجل أو جناح(
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Movement perception تمييز الحركة  

MSDS صفحة معلومات أمان المادة   

  )Material safety data sheetنظر إلى أ(

Mucocutaneous leishmaniasis الجلدي-داء الليشمانيات المخاطي  

  )Cutaneous leishmaniasisأنظر (

Mulberry whitefly – 
Tetraleurodes mori (Quaintance) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة التوت البيضاء

Mullein thrips – 
Haplothrips verbasci (Osborn) – 
Phlaeothripidae 

 تربس مولين

Muller’s organ عضو مولر  

مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الوحـــــــــــدات الحســـــــــــية العديـــــــــــدة (

scolophores  ًعلــى الســطح  والتــي تشــكل انتفاخــا

، أنظـــــــــــــر تعريـــــــــــــف لغشـــــــــــــاء الطبلـــــــــــــة الـــــــــــــداخلي

scolophores   وtympanum ( 

Mullerian mimicry أو مالوريانية محاكاة ُملريان  

 Fritzمســــــماة باســــــم   mimicryمحاكــــــاة (

Muller  )1872(  ــــــر مــــــن ــــــين أو أكث وتضــــــم إثن

  )أنواع الحشرات غير المستساغة والمحذرة

Multicellular عديد الخاليا 

Multimammate األثداء متعدد  

Multinucleate cells خاليا متعددة األنوية  
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Multiparasitism  المتعدد"تعدد التطفل أو التطفل المتضاعف"  

الحالــة التــي يصــاب فيهــا العائــل بنــوعين أو أكثــر (

من الطفيليات، بحيث يرتبط ذلـك بوضـع بيضـة أو 

 )أكثر بواسطة كل نوع طفيلي

Multiple parasitism تعدد التطفل   

 )Multiparasitismأنظر (

Multipolar خاليا متعددة االقطاب 

Multi-segmented عديد القطع أو الحلقات 

Multi-terminal innervation التجهيز العصبي متعدد النهايات 

Multi-vesicular bodies األجسام عديدة الحويصالت  

أجســـــام فـــــي خاليـــــا حيوانيـــــة كثيـــــرة تحتـــــوي علـــــى (

علـــى أنزيمـــات محللـــة لهضـــم حويصـــالت صـــغيرة و 

المـــواد التـــي تـــدخل للخليـــة بواســـطة عمليـــة البلعمـــة 

pinocytosisـــــــد ي ـــــــي تكـــــــوين هـــــــذه ســـــــ، وق اهم ف

  )الحويصالت جهاز جولجي

Multi-voltine متعدد األجيال  

  )كائن له أكثر من جيل في العام(

Multi-voltine insect حشرة متعددة األجيال  

توجـــد .  العـــامحشـــرات لهـــا أكثـــر مـــن جيلـــين فـــي (

  )عادة في المناطق الدافئة

Murgantia histrionics (Hahn.) – 
Harlequin bug –  
Pentatomidae 

  يكوينلبقة هار 

Murine toxin سم فأري  
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Murine typhus – 
Rickettsia typhi (= R. mooseri) 

  تيفوس فأري

مرض منزلي مرتبط بالفئران المتعايشـة مثـل الفـأر (

والفــأر المنزلــي  Rattus norvegicusالنرويجــي 

Rattus rattus  وبراغيثهمـــاLeptopsylla 

segnis  وXenopsylla cheopis  فــــي بيئــــة

 R. typhiوبمجـــرد أن تصـــبح .  حضـــرية وريفيـــة

مقيمة في العشـائر البشـرية ويصـبح باإلمكـان نقلهـا 

 Pulex irritansبواســـــطة برغـــــوث اإلنســـــان 

 Pediculus humanusوتكتســبها قملــة الجســم 

وتصبح وبائية، ولكن يبـدو أن هـذا ال يحـدث، ففـي 

الخاليا وتسبب موت  R. typhiقملة الجسم تدخل 

  )القملة

Murmid beetles  خنافس الميرميد  

 )    Murmidiidaeأنظر(

Murmidiidae  
(Cerylonidae) –  
Murmid beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  ميرميدي  فصيلة

   –) سيريلونيدي(

   –خنافس الميرميد 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Murray valley encephalitis (MVE)  التهاب دماغ وادي موراي  

 –تابعـــــــة لفصـــــــيلة األربوفيروســـــــات فالفيفيريـــــــدي (

 Culexالناقـــــــــل للمـــــــــرض هـــــــــو بعوضـــــــــة 

annulirostris  الــــذي يتكــــاثر فــــي مواقــــع مؤقتــــة

  )تتكون نتيجة لهطول األمطار أو الفيضان

Musca autumnalis DeGeer – 
Face fly –  
Muscidae 

  ذبابة الوجه

ــــــى إفــــــرازات الثــــــديات وتهــــــاجم رؤوس ( تتغــــــذى عل

  )األبقار
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Musca crassirostris (= 
Philaematomyia insignis) – 
Indian sheep fly –  
Muscidae 

  األغنام الهنديةذبابة 

ــــــى إفــــــرازات الثــــــديات وتهــــــاجم رؤوس ( تتغــــــذى عل

  )األبقار

Musca domestica L. – 
House fly –  
Muscidae 

 الشائعة الذبابة المنزلية

Musca domestica vicina Macquart – 
Oriental house fly –  
Muscidae 

 الذبابة المنزلية الشرقية

Musca sorbeus Wied., M. vicina 
Maeq., Stomoxys calcitrans (L.) –  
Stable fly –  
Muscidae 

  الواخزة ذبابة اإلسطبالت

 )أنواع عديدة(

Muscid flies: house fly, face fly,  
horn fly, stable fly, tsetse flies,  
and others 

ــي، ذبــاب الوجــه، : ذبــاب الميوســيد ــذباب المنزل ال

ذبــــاب القــــرون، ذبــــاب االســــطبل، ذبــــاب التســــي 

   تسي، وغيرها

 )    Muscidaeأنظر(

Muscidae  
(Including Glossinidae and  
Fanniidae) – Muscid flies: house fly, 
face fly, horn fly, stable fly – 
Muscoidea –  
Diptera 

  ميوسيدي  فصيلة

ـــــــــــدي( ـــــــــــاب  –) تتضـــــــــــمن جلوســـــــــــينييدي، فانيي ذب

الــــذباب المنزلــــي، ذبــــاب الوجــــه، ذبــــاب : الميوســــيد

 رتبة  – فوق فصيلة – القرون، ذباب االسطبل

Muscidifurax raptor– 
Pteromalidae 
 

ـــى عـــذارى  ـــة عل حشـــرة غشـــائية األجنحـــة متطفل

 Musca domesticaالمنزليةالذبابة 

Muscina stabulans (Fallén) – 
False stable fly –  
Muscidae 

 ذبابة األسطبل المزيفة

Muscle عضلة 
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Muscle arrangement (Myology) الترتيب العضلي  

ـــــــــل الجســـــــــم ( ـــــــــب تعقي ـــــــــع نظـــــــــام الترتي ـــــــــث يتب حي

segmentation(  

Muscle fibre ليفة عضلية  

Muscle membrane غشاء عضيلي  

Muscle tonus توتر عضلي  

Muscles of the appendages عضالت الزوائد 

Muscoid flies الذباب ذات الدرز الجبهي   

 ) Schizophoraأنظر(

Muscoidiform شكل يرقة طفيلية 

Muscular diaphragm حاجزعضلي  

Muscular system جهاز عضلي  

جهاز مسـؤول عـن حركـة الجسـم وزوائـده وأجهزتـه (

  )الداخلية

Musidoridae  
(Lonchopteridae) –  
Spear-winged flies –  
Lonchopteroidea – Cyclorrhapha – 
Diptera 

   فصيلة موسيدوريدي

   –) لونكوبتيريدي(

  –الذباب رمحي الجناح 

 رتبة  –تحت رتبة  –فوق فصيلة 

Mutagenic  مسبب طفري  

يــــة بإمكانهــــا أن تســــبب تشــــوهات فــــي ئايمــــادة كيم(

  )الكائنات الحية
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Mutant  ًمتحول وراثيا  

كائن حي له صـفات مختلفـة عـن بقيـة أفـراد نوعـه (

  )نتيجة تعرضه لطفرة وراثية

Mutation طفرة  

تغير في التركيـب الـوراثي لكـائن حـي نتيجـة تغيـر (

، وتعتبـــــــر األداة ، كيميـــــــائي فـــــــي المـــــــادة الوراثيـــــــة

  )الرئيسية للتكيف البيئي

Mutillidae –  
Velvet ants – Scolioidea – 
Hymenoptera 

  –موتيليدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –النمل القطيفي 

Mutualism منفعة متبادلة، تكافل  

العالقــــة القائمــــة بــــين كــــائنين أو أكثــــر ذات فائــــدة (

  )لكل األطراف المشتركة فيها

Mutualism تبادل المنفعة  

تبادل عالقة بين نوعين من الكائنات الحية تـؤدي (

  )إلى منفعة كالهما

Mutualistic relations عالقات تبادل المنفعة 

Mututinal insect  ًحشرة نشطة صباحا 

MVE (Murray valley encephalitis) التهاب دماغ وادي موراي   

 )Murray valley encephalitisأنظر (

Mycelium  الُغَصْينات  

الجزء الخضري من الفطر ويتألف مـن العديـد مـن (

حبائـــــك أو خيـــــوط [خيـــــوط رفيعـــــة تســـــمى بالهايفـــــا 

  )Myceliaالجمع ( ]فطرية



 

784

Mycetaspis personata (Comstock) 
(Chrysomphalus personata  
Comstock) – 
Personata scale insect – Diaspididae 

  ناتاالحشرة القشرية البرسو 

Mycetocytes خاليا تحتوي على أحياء دقيقة 

Mycetome توم، مخ كاذبيمايس  

عضو خلوي خاص يأوي فيـه كثيـر مـن الحشـرات (

كائنــــات حيــــة بالمعايشــــة، مثــــل بكتريــــا وفطريــــات، 

  )لتصنع لها بعض المواد الضرورية

Mycetophagidae – 
Hairy fungus beetles – Cucujoidea – 
Coleoptera 

  –مايستوفاجيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –خنافس الفطر ذات الشعر 

Mycetophagus quadriguttatus P. 
Moller – 
Spotted hairy fungus beetle – 
Mycetophagidae 

 خنفساء الفطر الشعرية المنقطة

Mycetophilidae  
(Fungivoridae in part) –  
Fungus gnats – Mycetophiloidea – 
Diptera 

   مايسيتوفيليدي فصيلة

فــوق  –هــاموش الفطــر  –) جــزء مــن فانجيفوريــدي(

 رتبة  – فصيلة

Mycetophiloidea – 
Nematocera –  
Diptera 

  –ذباب المايسيتوفيلويديا  فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Mycoplasma  ميكوبالزما  

كــائن حــي دقيــق يقــدر حجمــه مــا بــين الفيروســات (

  )في النباتات اً ن يسبب أمراضوالبكتيريا وبإمكانه أ

Mycteridae 
(Including Cononotidae and 
Hemipeplidae) – Mycterid beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  ميكتيريدي  فصيلة

  –) تتضمن كونوتيدي، هيميبيبليدي(

 رتبة  –فوق فصيلة  –خنافس الميكتيريد 
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Mydaidae  
(Mydidae, Mydasidae) –  
Mydas flies – 
Asiloidea –  
Diptera 

   ميدايدي فصيلة

   –ذباب مايداس  –) يديدي، ميداسيديام(

   – فوق فصيلة

 رتبة 

Mydas clavastus Drury – 
Mydas fly –  
Mydaidae 

 ذبابة مايداس

Mydas flies  ذباب مايداس  

 وMydasidae و  Mydaidaeأنظــــر(

Mydidae   ( 

Mydas fly – 
Mydas clavastus Drury –  
Mydaidae 

 ذبابة مايداس

Mydasidae – 
Diptera 

   مايداسيدي فصيلة

 )Mydaidaeأنظر (

Mydidae – 
Diptera 

  مايديدي  فصيلة

  )Mydaidaeأنظر (
 

Myiasis  تدويد أو نغف  

حالة غزو أعضاء حيوان أو إنسان بيرقـات ذبـاب (

والتـــي تتغـــذى لفتـــرة باألنســـجة الحيـــة أو الميتـــة أو 

  )المتحللة

Myiasis-producing Diptera الحشرات زوجية األجنحة المولدة للدود  

  )يرقات تتغذى على األنسجة أو الدم(

Myiopardalis pardalina (Bigot.) – 
Baluchistan melon fly, melon fly – 
Tephritidae (= Trypetidae) 

، ذبابــة بطــيخ "الشــمام أو الجــبس"ذبابــة البطــيخ 

 بلوشيستان
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Mylabridae  
(Bruchidae in part) – 
Bean and peas beetles – 
Chrysomeloidea –  
Coleoptera 

   فصيلة ميالبريدي

   –) جزء من براكيدي(

   –خنافس الفاصولياء والبسلة 

  رتبة  –فوق فصيلة 

Mymaridae –  
Fairyflies – Chalcidoidea  – 
Hymenoptera 

  –ميماردي  فصيلة

 رتبة  –لة فوق فصي –ذباب الجيني 

Mymariform of larvae 
 
 
 
 
 

النمــوذج المعيــاري ليرقــات الطــور األول لحشــرات 

  غشائية األجنحة

الحلقة  جسم مغزلي، لحلقات الجسم أشواك، وتمتد(

  –األخيرة على هيئة عضو ذنبي الشكل 

 )داخلي التطفل

Myndus crudus van Duzee – 
American palm cixiid –  
Cixiidae 

 النخيل األمريكيقافزات 

Myocin  في العضالت) سميكة(خيوط الميوسين 

Myodochid or seed bugs  بق المايودوجيد أو بق البذور  

 )     Myodochidaeأنظر(

Myodochidae  
(Lygaeidae) –   
Myodochid or seed bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

   ميودوكيدي فصيلة

   –) ليجيدي(

  –مجموعة  –المايودوجيد أو بق البذور  بق

 رتبة  –تحت رتبة 

Myodopsylla – 
Bat fleas – 
Ischnopsyllidae  

  –جنس ميودوبسيلال 

 فصيلة  –براغيث الخفاش أو الوطواط 

Myodopsylla insignis  
(Rhothschild) – 
Bat flea – Ischnopsyllidae  

  برغوث الخفاش أو الوطواط
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Myofibril (Fibrilla)  
(pl. Fibrillae)   

 لييفة أو خلية عضلية

Myofilamonts خيوط عضلية 

Myogenic  ًنبض القلب عضليا 

Myology (Muscle arrangement) ترتيب عضلي  

ـــــــــل الجســـــــــم ( ـــــــــب تعقي ـــــــــع نظـــــــــام الترتي ـــــــــث يتب حي

segmentation(  

Myopsocid booklice قمل الكتب ميوبسوكيد   

 )    Myopsocidaeأنظر (

Myopsocidae  
(Psocidae) – Myopsocid booklice– 
Eupsocida –  
Psocoptera 

  فصيلة ميوبسوكيدي 

   –قمل الكتب ميوبسوكيد  –) بسوكيدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Myosin بروتين عضلي 

Myriapoda – 
Myriapods – Uniramia –  
Arthropoda  

  –فوق طائفة ميريابودا 

 -شــــــعبة  تحــــــت –األرجــــــل  "عديــــــدات" متعــــــددات

 شعبة 

Myrmecinae – 
Antlike weevils –  
Curculionidae 

  –تحت فصيلة ميرميسيني 

  فصيلة –السوس شبيه النمل 

Myrmecophila pergandei Bruner – 
Ant-loving cricket – 
Myrmecophilinae –  
Gryllidae  

  الصرصور المحب للنمل

Myrmecophile كائن حي يعيش مع النمل  

  ) ا كمفترس أو معاشريعيش إم(
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Myrmecophilinae – 
Ant-loving crickets – 
Gryllidae –  
Orthoptera 

  –تحت فصيلة ميرميكوفيليني 

   –فصيلة  – صراصير المحبة للنملال

  رتبة

Myrmeleontidae – 
Antlions – Myrmeleontoidea – 
Neuroptera 

  –ميرميليونتيدي  فصيلة

 بة رت -فوق فصيلة  –أسود النمل 

Myrmeleontoidea – 
Neuroptera 

   – أسود النمل ميرميليونتويديا فصيلةفوق 

 رتبة 

Myssonini – 
Nyssoninae – Sphecidae  

 يسونيني  مقبيلة الزنابير 

Myxophaga – 
Coleoptera 

  –تحت رتبة ميكسوفاجا 

  رتبة 

Myzocallis coryli (Goetze) – 
Filbert aphid –  
Aphididae 

  البندقَمّن 

Myzus ascalonicus Doncaster – 
Shallot aphid –  
Aphididae 

 "الرصيف"شالوت َمّن 

Myzus cerasi (F.)   – 
Black cherry aphid –  
Aphididae 

  َمّن الكرز األسود

Myzus ligustri (Mosley) – 
Privet aphid –  
Aphididae 

 َمّن الّليُغسُطُروم

Myzus nicotianae Blackman – 
Tobacco aphid –  
Aphididae 

 َمّن التبغ

Myzus omatus Laing – 
Ornate aphid –  
Aphididae 

 َمّن أورنيت
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Myzus persicae (Sulzer) – 
Green peach aphid –  
Aphididae 

 األخضر" الخوخ"الدراق  َمنّ 

Myzus rosatum – 
Chrysanthemum aphid –  
Aphididae 

  َمّن األقحوان

Myzus solani (Kaltenbach) – 
Eggplant aphid –  
Aphididae 

 َمّن الباذنجان
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N 
Nabidae – 
Damsel bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

  –نابيدي  فصيلة

   –مجموعة  –البق الرقيق ذو الخصر 

 رتبة  –تحت رتبة 

Nabis alternatus Parshley – 
Western damsel bug – Nabidae 

  البقة الصغيرة الغربية

Nabis americoferus Carayon – 
Common damsel bug – Nabidae 

 البقة الصغيرة الشائعة

Nabis blackburni White – 
Blackburn damsel bug – Nabidae 

 ء البرَّاقةالبقة الصغيرة السودا

Nabis capsiformis Germar – 
Pale damsel bug – Nabidae 

 البقة الباهتة الصغيرة

Naeogaeidae  
(Hebridae; rare families) – 
Velvet water bugs –  
Amphibicorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

   فصيلة نايوجيدي

  –بق الماء القطيفي  – )هيبريدي، فصيلة نادرة(

 رتبة  –تحت رتبة  –عة مجمو 

Nagana ناجانا  

يطلق هذا االسم الشائع على أمراض المثقبيات التـي (

ـــاب التســـي تســـي مـــن الجـــنس  ، Glossinaينقلهـــا ذب

ــــــو  اإلصــــــابة فــــــي  Zuluوتعنــــــي الكلمــــــة بلغــــــة الزول

والممرضات الرئيسـية هـي المثقبيـة .  الخيولو الماشية 

 T. congolenseوالكونغوليـة  T. bruceiالبروسـية 

، وتعتبــر إصــابة المثقبيــات فــي T. vivaxيطة شــوالن

أنظــــر  - الماشــــية األكثــــر اقتصــــادية بــــين الحيوانــــات

 ) Human trypanosomiasisأيضًا 
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Naiad  حورية مائية  

طــور غيـــر يــافع مـــائي ويتـــنفش بالخياشــيم، كمـــا فـــي (

  )الحشرات ناقصة التحول

Nanomonas – 
Trypanozoma  
 

   نانوموناستحت جنس المثقبيات 

  ) Trypanozomaأنظر للجنس (

Nantucket pine tip moth – 
Rhyacionia frustrana (Comstock) – 
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر 

Narcissus bulb fly – 
Merodon equestris (F.) –  
Syrphidae 

 ذبابة النرجس الكبيرة

Narcotic  مخدر  

مســـببة حالـــة  طريقـــة تـــأثير أو فعـــل بعـــض المبيـــدات(

طويلة قد ال تشـفى منهـا الحشـرات ، مثل النوم، سكون

  )المستهدفة بالمكافحة

Narrow range oil   زيت بحدود ضيقة 

% 90إلى  10زيوت فواكه وخضار بدرجات تقطير (

 mm.hg 10،فهرنهايت 80إلى  60ودرجات حرارة 

 40إلى  412تقطير بدرجة حرارة من % 50و ،

سكون استخدام ذه الزيوت كوتستخدم ه. فهرنهايت

  )شتوي أو صيفي

Narrow-necked grain beetle – 
Anthicus floralis (L.) –  
Anthicidae 

 خنفساء الحبوب رفيعة الرقبة

Narrow-waisted bark beetles  خنافس القلف ضيقة الخصر  

  )Salpingidaeأنظر (
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Narrow-winged damselilies يقةالرعاشات ذات األجنحة الض   

 )    Coenagrionidaeأنظر(

Narrow-winged mantid – 
Tenodera augustipennis Saussure – 
Mantidae 

 فرس النبي ذو األجنحة الرفيعة 

Nasonovia lactucae (Linnaehus) – 
Sow thistle aphid –  
Aphididae 

  التفات َمّن 

 )عشب ذو عصارة لبنية: التفات(

Nasopharyngeal myiasis تدويد أنفي حلقي  

ـــــي ( ـــــد األذن ـــــي  auralويشـــــمل التدوي ، ocularوالعين

ويتضــــمن غــــزو فجــــوات الــــرأس فــــي األذن الخارجيــــة 

  )  واألنف والجيوب الملحقة

Nasute  جندي ذو خرطوم  

 )كما في النمل األبيض(

Nasute وذج من الجند نم  

  )في النمل األبيضكما في (

Nasute soldiers الجنود ذات البوز  

جنــوج النمــل األبــيض التــي تتميــز بامتــداد الــرأس إلــى (

األمـــام وبصـــغر حجـــم الفكـــوك، وهـــي تحمـــي الطائفـــة 

بفكوكها القوية أو إفرازها مادة لزجة طاردة من منطقة 

 )الجبهة

Nasutitermitidae – 
Termitoidea – Fontanella –  
Isoptera 

  –فصيلة النمل األبيض ناسوتيترميتيدي 

  رتبة  -حت رتبة ت -فوق فصيلة 

Nasutitermitinae – 
Nasute termites – Nasutitermitidae – 
Fontanella – 

  –تحت فصيلة ناسوتيترميتيني 

   –فصيلة  -لنمل الناسوت األبيض ا

  تحت رتبة 
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Nasutus  
(pl. Nasuti) 
 
 
 

  ذو البوز 

نـــوع مـــن عســـاكر النمـــل األبـــيض تطـــول فيـــه الـــرأس (

 )مكونة بوزاً 

Natality الوالدة  

الزيادة في عـدد األفـراد فـي وقـت معـين، حيـث ترجـع (

إلـــــى عـــــدد األفـــــراد الجـــــدد التـــــي أضـــــيفت أو تضـــــاف 

 )للمجموعة

Natality rate  الوالدة" نسبة"معدل  

عـــدد األفـــراد التـــي أضـــيفت إلـــى المجتمـــع فـــي وحـــدة (

زمنيــــة، وتســــاوي عــــدد الــــوالدات مقســــومًا علــــى وحــــدة 

 )الزمن

Native   محلي 

إلــى الحيوانــات أو النباتــات التــي تعتبــر محليــة تشــير (

  )أو طبيعية للمنطقة

Native elm bark beetle – 
Hyiurgopinus rufipes (Eichhoff) – 
Scolytidae 

 خنفساء قلف الدردار المحلية

Native habitat موطن أصلي 

Native holly leafminer – 
Phytomyza ilicicola Loew – 
Agromyzidae 

" اإلَبلكــــس"أوراق الَبهِشــــّية " حفــــار"أنفــــاق صــــانع 

  المحلية 

  )نبات ذو ورق صقيل شائك األطراف(

Natural balance توازن طبيعي 
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Natural control مكافحة طبيعية  

مجموعـــة مـــن العوامـــل الطبيعيـــة، فيزيائيـــة وحيويـــة، (

تـــؤثر فـــي تكـــاثر وتعـــداد اآلفـــات الحشـــرية دون تـــدخل 

األعـــــــداء الحيويـــــــة : لاإلنســـــــان، ومـــــــن هـــــــذه العوامـــــــ

والظروف الجويـة المحيطـة، والتنـافس بـين أفـراد النـوع 

الواحـــد واألنـــواع المختلفـــة، والغـــذاء مـــن حيـــث الكميـــة 

  )والنوعية

Natural enemy  العدو الحيوي الطبيعي  

ويشـــتمل هـــذا ، كـــائن حـــي يســـبب مـــوت مبكـــر لآلفـــة(

علــــــى المفترســــــات ومســــــببات األمــــــراض والطفيليــــــات 

  )لمنافسةوالكائنات ا

Natural selection انتخاب طبيعي  

األكثــــــر  عمليــــــة طبيعيــــــة تــــــؤدي إلــــــى بقــــــاء األفــــــراد(

ــًا،  ــًا صــالحية أو األكثــر تكيف وفنــاء األفــراد األقــل تكيف

تغييــــر مســــتمر للعشــــيرة لصــــالح ، أو للبيئــــة المحيطــــة

األفراد ذات المحتوى الجيني األكثر حيوية فـي بيئـات 

  )فراد الناتجةال يمكن فيها استيعاب كل األ

Nature of color طبيعة اللون  

ينــتج اللــون مــن الضــوء األبــيض عنــد الــتخلص مــن (

بعــض أطــوال الموجــات فيــه عــن طريــق االمتصــاص 

 )عادة، وباقي أطوال الموجات تنعكس أو تنفذ

Naucoridae 
(Including Aphelocheiridae) – 
Creeping waterbugs –  
Hydrocorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

    نوكوريدي  فصيلة

 –بـــــــق المـــــــاء المخيـــــــف  –) تتضـــــــمن أفيلوكيريـــــــدي(

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة 

Nauphoeta cinerea (Olivier) – 
Cinereous cockroach – Blaberidae 

 الرماديّ صرصور ال
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Nauplioid larvae  العمر اليرقي األول الذي يشبه يرقة النوبوليوس في

  القشريات

  )ا في الحشرات غشائية األجنحة المتطفلةكم(

Nautical borer – 
Xylotrechus nauticus (Mann.) – 
Cerambycidae 

 الحفار البحري

Naval orangemoth – 
Paramyelois transitella (Walker) – 
Phycitidae 

البرتقـــــال " دودة"فراشـــــة ، دودة البرتقـــــال أبـــــو ســـــرة

 البحرية 

Neacoryphus bicrucis (Say) – 
Whitecrossed seed bug –  
Lygaeidae 

 ذات الخطوط البيضاءبقة البذور 

Neala = jugum بروز أصبعي 

Nearctaphis bakeri (Cowen) – 
Clover aphid –  
Aphididae 

 َمّن البرسيم

Nearctopsylla – 
Fleas of insectivores –  
Corypsyllini – 
Hystrichopsyllidae  

  –بسيلال جنس نياركتو 

  فصيلة -قبيلة  – براغيث آكالت الحشرات

Necessary adaptation تكيف ضروري 

Neck = Cervix رقبة، عنق 

Necrobia rufipes (De Geer) – 
Redlegged ham beetle –  
Cleridae 

 ذو األرجل الحمراءفخذ الخنزير خنفساء 

Necrosis تحلل  

Necrosis  موت موضعي  

  )وعة خاليا يضمها نسيج حيموت موضعي لمجم(
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Nectariferous غتذى على الرحيقت  

Needleflies and rolled-winged 
stoneflies – 
Plecoptera 

   الذباب اإلبري أو ذباب األحجار ملتف األجنحة

 )   Leuctridaeأنظر (

Negative after potential طور سالب بعد الجهد 

Negative forecast تنبؤ سلبي  

ــ(  economicي أنــه بعــد تقــدير عتبــة التــدخل ويعن

threshold  وعتبـــــــــــة التحـــــــــــذيرwarning 

threshold ــــاك ــــدير مــــا إذا كــــان هن ــــه يمكــــن تق ، فإن

حاجــة للتــدخل أو اتخــاذ إجــراء مــا علــى األقــل خــالل 

 )فترة معينة من الوقت

Negative phototaxis سالب االستجابة للضوء  

Negligent application  مهمل استخدام  

ــــذي ال ( ــــالتطبيق وال تطبيــــق مهمــــل مــــن قبــــل القــــائم ب

وال يتبــــع تعليمــــات بطاقــــة االســــتخدام يعتنــــي بعمليــــة 

بيانـــات المبيـــد والـــذي ينـــتج عـــن ذلـــك ضـــررًا لإلنســـان 

  )والمناطق المحيطة به

Negro bugs البق األسود   

)   Thyreocoridaeو  Corimelaenidaeأنظر (

Neididae  
(Berytidae) –   
Stilt bugs –  Geocorizae –  
Heteroptera – Hemiptera 

  نيديدي  فصيلة

  البق المرتفع أو ذو األرجل  – )بيريتيدي(

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة  –الطويلة 

Neighborhood  التجاور  

ويــتم مــن خاللــه التــزاوج عــادة بــين األفــراد المتجــاورة (

 )حتى في المجموعات الحشرية الكبيرة
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Nektonic كتونيكني  

ــــاه ( ــــا مــــن مي ــــي الطبقــــات العلي كــــائن بحــــري يســــبح ف

  )المحيط، ويتميز بقوة تمكنه من السباحة ضد التيار

Nemapogon granella (L.) – 
European grain moth – Tineidae 

 فراشة الحبوب األوروبية

Nemathelminthes – 
Roundworms  

  –شعبة الخيطيات 

 الديدان األسطوانية

Nematicide  مبيد نيماتود–  

  )الديدان الخيطيةأو  مبيد يستعمل لمكافحة النيماتود(

Nematocampa limbata (Haworth) – 
Filament bearer – Geometridae 

 الدودة الخيطية القيَّاسة

Nematocera  
(Nemocera; Orthorrhapha in part)– 
Long-horned flies –  
Diptera 

   تحت رتبة نيماتوسيرا

الـذباب طويـل قـرون  -) سيرا، جزء من أورثورافـانيمو (

 – }جـــزء مـــن الـــذباب ذو الشـــق المســـتقيم{االستشـــعار 

 رتبة 

Nematocytes خاليا دودية  

 )plasmotocytesمن خاليا الدم االنتقالية (

Nematode  نيماتودا  

ديـــــدان متطاولـــــة غيـــــر مفصصـــــة وعـــــادة مـــــا تكـــــون (

طفالت ميكروســـكوبية وتعتبـــر بعـــض هـــذه الديـــدان مـــت

  )على النباتات أو الحيوانات

Nematus ribesii (Scopoli) – 
Imported currantworm – 
Tenthredinidae 

 دودة الزبيب المستوردة

Nematus ventralis Say – 
Willow sawfly – Tenthredinidae 

 المنشاري الصفصافدبور 
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Nemestrinidae  
(rare family) – Tangle-veined flies – 
Asiloidea –  
Diptera 

  نيميسترينيدي  فصيلة

   –الذباب معقد التعريق  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Nemobius fasciatus fasciatus 
(DeGeer)- 
Nemobius field cricket – 
Gryllinae – Gryllidae 

  صرصور الحقل نوموبياس 

Nemobius field cricket – 
Neobius fasciatus fasciatus 
(DeGeer) – 
Gryllinae – Gryllidae 

  صرصور الحقل نوموبياس 

Nemocestes incomptus (Horn) – 
Woods weevil – Curculionidae 

 سوسة األخشاب

Nemonychidae  
(Cimberinae, Rhinomacerinae) – 
Pine-flower snout beetles – 
Curculionidae 

   تحت فصيلة نيمونيكيدي

ذات  خنافس الصنوبر –) نوماسيرينيسيمبيريني، راي(

  فصيلة  -المنقار 

Nemouridae 
(Including Leuctridae, Capniidae, 
and Taeniopterygidae) – 
Forestflies, Spring stoneflies – 
Filipalpia – Plecoptera 

   نيموريدي فصيلة

  –) تتضمن لوكتريدي، كابنييدي، تانيوبتيريجيدي(

   –األحجار الربيعي  ذباب الغابة أو ذباب

 رتبة  –تحت رتبة 

Nemourinae – 
Spring stoneflies – Nemouridae – 
Plecoptera 

  –نيموريني  فصيلةتحت 

 رتبة  - فصيلة –ذباب األحجار الربيعي 

Neoceruraphis vibumicola  
(Gilleffe) – 
Snowball aphid – Aphididae 

 كرة الثلجَمّن 

Neochlamisus cribripennis 
(LeConte) 
Blueberry case beetle – 
Chrysomelidae 

 الِعَنِبيَّة الحمراءخنفساء 
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Neoclytus acuminatus (F.) – 
Redheaded ash borer – 
Cerambycidae 

 ذو الرأس األحمرشجر الدَّردار حفار 

Neocoelidiinae – 
Cicadellidae 

   -تحت فصيلة نطاطات األوراق نيوكوليدييني

  ةفصيل

Neocomacephalus sp. – 
Oriental cone-headed grasshopper – 
Copiphorinae –  
Tettiginiidae  

  النطاط الشرقي مخروطي الرأس 
 

Neocurtilia hexadactyla (Perty) – 
Northern mole cricket – 
Gryllotalpidae 

 الصرصور الحقلي الشمالي

Neodecadarachis flavistriata 
(Walsingham) – 
Sugarcane bud moth – Tineidae 

 براعم قصب السكر" فراشة"دودة 

Neodiprion abietis (Harris) – 
Balsam fir sawfly – Diprionidae 

 المنشاريشجر التَّنُّوب دبور 

Neodiprion burkei Middleton – 
Lodgepole sawfly –  
Diprionidae 

 المنشاري البوركيدبور 

Neodiprion dubiosus Schedl – 
Brownheaded jack pine sawfly – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري جاك ذو الرأس البني

Neodiprion excitans Rohwer – 
Blackheaded pine sawfly – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Neodiprion Lecontei (Fitch) – 
Redheaded pine sawfly – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Neodiprion merkeli Ross – 
Pine sawfly –  
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري
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Neodiprion nanulus nanulus  
Schedl – 
Red pine sawfly – Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري األحمر

Neodiprion pinetum (Norton) – 
White pine sawfly – Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري األبيض

Neodiprion pratti banksianae 
Rohwer – 
Jack pine sawfly –  
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Neodiprion pratti pratti (Dyar) – 
Virginia pine sawfly –  
Diprionidae 

 رجينيا المنشاري دبور صنوبر ف

Neodiprion rugifrons Middleton – 
Redheaded jack pine sawfly – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري جاك ذو الرأس األحمر

Neodiprion sertifer (Geoffroy) – 
European pine sawfly –  
Diprionidae 

 دبور الصنوبر األوروبي المنشاري 

Neodiprion swainei Middleton – 
Swaine jack pine sawfly – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري جاك

Neodiprion taedae linearis Ross – 
Pine sawfly –  
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري 

Neodiprion taedae taedae Ross – 
Spotted pine sawfly –  
Diprionidae 

 ي صنوبر المنقط المنشار الدبور 

Neodiprion tsugae Middleton – 
Hemlock sawfly –  
Diprionidae 

 الّشْوَكَران المنشاري  دبور شجر

Neoephemera – 
Neoephemeridae  

   – جنس ذباب مايو نيوفيميرا

 فصيلة 
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Neoephemeridae  
(Ephemeridae in part) – 
Caenoidea –  
Ephemeroptera  

  ذباب مايو كانيدي  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –) زء من إفيميريديج(

Neolasioptera murtfeldtiana  
(Felt) – 
Sunflower seed midge – 
Cecidomyiidae 

الشمس، هاموش تدرن بذور "عباد"زهرة ذبابة بذور 

 الشمس"عباد"زهرة 

Neolecanium comuparvum  
(Thro) – 
Magnolia scale – Coccidae 

 رية الرخوةلقشالمنغولية احشرة ال

Neomyzus circumflexus  
(Buckton) – 
Crescentmarked lily aphid – 
Aphididae 

 ذو العالمات الهالمية" السوسن"الزنبق َمّن 

Neophasia menapia (Felder & 
Felder) – 
Pine butterfly – Pieridae 

 أبو دقيق الصنوبر

Neophilaenus lineatus (L.) – 
Lined spittlebug –  
Cercopidae 

 البقة المخططة ذو البصاق

Neophyllaphis araucariae  
Takahashi – 
Araucaria aphid –  
Aphididae 

  األُرْوكاريةَمّن 

شــــــجر جنوبــــــأمريكي أو أســــــترالي مــــــن : األُرْوكاريــــــة(

 )الفصيلة الصنوبرية

Neoprene  نيوبرين، مطاط صناعي  

ازات مـــــادة مطاطيـــــة صـــــناعية تســـــتخدم النتـــــاج القفـــــ(

واألحذيـــــــة والمالبـــــــس بهـــــــدف حمايـــــــة الجســـــــم ضـــــــد 

  )التعرض للمبيدات

Neopsylla – 
Fleas of ground squirrels and 
chipmunks – Neopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس نيوبسيلال 

ْيدَنانيات    -براغيث السناجب األرضية والصَّ

  فصيلة -تحت فصيلة 
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Neopsyllinae – 
Fleas of rodents and squirrels – 
Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة نيوبسيليني 

   –براغيث القوارض والسناجب 

  فصيلة

Neopsyllini – 
Fleas of ground squirrels, fleas of 
small rodents –  
Neopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة نيوبسيليني 

  براغيث و  براغيث السناجب األرضية

   – رض الصغيرةالقوا

  فصيلة -تحت فصيلة 

Neoptera  حشرات تمتاز بميكانيكية طيران تشبه تلك الموجودة

  ةيثفي الحشرات الحد

Neopterous  حشـــرة لهـــا ميكانيكيـــة طيـــران تشـــمل تعضـــيل غيـــر

الظهــر  قاألجنحــة فــوطــي  مباشــر مــع القــدرة علــى

  عند الراحة

Neopterous endopterygotes 
(see Endopterygotes) 

   الحشرات داخليات األجنحة الجديدة

  )أنظر تعريف إندوبتيريجوتس(

Neopterous endopterygotes 
(Includes three groups of 
superorders: Coleopteroids, 
Neuropteroids, and 
Hymenopteroids) (see 
Endopterygotes) 

   الحشرات داخليات األجنحة الجديدة

: فـــــــــوق الرتـــــــــب تتضـــــــــم ثـــــــــالث مجموعـــــــــات مـــــــــن(

، كوليوبتيرويــدس، نيوروبتيرويــدس، وهايمينوبتيرويــدس

  )Endopterygotesأنظر 

Neopterous exopterygotes 
(Includes three groups of 
superorders: Plecopteroids, 
Orthopteroides, and Hemipteroids) 

   الحشرات خارجيات األجنحة الجديدة

: رتـــــــــبتتضـــــــــم ثـــــــــالث مجموعـــــــــات مـــــــــن فـــــــــوق ال(

  )بليكوبتيرويدس، أورثوبتيرويدس، وهيميبتيرويدس

Neostylopyga rhombifolia (Stoll) – 
Harlequin cockroach –  
Blattidae 

 صرصور هارليكوين
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Neoteny ي فـي أثنـاء الطـور اليرقـي سـتصل إلى نضجها الجن
neotenic   

يعنـــــي وجـــــود الصـــــفات غيــــــر البالغـــــة فـــــي الحشــــــرة (

  )البالغة

Neoterans orders مجموعة رتب الحشرات الحديثة 

Neotermes connexus Snyder – 
Forest tree termite –  
Kalotermitidae 

 نمل أشجار الغابات األبيض

Neotoxoptera formosana  
(Takahashi) –  
Onion aphid –  
Aphididae 

 َمّن البصل

Neottiophilid flies  ذباب النيوتروفيليد  

 )    Neottiophilidaeأنظر(

Neottiophilidae  
(rare family) – Neottiophilid flies – 
Pallopteroidea –   
Diptera 

  نيوتروفيليدي  فصيلة

   –ذباب النيوتروفيليد  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Neotype نمط حديث  

Nepbotettix apicalis,  
N. bipunctata F. – 
Rice leafhopper –  
Cicadellidae (Jassidae) 

 نطاط أوراق األرز

Nephelodes minians Guende – 
Bronzed cutworm –  
Noctuidae 

 البرونزية" القاطعة"الدودة القارضة 

Nephotettix nigropictus (Stal) – 
Rice leafhopper –  
Cicadellidae 

 األرز" قافزة أوراق"نطاط 
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Nephrocyte لية كلوية إطراحيةخ  

يـــا مبعثـــرة فـــي مجـــاميع فـــي منـــاطق مختلفـــة مـــن خال(

الجســـم وخاصـــة علـــى جـــانبي القلـــب داخـــل التجويـــف 

الظهـــــــــري، ولـــــــــذلك تســـــــــمى أحيانـــــــــًا حـــــــــول القلـــــــــب 

pericardial cells ولهـــا وظيفـــة بوليـــة تســـتطيع ،

  )استخالص الفضالت من الدم

Nepidae –  
Waterscorpions – Hydrocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  –نيبيدي  صيلةف

   –تحت رتبة  –مجموعة  –العقارب المائية 

 رتبة 

Nepticulid moths and leaf miners  فراشــــات النبتيكيوليــــد أو فراشــــات صــــانعات أنفــــاق

  األوراق 

 )    Nepticulidaeأنظر(

Nepticulidae  
(Stigmellidae) – 
Nepticulid moths and leaf miners – 
Nepticuloidea –  
Lepidoptera 

   نبتيكيوليدي فصيلة

فراشـــــات النبتيكيوليـــــد أو فراشـــــات  –) ســـــتيجميلليدي(

   – فوق فصيلة –صانعات أنفاق األوراق 

 رتبة 

Nepticuloidea  
(Stigmelloidea) – Monotrysia – 
Lepidoptera 

أو ) ســـــتيجميللويديا(فـــــوق فصـــــيلة نيبتيكيولويـــــديا 

  رتبة –تحت رتبة  –صانعات أنفاق األوراق 

Nepytia canosaria (Walker) – 
False hemlock looper –  
Geometridae 

  ةالمزيفدودة الشَّْوكران القيَّاسة 

 )نبات يستخرج من ثمره شراب سام: الشَّْوكران(

Nepytia phantasmaria (Strecker) – 
Phantom hemlock looper –  
Geometridae 

  دودة الشََّبح القيَّاسة

Nepytia semiclusaria (Walker) – 
Pine conelet  looper –  
Geometridae 

  دودة كوز الصنوبر القيَّاسة، قيَّاسة كوز الصنوبر
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Neriidae 
(rare family) – Cactus flies – 
Micropezoidea – Cyclorrhapha  – 
Diptera 

  فصيلة نيرييدي 

  – فصيلةفوق  –ذباب النيرييد  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –تحت رتبة 

Nerve  عصب  

ــــــــة فــــــــي الجهــــــــاز العصــــــــبي ( ــــــــوات الليفي إحــــــــدى القن

الســطحي، تكــون فــي صــورة ليفــة مفــردة أو حزمــة مــن 

  )األلياف

Nerve bundle حزمة عصبية 

Nerve cell or neuron لية عصبيةخ  

الوحـــدة األساســـية للنســـيج العصـــبي والتـــي قـــد تأخـــذ (

  )أشكاًال متعددة

Nerve cord حبل عصبي  

، كمــــا endosternitesا األذرع األســــترنية ويحيطهــــ(

  )في الرعاشات

Nerve fiber ليفة عضلية 

Nerve impulse بض أو منّبه عصبين  

Nerve poison سم عصبي  

Nerve sheath  عصبيغالف 

Nervous system حهاز عصبي  

 senseوسـيلة اتصـال محكمــة بـين أعضــاء الحـس (

organs ة وبــــــين والتـــــي تســـــتقبل المـــــؤثرات الخارجيـــــ

التـي تسـتجيب  effector organsاألعضـاء المتـأثرة 

  ) لهذه المنبهات برد الفعل تجاهها
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Nesogonia blackburni  
(Mclachlan) – 
Blackburn dragonfly –  
Libellulidae 

 الرعاشة الوهَّاجة السوداء

Net primary production صافي اإلنتاج االبتدائي  

 Gross primaryبتدائي وتساوي اإلنتاج الكلي اال(

production  مطروحـــًا منـــه الطاقـــة التـــي يســـتهلكها

  )النبات في عملية التنفس

Net production صافي اإلنتاج  

الطاقــــة المنتجــــة فــــي النبــــات أو الحيــــوان بعــــد طــــرح (

الطاقـــة المســـتهلكة فـــي التـــنفس والعمليـــات البيولوجيـــة 

  )األخرى

Net production efficiency قة المنتجةكفاءة الطا  

  )النسبة المئوية لتمثيل الطاقة في النمو والتكاثر(

Net replacement rate (r)  صافي معدل التعويض في العشيرة)r (   

Net reproductive rate صافي معدل التكاثر  

عـــدد الذريـــة المتوقـــع إنتاجهـــا مـــن أنثـــى واحـــدة أثنـــاء (

  )حياتها

Netspinning caddisflies شعرية األجنحة غازالت الشباك   

 )    Hydropsychidaeأنظر (

Net-winged beetles الخنافس شبكية األجنحة   

 )    Lycidaeأنظر (

Netwinged bug –  
Urentius hystricellus (Richter) – 
Tingidae 

 البق شبكي األجنحة
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Net-winged midge – 
Blepharicea sp. –  
Blepharoceridae 

 هاموش شبكي األجنحة

Net-winged midges الهاموش شبكي األجنحة   

و  Blephariceridaeأنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Blepharoceridae   ( 

Neural reflex انعكاس عصبي 

Neurallamella غالف عصبي  

Neuralridge األخدود العصبي 

Neuration (venation) تعريق  

نظــام تعريــق العــروق داخــل األجنحــة، ويعتبــر أســاس (

أســماء للعــروق وأعطيــت لهــا  للتصــنيف، وقــد حــددت

  )رموز معينة

Neurite جسم الخلية العصبية 

Neuroblasts أورمة عصبية  

 )خاليا مولدة لألعصاب(

Neurocolpus nubilus (Say) – 
Clouded plant bug –  
Miridae 

 بقة النبات الشاحبة

Neuroendocrines  غدد عصبية صماء 

Neurogenic  ًنبض القلب عصبيا 

Neuromere  أو قطعة عصبيةعقدة 

Neuromuscular synapse اقتران عصبي عضلي 
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Neuron خلية عصبية  

تشـــمل جســـم الخليـــة والمحـــور وتفرعاتهمـــا، قـــد تكـــون (

حســـية أو حركيـــة، أو مجمعـــة، وقـــد تكـــون أحاديـــة أو 

 )ثنائية أو عديدة األقطاب

Neuropile مادة عصبية نخاعية، كومة عصبية  

Neuroptera 
(neuro = nerve; ptera = wing) 
(includes Megaloptera, Sialodea, 
Planipennia, and Raphidiodea or 
Raphidioptera) – 
Lacewings, antlions, etc. 

  األجنحة  الحشرات شبكية رتبة

)neuro  = ،عصبptera   =تتضمن ) (جناح

ميجالوبترا، سيللوديا، بالنينينيا، ورافيدويديا أو 

 شبكيات األجنحة، أسود النمل، إلخ –) ارافيديوبتر 

Neuropteroids or Neuropteroidea  
(Includes only the order Neuroptera) 

  فوق رتبة نيوروبتيرويدس أو نيوروبتيرويديا 

 )تتضمن رتبة واحدة وهي نيوروبترا(

Neurosecretory axon ور عصبي مفرزحم  

Neurosecretory cell of brain عصبية مفرزة خلية مخ  

Neurosecretory cells خاليا عصبية مفرزة للهرمون 

Neurotoma inconspicua (Norton) – 
Plum webspinning sawfly – 
Pamphiliidae 

 غازلة النسيج" لبرقوق"هاموش الخوخ 

Neutralism حياد 

Nevada sage grasshopper – 
Melanoplus rugglesi Gurney – 
Acrididae 

  الَمْرَيمّية النيفادي نطاط 

ــــة نيفــــادا ( ــــق بوالي ــــات الناعمــــة أو الَقْصــــعين المتعل نب

 )األمريكية

New guinea sugarcane weevil – 
Rhabdoscelus obscurus  
(Boisduval) – 
Curculionidae 

 سوسة قصب سكر غوينيا الجديدة
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New house borer – 
Argyrotaenia productus (LeConte) – 
Cerambycidae 

 حفار المنازل الجديد

New York weevil   – 
Ithycerus noveboracensis (Forster) – 
Curculionidae 

 سوسة نيويورك

Nezara viridula L. – 
Green cotton bug, rice plant bug, 
Green or shield plant bug, Southern 
green stink bug –  
Pentatomidae 

بقـــة األرز الخضـــراء،  بقـــة أوراق القطـــن الخضـــراء،

 البقة النتنة الخضراء الجنوبيةالبقة الخضراء، 

Niche حيز بيئي، مسكن بيئي  

وضــع بيئــي لكــائن مــا فــي المحــيط الحيــوي وعالقتــه (

بالغـــذاء واألعـــداء، مثـــل مفتـــرس مـــائي فـــي المجـــاري 

  )الصغيرة

Nicoletiid bristletails  ذوات الذنب الشعري نيكوليتييد  

 )   Nicoletiidaeأنظر (

Nicoletiidae – 
Nicoletiid bristletails –  
Thysanura  

  –فصيلة نيكوليتييدي 

 رتبة  -ذوات الذنب الشعري نيكوليتييد 

Nicotine نيكوتين 

Nicotinic acid حامض النيكوتينيك  

 )Bأحد فيتامينات مجموعة (

Nidi خاليا مجددة أو مولِّدة، عش  

بشــــكل مجــــاميع، فــــي  مجموعــــة مــــن الخاليــــا، مرتبــــة(

  )الطبقة الطالئية للمعدة
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Niditinea spretella (Dennis & 
Schiffermuller) – 
Poultry house moth –  
Tineidae 

 فراشة المداجن، فراشة منازل الدواجن 

Nigra scale – 
Parasaissetra nigra (Nietner) – 
Coccidae 

 حشرة نيجرا القشرية الرخوة

Nilotaspis halli (Green) – 
Hall scale –  
Diaspididae 

 حشرة هول القشرية المدرعة

Nioniinae – 
Cicadellidae 

   –تحت فصيلة نطاطات األوراق نيونييني 

  فصيلة

NIOSH  المعهد القومي ألعمال األمان والصحة  

)National Institute for Occupational 

Safety and health الهيئـة الفيدراليـة التـي تفحـص 

وتصــــدق علــــى األجهــــزة التنفســــية الخاصــــة باســــتخدام 

  )المبيدات

Nipaecoccus nipae (Maskell) – 
Coconut mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق جوز الهند الدقيقي

Nipaecoccus viridis (Newstead) – 
Hibiscus mealybug – 
Pseudococcidae 

 الدقيقي" الُخّبيزة"الُخبَّزى بق 

Niptus hololeucus (Faidermann) – 
Golden spider beetle –  
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية الذهبية

Nitidulidae 
(Including Smivripinae) –  
Sap beetles – Cucujoidea – 
Coleoptera 

   –فصيلة نايتيديوليدي

   –الخنافس شاربة العصارة 

 رتبة  – فوق فصيلة
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Nitrogen cycle دورة النيتروجين  

عملية كيميائية حيوية تتضمن انتقال النيتروجين من (

الغـالف الجــوي إلـى الكائنــات الحيـة، حيــث يـدخل فــي 

تركيب مركبات عضوية متعددة، ويصـل إلـى الغـالف 

  )الجوي في نهاية الدورة على صورته األولى

Nitrogen fixing bacteria بكتيريا مثبتة للنيتروجين  

ي إلـــــى نيتـــــروجين بكتيريـــــا تحـــــول النيتـــــروجين الجـــــو (

خلوي، أو بكتيريا تدخل النيتروجين الجوي في تركيب 

  )مواد عضوية نيتروجينية

Nitrogenous waste ُمَخلَّْف نيتروجيني 

Noctuid insect  ليلية النشاطة حشر  

Noctuidae  
(Phalaenidae) – 
Owlet moths and underwings – 
Lepidoptera 

   نوكتويدي فصيلة

   – فوق فصيلة –الفراشات الليلية  –) فاالنيدي(

 رتبة 

Noctuinae – 
Cutworms –  
Noctuidae  

  –نوكتويني  فصيلةتحت 

 فصيلة –الديدات القارضة 

Noctuoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة النوكتويديا 

 تبة ر  –تحت رتبة الديتريسيا 

Nocturnal insect حشرة ليلية النشاط  

 )ليًال فقط حشرة تنشط(

Node  عقدة  

عقدية الشكل الموجودة عند قاعدة الـبطن، كمـا  حلقة(

  )في الحشرات غشائية األجنحة



 

813

Nodonota puncticollis (Say) – 
Rose leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الورد

Nodus  عقدة الجناح  

عرق عابر يوجد عند منتصف الحافة األمامية، كمـا (

  )اشاتفي الرع

NOEL  مســـتوى تـــأثير غيـــر مالحـــظNo Observed 
Effect Level   

وهـــو الحـــد األعلـــى للجرعـــة والتعـــرض للمبيـــد والـــذي (

  )ينتج تأثير سام غير ملحوظ على حيوانات التجربة

Nola sorghiella Riley – 
Sorghum webworm –  
Noctuidae 

  "العنكبوتية، الناسجة"الغازلة  الذرة السكريةدودة 

ـــــــرغوما( ذرة منهـــــــا ذرة ســـــــكرية أو ذرة لـــــــنبـــــــات كا: لسَّ

 )المكانس

Nolinae – 
Noctuidae – 
Lepidoptera 

  –فراشات نوليني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة 

Nomadinae – 
Cukoo bees – Anthophoridae  
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة نوماديني 

 رتبة  –فصيلة  –نحل الكوكو 

Nomen nodum   ع أو جنس مانو لاسم مقترح  

  )اسم ال يتمشى مع قواعد التسمسة الدولية(

Nomen oblitum  اسم منسي  

إسم لنوع أو جنس ما مضـى عليـه خمسـون عامـًا أو (

 )  أكثر دون استخدامه

Nomius pygameus (Dejean) – 
Stink beetle –  
Carabidae 

 "ذو الرائحة الكريهة"الخنفساء النتنة 
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Non spore-forming bacteria  بوغّيةبكتريا  

حيــــــث تحمــــــل العديــــــد مــــــن الحشــــــرات فــــــي معــــــدتها (

الوســــــطى أنواعــــــًا مــــــن البكتريــــــا ال تكــــــوِّن أبواغــــــًا وال 

تســـتطيع إحـــداث أمـــراض لعوائلهـــا، ولكـــن عنـــدما يـــتم 

وصولها إلى دم الحشرة فإن العديد منهـا يصـبح شـديد 

 ) التأثير

Non-cellular neural lamella ةصفائح عصبية غير خلوي 

Nonionic  غير أيوني  

يتعلق بالمادة المضافة التي تذوب في محلـول الـرش (

  )وال تنتج أيونات إيجابية أو سلبية

Nonophyinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس نونوفييني

  فصيلة

Nonorganic  غير عضوي  

ـــــــات( ـــــــدات، أو المركب ـــــــى ، المبي ـــــــوي عل ـــــــي ال تحت الت

  )جزيئات عضوية

Non-pathogenic trypanosomes مثقبيات غير الممرضة  

،  Trypanosoma lewisiمثـل المثقبيـة اللويسـية (

، المثقبيـــــــــة T. theileriوالمثقبيـــــــــة الثايليريـــــــــة 

أنظــر تعريــف  –T. melophagiumالميلوفاجيميــة 

 )كل مثقبية

Nonphagocytic cells خاليا غير ملتهمة  

خل جســـم خاليــا ال تهـــاجم الكائنــات الغريبـــة التــي تـــد(

الحشـــرة وال تلتهمهـــا، وتســـمى أيضـــًا شـــبه اإلينوســـايت 

oenocytoids(  
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Nonpoint pollution source  مصدر تلوث غير محّدد  

تلوث ناتج عن المبيدات والمواد األخرى والذي تفـاقم (

بســــــبب االســــــتخدام الطبيعــــــي لهــــــذه المبيــــــدات علــــــى 

  )مناطق كبيرة وفترات زمنية طويلة

Nonrandom mating تزاوج غير عشوائي 

Nonrenewable resource مصدر غير متجدد  

مصـــــدر طبيعـــــي متـــــاح لفتـــــرة زمنيـــــة محـــــددة، مثـــــل (

  )المعادن والبترول، وال يتجدد بعد استعماله

Non-reproductive appendages زوائد ال تناسلية  

  ، الزوائدanal cerciزوائد تشمل قرون شرجية (

 )جنحة وتلك المجنحةالبطنية في الحشرات عديمة األ 

Nonselective  غير اختياري  

مبيد ذو فعل ضـد العديـد مـن أنـواع اآلفـات بـدًال مـن (

  )أنواع محددة منها

Nontarget organism  كائن حي غير مستهدف  

ـــــة ( ـــــات المتواجـــــدة ضـــــمن المنطق ـــــات أو النبات الحيوان

المعاملــة بالمبيــد وهــي غيــر مقصــودة بالمكافحــة عنــد 

  )دالمبي استخدام

Northeastern sawyer – 
Monochamus notatus (Drury) – 
Cerambycidae 

 ناخرة األخشاب طويلة القرون الشمال غربية

Northern caddisflies حامالت الكيس الشمالية   

  )    Limnephilidaeأنظر (
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Northern cattle grub – 
Hypoderma bovis (L.) –  
Oestridae 

 ةدودة المواشي الشمالي

Northern corn rootworm  – 
Diabrotica barberi Smith &  
Lawrence –  
Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة الشمالية

Northern house mosquito – 
Culex pipiens L. –  
Culicidae 

 البعوضة المنزلية الشمالية

Northern masked chafer – 
Cyclocephala borealis Arrow – 
Scarabaeidae 

 الجعال الُمقنَّع الشمالي

Northern mole cricket – 
Neocurtilia hexadactyla (Perty) – 
Gryllotalpidae 

 الصرصور الحقلي الشمالي

Northern rat flea  – 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc) – 
Ceratophyllidae 

 برغوث الفئران الشمالي

Northern twig moth –  
Petrova albica itana Busck – 
Tortricidae 

 األغصان الشمالية" دودة"فراشة 

Northwest coast mosquito – 
Aedes aborigines Dyar –  
Culicidae 

 بعوض الشواطىء الشمالية الغربية

Norway maple aphid –  
Periphyllus lyropictus (Kessler) – 
Aphididae 

 َمّن اإلسفندان النارويجي 

Nose bot fly – 
Gasterophilus haemorrhoidalis  
(L.) – 
Oestridae 

 ذبابة نغف األنف
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Nosodendridae  
(rare family) – Wounded-tree  
beetles – 
Dermestoidea – Coleoptera 

  نوزودندريدي  فصيلة

فـوق  –خنافس األشـجار المجروحـة  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فصيلة 

Nosopsyllus – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس نوزوبسيللوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Nosopsyllus fasciatus (Bosc) – 
Northern rat flea   –  
Ceratophyllidae 

 برغوث الفئران الشمالي

Notal wing process ـــــد أم ـــــة امزوائ ـــــة فـــــي الصـــــفائح الظهري ـــــة وخلفي ي

  حيث تتمفصل األجنحةالجناحية، 

Noteridae 
(rare family) –  
Burrowing water beetles – 
Adephaga –  
Coleoptera 

  فصيلة نوتيريدي 

   –) فصيلة نادرة(

   –خنافس الماء الحفارة 

   –تحت رتبة 

  رتبة 

Nothyboidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –نوثيبويديا حشرات ال فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Notice of intent  إشعار بالغرض  

كمــا , إشـعار شـفهي أو كتـابي إلــى المفـوض الزراعـي(

قبــل اســتخدام المبيــد ويجــب , هــو مقــرر مــن المفــوض

تقــــــديم اإلشــــــعار بــــــالغرض للحصــــــول علــــــى رخصــــــة 

  )االستخدام المقيد

Notification  إشعار إبالغ  

  )Oral Notification and Postingانظر إلى (
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Notiophilidae  
(Ephydridae, Hydrellidae) –  
Shore flies –  
Drosophiloidea – 
Diptera 

   نوتيوفيليدي فصيلة

   –) إفيدريدي، هيدريلليدي(

  –ذباب الشواطىء أو السواحل 

 تبة ر  – فوق فصيلة

Notodontid moths الفراشات البارزة أو الشهيرة   

 )   Notodontidaeر أنظ(

Notodontidae – 
Notodontid moths –  
Lepidoptera 

  –نوتودونتيدي  فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة  –الفراشات البارزة أو الشهيرة 

Notonectidae –  
Backswimmers –  
Hydrocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  – العائمات بظهورها فصيلة

   –العائمات بظهورها 

   –وعة البق المائي مجم

 رتبة  –تحت رتبة 

Notopleura bristles شويكات ظهر جنبية   

أشــواك علــى ظهــر الجــانبي، كمــا فــي الحشــرات ذات (

 ) الجناحين

Notopleuron  
(pl. Notopleura) 

  ظهر جنب 

جــــزء علــــى الظهــــر الصــــدري عنــــد الطــــرف الجــــانبي (

 )للدرز المستعرض

Notum  
(pl. Nota) 

  صدر، صفيحة ظهرية رجة، ظهر الت

  )الجزء الظهري من حلقة صدرية(

Noxious  ضار بالصحة 

)شيء ضار بالكائنات الحية مثل العشب الضار(  
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NPV (Nuclear polyhedrosis 
viruses) 

  فيروسات نووية عديدة األوجه

تتكاثر في أنوية الخاليا داخل جسـم الحشـرة وتتركـب (

ها تحلل وأهم أعراض.  DNAمن الحمض النووي دنا

  )أجسام اليرقات بسبب تكسر وانفجار طبقة البشرة

Nubi almond worm – 
Heliothis nubigra H. S. – Noctuidae 

  دودة اللوز النوبية

Nuclear cytoplasm سيتوبالزم حول النواة 

Nuclear membrane غشاء أو جدار النواة  

أنجسـتروم، ويعتـرض  75تتركب من غشائين بسـمك (

ي بعض الخاليا ثقوب أو فتحـات ربمـا تمثـل الغشاء ف

  ) مكانًا لعملية تبادل المواد بين السيتوبالزم والنواة

Nuclear polyhedrosis متعدد السطوح النووية 

Nuclear polyhedrosis viruses 
(NPV) 
 
 
 
 

  فيروسات نووية عديدة األوجه

تتكاثر في أنوية الخاليا داخل جسـم الحشـرة وتتركـب (

 وأهم.  DNAض النووي دنامن الحم

أعراضها تحلـل أجسـام اليرقـات بسـبب تكسـر وانفجـار  

  )طبقة البشرة

Nucleic acids األحماض النووية 

Nuculaspis californica (Coleman) –
Black pineleaf scale –  
Diaspididae 

 حشرة أوراق الصنوبر القشرية السوداء

Numerical fluctuation تذبذب عددي 
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Numerical response استجابة عددية  

اســـتجابة تغيـــر فـــي تعـــداد مجموعـــة المفتـــرس نتيجـــة (

  ) الكثافة العددية للمجموعات على العائل

Nuptial flight ر للمظاهر الجنسيةاطيران التزاوج، طيران االنتش   

  )ي النمل األبيض والحشرات غشائية األجنحةفكما (

Nurse cells خاليا مغذية  

تمد البويضـة أو الحيـوان المنـوي بالغـذاء االزم  خاليا(

 )وتوجد في المبيض أو الخصية

Nut and fruit borers, agonoxenid 
moths 

  حفارات الفواكه والجوز وفراشات األجونوكسينيد 

 )   Agonoxenidaeأنظر (

Nutgrass borer moth – 
Bactra venosana (Zeller) – 
Tortricidae 

َلْم " حفَّار"دودة   "َحبُّ العزيز"َحيُّ الزَّ

Nutgrass weevil – 
Athesapeuta cyperi Marshall – 
Curculionidae 

َلْم   "َحبُّ العزيز"سوسة درنات َحبُّ الزَّ

Nutrimentary castration الضمور بسبب فقدان غذاء الحشرات البالغة 

Nutrition تغذية  

Nutritional indices مؤشرات غذائية  

طــــرق قيـــاس معــــدالت نمـــو الحشــــرات اســــتخدام مـــن (

المؤشــرات البســيطة التــي تعكــس تــأثير العامــل البيئــي 

  )تحت الدراسة على النمو والبقاء

Nutritive cell خلية مغذية 
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Nutritive potential اقتدار غذائيكفاءة غذائية ،  

مقـــــــدرة الحشـــــــرة علـــــــى اســـــــتغالل المـــــــوارد الغذائيـــــــة (

لها إلى المركبات الكيميائيـة الموجودة في بيئتها وتحوي

الالزمــة لبنــاء األنســجة وٕانتــاج الطاقــة الالزمــة للنشــاط 

  )والنمو والتكاثر

Nuttall blister beetle – 
Lytta nuttalli Say – 
Meloidae 

 خنفساء ناتّال الملهبة

Nycteribiidae  
(Pupipara in part; rare family) – 
Bat flies –  
Muscoidea –  
Diptera 

   نيكتيريبييدي فصيلة

  –) جزء من بيوبيبارا، فصيلة نادرة(

   –" الوطواط"ذباب الخفَّاش 

 رتبة  – فوق فصيلة

Nycteridopsylla – 
Bat fleas –  
Ischnopsyllidae  

  –جنس نيكتيريدوبسيلال 

   –براغيث الخفاش أو الوطواط 

 فصيلة 

Nygma  
(pl. Nygmata) 

  عضو إحساس جناحي

صــــغير، يوجــــد أحيانــــًا فــــي الجــــزء عضــــو إحســــاس (

الشعاعي أو الجزء األوسـط مـن الغشـاء الجنـاحي كمـا 

  )في شبكية األجنحة

Nygmia phaeorrhoea (Don.) –  
Brown tail moth –  
Lymantriidae (Liparidae) 

 فراشة الذنب البني

Nymph  حورية  

طــــور حشــــري غيــــر ناضــــج مــــن الحشــــرات ناقصــــة (

  ) التدريجيالتطور، أو ذات التطور 
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Nymphalidae  
(Including Heliconiidae, Ithomiidae, 
and Apaturidae) –  
Brushfooted butterflies – 
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

   نيمفاليدي فصيلة

  –) تتضن هيلكونييدي، أيثومييدي، أباتيوريدي(

   –شبيهة الفرشاة  رجلاألأبو دقيق ذو 

 رتبة  – فوق فصيلة

Nymphalinae –  
Angle-wings, tortoise shells, 
mourning-cloaks –  
Nymphalidae –  
Lepidoptera 

  –نيمفاليني  فصيلةتحت 

أبو دقيق أجنحة المالئكة، أو دقيق المزركشة، عبـاءة 

  –الحداد 

 رتبة  –فصيلة 

Nymphalis californica  
(Boisduval) – 
California tortoiseshell – 
Nymphalidae 

 أبو دقيق الصدف السلحفائي الكاليفورني

Nymphomyiid flies  ذباب النيمفوييد  

 )    Nymphomyiidaeأنظر(

Nymphomyiidae  
(rare family) –  
Nymphomyiid flies – 
Psychodoidea –  
Diptera 

   نيمفوييدي فصيلة

   –ذباب النيمفوييد  –) فصيلة نادرة(

   – فصيلة فوق

 رتبة 

Nymphulinae – 
Pyralidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات نيمفوليني 

 رتبة  - فصيلة

Nysins ericae (Schilling) – 
False chinch bug –  
Lygaeidae 
 

 بقة الفراش المزيفة

Nysius caledoniae Distant – 
Caledonia seed bug –  
Lygaeidae 

 بقة بذور كاليدونيا
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Nysius raphanus Howard – 
False chinch bug –  
Lygaeidae 

 المزيفة حشرة الِحْنطة

Nysius spp. – 
Seed bugs –  
Lygaeidae 

  بق البذور

Nyssoninae – 
Sphecidae –  
Hymenoptera 

  –زنابير نبسونيني  فصيلةتحت 

 رتبة  – صيلةف
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 O 
Oak clearwing moth – 
Paranthrene asilipennis  
(Boisduval) – 
Sesiidae 

  رائقة األجنحة" البلوط"فراشة السنديان 

Oak lace bug – 
Corythucha arcuata (Say) –  
Tingidae 

 نمر أوراق السنديان

Oak leafroller – 
Archips semiferana (Walker) – 
Tortricidae 

 لسنديانلّفافة أوراق ا

Oak leaftier – 
Croesia semipurpurana (Kearfott) – 
Tortricidae 

 عاقدة أوراق السنديان

Oak lecanium – 
Parthenolecanium quercifex (Fitch) – 
Coccidae 

 القشرية اللينة" البلوط"حشرة ليكانيوم السنديان 

Oak sapling borer – 
Goes tesselatus (Haldeman) – 
Cerambycidae 

 حفار شجيرات السنديان

Oak skeletonizer – 
Bucculatrix ainsliella Murtfeldt – 
Lyonetiidae 

 دودة هيكلية أوراق السنديان

Oak thrips – 
Heterothrips arisaemae Hood – 
Heterothripidae   

 السنديانتربس 

Oak timberworm – 
Arrhenodes minutus (Drury) – 
Brentidae 

 خشب السنديان" حفار"دودة 
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Oak webworm – 
Archips fervidana (Clemens) –  
Tortricidae 

 "الغازلة، العنكبوتية"دودة السنديان الناسجة 

Oakworms  ديدان السنديان  

 )     Dioptidaeأنظر(

Oberea bimaculata (Olivier) – 
Raspberry cane borer – 
Chrysomelidae 

 لعليقتوت ا ساقحفار 

Oberea tripunctata (Swederus) – 
Dogwood twig borer –  
Cerambycidae 

  الَقرانيا حفار أغصان 

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية(

Obligate diapause  جباريإسكون  

الحشــــرات التــــي تــــدخل فــــي الســــكون ســــنويًا يقــــال (

  )عنها أنها ذات سكون إجباري

Obligatory multi-parasitism جباريإ متعدد تطفل  

الحالــة عنــدما يضــع نوعــان مــن الطفيليــات األوليــة (

البـيض علــى أو داخـل الفــرد مــن العائـل ممــا يــدخل 

هـــذين النـــوعين فـــي منافســـة مباشـــرة تـــؤدي، غالبـــًا، 

  )إلى موت أحدهما وبقاء اآلخر

Obligatory myiasis تدويد إجباري  

يـة ينشأ عن يرقات منتظمة في إصابة العوائل الح(

 Calliphoridaeمنهــــــا الــــــدودة البريميــــــة األوليــــــة 

وتـــدخل الجســـم عـــن طريـــق الجـــروح أو مـــن خـــالل 

، مثــل األغشــية المخاطيــة وتســبب إصــابة موضــعية

تدويــــــــد الذبابــــــــة البيزيانيــــــــة الخضــــــــراء المخططــــــــة 

Chrysomya bezziana  التـي توجـد يرقاتهـا فـي

  ) الجروح
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Obligatory parasite  جباريإمتطفل  

ـــًا فـــي متطفـــل ( ـــاة التطفـــل إجباري حقيقـــي يعـــيش حي

جميــع أطوارهــا، وتضـــم القمــل والبراغيــث وحشـــرات 

  )رتبة ملتوية األجنحة

Obligatory parasitism  جباريإتطفل  

وفيــــه يكــــون الكــــائن المهــــاجم متوائمــــًا، مــــن حيــــث (

  )بقائه، كطفيل حقيقي فقط

Obligophagous predator مفترس محدود العائل  

علـــــى أنـــــواع قليلـــــة مـــــن الفـــــرائس مفتـــــرس يعتمـــــد (

 )للتغذية

Obliqua syrphid – 
Allograpta oblique (Say) –  
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد أوبليكا

Oblique vein  عرق مائل  

  )عرق عابر غير مستقيم في رتبة الرعاش(

Obliquebanded leafroller – 
Choristoneura rosaceana (Harris) – 
Tortricidae 

 األوراق ذو الخطوط المائلة" الّفة"افة لفَّ 

Oblitrative shading تظليل منطمس  

تظليل يجعـل الشـكل العـام لحشـرة مـا معتمـًا وذلـك (

بأن يكون السـطح المضـيء مـن الجسـم مبقعـًا ببقـع 

  )معتمة ويكون الجزء المظلل منه أفتح لوناً 

Oblong plate صفيحة مستطيلة  

Oblongum  ــــي الجــــز ــــة ف ــــة معلق ــــاح خلي ــــن جن ء األوســــط م

  الحشرات غمدية األجنحة
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Obrussa ochrefasciella  
(Chambers) – 
Hard maple budminer –  
Nepticulidae 

 الصلب" اإلسفندان"الَقْيَقب حفار براعم 

Obscure  مظلم، قاتم، باهت، غير واضح 

Obscure mealybug – 
Pseudococcus affinis (Maskell) – 
Pseudococcidae 

 البق الدقيقي القاتم

Obscure root weevil – 
Sciopithes obscurus Horn – 
Curculionidae 

 سوسة الجذور القاتمة

Obscure scale – 
Melanaspis obscura (Comstock) – 
Diaspididae 

 "القاتمة"الحشرة القشرية المدرعة الباهتة 

Obtect pupa  عذراء مكبلة  

طيح الجســـم كمـــا فـــي عـــذراء تلتصـــق أطرافهـــا بســـ(

 )الحشرات حرشفية األجنحة

Obtectate  تحت رتبة الحشرات حرشفية األجنحة  

  )حسب العذراءتصنيف (

OC2 (Oxygen consumption rate) معدل استهالك األكسجين  

ق قياس معدل إنتاج الطاقة، حيث يقـاس ائمن طر (

معـــــدل اســـــتهالك األكســـــجين لكـــــل ميلليغـــــرام مـــــن 

وحـــدة الـــزمن، ويتـــراوح المعـــدل  األنســـجة الحيـــة فـــي

ــــين  ــــة الكمــــون و  0.01ب ــــي حال ــــة  100ف فــــي حال

  )الطيران النشط

OC2 (Oxygen consumption rate) معدل استهالك األكسجين  

  )Oxygen consumption rateأنظر (
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Occasional pest  آفة عرضية  

آفـــة ال تظهـــر بشـــكل نظـــامي ولكـــن تســـبب ضـــررًا (

الظـــروف البيئيـــة أو مـــن وقـــت آلخـــر نتيجـــة تغيـــر 

  )عوامل أخرى

Occipital condyle نتوء قفوينتوء قمي مؤخري ،  

أحــــد النتــــوءات علــــى حافــــة صــــفيحة خلــــف القفــــا، (

  )تتمفصل معها الصفائح الجانبية للرقبة

Occipital foramen أو قفوي ثقب مؤخري  

  )ثقب في صندوق الرأس(

Occipital ganglia عقدة خلف المخ 

Occipital suture  درز قفوي، درز مؤخر الرأس  

ــــــى الجــــــزء الخلفــــــي مــــــن ( درز مســــــتدير يوجــــــد عل

اتصـال الفكـين ن جمجمة الحشرة، وينتهي عنـد مكـا

  )العلويين

Occiput  القفا، مؤخر الرأس، صفيحة مؤخرية  

" القفـــا"الجـــزء العلـــوي الخلفـــي مـــن محفظـــة الـــرأس (

  )ويقع بين درز المؤخرة والدرز الخلفي

Occular muscle عضلة قافلة، عضلة االقفال  

حيـــــث يقـــــع جهـــــاز االقفـــــال للثغـــــر التنفســـــي بـــــين (

الــدهليز والقصــبة الهوائيــة فــي صــورة عضــلة قافلــة 

  )تربط بين ذراعين كيتينيين

Occular sclerites عينية أو صليبة صفيحة  

ــــــالعيون ( شــــــريط ضــــــيق لجــــــدار الجســــــم، يحــــــيط ب

  )المركبة خالل الدرز العيني
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Occular suture درز عيني  

خـــــط منـــــبعج مـــــن جـــــدار الجمجمـــــة حـــــول العـــــين (

  )المركبة

Oceanic burrower bug – 
Geotomus pygmaeus (Dallas) – 
Cydnidae 

 البقة الحافرة المحيطية

Oceanic embiid – 
Aposthonia oceania (Ross) – 
Oligotomidae 

 غازلة النسيج المحيطية

Oceanic field cricket – 
Teleogryllus oceanicus (le guillou)– 
Gryllidae 

 صرصور الحقل األوقيانوسي

Ocellar bristles البسيطة  شويكات العين  

ـــــة مـــــن العيـــــون البســـــيطة، كمـــــا فـــــي ( أشـــــواك قريب

  )الحشرات ذات الجناحين

Ocellar nerve عصب عين بسيطة 

Ocellar triangle  مثلث العيون البسيطة  

ســـيطة أو عوينـــات، ب منطقـــة محـــددة بثالثـــة أعـــين(

  )كما في الحشرات ذات الجناحين

Ocelli  
(sing. ocellus) 

  عيون بسيطة 

 )ocellusأنظر (

Ocellus  
(pl. Ocelli) 

  عين بسيطة، ُعَيْيَنة 

إحـــدى العيـــون البســـيطة فـــي الحشـــرة اليافعـــة وفـــي (

القشــريات، وهــي مســتقبل ضــوئي لــه جهــاز تركيــز 

  )ية والجانبيةواحد للضوء ويشمل العيينات الظهر 
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Ochetomyrmex auropunctatus 
(Roger) – 
Little fire ant –  
Formicidae 

 نمل الحريق الصغير

Ochodaeinae – 
Dung beetles –  
Scarabaeidae   

   –تحت فصيلة أوكوديني 

  فصيلة -جعال الروث 

Ochrotrichia unio (Ross) – 
Hydroptilidae  

   –األجنحة  أحد أنواع ذباب كاديس شعرية

  فصيلة 

Ochsenheimeriidae – 
Cereal stem moths – 
Tineoidea –  
Lepidoptera 

  –أوكسنهيميرييدي  فصيلة

   –فراش ساق الحبوب 

  رتبة –فوق فصيلة 

Ochteridae 
(Pelogonidae, Pelogoniidae; rare 
family) – Velvety shore bugs – 
Hydrocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  فصيلة أوكتيريدي 

   –) بيلوجونيدي، بيلوجونييدي، فصيلة نادرة(

   –بق الشاطىء القطيفي 

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة 

Ochthiphilidae  
(Chamaemyidae, Chamaemyiidae) – 
Aphid flies – 
Lauxanioidea – Diptera 

  أوكثيفيليدي  فصيلة

   –ذباب المّن  –) كاماميدي، كامامييدي(

  رتبة – وق فصيلةف

Ocnogyna loewi (Zell.) –  
Sugarbeet moth –  
Arctiidae 

الناســجة " بنجــر الســكر"فراشــة الشــوندر الســكري 

 أو الغازلة

Ocophorid moths  فراشات أوكوفوريد الناسجة  

 )   Oecophoridaeأنظر (

Octopi – 
Mollusca  

   –األخطبوطات 

 شعبة 
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Octotoma scabripennis Guérin- 
Méneville – 
Lantana leaf beetle –  
Chrysomelidae 

   الّلنتانةخنفساء أوراق 

اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي جنبـة : الّلنتانة(

 )عطر

Ocular  عيني  

يتعلــق بــالعين وهــي إحــدى طــرق دخــول المبيــدات (

  )إلى داخل الجسم

Ocular segment الحلقة الجنينية األولى 

Odd beetle – 
Thylodrias contractus Motschulsky – 
Dermestidae 

 "الشاذة"الخنفساء الغريبة 

Odinadiplosis amygdale (Anagnos) – 
Almond bud midge – Cecidomyidae 

 ذبابة تدرن براعم اللوز

Odiniid flies  ذباب أودينييد  

 )   Odiniidaeأنظر (

Odiniidae 
(Odinidae; Agromyzidae in part; rare 
family) – Odiniid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

  أودينييدي  فصيلة

) أودينيــدي، جــزء مــن أجرومايزيــدي، فصــيلة نــادرة(

–  

  تبةر  –قطاع  –ذباب السيرتونوتيد 

Odonata 
(odon = a tooth) – 
Damselflies and dragonflies 

  – الرعاشاترتبة 

ــــذباب الشــــاب  والرعاشــــات  "الرعاشــــات الصــــغيرة"ال

  الكبيرة

Odontoceridae – 
Stream caddisflies –  
Trichoptera 

  –موالنيدي  فصيلة

 رتبة -كاديس الجداول شعرية األجنحة 

Odontopsyllus – 
Fleas of hares – Amphipsyllini – 
Leptopsyllidae – 

  –جنس أودونتوبسيللوس 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث األرانب البرية 



 

833

Odontota dorsalis (Thunberg) – 
Locust leafminer –  
Chrysomelidae 

 خنفساء األوراق الصحراوية

Odontotaenius disjunctus (Illiger) – 
Horned passalus –  
Passalidae 

 "ذو قرون"حشرة باسالوس القرناء 

Odontotermitini – 
Macrotermitidae –  
Fontanella – 

  –ونتوترميتيني قبيلة النمل األبيض أود

  تحت رتبة -فصيلة 

Odorous house ant – 
Tapinoma sessile (Say) –  
Formicidae 

 نمل المنازل ذو الرائحة

Oebalus pugnax (F.) – 
Rice stink bug –  
Pentatomidae 

 "ذو الرائحة الكريهة"بقة األرز النتنة 

Oecanthinae – 
Tree crickets – Gryllidae – 
Orthoptera 

  –فصيلة أوكانثيني 

  رتبة -تحت رتبة  –صراصير األشجار 

Oecanthus fultoni Walker – 
Snowy tree cricket –  
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي الثلجي البياض

Oecanthus nigricornis nigricornis 
Walker – 
Tree cricket – Oecanthinae – 
Gryllidae – 

  صرصور األشجار 

Oecanthus nigricornis Walker – 
Blackhorned tree cricket –  
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي ذو القرون السوداء

Oecanthus quadripunctatus 
Beutenmoller – 
Fourspofted tree cricket –  
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي ذو البقع األربعة
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Oecetis cinerascens (Hagen) – 
Leptoceridae 

   –ذباب كاديس شعرية األجنحة أحد أنواع 

   فصيلة

Oeciacus vicarius Horvath – 
Swallow bug –  
Cimicidae 

 البقة المنتفخة 

Oecophoridae – 
Ocophorid moths –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

  –أوكوفوريدي  فصيلة

   –فراشات أوكوفوريد الناسجة 

  رتبة – فوق فصيلة

Oecophorinae – 
Oecophoridae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات أوكوفوريني 

 رتبة  - فصيلة

Oedemerid or false blister beetles  الخنافس الحرَّاقة الكاذبة  

    )Oedemeridaeأنظر (

Oedemeridae – 
Oedemerid or false blister beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  –أوديميريدي  فصيلة

   –الحرَّاقة الكاذبة  الخنافس

  رتبة – فوق فصيلة

Oedipodinae – 
Band-winged grasshoppers – 
Acrididae 

  –تحت فصيلة أوديبوديني

   –ات مخططة األجنحة نطاطال

 فصيلة 

Oencyrtus telenomicidus (Vasil.) طفيل حشري غشائي األجنحة على حشرة السونة 

Oenocyte cells ينوسايتخمرية، خلية اإل ليةخ  

خاليـــا كبيـــرة أكتودرميـــة كبيـــرة الحجـــم ذوات نوايـــا (

كبيرة، وتتواجد أحيانًا في مجاميع عقلية، أو مبعثرة 

  )في الجسم الدهني
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Oenocytoid  شبيهة بالخمرية أو النبيذية" خلية"كرة بيضاء  

تتقبـــل الصـــبغات القاعديـــة، وتوجـــد فـــي الحشـــرات (

ـــــــة وحرشـــــــفية ونصـــــــفية األجنحـــــــة، وبعـــــــض  غمدي

 )لحشرات ذات الجناحينا

Oesophageal (stomato-gasteric) 
sympathetic nervous system 

  جهاز عصبي سمبثاوي مريئي أو فمي معدي

يتصـــــل مباشـــــرة بـــــالمخ ويغـــــذي المعـــــي األمـــــامي (

والوســـــــطي والقلـــــــب وبعـــــــض العضـــــــالت األخـــــــرى 

باألعصــاب، ويقــع هــذا الجهــاز فــي الجهــة الظهريــة 

 )جانبيهفوق المعي األمامي وعلى 

Oesophageal valve صمام مريئيي أو فؤادي 

Oesophagous مرئ  

الجـــزء األنبـــوبي مـــن المعـــي األمـــامي بـــين البلعـــوم (

 )والحوصلة وأحيانًا يمتد حتى المعدة

Oestridae 
(including Hypodermatidae; rare 
family) – 
Warble flies and bot flies – 
Oestroidea –  
Diptera 

  وستريدي أ فصيلة

يرقاتهــــا { تتضــــمن هايبودرماتيــــدي، فصــــيلة نــــادرة(

طفيليات داخلية على الفقاريات وتسبب التدويـد فـي 

  – }الماشية

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب النغف 

Oestrinae – 
Oerstridae 

   – تحت فصيلة الذباب أوستريني

 فصيلة

Oestroidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –ذباب األوسترويديا  فصيلةفوق 

  رتبة –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Oestrus ovis L. – 
Sheep bot fly –  
Oestridae 

 نغف األغنامذبابة 
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Offsite movement  انتقال أو تحرك بعيد عن المكان  

أي حركــة للمبيــد مــن المكــان الــذي تــم تطبيقــه فيــه (

مــن خــالل االنجــراف وتظهــر عمليــة االنتقــال بعيــدًا 

والتطـــــــــاير والترشـــــــــيح وتســـــــــرب الميـــــــــاه وحصـــــــــاد 

ـــــه  المحصـــــول وتتـــــأثر المســـــاحيق أو بواســـــطة حمل

  )على الكائنات الحية أو المعدات

Ogcodes sp. – 
Small-headed fly –  
Acroceridae  

  الذبابة ذو الرأس الصغير 
 

Old European earwig – 
Forcula auricularia L. –  
Labiduridae 

 إبرة العجوز األوروبية

Old house borer – 
Hylotrupes baiulus (L.) – 
Cerambycidae 

 حفار المنازل القديمة

Oleacinid snails – 
Oleacinidae –  
Stylommatophora 

  –قواقع األولياسينيد 

 رتبة  –فصيلة 

Oleacinidae –   
Oleacinid Snails –  
Stylommatophora 

  –نيدي فصيلة أولياسي

 رتبة  –قواقع األكاتينيد 

Oleander aphid – 
Aphis nerii Boyer de Fonscolombe – 
Aphididae 

  من الدَّْفَلى 

 )نبتة سامة عطرة الزهر(

Oleander hawk moth – 
Daphnis nerii (L.) –  
Sphingidae 

  فراشة صقر الدَّْفلى 

 )نبات سام عطر الزهر(

Oleander pit scale – 
Asterolecanium pustulans  
(Cockerell) – 
Asterolecaniidae 

 حشرة التين الفنجانية القشرية
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Oleander scale – 
Aspidiotus nerii Bouche, Aspidiotus 
hederae (Wall.) –  
Diaspididae 

  حشرة الدفلة القشرية المدرعة 

 )أنواع عديدة(

Olethreutes permundana  
(Clemens) – 
Raspberry leafroller –  
Tortricidae 

 لّفافة أوراق توت العليق

Olethreutidae – 
Fruitworms – Tortricoidea – 
Lepidoptera 

  –أوليثروتيدي  فصيلة

  تبةر  –فوق فصيلة  –ديدان الثمار 

Olfactory الشم 

Olfactory conditioning تكيف شمي 

Olfactory hair شعيرة شمية خيطية  

الجــــدران، توجــــد علــــى عقــــل الرســــغ شــــعيرة رقيقــــة (

وعلـــى  Tabanusوالشــفية كمـــا فــي جـــنس الــذباب 

 )قرون استشعار النحل والزنابير

Olfactory lobe فص شمي 

Olfactory receptors يةمستقبالت شم  

Olfersia spinifera (Leach) – 
Frigate bird fly –  
Hippoboscidae 

  ، ذبابة الِفرقاط ذبابة الطيور

 )حري يسلب طعام الطيور األخرىطائر ب(

Oligembia hubbordi (Hagen),  
O. labata Ross, O. melanura Ross,  
O. vandykei Ross – 
Webspinners –  
Teratembiidae  

 "األعشاش"النسيج أنواع غازالت 

Oligia fractilinea (Grote) – 
Lined stalk borer – Noctuidae 

 المخططحفار الساق 
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Oligolectic  محدودة الهدف، تزور أنواعًا معينة من النباتات  

صوصـــــــًا وخفـــــــي الحشـــــــرات غشـــــــائية األجنحـــــــة، (

  )النحل

Oligoneuriidae  
(rare family) – 
Baetoidea –  
Ephemeroptera  

  ذباب مايو أوليجونورييدي  فصيلة

 رتبة  -فوق فصيلة  –) فصيلة نادرة(

Oligophagous insects العوائل حشرات قليلة  

حشـــرات أو أكاروســـات تتغـــذى علـــى نباتـــات تتبـــع (

عائلـــة واحـــدة أو عوائـــل نباتيـــة متقاربـــة مـــن ناحيـــة 

 )التقسيم النباتي

Oligophagous or stenophagous 
parsitism 

  تطفل محدود العوائل 

وفيــه يكــون عــدد أنــواع العوائــل المتقاربــة تقســيميًا (

طفيليـــات، والتـــي يتطفـــل عليهـــا النـــوع الواحـــد مـــن ال

  )تحت الظروف البيئية، محدوداً 

Oligophagous predator مفترس محدود العائل  

Oligopneustic قليلة الثغور العاملة 

Oligopneustic respiratory system جهاز تنفسي قليل الفتحات  

ذو الثغــــــــور المحيطيــــــــة : أنــــــــواع هــــــــي 3يشــــــــمل (

peripneustic  وذو الطـــرفينamphipneustic 

  )propneusticثغور األمامية وذو ال

Oligopod يرقات قليلة االرجل 

Oligotoma nigra (Westwood) – 
Nigra embiid –  
Oligotomidae 

 غازلة النسيج نيجرا
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Oligotoma saundersii (Westwood) – 
Saunders embiid – Oligotomidae 

 غازلة النسيج ساندرز

Oligotomid webspinners أوليجوتوميد" األعشاش"ج غازالت النسي   

 )    Oligotomidaeأنظر (

Oligotomidae – 
Oligotomid webspinners –  
Embioptera 

  –فصيلة أوليجوتوميدي 

 رتبة  –أوليجوتوميد " األعشاش"غازالت النسيج 

Oligotrophic محدودة الغذاء 

Oligotrophus betheli Felt 
Juniper tip midge –  
Cecidomyiidae 

  شجر الَعْرَعرْ هاموش قمة 

  )من الفصيلة الصنوبرية: الَعْرَعْر (

Olive bark beetle –  
Phloeotribus scarabaeoides (Bern.) 
(oleae F.)  – Scolytidae  
 

 ، خنفساء قلف الزيتوننيرون الزيتون

Olive borer, olive shot-hole borer, 
large dive bark beetle – 
Hylesinus oleiperda F. – Scolytidae 

خنفســاؤ خنفســاء أفــرع الزيتــون، حفــار الزيــون، 

 قلق أشجار الزيتون الكبيرة 

Olive bud sawfly – 
Palpita unionalis (Hbn.) (Margaronia 
= Glyphodes) – Pyralidae 

 فراشة براعم الزيتون، فراشة الياسمين

Olive fly, olive fruit fly –  
Dacus oleae (Gmelin) – Tephritidae  

 ذبابة الزيتون، ذبابة ثمار الزيتون

Olive leaf weevil – 
Otiorrhynchus cribricollis Gyll. 
(Arammichus) – Curculionidae 

 سوسة ورق الزيتون

Olive moth, olive seed borer – 
Prays oleellus (F.) – Yponomeutidae 

 عثة الزيتون، حفار بذور الزيتون

Olive psylla –  
Euphyllura olivina (Costa) – 
Psyllidae 

 بسيال الزيتون
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Olive scale –  
Parlatoria oleae (Colvee) – 
Dispididae 

  ، نمشة الزيتونحشرة الزيتون القشرية المدرعة

Olive seed borer, olive moth – 
Prays oleallus (F.) – Yponomeutidae 

 لزيتون،حفار بذور الزيتون، عثة ا

Olive shot-hole borer, olive borer, 
large olive bark beetle – 
Hylesinus oleiperda  F. – Scolytidae 

خنفســاء ، حفــار الزيتــون، خنفســاء أفــرع الزيتــون

 قلف أشجار الزيتون الكبيرة

Olive stem bark fly –  
Clinodiplosis oleisuga Targ. – 
Cecidomyidae 

 جار الزيتونذبابة قلف أش

Olive thrips – 
Liothrips oleae (Costa) –  
Phlaeothripidae 

 تربس الزيتون

Olive twig midge – 
Clinodiplosis oleisuga Targ. – 
Cecidomyidae 

 ذبابة قلف أغصان الزيتون

Olive wax scale – 
Parasaissetia oleae (Barnard) – 
Coccidae 

 حشرة الزيتون الشمعية

Olive whitefly –  
Aleurolobus olivinus (Silv.) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة الزيتون البيضاء

Ommatid beetles خنافس األوماتيد   

  )    Ommatidaeأنظر(

Ommatidae  
(Cupedidae, Cupesidae, Cupidae) – 
Omaatid beetles – Archostemata – 
Coleoptera 

  فصيلة أوماتيدي 

  –) بيسيدي، كيوبيديكيوبيديدي، كيو (

   رتبة –تحت رتبة  –خنافس األوماتيد 

Ommatidia  
(sing. ommatidium) 

  وحدات بصرية أو عينية

  )حدات فردية من وحدات العين المركبةو (
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Ommatidium  
(pl. Ommatidia) 

  وحدة بصرية، وحدة عينية 

  )حدة فردية من وحدات العين المركبةو (

Ommatissus binotatus lybicus  
Deberg; O. binotatus Fieb – 
Dubas bug –  
Tropiduchidae 

  دوباس النخيل

  )أنواع عديدة(

Ommnivorous كانسة  

ا اختيــارات غذائيــة متباينــة، وتشــمل مــواد نباتيــة لهــ(

  )وحيوانية

Ommochrome أوموكروم، صبغة حمراء  

صــبغة مــن صــبغات العــين فــي طفــرات الحشــرات (

Drosophilla  وEphestia ويحــــــــث هرمــــــــون ،

ــــــى تكــــــوين األمــــــوكروم، وهــــــي مــــــن  االنســــــالخ عل

الصـــــــــبغات المشــــــــــتقة مـــــــــن الحــــــــــامض األمينــــــــــي 

Treptophan  كمــــــــا فــــــــي الرعاشــــــــات وحوريــــــــات

  )الجراد

Omnivore كانس أو قارت  

كـــائن حـــي يتغـــذى علـــى مصـــادر نباتيـــة وحيوانيـــة (

  )حية أو ميتة

Omnivores كانساتمترمرمات ،  

التغذيــة، حيــث تتغــذى علــى كائنــات متعــددة أنــواع (

النباتات ومنتجاتهـا والحيوانـات ومنتجاتهـا الحيـة أو 

  )الميتة

Omnivorous leaftier – 
Cnephasia longana (Haworth) – 
Tortricidae 

 طاوية األوراق الكانسة
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Omnivorous looper – 
Sabulodes aegrotata (Guenée) – 
Geometridae 

القيَّــاس القــارت، الــدودة  الحشــرة القارتــة القيَّاســة،

 القارتة

Omphisa anastomosalis (Guenée) – 
Sweetpotato vine borer –  
Pyralidae 

 البطاطا الحلوة" حفار"دودة 

Omphralidae  
(Scenopinidae; rare family) – 
Window flies –  
Asiloidea – Diptera 

  أومفراليدي  فصيلة

فوق  –ذباب النوافذ  –) سينوبينيدي، فصيلة نادرة(

 رتبة  – فصيلة

Onchocerca – 
Simuliidae – 
Diptera  

  جنس الذباب األسود أونكوسيركا 

 river blindnessناقــل لعمــى األنهــار البشــري (

فــــــــــي أمريكــــــــــا الالتينيــــــــــة أو داء كالبيــــــــــة الــــــــــذنب 

Onchocerciasis(  

Onchocerciasis مرض عمى األنهار  

Onchocerciasis الذنب البشري داء كالبيات  

مـــرض هـــام ال يســـبب الوفـــاة بشـــكل مباشـــر ولكـــن (

يتســـبب فـــي تعاســـة، وينـــتج المـــرض عـــن اإلصـــابة 

وينقــل  Onchocerca volvulusبكالبيـة الـذنب 

  )Simuliumبواسطة الذباب األسود من الجنس 

Onchophora  المخلبياتشعبة 

Onchopoda شعبة المخلبيات 

Oncideres cingulata (Say) – 
Twig girdler –  
Cerambycidae 

  لحائية األغصان

 )حشرة تعيش على لحاء األغصان(

Oncocephalus pacificus (Kirkaldy)– 
Pacific kissing bug –  
Reduviidae 

  بقة المحيط الهادي الَّالثمة 

  )حشرة سامة تعض الشفتين أحياناً (
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Oncodidae  
(Acroceridae, Acroceratidae, 
Cyrtidae, Henopidae; rare family) – 
Small-headed flies – Asiloidea – 
Diptera 

  أونكوديدي  فصيلة

أكروســـــــــــــــيريدي، أكروســـــــــــــــيراتيدي، ســـــــــــــــيرتيدي، (

  هينوبيدي، 

فـوق  –الذباب ذو الـرأس الصـغير  –) فصيلة نادرة

  رتبة – فصيلة

Oncopeltus fasciatus (Dallas) – 
Large milkweed bug –  
Lygaeidae 

 حشيشة الّلَبن الكبيرةبقة 

Onespotted stink bug – 
Euschistus variolarius (Palisot de 
Beauvois) – Pentatomidae 

 وحيدة النقطة" المنتنة"البقة الكريهة 

Ongulus مخلب 

Onion and garlic Borer – 
Dyspessa ulula (Borkh.) – 
Zygaenidae 

 حفار بصيالت البصل والثوم

Onion aphid – 
Neotoxoptera formosana 
(Takahashi)– 
Aphididae 

 َمّن البصل

Onion bulb fly – 
Eumerus strigatus (Fallén) – 
Syrphidae 

 ذبابة البصل الكبيرة أو ذبابة النرجس الكبيرة

Onion bulb small fly – 
Delia (Hylemyia) alliarir Fonskea – 
Anthomyiidae 

 ذبابة البصل الصغيرة

Onion fly –  
Hylemia antiqua (Meig.) – 
Anthomyiidae 

 ذبابة البصل

Onion maggot – 
Delia antiqua (Meigen) – 
Anthomyiidae 

 ذبابة البصل
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Onion plant bug – 
Lindbergocapsus ailii (Knight) – 
Miridae 

 بقة نبات البصل

Onion thrips, cotton thrips, tobacco 
thrips –  
Thrips tacaci Lindemon –  
Thripidae 

 تربس البصل، تربس القطن، تربس التبغ

Onisciform larva يرقة مفلطحة 

Onthophagus gazella F. – 
Brown dung beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء الروث البنية

Onychiorid springtails ذوات الذنب القافز أونيكيوريد   

  )Onychiuridaeأنظر (

Onychiuridae – 
Onychiorid springtails – 
Collembola  

  –أونيكيوريدي  فصيلة

   –ذوات الذنب القافز أونيكيوريد 

 رتبة 

Onycophora  – 
Onycophorans –  
Uniramia –  
Arthropoda  

  –أونيكوفورا شعبة 

   –المخلبيات أو كالبية األرجل 

 شعبة  –تحت شعبة 

Oocyte ويضة، خلية بيضية ب  

  )خلية البيضة التامة التكوين قبل البلوغ(

Oogenesis عملية التبييض  

 )عملية تكوين البويضات(

Oogonia  
(sing. oogonium) 

  بويضات أولية 

  )Oogoniumأنظر تعريف  (
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Oogonium  
(pl. oogonia) 

  بويضة أولية

أول مراحـــل تكـــوين البويضـــة مـــن طالئـــع الخاليـــا (

 )الجنسية األولية

Ootheca  جراب البيض، كيس البيض  

أو غطاء واقـي لكتلـة مـن البـيض،  خاصةمحفظة (

  ) كما في الصراصير

Open blood system جهاز الدوران المفتوح  

حيـــث يغمـــر الـــدم جميـــع أعضـــاء وأجهـــزة وأنســـجة (

الجســــــم، وال يوجــــــد فــــــي الحشــــــرات أوعيــــــة دمويــــــة 

بــالمعنى المفهــوم فــي الحيوانــات األخــرى، باســتثناء 

) dorsal blood vesselلـدموي الظهـري الوعاء ا

  )التالية، كما في الحشرات غمدية األجنحة

Open cell  خلية مفتوحة  

خليــــة جنــــاح حشــــرة تمتــــد حتــــى حافــــة الجنــــاح وال (

  )تحدها العروق من كل ناحية

Open coxal cavity تجويف حرقفي مفتوح   

التجويـــــف الـــــذي تحـــــده مـــــن خلـــــف صـــــفحة تتبـــــع (

  )ا في الحشرات غمدية األجنحةالقطعة التالية، كم

Open tracheal system الجهاز القصبي المفتوح 

Opener (opening) muscle العضلة الفاتحة  

فتحــة تتصــل بالزائــدة الطويلــة علــى شــكل قضــيب (

manubrium من األسفل  ( 

Operational sex ratio نسبة الذكور الفعالة  

  )ناثالذكور البالغة القادرة على تلقيح اإل(
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Operator indentification number  رقم تعريف أو هوية القائم بتطبيق المبيد  

المبيــدات علــى باســتخدام الــرقم المخصــص للقــائم (

كمـا هـي , المناطق الزراعيـة أو غيرهـا مـن األمـاكن

, معرفــة مــن قبــل قــوانين وتشــريعات واليــة كاليفورنيــا

م المبيـدات فيهـا وتسـتخدم أرقـا اسـتعمالحيث سـيتم 

هويات القائمين بالتطبيق في عمليات تعبئة تقـارير 

  )استخدام المبيد

Operculum شاء حرشفي رقيق، غطاء أو قلنسوة البيضةغ  

Operophtera bruceata (Hulst) – 
Bruce spanworm –  
Geometridae 

 دودة بروس العريضة

Operophtera brumata (L.) – 
Winter moth –  
Geometridae 

 ة الشتويةالفراش

Ophiomyia lantanae (Froggaft) – 
Lantana seed fly –  
Agromyzidae 

   "الملتوية" الّلنتانةذبابة تدرن 

اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي جنبـة : الّلنتانة(

 )عطر

Ophiomyia phaseoli (Tryon) – 
Bean fly –  
Agromyzidae 

 ذبابة الفول 

Ophiomyia simplex (Loew) – 
Asparagus miner –  
Agromyzidae 

ــــــــــاق  ــــــــــار" صــــــــــانع أنف ــــــــــْون " حف أوراق الهلَي

 "األسباراجوس"

Opiliones – 
Daddy long legs or harvestmen – 
Arachnida 

  –رتبة أوبيليونز 

ادة   طائفة  –العقارب الحصَّ

Opisodasys  – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –سوداسيس جنس أوبي

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 
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Opisthognathous  ذات أجـــزاء فـــم بطنيـــة الوضـــع، ذات أجـــزاء الفـــم

  الخلفية

ــــف وضــــع مائــــل( ــــرأس مائــــل نحــــو الخل ، محــــور ال

بالنســـبة لمحـــور الجســـم، كمـــا فـــي أنـــواع الحشـــرات 

 )مجانسة األجنحة مثل المن والحشرات القشرية

Opisthognathous head رأس ذات أجزاء فم سفلية، الوضع المائل للرأس  

Opisthosoma  منطقة مؤخر الجسم  

منطقــة الــبطن فــي األكاروســات، وهــي تتكــون مــن (

انـــدماج العقـــل الســـت الخلفيـــة مـــن الجســـم، وتكـــون 

فتحـــــة الشــــــرج عـــــادة  خاليـــــة مـــــن الزوائـــــد وتحمــــــل

  )والفتحات التناسلية

Opius concolor Szeple.  
 

ي األجنحـــــة علـــــى ذبابـــــة طفيـــــل حشـــــري غشـــــائ

 الزيتون أو ذبابة ثمار الزيتون

Opius longicaudatus Ashmead – 
Longtailed fruit fly parasite – 
Braconidae 

 متطفل ذباب الفاكهة ذو الذيل الطويل

Opomyzid flies  ذباب األوبومايزيد  

 )Opomyzidaeأنظر (

Opomyzidae 
(Geomyzidae; rare family) – 
Opomyzid flies –  
Acalyptratae – 
Diptera 

  أوبومايزيدي  فصيلة

ذبــاب األوبومايزيــد  –) جيومايزيــدي، فصــيلة نــادرة(

–  

  تبةر  –قطاع 

Opostegid moths  فراشات األبوستيجيد صانعة األنفاق  

 )   Opostegidaeأنظر (
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Opostegidae 
(rare family) –  Opostegid moths – 
Nepticuloidea –  
Lepidoptera 

  أوبوستيجيدي  فصيلة

فراشـــــات األبوســـــتيجيد صـــــانعة  –) فصـــــيلة نـــــادرة(

  –األنفاق 

  رتبة – فوق فصيلة

Opsius stactogalus Fiebgr – 
Tamarix leafhopper –  
Cicadellidae 

 نطاط أوراق التاماركس

Optic ganglion عقدة عينية  

الجــــــزء الخــــــارجي مــــــن المــــــخ األول أو األمــــــامي (

protocerebrum ويلــــتحم مــــع الفــــص البصــــري ،

optic lobe  فــــي جســــم واحــــد يعــــرف بالجســــم

 )central bodyالمركزي 

Optic lobe فص بصري أو عيني  

ـــــــداخلي مـــــــن المـــــــخ األول أو األمـــــــامي ( الجـــــــزء ال

protocerebrum وهو المركز الحشي ألعضـاء ،

 )البصر ومسؤول أيضًا عن سلوك الحشرة

Optic nerve عصب عيني 

Optimal foraging theory 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نظرية السعي األمثل 

اختيــار أنثــى حشــرة المــن  للمســكن البيئــي المالئــم (

الذي تنتفخ فيه أنسجة النبات محدثـة ورمـًا للنبـات، 

وعنــد خــروج األنثــى مــن البــيض عنــد بدايــة الربيــع 

ـــــة  تبحـــــث عـــــن األوراق الصـــــغيرة حتـــــى تبـــــدأ عملي

  )االستيطان

Optimum temperature درجة حرارة مثلى 

Optomotor حركة بصرية  
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Optomotor reaction تفاعل حركي بصري  

Oral  فمي  

مـن خــالل الفـم وهـي إحـدى طــرق ، أو يخـص الفـم(

  )دخول المبيدات إلى داخل الجسم

Oral notification  إشعار أو تبليغ شفهي  

طريقــــة تســــتخدم إلشــــعار أو تبليــــغ العــــاملين عــــن (

فــــــي المنـــــاطق التـــــي يعملــــــون المبيـــــدات اســـــتخدام 

  )ضمنها

Oral vibrassae شوارب الفم ، رمح فموي  

ــــة لألكــــاروس، ( ــــوب يتصــــل بالمضــــخة البلعومي أنب

، ويــدخل النســيج النبــاتي ليمــتص محتوياتــه الغذائيــة

ــــى أو  ــــد عل ــــة الغليظــــة يمت زوج مــــن األشــــواك القوي

طقــــة القميــــة، كمــــا فــــي نالجــــانبين بــــالقرب مــــن الم

أنبــــــــــوب يتصــــــــــل ، أو ينالحشــــــــــرات ذات الجنــــــــــاح

ــــدخل النســــيج  ــــة لألكــــاروس، وي بالمضــــخة البلعومي

  )النباتي ليمتص محتوياته الغذائية

Oral vibrassae  شوارب الفم  

زوج مــــــن األشــــــواك القويــــــة الغليظــــــة يمتــــــد علــــــى (

طقــــة القميــــة، كمــــا فــــي نالجــــانبين بــــالقرب مــــن الم

أنبــــــــــوب يتصــــــــــل ، أو الحشــــــــــرات ذات الجنــــــــــاحين

ــــة  ــــدخل النســــيج بالمضــــخة البلعومي لألكــــاروس، وي

  )النباتي ليمتص محتوياته الغذائية

  

Orange dog –  
Papilio cresphontes Cramer – 
Papilionidae 

أبو الـدقيق مـذنب األجنحـة المنـتفخ الضـخم، أبـو 

 دقيق الكلب البرتقالي 
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Orange leafroller – 
Argyrotaenia citrana (Fernald) – 
Tortricidae 

 أوراق البرتقال" ّفةال"لفَّافة 

Orange moth, carob moth – 
Ectomyelois Ceratoniae (Zell.) – 
Pyralidae 

 فراشة الخروب، فراشة البرتقال

Orange spiny whitefly – 
Aleurocanthus spiniferus  
(Quaintance) –  
Aleyrodidae 

 ذبابة البرتقال البيضاء الشوكية

Orange tortrix – 
Argyrotaenia citrana (Fernald) – 
Tortricidae 

 البرتقال" تورتريكس"دودة 

Orange-humped mapleworm – 
Symmerista leucitys Franclemont – 
Notodontidae 

 ذو الحدبة البرتقالية" اإلسفندان"دودة الَقْيَقب 

Orange-striped oakworm – 
Anisota senatoria (J.E. Smith) – 
Saturniidae 

 البرتقالية" المخططة"دة السنديان ذو الخطوط دو 

Orange-tailed potter wasp – 
Delta latreillei petiolaris (Schulz) – 
Vespidae 

 دبور الَخزًّاف ذو الذيل البرتقالي

Orbital plate  صفحة حجاجبية أو جارعينية  

صفحة على الرأس بجوار العين المركبة، كما فـي (

 )حينالحشرات ذات الجنا

Orchelimum – 
Conocephalinae –  
Tettiginiidae – 

   –جنس نطاط المراعي أورشليموم 

 فصيلة -تحت فصيلة 

Orchid aphid – 
Macrosiphum futeum (Buckton) – 
Aphididae 

   َمّن السَّحلبية

 )نبتة من الفصيلة السَّحلبية: السَّحلبية(
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Orchidfly – 
Eurytoma orchidearum (Westwood) – 
Eurytomidae 

 ذبابة السَّْحَلبّية الحفارة 

Orchidophilus peregrinator 
Buchanan – 
Lesser orchid weevil –  
Curculionidae 

 السَّْحَلبّية الصغرى سوسة 

Orchopeas leucopus (Baker) – 
Rodent flea – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

 برغوث القوارض 

Orcus chalybeus (Boisduval) – 
Steelblue lady beetle –  
Cocconellidae 

 الزرقاء الفوالذيةخنفساء ال

Order رتبة   

  )تحتوي على فصائل متقاربة أو مترابطة(

Oregon fir sawyer – 
Monochamus scutellatus regonensis   
(LeConte) – Cerambycidae 

  وريغونيةناخرة شجر التَّنُّوب طويلة القرون األ 

 )متعلقة بوالية أوريغون األمريكية(

Oregon wireworm – 
Melanotus longulus oregonensis    
(LeConte) – Elateridae 

 دودة والية أوريغون السلكية

Organ ضوع  

Organic   عضوي  

المبيـــــد الـــــذي ، أو عضـــــوي مـــــن أصـــــل بيولـــــوجي(

ـــــدروجين ـــــى ذرات كربـــــون هي . تحتـــــوي جزيئاتـــــه عل

هــذه الكلمــة أيضــًا علــى النباتــات الناميــة  وتســتخدم

  )بدون إضافة أسمدة صناعية أو مبيدات
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Organic agriculture   زراعة عضوية  

زراعــة المحاصــيل الزراعيــة بــدون اســتخدام بعــض (

  )المواد الكيميائية واألسمدة االصطناعية

Organism حي كائن   

Organochlor مبيد كلوريني عضوي  

يستخدم بشكل شائع كمبيـدات صف من المبيدات (

ـــــورين . حشـــــرية وتحتـــــوي هـــــذه المـــــواد علـــــى ذرة كل

مندمجـــة فـــي الجــــزيء العضـــوي وتعتبـــر المبيــــدات 

وفـــي الوقـــت , الكلوروينيـــة العضـــوية ثابتـــة كيميائيـــاً 

ـــــــــات  ـــــــــد مـــــــــن المركب الحاضـــــــــر ال تســـــــــتخدم العدي

  )الكلورونية كمبيدات

Organophopsphate  مبيد فوسفوري عضوي  

حيـــــث , يـــــدات شـــــائع االســـــتعمالصـــــف مـــــن المب(

تحتوي المبيدات الفوسفورية علـى جزيئـات عضـوية 

وتعتبـــر بعـــض المبيـــدات . محتويـــة علـــى الفوســـفور

. الفوســــــفورية العضـــــــوية عاليــــــة الســـــــمية لإلنســـــــان

  )وتتحلل معظم هذه المواد في البيئة بشكل سريع

Orgyia antiqua (L.) – 
Rusty tussock moth –  
Lymantriidae 

 الخصل اتاشة الصدئية ذالفر 

Orgyia dubia var judea Sigr. – 
Beet tussock moth –  
Lymantriidae 

ذات " الشــوندر الســكري"دودة ورق بنجــر الســكر 

 الشعر

Orgyia leucostigma (J.E. Smith) – 
Whitemarked tussock moth – 
Lymantriidae 

 العالمات البيضاء و الخصل  اتالفراشة ذ
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Orgyia pseudotsugata 
(Mcdunnough) – 
Douglas-fir tussock moth – 
Lymantriidae 

 الخصل اتفراشة تّنوب دوغالس ذ

Orgyia vetusta (Boisduval) – 
Western tussock moth –  
Lymantriidae 

 الخصل اتالفراشة الغربية ذ

Oriental and american cockroaches  الصراصير الشرقية واألمريكية  

 )   Blattidaeنظر أ(

Oriental beetle – 
Anomala orientalis Waterhouse – 
Scarabaeidae 

 الخنفساء الشرقية

Oriental cabbage webworm, 
cabbage stem borer –  
Hellula undalis (F.) – Pyralidae 

ـــــــوف  ـــــــب"دودة الملف ـــــــة "الناســـــــجة " الكرن الغازل

 الشرقية، حفار ساق الملفوف

Oriental cockroach – 
Blatta orientalis L. – Blattidae 

 الصرصور الشرقي

Oriental cone-headed  
grasshopper – 
Neocomacephalus sp.– 
Copiphorinae – Tettiginiidae – 

  النطاط الشرقي مخروطي الرأس 
 

Oriental fruit fly – 
Dacus dorsalis Hendel –  
Tephritidae 

 ةذبابة الثمار الشرقي

Oriental fruit moth – 
Grapholita molesta (Busck) – 
Torticidae 

 الثمار الشرقية" فراشة"دودة 

Oriental hornet – 
Vespa orientalis L. – Vespidae 

 الدبوراألحمر، الدبور الشرقي، دبور البلح

Oriental house fly – 
Musca domestica vicina Macquart – 
Muscidae 

 المنزلية الشرقيةالذبابة 
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Oriental moth – 
Cnidocampa flavescens (Walker) – 
Limacodidae 

 الشرقية " الفراشة"الدودة 

Oriental rat flea – 
Xenopsylla cheopis (Rothschild) – 
Pulicidae 

 برغوث الجرذ الشرقي

Oriental stink bug – 
Plautia stali Scott – Pentatomidae 

 الشرقية" ذو الرائحة الكريهة"نة البقة النت

Orientation توجيه 

Origin أصل أو منشأ 

Orius bug – 
Orius laevigatus –  
Anthocoridae  

  بقة األوريوس

مفترس دودة اللوز الشـوكية أو دودة ثمـار البنـدورة (

 ) Heliothis armigera" الطماطم"

Orius insidiosus (Say) – 
Insidious flower bug –  
Anthocoridae 

 بقة األزهار الماكرة

Orius laevigatus (see Orius bug) 
  

   بقة األوريوس

 )Orius bugأنظر (

Orius tristicolor (White) – 
Minute pirate bug –  
Anthocoridae 

 بقة القرصان الدقيقة

Ormyridae  
(rare family) – Ormyrids – 
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  أورميريدي يلةفص

ـــــــادرة( أورميريـــــــد غشـــــــائية األجنحـــــــة  –) فصـــــــيلة ن

  –الطفيلية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Ormyrids أورميريد غشائية األجنحة الطفيلية   

    ) Ormyridaeأنظر(
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Ornamental  زيني، نبتة الزينة  

نباتـــات محروثــــة ومزروعــــة ألهـــداف أخــــرى غيــــر (

ـــــة ـــــاف النباتي ـــــى الغـــــذاء أو األلي أي ، الحصـــــول عل

  )مزروعة بهدف الزينة فقط

Ornamental plant thrips, banded 
greenhouse thrips – 
Hercinothrips femoralis (O.M.  
Reuter) – Phloeothripidae 

، تــربس البيــوت البالســتيكية تــربس نباتــات الزينــة

  المخططة

Ornamented مزين 

Ornate aphid – 
Myzus omatus Laing – 
Aphididae 

 أورنيت َمنّ 

Orneodidae  
(Alucitidae) – Plume moths – 
Pyraloidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة أورنيوديدي 

   –الفراشات متعددة الريش  –) ألوسايتيدي(

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Ornithophaga – 
Fleas of birds – Ornithophagini – 
Leptopsyllidae  

  –قبيلة أورنيثوفاجا 

 فصيلة  -بيلة ق –براغيث الطيور 

Ornithophagini – 
Fleas of birds – Amphipsyllinae – 
Leptopsyllidae  

  –قبيلة أورنيثوفاجيني 

  فصيلة -تحت فصيلة  - براغيث الطيور

Oropouche Virus (ORV) – 
Bunyaviridae 

  فيروس أوروباوشي

 Culexتـــــم عـــــزل الفيـــــروس مـــــن البعـــــوض (

quinquefasciatus  والهــاموشCulicoides 

paraensis وللهــــــــــاموش المقــــــــــدرة علــــــــــى نقــــــــــل ،

الفيـــروس بعـــد التغذيـــة علـــى هامســـتر يحتـــوي دمـــه 

ـــى اإلنســـان  علـــى الفيـــروس، ويتغـــذى الهـــاموش عل

  )داخل وخارج المنازل
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Oropsylla – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس أوروبسيلال 

  فصيلة  -تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

Oropsylla (Diamanus) montana  فــي الواليــات المتحــدة علــى برغــوث ناقــل للطــاعون

  Spermophilus variegatusســـــــــنجاب 

  )Spermophilus beechyiوالسنجاب األرضي 

Oropsylla (Thrassis) bacchi  فــي الواليــات المتحــدة علــى برغــوث ناقــل للطــاعون

   antelope ground سـنجاب الظبـي األرضـي

squirrel  أوAmmospermophilus 

leucurus(   

Orrodacinae – 
Strange long-horned beetles – 
Scarabaeidae   

  –تحت فصيلة أوروداسيني 

  فصيلة -خنافس طويلة القرون الشاذة 

Orsodacinae – 
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة خنافس األوراق أوسوداسيني

  فصيلة

Ortalidae  
(Otitidae, Ortalididae) – 
Otitid flies or picturewinged flies – 
Tephritoidea –  
Diptera 

  أورتاليدي  فصيلة

  –) أوتيتيدي، أورتاليديدي(

   –األجنحة " مبرقش"الذباب مزركش 

  رتبة – فوق فصيلة

Ortalididae  
 

  الذباب مزركش األجنحة أورتاليديدي  فصيلة

  )Ortalidaeأنظر (

Orthezia insignis Browne – 
Greenhouse orthezia – Ortheziidae 

 البيوت البالستيكية في البق الدقيقي أورثيزيا 

Orthezia lady beetle – 
Hyperaspis jocosa (Mulsant) – 
Coccinellidae 

 أبو العيد أوثيزيا
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Ortheziidae – 
Ensign scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –ييدي أورثيز  فصيلة

 –تحــت رتبــة  – فــوق فصــيلة –القشــريات األعــالم 

  رتبة

Orthodera burmeisteri  
Wood-Mason – 
Burmeister mantid – Mantidae 

" فـــرس النبـــي، لمفتـــرسالمانتـــد ا"عابـــد المانتـــد ال

 بارميستر

Orthodes rufula (Grote) – 
Bronzy cutworm – Noctuidae 

 رونزيةالب “القاطعة”الدودة القارضة 

Orthognathus  الوضع العمودي للرأس  

Orthoptera  
(ortho = straight; ptera = wing) – 
Crickets, grasshoppers, katydids 

=  ortho(رتبة الحشرات مستقيمة األجنحة 

  –) جناح=  pteraمستقيم، 

 صراصير الحقل، النطاطات، والكاتيدات 

Orthopteroides 
(Includes the orders: Phasmida, 
Orthoptera, Dermaptera, 
Grylloblattodea, Isoptera, Blattodea, 
Mantodea, Zoraptera)  

فوق رتبة أورثوبتيرويدس أو الحشرات الشبيهة 

فازميدا، : تتضمن الرتب(بمستقيمة األجنحة 

أوثوبترا، درمابترا، جريللوبالتوديا، أيسوبترا، 

   )بالتوديا، مانتوديا، وزورابترا

Orthorhinus klugi Boheman – 
Immigrant acacia weevil – 
Curculionidae 

 لمستوردة أو ا سوسة األكاسيا الهاجرة 

Orussidae  
(Oryssidae) – Parasitic wood wasps– 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

  أوراسيدي  فصيلة

   –زناببر الخشب المتطفلة  –) أوريسيدي(

  رتبة –فوق فصيلة 

ORV(Oropouche Virus) – 
Bunyaviridae 

   فيروس أوروباوشي

  )Oropouche Virusأنظر (

Oryctes agamemnon, O. elegans 
Prell, O. rhinocerus – 
Palm stalk borer – Scarabaeidae 

  "العاقور" خنفساء النخيل، حفار عذوق النخيل

  )عدة أنواع(
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Oryctes sinaicus Wik. – 
Confused palm stalk borer – 
Scarabaeidae 

  حفار عزق النخيل المتشابه

Oryssidae  
(Orussidae) – Parasitic wood wasps – 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

  أوريسيدي  فصيلة

   –زناببر الخشب المتطفلة  –) أوراسيدي(

  رتبة –فوق فصيلة 

Oryzaephilus mercator (Fauvel) – 
Merchant grain beetle –  
Cucujidae 

 خنفساء الحبوب التجارية

Oryzaephilus surinamensis (L.) –  
Saw-toothed grain beetle – 
Cucujidae (Silvanidae) 

 خنفساء الحبوب المنشارية، خنفساء سورينام

-osa  ،نهاية تصنيفية تدل على أن جنس الكائن مؤنـث

وهـــو مبنـــي علـــى أن االســـم يعنـــي كمـــال الصـــفة 
fullness 

Oscinella frit (L.) – 
Frit fly – Chloropidae 

 ذبابة الزجاج 

Oscinid flies ذباب سارق   

 ) Oscinidaeأنظر(

Oscinidae  
(Chloropidae, Titaniidae) – 
Oscinid flies – Chloropoidea – 
Diptera 

  أوسينيدي  فصيلة

ـــدي( ـــدي، تايتانيي ـــاب ســـارق  –) كلوروبي فـــوق  -ذب

  تبةر  – فصيلة

Osmetarium غدد صدرية 

Osmeterium  
(pl. Osmeteria)  

  شق غدي، مريح، غدة أنبوبية وسادية 

تركيــــب لحمــــي غــــدي قابــــل لالنقــــالب خارجــــًا ذو (

عـــــادة تنـــــتج مـــــواد ذات رائحـــــة دفاعيـــــة،  Yشـــــكل 

  )وتوجد في مقدمة يرقات الفراش
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Osmetria أعضاء الرائحة  

Osmollar effectors المؤثرات التنافذية 

Osmoregulation تنظيم التنافذ 

Osmosis التنافذ 

Osmotic pressure ضغط إسموزي  

Ostium  
(pl. Ostia) 

  فتحة الحجرات القلبية

ــــــف( ــــــب، أو إحــــــدى  ةتحــــــة جانبي أدنيــــــة لحجــــــر القل

  )الفتحات الجانبية في قلب الحشرة

Ostomatidae 
(Ostomidae, Trogostidae, 
Temnochilidae) – Bark-gnawing 
beetles – Bostrichoidea –  
Coleoptera 

  أوستوماتيدي  فصيلة

  –) أوستوميدي، تروجوستيدي، تيمنوكيليدي(

 –فــوق فصــيلة  –خنــافس قارضــة الحبــوب والقلــف 

  رتبة

Ostomidae  
 

  الخنافس أوزتوميدي  فصيلة

  )Ostomatidaeأنظر (

Ostrinia nubilalis (Hobner) – 
European corn borer – Pyralidae 

 الذرة األوروبي ساق حفار

Ostrinia obumbratalis (Lederer) – 
Smartweed borer – Pyralidae 

 عصا الراعي" فراشة"حفار 

-osum  ،نهاية تصنيفية تدل على أن جنس الكائن محايد

وهـــو مبنـــي علـــى أن االســـم يعنـــي كمـــال الصـــفة 
fullness 

-osus كر، نهاية تصنيفية تدل على أن جنس الكـائن مـذ

وهـــو مبنـــي علـــى أن االســـم يعنـــي كمـــال الصـــفة 
fullness 
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Othniidae 
(Elacatidae; rare family) – 
False tiger beetles –  
Tenebrionoidea – 
Coleoptera 

  أوثنييدي   فصيلة

ـــــادرة( ـــــدي، فصـــــيلة ن ـــــة  – )إالكاتي ـــــافس النمري الخن

  –الكاذبة 

  رتبة –فوق فصيلة 

Otiorhynchinae  
(Brachyrhininae) –  
Curculionidae 

  تحت فصيلة السوس أوتيورينكيدي

  فصيلة -) براكيرينيني(

Otiorhynchus cribricollis  
Gyllenhal – 
Cribrate weevil –  
Curculionidae 

 السوسة الثاقبة

Otiorhynchus ligustici   (L.) – 
Alfalfa snout beetle –  
Curculionidae 

 "الفصة"الحجازي  البرسيم"  سوسة"خنفساء 

Otiorhynchus ovatus (L.) – 
Strawberry root weevil – 
Curculionidae 

 سوسة جذور الفراولة

Otiorhynchus sulcatus (F.) – 
Black vine weevil – Curculionidae 

 سوسة الكرمة السوداء

Otiorrhynchus cribricollis Gyll. 
(Arammichus) –  
Olive leaf weevil –  
Curculionidae 

 سوسة ورق الزيتون

Otitid flies or picturewinged flies  األجنحة " مبرقش"الذباب مزركش  

و  Ortalididaeو  Ortalidaeأنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر(

Otitidae ( 

Otitidae 
(Ortalidae, Ortalididae) – 
Otitid flies or picturewinged flies – 
Tephritoidea –  
Diptera 

  أوتيتيدي  فصيلة

   –) أورتاليدي، أورتاليديدي(

  –األجنحة " مبرقش"الذباب مزركش 

  رتبة – فوق فصيلة



 

861

Oulema melanopus (L.) – 
Cereal leaf beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الحبوب

Outbreak فوران، زيادة وبائية  

زيادة تعـداد الحشـرة بدرجـة غيـر عاديـة أو مفاجئـة (

زراعــــة : ن هــــذه العوامــــلنتيجــــة لعامــــل أو أكثــــر مــــ

صـــــنف واحـــــد فـــــي المنطقـــــة، اســـــتخدام المبيـــــدات 

الحشــرية، الظــروف البيئيــة المناســبة لتكــاثر ونشــاط 

  )الحشرة، وغيرها

Outer fork تفرع خارجي  

Outer margin الحافة الخارجية أو القمية  

مــن حــواف جنــاح الحشــرة المســتعمل فــي تصــنيف (

 )الحشرات المجنحة

Outer vertical bristles  شويكات عمودية خارجية  

أشواك موقعها ناحية الجنب أكثـر مـن أشـواك قمـة (

الــــرأس بــــين العيــــون البســــيطة والمركبــــة، كمــــا فــــي 

  )الحشرات ذات الجناحين

Output rate   معدل الناتج  

كميـــــة خلــــــيط المبيــــــد المنطلــــــق بواســــــطة معــــــدات (

ويقـاس , المبيدات خالل فترة زمنيـة مقاسـةاستخدام 

النــــــاتج لمرشــــــات المبيــــــدات الســــــائلة بعــــــدد معــــــدل 

  )الغالونات في الدقيقة

Oval guineapig louse – 
Gyropus ovalis Burmeister – 
Gyropidae 

البيضـوي أو " الخنزيـر الهنـدي"قمل خنزير غينيـا 

 اإلهليجي
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Ovariole بوبة مبيضية، فريع مبيضينأ  

أحـد األقسـام الثانويـة للمبــيض، يتركـب مـن الخــيط (

  )طرفي، أنبوبة البيض، والعنقال

Ovariole stalk or pedicel عنق األنبوبة المبيضية، الشمروخ  

ــــاة المبــــيض ( قنــــاة مرنــــة تصــــل أنبوبــــة البــــيض بقن

 )الجانبية

Ovary  مبيض  

العضــــو التناســــلي األنثــــوي المحتــــوي علــــى خاليــــا (

 )البيض

Ovatus crataegarius (Walker) – 
Mint aphid –  
Aphididae 

 ّن النعناعمَ 

Overcrowding فرط االزدحام 

Overwinter تشتية  

وتحيــا . عمليــة قضــاء فصــل الشــتاء بحالــة ســكون(

العديد من الكائنات الحيـة ظـروف الطقـس الصـعبة 

  )كبذور أو بيض أو بعض أطوار الراحة األخرى

Oviduct  قناة المبيض الجانبية  

واحـــدة مـــن زوج األنابيـــب التـــي يمـــر فيهـــا البـــيض (

  )من المبايض إلى المهبل

Oviparity وضع البيض 

Oviparous  ُّوض، َبيَّاضبي  

Oviposit  يبيض  
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Oviposition إباضة، عملية وضع البيض  

  )بيض من جسم األنثىلعملية خروج ا(

Ovipositional site مكان وضع البيض 

Ovipositor لة وضع البيض آ  

ة عضــو وضــع البــيض يتكــون مــن الزوائــد الجنســي(

للحلقــــة الثامنــــة والتاســــعة البطنيــــة، وقــــد يكــــون لهــــا 

  )وظيفة حسية

Ovoviviparity والدة بيضية 

Ovoviviparous أنثى ولودة "والدة بيضية"نتج نسًال حيًا ي ،  

 موذلــك باالحتفــاظ بــالبيض حتــى يفقــس داخــل جســ(

  )األم

Ovulation إباضة  

يتكـــون  هـــي خـــروج البييضـــة مـــن المبـــيض، حيـــث(

تعـــرف  ovariolesمبـــايض صـــغيرة  المبـــيض مـــن

وهي التـي  egg tube-ovariolesبقنوات البيض 

   )تقابل أنابيب الخصية في الذكر

Ovulation  نمو البويضات  

حيـــــــث يتكـــــــون المبـــــــيض مـــــــن مبـــــــايض صـــــــغيرة (

ovarioles  تعــرف بقنـــوات البـــيضegg tube-

ovarioles  وهــي التــي تقابــل أنابيــب الخصــية فــي

  )الذكر

Ovum بويضة  

  )خلية البويضة الناضجة غيرالمخصبة(
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Owlet moths and underwings  الفراشات الليلية  

 )    Noctuidaeأنظر(

Owlflies الذباب البومي   

 )   Ascalaphidaeأنظر (

Oxaeid bees  نحل أوكسايد  

 ) Oxaeidaeأنظر(

Oxaeidae  
(Andrenidae in part; rare family) –  
Oxaeid bees – Apoidea – 
Hymenoptera 

  نحل أوكسايد  فصيلة

  –) جزء من أندرينيدي، فصيلة نادرة(

  رتبة – النحل فوق فصيلة –نحل أوكسايد 

Oxalis whitefly – 
Aleyrodes shizuokensis Kuwana – 
Aleyrodidae 

  البيضاءالحّماض ذبابة 

Oxidus gracilis Koch – 
Garden millipede –  
Paradoxomatidae 

  دة الحدائق ألفية األرجل الصدئيةدو 

Oxya japonica (Thunberg) – 
Japanese grasshopper –  
Acrididae 

 النطاط الياباني

Oxybelini – 
Spiny digger wasps – 
Crabroninae –  
Sphecidae 

  –قبيلة زنابير بوثينوأوكسيبيليني 

 فصيلة - فصيلةتحت  –الزنابير الشوكية الحافرة 

Oxycarenus hyalinipennis (Costa) –  
Cotton seed bug –  
Lygaeidae 

 بق بذرة القطن

Oxycoryninae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس أوكسيكورينيني 

  فصيلة
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Oxyglypta rugosa Rushka   طفيـل حشـري غشـائي األجنحـة علـى ذبابـة تـدرن

 براعم األجاص

Oxylipeurus polytrapezius 
(Burmeister) – 
Slender turkey louse –  
Philopteridae 

 "النحيف" قمل الديك الرومي الطويل

Oystershell scale – 
Lepidosaphes ulmi (L.) –  
Diaspididae 

 حشرة قوقعة الَمَحار القشرية المدرعة
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P 
Pachnaeus litus (Germar) – 
Citrus root weevil –  
Curculionidae 

  "الموالح"سوسة جذور الحمضيات 

Pachnematus extensicornis  
(Norton) – 
Grass sawfly – Tenthredinidae 

 األعشاب المنشاري دبور

Pachnoda fasciata F. – 
Plum scarab, peach scarab – 
Scarabaeidae 

  " الخوخ"، جعل الدراق "البرقوق"جعل الخوخ 

Pachodynerus nasidens (Latreille) – 
Keyhole wasp – Vespidae 

 الدبور الثاقب 

Pachybolidae – 
Spirobolida 

  رتبة –فصيلة باكيبوليدي ذوات األلف رجل 

Pachycrepoides uindemmiae – 
Pteromalidae 
 

ـــة  ـــى الذباب ـــة عل حشـــرة غشـــائية األجنحـــة متطفل

 Musca domestica لمنزليةا

Pachylobius picivorus (Germar) – 
Pitch-eating weevil –  
Curculionidae 

  الِخَيْم أو اآلكلة الضاريةالسوسة آكلة 

Pachyneurid gnats  هاموش الباكينيوريد  

 )Pachyneuridaeأنظر (

Pachyneuridae 
(Anisopodidae in part; rare family) – 
Pachyneurid gnats – 
Bibionoidea – Diptera 

  باكينيوريدي  فصيلة

  –) جزء من أنيزوبوديدي، فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة –هاموش الباكينيوريد 

Pachypasa otus (Drury) –  
Pistachio silk worm –  
Lasiocampidae 

 دودة حرير الفستق الحلبي
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Pachypsylla celtidismamma 
(Fletcher) – 
Hackberry nipplegall maker – 
Psyllidae 

  الَمْيس صانع تدرن 

شــجرة أو جنبــة مــن جــنس الَمــْيس تحمــل : الَمــْيس(

 )ثمارًا عنبية حلوة

Pachytroctid booklice  قمل الكتب باكيتروكتيد  

 )  Pachytroctidaeأنظر(

Pachytroctidae   
(rare family) –  
Pachytroctid booklice – 
Troctomorpha –  
Psocoptera 

  فصيلة باكيتروكتيدي 

تحــت  –قمــل الكتــب باكيتروكتيــد  –) فصـيلة نــادرة(

 رتبة -رتبة 

Pachytychius latipes Desbr. –  
Wheet and barley leaf weevil – 
Curculionidae 

 سوسة سنابل القمح والشعير

Pacific beetle cockroach – 
Diploptera punctata (Eschscholtz) – 
Blaberidae 

 "الباسيفيكي"الصرصور الخنفسي الهادي 

Pacific Coast wireworm – 
Limonius canus LeConte –  
Elateridae 

 السلكية " الهادىء"دودة الساحل الباسيفيكي 

Pacific cockroach – 
Euthyrrhapha pacifica (Coquebert) – 
Polyphagidae 

 صرصور المحيط الهادي

Pacific dampwood termite – 
Zootermopsis angusticollis (Hagen) – 
Termopsidae 

 نمل الخشب الرطب األبيض

Pacific flat-headed apple borer – 
Chrysobothris mali Horn – 
Buprestidae 

حفار الباسـفيك ذو الـرأس المـبطط، حفـار أشـجار 

 التفاح ذو الرأس المبطط

Pacific kissing bug – 
Oncocephalus pacificus (Kirkaldy) – 
Reduviidae 

  بقة المحيط الهادي الَّالثمة 

  )حشرة سامة تعض الشفتين أحياناً (
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Pacific pelagic water strider – 
Halobates sericeus Eschscholtz – 
Gerridae 

  متزحلقة المياه األوقيانوسية الهادية

 )متعلقة بالمحيط الهادي(

Pacific tent caterpillar – 
Malacosoma constrictum (Hy.  
Edwards) –  
Lasiocampidae 

 الخيام الباسيفيكية "  أبو دقيق"دودة 

Pacific willow leaf beetle – 
Pyrrhalta decora carbo (LeConte) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الصفصاف الباسيفيكي 

Packard grasshopper – 
Melanoplus packardii Scudder – 
Acrididae 

 نطاط باكارد 

Paddy borer – 
Schoenobius incertellas Walker – 
Pyralididae 

 حفار ساق األرز

Paederus alfierii – 
Predaceous rove beetle – 
Staphilinidae 

 الحشرة الرواغة المفترسة 

Paedogenesis (Myiasis)  توالد األطوار غير الكاملة  

صـــغار لحيـــوان أو حشـــرة، حيـــث يكتمـــل تناســـل ال(

نمـــو األجهـــزة التناســـلية فـــي اليرقـــات وتضـــع بيضـــًا 

 )يفقس عن أفراد بالتكاثر العذري

Paedotype  نمط حديث  

Painted beauty – 
Vanessa virginiensis (Drury) – 
Nymphalidae 

 الفراشة الملونة الفاتنة 

Painted hickory borer – 
Megacyllene caryae (Gahan) – 
Cerambycidae 

  حفار شجر الجوزية الملونة 

 )الجوزية أو القارية أو الجوز األمريكي(
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Painted lady – 
Vanessa (Pyraemis) cardui (L.) –  
Nymphalidae 

 أبو دقيق الخبيزة، فراشة الخبيزة، السيدة الملونة

Painted leafhopper – 
Endria inimical (Say) –  
Cicadellidae 

 النطاط الملون

Painted maple aphid – 
Drepanaphis acerifoliae (Thomas) – 
Aphididae 

 من اإلسفندان المنقط

Palaeocimbex quadrimaculatus  
(Muell.) (Cimbex) – 
Almond sawfly –  
Cimbicidae 

 دبور اللوز الغشائي

Palaeopteran orders حةمجموعة رتب الحشرات القديمة المجن 

Palatable insects الحشرات المستساغة  

حشرات صـالحة لألكـل أو مقبولـة بالنسـبة لصـنف (

  )معين من المفترسات

Pale apple leafroller – 
Pseudexefitera mali Freeman – 
Tortricidae 

 لّفافة أوراق التفاح الشاحبة

Pale damsel bug – 
Nabis capsiformis Germar –  
Nabidae 

 الباهتة الصغيرة البقة

Pale juniper webworm – 
Aerhes rutilana (Hubner) – 
Cochylidae 

" الغازلــــــة أو العنكبوتيـــــــة"دودة شــــــجر الَعْرَعـــــــْر 

 الشاحبة

Pale leafcutting bee – 
Megachile concinna Smith – 
Megachilidae 

 النحلة قاطعة األوراق الباهتة

Pale legume bug – 
Lygus elisus Van Duzee – Miridae 

 بقة البقوليات الباهتة
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Pale tussock moth – 
Halysidota tessellaris (J.E. Smith) – 
Arctiidae 

 الفراشة ذو الخصل الباهتة

Pale western cutworm – 
Agrotis orthogonia Morrison – 
Noctuidae 

  الغربية الباهتة" القاطعة"الدودة القارضة 

Paleacrita vernata (Peck) – 
Spring cankerworm –  
Geometridae 

دودة المشمش القياسية الربيعية، دودة المشمش 

 السرطانية

Paleodictyptera  حشرات مستحاثية  

Paleontology  المتحجراتعلم  

دراســـة الكائنـــات الحيـــة فـــي العصـــور الجيولوجيـــة (

  )األحاثّياتالقديمة ودراسة 

Paleopterous exopterygotes  
(Includes two orders: Odonata and 
Ephermeroptera) 

  الحشرات خارجية األجنحة العتيقة أو القديمة 

  )الرعاشات وذباب مايو: تتضمن رتبتين(

Pales weevil – 
Hylobius pales (Herbst) – 
Curculionidae 

 سوسة الحظائر

Palesided cutworm – 
Agrotis malefida Guenee –  
Noctuidae 

 ذو الحواف الباهتة" القاطعة"الدودة القارضة 

Palestriped flea beetle – 
Systena blanda Melsheimer – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية ذو الخطوط الشاحبة

Palingeniidae  
(Ephemeridae in part) – 
Ephemeroidea  – Ephermeroptera 

  فصيلة ذباب مايو بالينجينييدي 

  رتبة  -فوق فصيلة  –) زء من إفيميريديج(

Palingeniinae – 
Palingeniidae 
 

   –تحت فصيلة ذباب مايو بالينجينييني 

   فصيلة
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Palisade trachea قصبات هوائية عمودية 

Pallopterid flies  ذباب البالوبتيريد  

 ) Pallopteridaeأنظر(

Pallopteridae  
(Sapromyzidae in part; rare family) – 
Pallopterid flies – 
Pallopteroidea – Diptera 

  بالوبتيريدي  فصيلة

  –) جزء من سابرومايزيدي،  فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب البالوبتيريد 

Pallopteroidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

  –ذباب البالوبتيرويديا  فصيلةفوق 

   –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

  رتبة

Palm leafskeletonizer – 
Homaledra sabatella (Chambers) – 
Coleophoridae 

 دودة هيكلية سعف النخيل

Palm mealybug – 
Palmicultor palmarum (Ehrhorn) –  
Pseudococcidae 

 بق النخيل الدقيقي

Palm scale – 
Parlatoria blanchardii Tang. – 
Diaspididae 

 البيضاء حشرة النخيل القشرية

Palm stalk borer – 
Oryctes agamemnon, O. elegans 
Prell, O. rhinocerus –  
Scarabaeidae 

  )العاقور(خنفساء النخيل، حفار عذوق النخيل 

 )عدة أنواع(

Palmate  راحي  

تشير إلى األوراق التي تشبه راحة اليد مـع عـروق (

  )الورقة تنطلق بعيدًا من مركز

Palmerworm – 
Dichomeris liguiella Hubner – 
Gelechiidae 
 

 األشجار المثمرة" فراشة"دودة 
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Palmicultor palmarum (Ehrhorn) –  
Palm mealybug – Pseudococcidae 

 بق النخيل الدقيقي

Palorus ratzeburgi (Wissmann) – 
Smalleyed flour beetle – 
Tenebrionidae 

 العيون الصغيرة اتذ" الطحين"ء الدقيق خنفسا

Palorus subdepressus (Wollaston) – 
Depressed flour beetle – 
Tenebrionidae 

 مقعرة السطح العلويخنفساء الدقيق 

Palp ملمس  

  )عضو حّسي(

Palpifer  حامل الملمس الفكي  

تـــوء أو فـــص مـــن ســـاق الفـــك الســـفلي يتصـــل بـــه ن(

  )ملمس الفك السفلي

Palpilla روز صغير لحمي يشبه الحلمةب  

Palpita (Margaronia) unionalis Hb. 
– 
Phycitidae 

 دودة أوراق الزيتون الخضراء، فراشة الياسمين

Palpita unionalis (Hbn.) 
(Margaronia, Glyphodes) –  
Olive bud moth, Jasmine moth – 
Pyralidae 

 فراشة براعم الزيتون، فراشة الياسمين

Palpus  
(pl. Palpi) 

  ملمس 

 )جزء ذو عقل فوق الفك السفلي أو الشفة السفلى(

Pamphilidae  
(Pamphiliidae, Lydidae; rare  
family) – 
Leaf-cutting and web-spinning 
sawflies – Siricoidea –  
Hymenoptera 

  بامفيليدي  فصيلة

الزنـــــاببر  –) بامفيلييـــــدي، ليديـــــدي، فصـــــيلة نـــــادرة(

لمنشارية الفَّة األوراق والزنابير المنشـارية الناسـجة ا

  رتبة –فوق فصيلة  –
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Panaphis juglandis (Kaltenbach) – 
Duskyveined Walnut darkwinged 
aphid – Aphididae 

 غامق األجنحةَمّن الجوز 

Panchlora nivea (L.) – 
Cuban cockroach – Blaberidae 

 الصرصور الكوبي

Pandanus mealybug – 
Laminicoccus pandani (Cockerell) – 
Pseudococcidae 

 بق باندانوس الدقيقي

Pandemis limitata (Robinson) – 
Threelined leafroller – Tortricidae 

 األوراق ثالثية الخطوط "الّفة" لّفافة

Pandora moth – 
Coloradia pandora Blake – 
Saturniidae 

  فراشة باندورا 

إمــــرأة خرافيــــة تنشــــر الشــــر والرزايــــا لــــتعم : بانــــدورا(

 )البشر ولم يبقى منها غير األمل

Panicle  دالية أو عنقود زهري  

رأس زهــــري لنبــــات حيــــث تتفــــرغ الفــــروع الجانبيــــة (

  )للعنقود أو الشمراخ

Panmixis بانيميكسيس  

حالــــــــة التــــــــزاوج العشــــــــوائي فــــــــي المجموعــــــــات أو (

  )العشائر

Pannota – 
Ephemeroptera  

   –تحت رتبة ذباب مايو  بانوتا 

  رتبة

Panoistic egg tube أنبوبة مبيضية عديمة الخاليا المغذية  

نــوع مــن أنابيــب البــيض، تحتــوي المنطقــة المحيــة (

 )فيه على بيض فقط

Panoistic ovariole أنبوبة مبيضية عديمة الخاليا المغذية 

Panoistic type نمط لوضع بيض الحشرات 
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Panorpa venosa westwood – 
Common scorpionfly –  
Panorpidae 

 الذبابة العقربية الشائعة

Panorpidae – 
Common scorpionflies – 
Mecoptera  

  –فصيلة بانوربيدي 

 رتبة –الذباب العقربي الشائع 

Panorpodidae – 
Short-faced scorpionflies – 
Mecoptera  

  –فصيلة بانوربيديدي 

 رتبة –باب العقربي صغير الوجه الذ

Panorpoids or Mecopteroidea 
(Includes the orders: Mecoptera. 
Diptera, Siphonaptera, Trichoptera, 
and Lepidoptera) 

  فوق رتبة بانوريودس أو ميكوبتيرويدس 

ميكـــــوبترا، ديبتيـــــرا، ســـــيفونابترا، : تتضـــــمن الرتـــــب(

  )ترايكوبترا، وليبيديبتيرا

Pantographa limata Grote & 
robinson – 
Basswood leafroller –  
Pyralidae 

 الزيزفون األمريكيلّفافة أوراق 

Pantothenic acid حامض البانتوثينيك  

 )Bأحد فيتامينات مجموعة (

Papaipema cataphracta (Grote) – 
Burdock borer  –  
Noctuidae 

  حفار األْرِقْطيون

 )صيلة المركبةنبات شائك من الف(

Papaipema nebris (Guenee) – 
Stalk borer –  
Noctuidae 

 ، حفار العذوقحفار الساق

Papaipema purpurifascia (Grote & 
Robinson) – 
Columbine borer  –  
Noctuidae 

  الحفار الحمامي

 )كالحمامة أو بلون الحمامة(

Papaya fruit fly – 
Toxotrypana curvicauda  
Gerstaecker – 
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الَببَّايا 
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Paper wasps, yellow jackets, potter 
wasps, and hornets  

  زنابير الورق وزنابير الطين البانية 

 )Vespidaeأنظر (

Papilio andraemon bonhotei  
Sharpe – 
Bahaman swallowtail –  
Papilionidae 

 جنحة أبو الدقيق باهامان مذنب األ

Papilio aristodemus ponceanus 
Schaus – 
Schaus swallowtail –  
Papilionidae 

 مذنب األجنحة  شوسأبو الدقيق 

Papilio cresphontes Cramer – 
Orange dog –  
Papilionidae 

أبو الـدقيق مـذنب األجنحـة المنـتفخ الضـخم، أبـو 

 دقيق الكلب البرتقالي 

Papilio glaucus L. – 
Tiger swallowtail –   
Papilionidae 

 أبو الدقيق النمر مذنب األجنحة 

Papilio machaon L. –  
Swallow tail butterfly –  
Papilionidae 

 أبو دقيق ذنب السنونو

Papilio Marcellus Cramer – 
Banded swallowtail –  
Papilionidae  

 أبو الدقيق مذنب األجنحة المنتفخ المخطط

Papilio philenor Linn. – 
Pipevine swallowtail –  
Papilionidae  

 مذنب األجنحة الكرمة  أبو الدقيق

Papilio polyxenes asterius Stoll – 
Black swallowtail –  
Papilionidae 

 أبو الدقيق مذنب األجنحة األسود 

Papilio troilusL. – 
Troilus swallowtail –  
Papilionidae 

 مذنب األجنحة  ترويلس دقيقأبو ال
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Papilio xuthus L. – 
Citrus swallowtail –  
Papilionidae 

 مذنب األجنحة " الموالح"أبو الدقيق الحمضيات 

Papilionidae  
(Including Parnassiidae)  –  
Swallotail butterflies – 
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

  بابيليونيدي  فصيلة

  –مذنبات األجنحة  –) يديتتضمن بارناسي(

  رتبة – فوق فصيلة

Papilioninae – 
Swallotails – Papilionidae – 
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة بابيليونيني 

  رتبة - فصيلة –مذنبات األجنحة 

Papilionoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة بابيليونويديا 

   تبة ر  –تحت رتبة 

Papillae حليمات  

Papilliform شبيه بالحلمة، حلمي الشكل  

Paracantha culta (Wiedemann) – 
Culta fruit fly –  
Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة كولتا

Paracloeodes – 
Baetiscidae 

   –جنس ذباب مايو باراكليوديس 

   فصيلة

Paractemensia acerifoliella (Fitch) – 
Maple leafcutter –  
Incurvariidae 

 قاطعة أوراق االسفندان

Paradiplosis tumifex Gagné – 
Balsam gall midge –  
Cecidomyiidae 

 "الَبْلَسِمّية"الِمْجَزاَعة ذبابة تدرن 

Paradoxosomatidae – 
Millipedes –  
Polydesmida 

  –فصيلة بارادوكسوسوماتيدي

 رتبة  –ذوات األلف رجل 
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Paraglossa  
(pl. Paragosse) 

  جار اللسان، جار اللسين، باراجلوسا 

انبية للشـفة السـفلى، ينغمـد لجزوج من الفصوص ا(

فيها عضالت من مقدم الذقن، وتتصـل بـالخوذة أو 

  )الجاليا

Paraglossa flexor muscle العضلة المثنية للباراجلوسا  

مــــن العضــــالت المحركــــة للزوائــــد وهــــي الجلوســــا (

وتنشأ جميعهـا مـن والباراجلوسا والمالمس الشفوية، 

مقدم الـذقن أمـام الـدرز الشـفوي، وتنغمـد فـي قاعـدة 

  )األجزاء المقابلة

Parajulidae – 
Platydesmida 

   –فصيلة باراجوليدي ذوات األلف رجل 

 رتبة

Paraleptophlebia – 
Leptophlebiidae  

   –ذباب مايو  باراهيبتوفليبيا  فصيلة

  فصيلة

Paraleyrodes perseae  
(Quaintance) – 
Plumeria whitefly –  
Aleyrodidae 

 ذبابة بلوميريا البيضاء 

Parameletes – 
Siphlonurinae – 
Siphlonuridae  

  –جنس ذباب مايو باراميليتيس 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Paramere غالف القضيب  

ج مــن الزوائــد أو الفصــوص الجانبيــة للقضــيب، و ز (

  )أو زوائد التزاوج في الذكر

Paramyelois transitella (Wak.) – 
Naval orange moth –  
Phycitidae 

البرتقـــال " دودة"فراشـــة ، دودة البرتقـــال أبـــو ســـرة

  البحرية

Paranotal origin of wings أصل األجنحة المنسوب إلى الزوائد الصدرية 
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Paranthrene asilipennis  
(Boisduval) – 
Oak clearwing moth –  
Sesiidae 

 رائقة األجنحة" البلوط"ة السنديان فراش

Paranthrene robiniae  
(Hy. Edwards) – 
Western poplar clearwing –  
Sesiidae 

 فراشة الحور الغربية رائقة األجنحة

Para-oesophageal connectives  يئيرباط حول مر 

Parapediasia teterrella (Zincken) – 
Bluegrass webworm –  
Pyralidae 

الناســـــــجة، "دودة األعشـــــــاب الزرقـــــــاء الغازلـــــــة 

  "العنكبوتية

Paraphlepsius irroratus (Say) – 
Brown speckled leafhopper – 
Cicadellidae 

 البني" الُمَنقَّط"الُمَبقَّع نطاط ال

Paraprociphilus lessellatus (Fitch) – 
Woolly alder aphid –  
Aphididae 

   "الزغبي"ي الصوفجاُر الماء َمّن 

 )شجر حرجي يألف الماء: جار الماء(

Paraproct  صفحة جار الشرج، حول الشرج  

فائح تحــد فتحــة الشــرج مــن الناحيــة صــزوج مــن ال(

  )الجانبية السفلية

Paraproct plates قطعتان جانبيتان   

  )حول الشرج(

Parapsidal suture  درز الصدر األوسط  

زء الجــانبي، درز يفصــل الجــزء الوســطي عــن الجــ(

  )كما في الحشرات غشائية األجنحة

Parapsis لوح الظهر الوسطي  
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Parapteral (Tegula)  ،قرميدةصفحة أو صليبة قاعدية علوية للجناح  

صــــفحة أو تركيــــب قاعــــدي يشــــبه الحرشــــفة يعلــــو (

  )Pleuritesأنظر  –قاعدة الجناح األمامي 

Parasa indetermina (Boisduval) – 
Stinging rose caterpillar – 
Limacodidae 

 فراشة الورد الالسعة

Parasaissetia nigra (Nietner) – 
Nigra scale –  
Coccidae 

 حشرة نيجرا القشرية الرخوة

Parasaissetia oleae (Barnard) – 
Olive wax scale –  
Coccidae 

 حشرة الزيتون الشمعية

Parasite  طفيل  

كـــل أو بعـــض احتياجاتـــه نبـــات أو حيـــوان يســـتمد (

. مـــن العناصـــر أو المـــواد الغذائيـــة مـــن كـــائن آخـــر

وتلصــق الطفيليـــات نفســها علـــى عوائلهــا أو تهـــاجم 

ـــد ينـــتج عـــن التطفـــل ضـــررًا أو  أنســـجة العوامـــل وق

  )موتًا للعائل

Parasitic متطفل، ذو معيشة طفيلية 

Parasitic castration  الضــــمور بســــبب التطفــــل، تــــأثير الطفيــــل علــــى

  لصفات المورفولوجيةا

تأثير الطفيل الداخلي على الصـفات المورفولوجيـة (

  )وتحولها إلى الجنس المضاد

Parasitic grain wasp – 
Cephalonomia waterstoni Gahan – 
Bethylidae 

 دبور الحبوب الطفيلي

Parasitic wood wasps  دبابير الخشب المتطفلة  

 )Oryssidaeو  Orussidaeأنظر (
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Parasitism تطفل   

فــاعالت بــين األنــواع التــي تســمح باســتفادة نــوع تال(

علــى حســاب نــوع آخــر، وعــادة مــا يســبب الطفيلــي 

  )الضرر لعائله

Parasitoids  طفيليات أو المتطفالتأشباه  

تتغــــذى علــــى عوائلهــــا خارجيــــًا أو داخليــــًا قبــــل أن (

  )تقتله في مرحلة متأخرة قبيل اكتمال نموها

Parasocial ير االجتماعيالنظ  

ق الســلوك االنفــرادي المــؤدي إلــى ائــطريقــة مــن طر (

ســــــلوك إجتمــــــاعي حقيقــــــي، وهــــــو االتصــــــال بــــــين 

 ) الحشرات اليافعة التي تنتمي إلى أصل واحد

Parasporal أجسام بروتينية بللورية 

Parastipes (subgalea) جار أو حول الساق  

فـــــص أو قســـــم مـــــن ســـــاق الفـــــك الســـــفلي يحمـــــل (

  )الخوذة القلنسوة أو

Paratimia conicola Fisher – 
Roundheaded cone borer – 
Cerambycidae 

 حفار الكوز مستدير الرأس

Paratrechina longicornis  
(Latreille) – 
Crazy ant –  
Formicidae 

 النمل المجنون

Paratrioza cockerelli (Sulc) – 
Potato psyllid –  
Psyllidae 

 "بطاطسال"بسيال البطاطا 

Paratype النمط النظير 
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Paratyphlocerus – 
Fleas of rodents – Rhadinopsyllini – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس باراتيفلوسيروس 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث القوارض 

Paravespula germanica (L.) – 
German yellowjacket –  
Vespidae 

 الدبور األصفر األلماني

Paravirus وع من الفيروساتن 

Parcoblatta pensylvanica (DeGeer) – 
Common wood cockroach –  
Blattidae 

 صرصور الخشب الشائع

Parental care رعاية أبوية 

Paria fragariae Wilcox – 
Strawberry rootworm – 
Chrysomelidae 

  "الفريز" جذور الفراولة" دودة"خنفساء 

Parietal layer اريةطبقة جد 

Parietals جدارية  

مساحات جانبية للجمجمة بين المساحات الجبهية (

 )والقفوية تنفصل عن بعضها بالدرز التاجي

Parkinsiella sp. – 
Chineese sugarcane leafhopper – 
Araeopidae 

 نطاط أوراق القصب الصيني

Parlatoreopsis chinensis (Marlaft) – 
Chinese obscure scale –  
Diaspididae 

 خنفساء القشرية المدرعة الصينية القاتمة

Parlatoria blanchardii Tang. – 
Palm scale –  
Diaspididae 

 البيضاء حشرة النخيل القشرية

Parlatoria oleae (Colvee) –  
Olive scale – Diaspididae  

 ، نمشة الزيتونحشرة الزيتون القشرية



 

883

Parlatoria pergandii Comstock –  
Chaff scale – Diaspididae  

 "التــبن"القــش حشــرة ، الحشــرة القشــرية الكأســية

  القشرية المدرعة

Parnara matias F. – 
Rice butterfly – Hesperiidae 

 أبو دقيق األرز

Parnassians  مذنبات األجنحة المنتفخة  

 )Parnassiinaeأنظر (

Parnassiinae – 
Parnassians – Papilionidae – 
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة بارناسييني 

 رتبة  - فصيلة –مذنبات األجنحة المنتفخة 

Parnidae  
(Dryopidae)  – 
Long-toed water beetles – 
Dryopoidea –  
Coleoptera 

  –بارنيدي  فصيلة

خنــافس المــاء األصــبعية أو ذات األصــابع الطويلــة 

–  

  رتبة –فوق فصيلة 

Pars inter-cerebralis لغمد بين مخيةا  

Parsnip webworm – 
Depressaria pastinacella  
(Duponchel) – Oecophoridae 

 دودة الجزر األبيض الناسجة العنكبوتية

Parthenogenesis  توالد بكري، تكاثر بكري أو عذري  

ينــتج منــه بــيض غيــر ملقــح ينمــو دون إخصــاب، (

 زوجيـــــة أو أحاديـــــة العـــــدد(وتضـــــع األنثـــــى بيضـــــًا 

دون الحاجــــة إلــــى التــــزاوج مــــع الــــذكور، ) الصــــبغي

  )كما في حشرات المن

Parthenolecanium corni (Bouché) – 
European fruit lecanium – Coccidae 

 ة القشرية اللينةالثمار األوروبيحشرو 

Parthenolecanium fletcheri  
(Cockerell) – 
Fletcher scale – Coccidae 

 الرخوة  حشرة فليجر القشرية
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Parthenolecanium persicae (F.) – 
European peach scale –  
Coccidae 

القشــــــرية الرخــــــوة " الكمثــــــرى"حشـــــرة األجــــــاص 

 األوروبية 

Parthenolecanium quercifex  
(Fitch) – 
Oak lecanium –  
Coccidae 

 القشرية اللينة "البلوط"السنديان حشرة ليكانيوم 

Particulate matter ادة دقائقيةم  

ــــات ( ــــى الجزيئ ــــوث الهــــواء، إل ــــة تل يشــــير، فــــي حال

الصلبة والسـائلة الملوثـة للهـواء، وذلـك لتميزهـا عـن 

  )المواد التي تتخلل جزيئات الهواء بانتظام

Passalid or bess beetles  ـــــد الالمـــــع ـــــافس الجل ـــــافس الباســـــاليد أو خن خن

  والخنافس المقرنة 

 )Passalidaeأنظر (

Passalidae – 
Passalid or bess beetles – 
Scarabaeoidea –  
Coleoptera 

  –باساليدي  فصيلة

خنافس الباساليد أو خنافس الجلد الالمع والخنافس 

  –المقرنة 

  رتبة – فوق فصيلة

Passive absorption  ــــائي أو ــــدون جهــــد، امتصــــاص تلق امتصــــاص ب

 سلبي

Passive immunity المناعة المنفعلة  

Passive phase المرحلة السلبية  

ــــذكر فيهــــا ( إحــــدى مراحــــل ســــلوك التــــزاوج يظــــل ال

ملتصـــــقًا بـــــاألنثى بـــــدون تالمـــــس جنســـــي، ويـــــدافع 

الـذكر عـن األنثـى محــاوًال منـع الـذكور األخـرى مــن 

  ) إتمام عملية التزاوج
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Passive resistance مقاومة سلبية 

Passive suction ventilation التهوية غير المباشرة 

Pasture grasshoppers – 
Conocephalinae – 
Tettigoniidae – 

  –نطاطات المراعي 

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Patagium  
(pl. Patagia) 

ص الصــــغيرة التــــي تســــتند إليهــــا صــــو إحــــدى الف

  األجنحة األمامية

Patella  رضفة  

 )قطعة في الرجل بين الفخذ والساق في العناكب(

Pathogen رض الكائن الممرض أو مسبب الم 

  )الكائن الحي الدقيق الذي يسبب مرضاً (

Pathology of invertebrates  أمراض الالفقارياتعلم 

Patrolling استكشاف  

طريقــة العثــور علــى األنثــى مــن قبــل الــذكر، حيــث (

ــــاج هــــذه  ــــى، وتحت ــــذكر للبحــــث عــــن األنث ــــر ال يطي

غيـر  ةالطريقة إلى الطيران لمسافات طويلة وبسـرع

  )عالية

Patrolling species  أنواع تبحث عن األنثى للتزاوج  

  )Patrollingأنظر (

Paurometabolous  تطور ناقص تدريجي  

تحـــوُّل يبـــدأ ببيضـــة ثـــم حوريـــة ثـــم حشـــرة كاملـــة، (

 تعــــيش األطــــوار غيــــر البالغــــة والكاملــــة فــــي البيئــــة

 ) وتكون األطوار الكاملة مجنحة نفسها
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Pauropoda  
(Myriapoda in part) –  
Pauropods – 
Myriapoda –  
Uniramia  

  طائفة بوروبودا 

   –) جزء من ميريابودا(

   –قليالت األرجل 

  تحت شعبة –فوق طائفة 

Pavement ant – 
Tetramorium caespitum (L.) – 
Formicidae 

 نمل الرصيف

Pavement epithelial layer طبقة طالئية مسطحة  

ـــة تلـــي بطانـــة القصـــبة الهوائيـــة مـــن الخـــ( ارج، طبق

وهــــــي ذات أنويــــــة كبيــــــرة تعــــــرف بخــــــارج القصــــــبة 

ــــــــة  ــــــــي بعــــــــض ectotracheaالهوائي ــــــــوي ف ، وتحت

الحشـــرات علـــى حبيبـــات صـــبغية تكســـب القصـــبات 

 )الهوائية لونًا بنيًا مائًال للحمرة أو اللون البنفسجي

Pea aphid – 
Acyrthosiphon pisum (Harris) –  
Aphididae 

 "البسلة"َمّن البازالء 

Pea leaf fly – 
Phytomyza atricornis Mg. – 
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق البازالء

Pea leaf weevil –  
Sitona crinitus (Herbst.); S. lineatus  
(L.); S. limosus (L.) –  
Curculionidae 

 سوسة ورق البازالء

Pea leafminer – 
Liriomyza buidobrensis (Blanchard) – 
Agromyzidae 

 أوراق البازالء" حفار"أنفاق  صانع

Pea pod moth – 
Cydia nigricana (F.) (Laspeyresia ) – 
Tortricidae 

 قرون البازالء" فراشة" دودة 
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Pea seed beetle, pea weevil –  
Bruchus pisorum L –  
Bruchidae 

 ، خنفساء البازالءالبازالء خنفساء

Peach bark beetle – 
Phloeotribus liminaris (Harris) – 
Scolytidae 

 " الخوخ"خنفساء قلف الدراق 

Peach capnodis, stone fruit  
capnodis – 
Capnodis tenebrionis (L.) – 
Buprestidae 

اللوزيــــات، كــــابنودس الــــدراق " حفــــار"كــــابنودس 

 "الخوخ"

Peach fruit fly, mango fruit fly, 
guavas fruit fly – 
Bactrocera zonata (Saunders) – 
Tephritidae  

، ذبابـة ثمـار المـانجو، "الخـوخ"ذبابة ثمار الـدراق 

 ذبابة ثمار الجوافة

Peach scarab, plum scarab – 
Pachnoda fasiata –  
Scarabaeidae 

  "البرقوق"، جعل الخوخ "الخوخ"جعل الدراق 

Peach stem aphid – 
Pterochloroides persicae (Chol.) – 
Aphididae 

 الخوخ"َمّن أغصان الدراق 

Peach twig borer, peach stem  
borer – 
Anarsia lineatella Zeller – 
Gelechiidae 

، حفـار سـاق "الخوخ"أغصان الدراق " ثاقب"حفار 

  "  الخوخ"الدراق 

Peachtree borer – 
Synanthedon exitiosa (Say) – 
Sesiidae 

 "خالخو "أشجار الدراق " فراشة"حفار 

Pealius azaleae (Baker & moles) – 
Azalea whitefly – Aleyrodidae 

 البيضاء ةزالياأل ذبابة 

Pear bud gall fly – 
Apiomyia bergenstammi (Wacht.) – 
Cecidomyidae 

  ذبابة تدرن براعم األجاص
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Pear flower bud borer – 
Acrobosis noctuana Hbn. –  
Pyralidae 

  "الكمثرى"براعم أزهار األجاص " حفار" دودة

Pear fruit moth –  
Laspeyresia pyrivora (Dan.) – 
Tortricidae 

 "الكمثرى"فراشة ثمار األجاص 

Pear lace bug –  
Monosteira lobulifera Reut.; 
Stephanitis pyri (L.)  –  
Tingidae 

 "الكمثرى"نمر األجاص 

Pear midge – 
Contarinia pyrivora (Riley) – 
Cecidomyiidae 

 "الكمثرى"هاموش األجاص 

Pear plant bug – 
Lygocoris communis (Knight) – 
Miridae 

 "الكمثرى"بقة األجاص 

Pear psylla – 
Psylla pyricola Forester  
(Cacopsylla) – Psyllidae 

 "الكمثرى"بسيال األجاص 

Pear sawfly – 
Hoplocampa brevis (Klug.) – 
Tenthredinidae 

 دبور ثمار األجاص المنشاري 

Pear sawfly – 
Caliroa cerasi (L.) – Tenthredinidae 

 المنشاري" الكمثرى"دبور األجاص 

Pear slug, cherry slug – 
Caliroa cerasi (L.); Eriocampoides 
limacina Ratz – Tenthredinidae 

 الكرز دبور األجاص،  دبور

Pear tent leafminer – 
Lithocolletis sp. –  
Lithocolletidae 

 الخيمية" الكمثرى"صانعة أنفاق أوراق األجاص 

Pear thrips, common thrips – 
Taeniothrips inconsequens (Uzel) – 
Thripidae 

 ، التربس الشائع"الكمثرى"تربس األجاص 
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Pecan bud moth – 
Gretchena bolliana (Slingerland) – 
Torticidae 

  براعم البّقان " فراشة"دودة 

  )أمريكيشجر جوز : الَبقَّان(

Pecan carpenterworm – 
Cossula magnifica (Strecker) – 
Cossidae 

 دودة البقان النجارة

Pecan cigar casebearer – 
Coleophora laticornella Clemens – 
Coleophoridae 

  حامل أكياس السجائر في شجر البقَّان

Pecan leaf casebearer – 
Acrobasis juglandis (LeBaron) –  
Pyralidae 

 أوراق جوز الَبّقان " حاملة"مغلفة 

Pecan leaf phylloxera – 
Phylloxera notabilis Pergande – 
Phylloxeridae 

 فيلوكسرا أوراق البّقان 

Pecan nut casebearer – 
Acrobasis nuxvorella Neunzig –  
Pyralidae 

 ثمار الَبّقان " حاملة"مغلفة 

Pecan phylloxera – 
Phylloxera devastatrix Pergande – 
Phylloxeridae 

 فيلوكسرا البّقان 

Pecan serpentine leafminer – 
Stigmella juglandifoliella  
(Clemens) – 
Nepticulidae 

 أوراق البّقان " حفار"صانع أنفاق 

Pecan spittlebug – 
Clastoptera achatina Germar – 
Cercopidae 

 بقة الَبّقان ذو البصاق

Pecan weevil – 
Curculio caryae (Horn) – 
Curculionidae 

 سوسة الَبّقان 
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Pecaroecidae –  
Peccaries lice –  
Anoplura  

  –بيكاروسيدي  فصيلة

 –) حيــــوان أمريكــــي شــــبيه بــــالخنزير(قمــــل الَبقَّــــرّي 

  رتبة

Peccaries lice  حيوان أمريكي شبيه بالخنزير(قمل الَبقَّرّي (  

 )Pecaroecidaeأنظر (

Peckhammian mimicry المحاكاة الهجوميةمحاكاة بيكامية ،  

نوع من المحاكاة تتشبه بعض الحشـرات المفترسـة (

باألزهــــــــار فتنجــــــــذب نحوهــــــــا الحشــــــــرات المتغذيــــــــة 

  )بالرحيق فتقتنصها

Pectin  مشط  

بـاألجزاء القاعديـة مـن الفكـوك السـفلية  شعر يحف(

والشــفة الســفلى فــي الحشــرات غشــائية األجنحــة، أو 

صف من الشعر يوجـد فـوق أصـل قـرون استشـعار 

  )الحشرات حرشفية األجنحة

Pectinase إنزيم هضم البكتين 

Pectinate شطي الشكلم  

ذو نتــوءات أو تفرعـــات جانبيـــة تشـــبه المشـــط كمـــا (

لمشـــطية أو مخلـــب الرســـغ فـــي قـــرون االستشـــعار ا

  ) المشطي

Pectinophora gossypiella  
(Saunders) – 
Pink boll worm –   
Gelechiidae 

 دودة لوز القطن القرنفلية، دودة اللوز القرنفلية

Pectus صفيحة جانبية بطنية 
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Pedicel (of antenna) عذق، شمروخ ، خصر، الُسَوْيق، حامل  

تشـعار، أو حلقـة قاعديـة العقلة الثانيـة مـن قـرن اس(

" بــين الصــدر والــبطن"أو اثنتــين مــن حلقــات الــبطن 

  )كما في النمل

Pedicel muscle  عضلة الشمروخ  

  )تنشأ من عقلة الرجل وتنغمد في الشمروخ(

Pedicel of ovariole  األنبوبة المبيضية " شمروخ"عنق  

قنـــاة قصـــيرة تصـــل أنبوبـــة البـــيض بقنـــاة المبـــيض (

  )الجانبية

Pedicellate eggs of Diptera ذو الحامل البيض نموذج  

نمــــــــوذج لشــــــــكل بيــــــــوض تابعــــــــة للحشــــــــرات ذات (

الجنــــاحين، ويتميــــز البــــيض بالشــــكل اإلهليجــــي أو 

األســـــــطواني الطويـــــــل وغالفـــــــه الخـــــــارجي الرقيـــــــق 

والشــــفاف، وينتهــــي عنــــد أحــــد طرفــــي البيضــــة فــــي 

 )ساق تصل البيضة بجدار جسم العائل

Pedicellate eggs of Hymenoptera ـــيض الحشـــرات غشـــائية األجنحـــة ذات  نمـــوذج ب

  الحامل

نمــــوذج لشــــكل بيــــوض تابعــــة للحشــــرات غشــــائية (

األجنحـــة، ويمتـــد أحـــد نهـــايتي البيضـــة علـــى هيئـــة 

خطـــاف، أو تنثنـــى نهايتهـــا األماميـــة بحيـــث تنغمـــر 

هـــذه النهايـــة الممتـــدة داخـــل جـــرح فـــي جـــدار جســـم 

 )العائل

Pedicellate type eggs عنيقية بيوض 

Pediculidae –  
Human lice (head and body) – 
Anoplura  

  –بيديكيوليدي  فصيلة

 رتبة  –) الرأس والجسم(قمل اإلنسان 
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Pediculoides ventricosus 
 

  حلم مفترس

أحــــــد األنــــــواع المفترســــــة علــــــى الحشــــــرة القشــــــرية (

والحشــرة   Chrysomophalus  ficusالسـوداء 

 )Aonidiella aurantii ficusالقشرية الحمراء 

Pediculus humanus capitis  
De Geer – 
Headlouse – Pediculidae 

 قمل الرأس

Pediculus humanus humanus L.  
(P. h. corporis DeG.) –  
Body louse – Pediculidae 

 قمل الجسم

Pedilid beetles  الخنافس ساكنة الشجر  

 )Pedilidaeأنظر (

Pedilidae 
(Anthicidae in part) –  
Pedilid beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  بيديليدي  فصيلة

 –الخنــافس ســاكنة الشــجر  –) جــزء مــن أنثيســيدي(

  رتبة –فوق فصيلة 

Pedipalpida – 
Arachnida 

  –رتبة بيديبالبيا 

 طائفة  –العقارب السوطية 

Pedipalps  مالمس قدمية  

ــــــــــــــــــة الجســــــــــــــــــم الف( مــــــــــــــــــي  جــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن منطق

Gnathosoma  فـــــي األكاروســـــات، ويتكـــــون كـــــل

عقل تسـمى بالحرقفـة والمـدور والفخـذ  6ملمس من 

والركبــة والســاق والرســغ، وهــي أســماء مشــابهة لتلــك 

 )التي تأخذها العقل المكونة للرجل

Pegomya betae Curtis – 
Beet leafminer –   
Anthomyiidae 

 "بنجرال"أوراق الشوندر " حفار"صانع أنفاق 
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Pegomya hyoscyami (Panzer) – 
Spinach leafminer –  
Anthomyiidae 

 السبانخ" حفار"صانع أنفاق 

Pegomya rubivora (Coquillett) – 
Raspberry cane maggot  – 
Anthomyiidae 

 توت العليق ساقذبابة 

Pegomyia mixa (Witt) – 
Sugarcane leafminer –  
Anthomyidae 

 السكر صانعة األنفاق  ذبابة قصب

Pelagic  ساحلي، بحري  

 )يعيش بالمحيط والبحر(

Pelecinid wasps زنابير البيليسينيد   

 ) Pelecinidaeأنظر(

Pelecinidae –  
Pelecinid wasps – Pelecinoidea – 
Hymenoptera 

  –بيليسينيدي  فصيلة

  رتبة –فوق فصيلة  –زنابير البيليسينيد 

Pelecinoidea – 
Parasitic Hymenoptera – 
Apocrita – 
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة بيليسينويديا 

تحـــــت  –بيليســـــينويديا غشـــــائية األجنحـــــة الطفيليـــــة 

  رتبة –رتبة 

Pelecorhynchid flies  ذباب البيليكورينجيد  

 )Pelecorhynchidaeأنظر (

Pelecorhynchidae 
(Tabanidae in part; rare family) – 
Pelecorhynchid flies –  
Tabanoidea –  
Diptera 

  بيليكورينجيدي  فصيلة

  –) جزء من تابانيدي، فصيلة نادرة(

  –ذباب البيليكورينجيد 

  رتبة –  فوق فصيلة 
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Pellet  قرص أو كرية صغيرة  

مستحضـــر مبيـــدي يتـــألف مـــن مـــادة فعالـــة جافـــة (

ـــات  ـــة مضـــغوطة فـــي حبيب ـــة غيـــر فعال ومـــواد خامل

  )متشابهة الحجم

Pelogonidae  
(Ochteridae, Pelogoniidae; rare  
family) – Velvety shore bugs – 
Hydrocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  فصيلة بيلوجونيدي 

  –) أوكتيريدي، بيلوجونييدي، فصيلة نادرة(

   –مجموعة  –بق الشاطىء القطيفي 

  رتبة –تحت رتبة 

Peltoperlidae –    
Roachflies – Filipalpia – 
Plecoptera 

  –بيلتوبيرليدي  فصيلة

   –ذباب األحجار شبيهة الصراصير 

  رتبة –تحت رتبة 

Pemphigus bursarius (L.) – 
Lettuce root aphid –  
Aphididae 

 َمّن جذور الخس

Pemphigus derbesi Licht.;  
Geoica urticularius Pass  – 
Pistachio leaf aphid –  
Aphididae 

 َمّن أوراق الفستق الحلبي

Pemphigus lichtensteini Tullgren – 
Poplar gall aphid –  
Aphididae 

 َمّن تدرن الحور

Pemphigus populiramulorum  
Riley – 
Poplar twig gall aphid –  
Aphididae 

 َمّن تدرن أغصان الحور 

Pemphigus populitransversus  
Riley – 
Poplar petiolegall aphid –  
Aphididae 

 َمّن تدرن بتالت الحور 
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Pemphigus populivenae Fitch – 
Sugarbeet root aphid –  
Aphididae 

 " البنجر"َمّن جذور الشوندر السكري 

Pemphigus riccobonii De Stefani – 
Green leaf aphid –  
Aphididae 

 َمّن األوراق الخضراء

Pemphredoninae – 
Aphid wasps – Sphecidae – 
Hymenoptera 

  –بمفريدونيني فصيلةتحت 

  رتبة – صيلةف –زنابير المّن 

Pemphredonini – 
Pemphredoninae –  
Sphecidae 

  – قبيلة زنابير بمفريدونيني

   فصيلة - فصيلةتحت 

Penestrangania robusta (Uhler) – 
Robust leafhopper –  
Cicadellidae 

 "الغليظ"القوي  نطاط األوراق

Penetrate  ينفذ  

تعني هذه الكلمة أن تمر المادة من خالل السطح (

مثل الجلد أو المالبـس الحاميـة أو كيوتيكـل النبـات 

وتعني أيضـًا إسـتطاعة أو مقـدرة المـادة . أو الحشرة

المســـتعملة أو المرشوشـــة علـــى المـــرور مـــن خـــالل 

  )المجموع الخضري

Penicillaria jocosatrix Guende – 
Mango shoot caterpillar –   
Noctuidae 

 أغصان المانجو" دودة"أبو دقيق 

Penis (Aedeagus) ــذكر، آلــة الســفاد، ج قضــيب، عضــو اإليــال فــي ال

  عضو التلقيح

الجـــزء األمـــامي الطرفـــي للقضـــيب الوســـطي، وهـــو (

الجزء الرئيسي في عضو اإليالج، تكوينه متصـلب 

  )عادة
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Penitodon bispinosus Kust – 
Sugarcane scarab –  
Scarabaeidae 

  جعل القصب األسود، الجعل ذو الظهر الجامد

Pennisetia marginate (Harris) – 
Raspberry crown borer –   
Sesiidae 

 حفار قمم توت العليق

Pentagenia – 
Palingeniinae –  
Palingeniidae 

  –جنس ذباب مايو بينتاجينيا 

  لة فصي -تحت فصيلة 

Pentalonia nigronervosa Coquerel – 
Banana aphid – Aphididae 

 الموز َمّن 

Pentastomida  شعبة بنتاستوميدا 

Pentatomidae –  
Stink bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  –بينتاتوميدي  فصيلة

   –مجموعة  –البق كريه الرائحة 

  رتبة –تحت رتبة 

Pentatrichopus fragefolii  
(Cockrell) – 
Strawberry aphid –  
Aphididae 

 "الفريز" َمّن الفراولة

Pentatrichopus thomasi Hillaris & 
Lambers – 
Strawberry aphid –  
Aphididae 

 المتشابة" الفريز" َمّن الفراولة

Penthimiinae – 
Cicadellidae 

   –تحت فصيلة نطاطات األوراق بينثيمييني 

  فصيلة

Pentodon bispinosus Kust.  
(= dispar Baud.) –  
Brown scarab –  
Scarabaeidae 

 الجعل ذو الظهر الجامد الجعل البني،

Penultimate قبل األخير  
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Pepper maggot – 
Zonosemata efecta (Say) – 
Tephritidae 

 ذبابة الفلفل 

Pepper weevil – 
Anthonomus eugenii Cano –  
Curculionidae 

 "الفلفل"سوسة الفليفلة 

Pepper–and–salt moth – 
Biston betularia cognataria  
(Guende) –  
Geometridae 

 فراشة الفلفل والملح

Peppergrass beetle – 
Galertica browni Blake – 
Chrysomelidae 

 "البقلة الحّريقة"خنفساء الرَّشاد 

Peranabrus scabricollis (Thomas) – 
Coulee cricket –  
Tettigoniidae 

 ، صرصور الغيط كوليالحقلي كوليصرصور 

Peranabrus scabricollis (Thomas) – 
Floated field  grasshopper – 
Decticinae –  
Tettiginiidae 
 

 صرصور الغيط الطافي 

Per-capita of rate population  
growth (r) 

  وعةمعدل تكاثر أفراد المجم

معـــدل التكـــاثر لكـــل فـــرد مـــن مجموعـــة أو عشـــيرة (

  )  النوع متداخل األجيال

Perching استراتيجية الجلوس  

طريقـــة العثـــور علـــى األنثـــى، حيـــث ينتظـــر ذكــــر (

الحشــــرة فــــي مكــــان معــــين ويالحــــظ األشــــياء التــــي 

تتحــــرك أمامــــه حتــــى يعثــــر علــــى أنثــــى مــــن نفــــس 

ــــران ســــريع  ــــة إلــــى طي ــــاج هــــذه الطريق نوعــــه، وتحت

  )سافات قصيرةلم
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Perching species  أنواع تنتظر األنثى للتزاوج  

  )Perchingأنظر (

Percolatin  الترشيح، التقطير  

عمليـــة خاصـــة حيـــث يســـيل المـــاء لألســـفل خـــالل (

ــــذ ــــذيب أو . الزيــــت المنف ــــة الترشــــيح ي وخــــالل عملي

يرشح الماء المبيدات والمواد الكيميائية األخرى في 

  )قاعالتربة ويحملها إلى ال

Peregrinus maidis (Ashmead) – 
Corn delphacid –  
Delphacidae 

 الذرة الصفراء "فاسيدلد"قافزة 

Perennial  معّمر  

وبعــــض , النبــــات الــــذي يعــــيش أكثــــر مــــن ســــنتين(

بعــض النباتــات . النباتــات تعــيش فتــرة زمنيــة طويلــة

خـالل فصـل اكنة المعمرة تخسر أوراقهـا وتصـبح سـ

خــر ترجــع إلــى الحيــاة بإنبـــات وبعضــها اآل, الشــتاء

وتعتبــــر النباتــــات . تركيبــــات جذريــــة تحــــت أرضــــية

 دائمة الخضرة من النباتات المعمرة

والتي ال ترجع إلى الحيـاة بإنبـات تركيبـات ونمـوات  

  )خالل الشتاء فعلّية خاصة وال تمر بفترة سكون

Pergid sawflies  زنابير البرجيد المنشارية  

 )Pergidaeأنظر (

Pergidae 
(Acorduleceridae; rare family) – 
Pergid sawflies –  
Tenthredinoidea – 
Hymenoptera 

  فصيلة برجيدي 

  –) أكورديوليسيريدي، فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة  – زنابير البرجيد المنشارية

Pericardial cavity تجويف ظهري أو قلبي 
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Pericardial cell ية حول القلبخلية جار قلبية، خل 

Pericardial sinus تجويفظهري أو حول قلبي   

  )dorsal sinusأنظر تعريف (

Pericopinae – 
Arctiidae –  
Lepidoptera 

  –فراشات  بيريكوبيني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة 

Pericyma cruegeri (Butler) – 
Poinciana looper –   
Noctuidae 

  دودة الُبَوْنسيانة القّياسة 

 )شجر للتزيين من الفصيلة القرنية(

Peridroma margaritosa  
(Halworth) – 
Confused cutworm –  
Noctuidae  

 المتشابهة “القاطعة”الدودة القارضة 

Peridroma saucia (Hubner) – 
Variegated cutworm –  
Noctuidae 

 المبرقشة " القاطعة"الدودة القارضة 

Perikaryon لعصبيةجسم الخلية ا  

Perilampidae – 
Perilampids –  
Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

  –بيريالمبيدي  فصيلة

   –بيريالمبيد غشائية األجنحة الطفيلية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Perilampids  بيريالمبيد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )Perilampidaeأنظر (

Perillus bioculatus (F.) – 
Twospotted stink bug –  
Pentatomidae 

 النقطتين اتذ الرائحة الكريهة اتالبقة النتنة ذ

Perimordial germ cells أمهات الحيوانات المنوية 

Perinephric membrane اء حول الكليةغش  
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Perineural cavity تجويف بطني أو عصبي 

Perineural sinus “cavity” تجويف حول عصبي 

Perineurium العصبية، ظهارة العصبالف الحزمة غ  

Perineutic type   جميع الثغور التنفسية عاملة ما عدا ثغـر الصـدر

 الثالث

Periodic parasitism التطفل الدوري  

وفيـــه يحيـــا االكـــائن المهـــاجم كطفيـــل خـــالل طـــور (

معــين مــن حياتــه وغيــر ذلــك فــي بقيــة دورة الحيــاة، 

ي وغالبًا ما يكون الطور الطفيلي هو طور اليرقة فـ

 )الحشرات الطفيلية

Periodical cicada – 
Magicicada septendecim (L.) – 
Cicadidae 

 السيكادا الدورية الشائعة 

Peripatus حيوان البريباتوس 

Periphallic غالف القضيب 

Peripheral nervous system جهاز عصبي سطحي  

األجـــزاء الســـطحية مـــن الجهـــاز العصـــبي وتشـــمل (

ية ومحاورهــــا، وأيضــــًا محــــاور خاليــــا عصــــبية حســــ

  )الخاليا العصبية الحسية الحركية

Peripheral nervous system جهاز عصبي سطحي 

Periphyllus lyropictus   (Kessler) – 
Norway maple aphid –  
Aphididae 

 َمّن اإلسفندان النارويجي 
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Periphyllus negundinis (Thomas) – 
Boxelder aphid –  
Aphididae 

 حشيشة البوكس الدر َمّن 

Periplaneta americana (L.) –  
American cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور األمريكي

Periplaneta australasiae (F.) – 
Australian cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور األسترالي

Periplaneta brunnea Burmeister – 
Brown cockroach –  
Blattidae 

 لصرصور البنيا

Periplaneta fuliginosa  (Serville) – 
Smokybrown cockroach –  
Blattidae 

 الصرصور البني الداكن المضبب

Periplasma البالزما الكثيفة الخارجية  

 )سيتوبالزم حول النواة(

Peripneustic حيطي الثغور، ذو الثغور المحيطيةم  

لثغـــور جهـــاز تنفســـي تكـــون فيـــه جميـــع أو معظـــم ا(

التنفســـية عاملـــة، وهـــو نـــوع مـــن األجهـــزة التنفســــية 

، كمـا hemipneustic systemنصـف المفتوحـة 

فـــــي يرقـــــات الحشـــــرات شـــــبكية وغمديـــــة وغشـــــائية 

  )األجنحة وبعض فصائل ذات الجناحين

Peripneustic respiratory system جهاز تنفسي ذو الثغور المحيطية  

 )لةجهاز ذو ثغور تنفسية صدرية غير كام(

Peripodial cavities  جيوب أو أكياس  

 imaginalنمــــو البــــراعم أو األزرار الداخليــــة (

buds  وتضخمها في جانـب واحـد، وانغمادهـا نحـو

  )لداخل يكوِّن جيوبًا أو أكياساً ا
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Periproct الحلقة الجسمية األخيرة   

لجـــزء غيـــر المـــتحلقن مـــن الجســـم المحـــيط بفتحـــة ا(

  )الشرج

Peripsocid booklice  قمل الكتب بيريبسوكيد  

 ) Peripsocidaeأنظر(

Peripsocidae  
(Pseudocaeciliidea) – 
Peripsocid  booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة بيريبسوكيدي 

  –قمل الكتب بيريبسوكيد  –) بسودوكاسيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Perirectal chamber غرفة حول شرجية 

Periscelidid flies  ذبباب البيريسيليديد  

  )Periscelididaeأنظر (

Periscelididae 
(Periscelidae; rare family) – 
Periscelidid flies – Lauxanioidea – 
Diptera 

  بيريسيليديدي  فصيلة

  –) بيريسيليدي، فصيلة نادرة(

  رتبة – فوق فصيلة –ذبباب البيريسيليديد 

Peristigmatic glands ثغرية غدة حول  

غدد جليدية تتصل بالفتحـات التنفسـية والتـي تمنـع (

تبلــــل الثغــــر، حيــــث تفــــرز مــــواد غيــــر قابلــــة للبلــــل 

hydrophobic materials(  

Peristome  حول فم  

 )الحد السفلي للرأس ويحيط بالفم(

Peritonial membrane الغشاء البيرتوني  

غشـــاء يفصـــل جـــدار الجســـم عـــن الفـــراغ الحشـــوي (

coelom  أو hoemocol  أو األعضــاء الداخليــة

 )عن الفراغ الحشوي
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Peritreme or annular sclerite  الثغر التنفسي" شفة"صفيحة  

صــــليبة كيتينيــــة مــــن جــــدار الجســــم تحتــــوي علــــى (

 )فتحة الثغر التنفسي

Peritrophic membrane  غشاء حول غذائي  

غشـــاء بيرترونـــي أســـطواني مغلـــف يحـــيط بالغـــذاء (

يانًا يمتد إلى المعي الخلفي، ويتجـدد في المعدة وأح

  )من الخاليا الطالئية للمعدة في  بعض الحشرات

Perivisceral sinus “cavity” تجويف حول األمعاء، تجويف حشوي  

Perkinsiella saccharicida Kirkaldy – 
Sugarcane delphacid –  
Delphacidae 

 قصب السكر "فاسيدلد"قافزة 

Perlidae –  
Common stoneflies – 
Setipalpia –  
Plecoptera 

  –برليدي  فصيلة

   –ذباب األحجار المألوف أو الشائع 

  رتبة –تحت رتبة 

Perloidae  
(Perlodidae; including Isoperlidae) –
Springilies and stripetails – 
Setipalpia –  
Plecoptera 

  برلويدي  فصيلة

  –) يبيرلوديدي، وتتضمن أيزوبيرليد(

   –ذباب األحجار الربيعية 

  رتبة –تحت رتبة 

Permanent parasitism التطفل الدائم  

وفيـــه يقضـــي النـــوع كـــل فتراتـــه النشـــطة مـــن دورة (

حياتــه، ممثلــة بــأطواره التــي تتغــذى، كطفيــل يــالزم 

ـــــل ـــــرد مـــــن العائ ـــــل .  باســـــتمرار الف ويمكـــــن أن ينتق

نة الطفيل عرضيًا إلـى فـرد آخـر أثنـاء أطـواره السـاك

  )كالبيضة مثالً 

  

Permeability نفاذية 
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Permeability constant  النفاذيةثابت 

Peromyscopsylla – 
Mouse fleas – Leptopsyllinae – 
Leptopsyllidae 

  –جنس  بيروميسكوبسيلال 

 فصيلة –تحت فصيلة  –براغيث  الفئران 

Peronyma maculata Curran – 
Maculata fruit fly –  
Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة ماكيوالتا

Perophoridae  
(Lacosomidae, Mimallonidae) 
Sac-bearers –  
Mimallonoidea – 
Lepidoptera 

  فصيلة بيروفوريدي 

   –) الكوزوميدي، ميمالونيدي(

  –حامالت األكياس بيروفوريد 

  تبةر  –فوق فصيلة 

Perothopid beetles  خنافس البيروثوبيد  

 )Perothopidaeأنظر (

Perothopidae 
(Eucnemidae in part) – 
Perothopid beetles –  
Elateroidea – 
Coleoptera 

  بيروثوبيدي  فصيلة

فـوق –خنـافس البيروثوبيـد –) جزء من إيوكنيميـدي(

  رتبة –فصيلة 

Perotis chlorana (Lap.& Gory) 
(Aurigena) –  
Green buprestid –  
Buprestidae 

 تيد األخضرالبوبرس

Perotis lugubris F. (Aurigena) –  
Bronze buprestid –  
Buprestidae 

 البوبرستيد البرونزي

Perpodial cavity جيب داخلي 

Perrectal spaces فراغات حول المستقيم 
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Persimmon borer – 
Sannina uroceriformis Walker – 
Sesiidae 

  حفار البرسيمون 

 )و ثمر أصفرشجر ذ: البرسيمون(

Persimmon psylla – 
Trioza diospyri (Ashmead) – 
Psyllidae 

شــجر ذو : البرســيمون(بســيال شــجر البرســيمون 

 )ثمر أصفر

Persistent pesticide  مبيد ثابت  

المبيــــد الــــذي يبقــــى فعــــاًال فــــي البيئــــة لفتــــرة زمنيــــة (

طويلــــــة وذلــــــك لعــــــدم ســــــهولة تحللــــــه عــــــن طريــــــق 

  )ة أو العوامل البيئية المختلفةالكائنات الحية الدقيق

Personal hygiene  النظافة الشخصية  

  )Hygieneنظر إلى أ(

Personal Protective Equipment 
(PPE) 

  معدات الوقاية الشخصية 

ــــداولي المبيــــدات مــــن ( أجهــــزة ومالبــــس لحمايــــة مت

وتشــــتمل هــــذه علــــى المئــــزر وواقــــي . التعــــرض لهــــا

ــــــازات واألحذيــــــة العا ــــــون والقف ــــــة والكمامــــــات العي لي

  )والقبعات

Personata scale – 
Chrysomphalus personata Comstock 
(Mycetaspis personata (Comstock) – 
Diaspididae 

 الحشرة القشرية البرسوناتا

Personata scale insect – 
Mycetaspis personata (Comstock) 
(Chrysomphalus) –  
Diaspididae 

 وناتا المدرعةالحشرة القشرية برس

Perstomal suture درز حول الفم 

Pest resurgence آلفةموجة وبائية من ا، انبعاث اآلفة   

  )resurgenceنظر إلى أ(
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Pesticide  مبيد  

أي مــادة أو خلــيط مــن المــواد يــراد منهــا المنــع أو (

القضـــاء علـــى أو طـــرد أو تخفيـــف ضـــرر أي مـــن 

ة أو الحشـــــــرات أو القـــــــوارض أو الديـــــــدان الخيطيـــــــ

الفطريات أو األعشاب أو أي شكل حي يعّبر عنـه 

ويعبر عـن المبيـد أيضـًا بأنـه أي مـادة أو . بأنه آفة

خلــيط مــن المــواد تســتخدم كمــنظم للنبــات أو مســقط 

  )لألوراق أو مجفف لألنسجة

Pesticide deposition ترسيب المبيد   

  )depositionنظر إلى أ(

Pesticide formulation يد مستحضر المب  

يتـألف , كما هو متواجد في العبوة األصـلية, المبيد(

مــــن المــــادة الفعالــــة ممزوجــــة مــــع المــــواد الخاملــــة 

  )الحاملة

Pesticide handler متداول المبيد   

  )handlerنظر إلى أ(

Pesticide residue tolerance  تحمل متبقيات المبيد  

ــــد المســــموح بهــــا ( ــــات المبي ــــة القصــــوى لمتبقي الكمي

ًا والتـــي قـــد تبقـــى علـــى الســـلع القابلـــة لألكـــل قانونيـــ

  )والتي تدخل نظام توزع الغذاء في الجسم

Pesticide resistance  مقاومة اآلفة للمبيد  

النوعيــــة الوراثيــــة ألعــــداد اآلفــــة والتــــي بواســــطتها (

يســـتطيع بعـــض األفـــراد أن يتحملـــوا تـــأثيرات بعـــض 

د أنــواع المبيــدات الســامة والتــي الزالــت ســامة لألفــرا

  )نفسه اآلخرين من النوع
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Pesticide safety information series  سلسلة معلومات أمان المبيدات  

ــــــم تطويرهــــــا ( سلســــــلة مــــــن صــــــفحات معلومــــــات ت

وتوزيعهــا مــن قبــل دائــرة تنظــيم المبيــدات فــي واليــة 

ـــــدات ومعـــــدات  ـــــداول المبي ـــــا بخصـــــوص ت كاليفورني

الوقايــة الشخصــية واإلســعافات األوليــة فــي حــاالت 

  )لطوارىء واإلشراف الطبيا

Pesticide use hazard  خطر استخدام المبيد  

احتمالية المبيد في أن يسبب ضررًا خالل التداول (

  )واالستعمال

Pesticide use record  سجل استخدام المبيد  

ســـجل تطبيقـــات المبيـــدات علـــى مكـــان أو منطقـــة (

  )معينة

Petaluridae –   
Grayback – Aeshnoidea – 
Odonata 

  –فصيلة بيتالوريدي 

 رتبة -فوق فصيلة  –الرعاشات الرمادية 

Petauristidae  
(Trichoceratidae, Trichoceridae;  
rare family) –  
Winter crane flies – 
Tipuloidea – Diptera 

  بيتوريستيدي  فصيلة

  ترايكوسيراتيدي، ترايكوسيريدي، (

   –رجل ذباب الشتاء طويل األ –) فصيلة نادرة

 رتبة  – فوق فصيلة

Petiolate ذو ساق، ذو خصر  

Petiole خصر، شمراخ، ُسَوْيق  

حلقــة بطنيــة قاعديــة أســطوانية تصــل بــين الصــدر (

  )ي الحشرات غشائية األجنحةفوالساق، كما 

Petrova albica itana Busck – 
Northern twig moth –  
Tortricidae 

 األغصان الشمالية" دودة"فراشة 
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Petrova comstockiana (Fernald) – 
Pitch twig moth –  
Tortricidae 

 صان قمم األغ" دودة"فراشة 

pH ،نسـبة  ،الرقم األيدروجيني درجة تأين األيدروجين

  الحوضة 

مقيـــــاس درجـــــة حموضـــــة وســـــط مـــــا، فـــــإذا كانـــــت (

يكــون الوســط متعــادًال وٕاذا قلــت عــن ذلــك  7قيمتهــا 

، ون الوســـط قلويـــاً فهـــو حمضـــي، أمـــا إذا زادت فيكـــ

, قيــاس تركيــز أيونــات الهيــدروجين فــي المحلــولأو 

حيــث يصــبح المحلــول أكثــر حموضــة عنــدما يزيــد 

 )عدد أيونات الهيدروجين في هذا المحلول

Phaedon viridus (Melsheimer) – 
Watercress leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 "الُحْرف" البقلة المائية "خنفساء أوراق 

-phage 
 

 اآلكل، الملتهم: الحقة معناها

Phagen آكل 

Phagocyte  الَبْلَعم  

كــرة بيضــاء بلعيــة أو خليــة تبتلــع األجســام الغريبــة (

  )بالعم: الجمع –والبكتريا وتقضي عليها 

  

Phagocytesic  خاليا ملتهمة  

  )خاليا دموية لها القدرة على البلع أو الهضم(

Phagocytic cells ة أو المبتلعة الخاليا الملتهم  

  ) Phagocyteأنظر (

Phagocytic index  الدليل البلعمي  

  )Phagocytosisأنظر (
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Phagocytic organs أعضاء ابتالعية أو ملتهمة  

ـــــة ( ـــــتهم األنســـــجة المتحلل ـــــة الشـــــكل تل ـــــا أميبي خالي

الناتجة عن عمليتي االنسالخ والتحـول وغيرهـا مـن 

  )األجسام الغريبة التي تغزو الجسم

Phagocytosis ُيَبْلِعم ، ظاهرة االلتهام أو البلعمة أو االبتالع  

التهـــــام العناصـــــر الغريبـــــة أو المتحللـــــة والقضـــــاء (

 )Phagocytosisأنظر ، عليها

Phagodeterent محبط غذائي  

غـــــذاء ال تفضـــــله الحشـــــرة لالســـــتمرار فـــــي النمـــــو (

  )وتبتعد عنه

Phagostimulant محفز غذائي  

  )لالستمرار في النموغذاء تفضله الحشرة (

-phagous 
 

 آكل: الحقة معناها

-phagy 
 

 أكل مادة معينة: الحقة معناها

Phalacridae – 
Shining flower beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  –فصيلة فاالكريدي 

   –فوق فصيلة –خنافس األزهار ذات البريق

  رتبة

Phalacropsylla – 
Fleas of small rodents – 
Neopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس فاالكروبسيلال 

   –قبيلة  –براغيث القوارض الصغيرة 

  فصيلة

Phalacrus politus Melsheimer – 
Smut beetle –  
Phalacridae 

 "الُسَخام"الِسناج خنفساء 

Phalanx جماعة، كتيبة، مستعمرة، مجموعة منظمة 
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Phallic  عبادة القضيب، قضيبي   

 )خاص بالقضيب أو شبيه به(

Phallobase  قاعدة قضيبية  

 )قاعدة قضيب الذكر(

Phallotreme  فتحة القضيب  

 )الفتحة الطرفية للقضيب في نهاية عضو التلقيح(

Phallus  القضيب، عضو الذكر 

Phanacis taraxaci (Ashmead) – 
Dandelion gall wasp –  
Cynipidae 

 "الطََّرخَشقون"برية الهندباء الدبور تدرن 

-phane ـــــة معناهـــــا مـــــادة ذات شـــــكل أو صـــــيغة أو : الحق

 مظهر معين

Phaneroptera forcifera Stal – 
Philippine katydid –  
Tettigoniidae 

 كاتيد الفيليبينيال

Phaneropterinae – 
Tree and round-headed katydids – 
Tettiginiidae  
 
 

  –تحت فصيلة فانيروبتيريدي 

كاتيــــــــــدات الشــــــــــجر و الكاتيــــــــــدات ذات الــــــــــرؤوس 

 فصيلة -المستديرة 

Phanerotoma ocularis Koll – 
 

طفيــل حشــري غشــائي األجنحــة علــى دودة الــبلح 

 Batrachedraالصــــــــفرى أو الحّميــــــــرة 
amydrautia 

Phantom المتخفي 

Phantom crane flies  الذباب المتخفي طويل األرجل  

 )   Ptychopteridaeو   Liriopeidaeأنظر (
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Phantom hemlock looper – 
Nepytia phantasmaria (Strecker) – 
Geometridae 

  دودة الشََّبح القيَّاسة

Phantom midge – 
Chaoborus flavicans  (Meigen), 
Mochlonyx cinctipes (Coquillett)  – 
Chaoboridae – 

 الهاموش الخفي

Phantom midges  الهاموش الشبح  

أنظـــــــــــر  –تعتبـــــــــــر يرقاتهـــــــــــا مفترســـــــــــات مائيـــــــــــة (

Chaoboridae   وCorethridae   ( 

Pharaoh ant, house red ant – 
Monomorium pharaonis (L.) – 
Formicidae 

 النملة الفرعونية، النملة المنزلية الحمراء

Pharate instar طور مستور  

Pharate pupa عذراء مستورة، فاريت  

أطوار النمو المحبوس داخـل  ل على الطور منيد(

جليـــد العمـــر الســـابق، خصوصـــًا اليوافـــع المحبوســـة 

  )داخل الجليد العذري

Pharoah mosquito – 
Anopheles pharaonis –  
Culicidae 

 نية كبيرة الحجمو الفرع بعوضة األنوفيلس

Pharoscymnus pharoides Mars   مفتــرس حشــري علــى حشــرة الزيتــون القشــرية أو

 زيتوننمشة ال

Pharyngeal ganglion عقدة بلعومية 

Pharyngeal pump مضخة بلعومية  

فــــــــي  Rostrumمضــــــــخة داخــــــــل منطقــــــــة الفــــــــم (

 )في األكاروسات Gnathosoma الحشرات أو



 

912

Pharyngobolus africanus  ذبابة الفيل األفريقي  

 Africanتتطفـــــــل علـــــــى الفيـــــــل األفريقـــــــي (

elephant( 

Pharyngoil (pharyngeal) glands غدد بلعومية 

Pharynx بلعوم  

جـــــزء مـــــن المعـــــي األمـــــامي الواقـــــع بـــــين الفـــــم أو (

ــــه  التجويــــف الفمــــي األمــــامي والمــــريء ، تنغمــــد في

ـــــة مـــــن الجبهـــــة والجـــــزء  العضـــــلة الباســـــطة الظهري

الظهــــــري مــــــن الجمجمــــــة وال يمتــــــد خلــــــف الحلقــــــة 

 )العصبية للرأس

Phase castration ضمور شكلي 

Phasia crossipennis (F.) –  
 

متطفــــل حشــــري ثنــــائي الجنــــاح علــــى حشــــرات 

 حرشفية وغشائية ونصفية األجنحة   

Phasmatidae  
(Phasmidae) – Wlking sticks – 
Phasmatodea  

  فصيلة فازماتيدي 

 رتبة -الحشرات العصوية  –) فازميدي(

Phasmatodea  
(Phasmida)  
(Phasm =  phantom) – 
Walkingsticks and leaf insects 

  رتبة فازماتوديا 

الــبعض يعتبرهــا تحــت رتبــة تابعــة لرتبــة ) (فازميــدا(

Orthoptera (–   

 الحشرات العصوية وشبيهة األوراق 

Pheanococcus solani (Cockerell) – 
Eggplant mealybug – Pseudococcidae 

 بق الباذنجان الدقيقي

Pheanococcus vitis (Niediel) – 
grape mealybug – Pseudococcidae 

 بق العنب الدقيقي

Pheidole megacephala (F.) – 
Bighearted ant – Formicidae 

 نمل ذو القلب الكبير ال
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Phenacoccus aceris (Signoret) – 
Apple mealybug – Pseudococcidae 

 بق التفاح الدقيقي

Phenacoccus gossypii Townsend & 
Cockerell – 
Mexican mealybug – Psedococcidae 

 البق الدقيقي المكسيكي

Phengodidae  
(rare family) – Glow-worms – 
Cantharoidea –  
Coleoptera 

  فينجوديدي  فصيلة

   –خنافس الديدان البراقة  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Phenolic layer طبقة فينيولية 

Phenological asynchrony  بين ظهور اآلفات الحشرية  كسر التزامن

 وعوائلها

يتزامن ظهور اآلفات الحشرية في الحقل مع (

ظهور الطور المناسب لإلصابة من عوائله، 

وكسر هذا التزامن قد يقلل أو يمنع الضرر الناجم 

)عن هذه اآلفات  

Phenology علم الظواهر 

Phenology model  نموذج فينولوجي 

ت تتعلق بالكائن نموذج رياضي مبني على دراسا(

الباحث من التنبؤ بأوقات دورات حياة  كنوالتي تم

)الكائن  

Phenotype ظاهري للكائن الشكل ال  

يتــــأثر الشــــكل بعــــاملين فــــي حالــــة تفاعــــل مســــتمر (

والبيئــــــــة " genotype"المحتــــــــوي الــــــــوراثي : همــــــــا

  )المحيطة

Phereoeca uterella Walsingham – 
Household casebearer – Tineidae 

 حامل األكياس المنزلي
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Pheromone  فيرومون  

تفـــرز خارجيـــًا، تفيـــد فـــي االتصـــال  ئيايـــمـــادة كيم(

ــــي ــــوعن ب ــــث  أفــــراد الن تنــــتج عــــن طريــــق نفســــه، حي

  )الحيوان ليجذب الحيوانات األخرى

Pheromone trap مصيدة فيرومونية  

مصــــــــــيدة لجــــــــــذب الحشــــــــــرات ويســــــــــتخدم فيهــــــــــا (

  )الفيرمونات الجنسية والتجمعية

Philaenus spumarius (L.) – 
Meadow spittlebug – Cercopidae 

 ذو البصاق المروجبقة 

Philanthinae – 
Sphecidae –  
Hymenoptera 

  –الزنابير الحافرة فيالنثيني  فصيلةتحت 

 رتبة  – صيلةف

Philanthini – 
Bee-killer wasps – Philanthinae – 
Sphecidae  

  –قبيلة فيالنثيني 

  صيلةف –ر القاتلة للنحل الزنابي

Philippine katydid – 
Phaneroptera forcifera Stal – 
Tettigoniidae 

 الكاتيد الفيليبيني

Philodoria hauicola   (Swezey) – 
Hau leafminer – Gracillariidae 

 هايوأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Philodoria hibiscella (Swezey) – 
Hibiscus leatminer – Gracillariidae 

 "الخبيزة"الُخّبازى أوراق " حفار"صانع أنفاق 

Philodoria marginestrigata 
(Walsingham) – 
Ilima leafminer – Gracillariidae 

  أوراق إليما" حفار"صانع أنفاق 

Philopotamidae – 
Silk tube spinner caddisflies – 
Trichoptera 

  –فايلوبوتاميدي  فصيلة

الجـــــــــراب اإلصـــــــــبعي أو غـــــــــازالت األنابيـــــــــب  ذات 

 رتبة -الحريرية 
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Philopteridae –  
Feather chewing lice – 
Ischnocera –  Mallophaga  

  –فيلوبتيريدي  فصيلة

  تبةر  -تحت رتبة  –قمل الريش القارض 

Philotarsid booklice  قمل الكتب فايلوتارسيد  

 ) Philotarsidaeأنظر(

Philotarsidae  
(Mesopsocidae, Elipsocidae) – 
Philotarsid booklice – Eupsocida – 
Psocoptera 

  فصيلة فيلوتارسيدي 

  –) ميزوبسوكيدي، إلوبسوكيدي(

 رتبة -تحت رتبة  – قمل الكتب فايلوتارسيد

Phlebotomidae –  
Sand flies –  
Diptera 

   – فصيلة ذباب الرمل

 رتبة  – ذباب الرمل

Phlebotomus (Flebotomus) sp. – 
Sand blood-sucking fly – 
Psychodidae 

 ذبابة الرمل ماصة الدماء 

Phlebotomus papatasi Scop. –  
Sand fly – Phlebotomidae 

 ذبابة الرمل

Phloeosinus punctatus LeConte – 
Western cedar bark beetle – 
Scolytidae 

 الغربي األرزخنفساء قلف 

Phloeothripidae – 
Phlaeothripids –  
Thysanura 

  –الفلوثريبيد  فصيلة

 رتبة الحشرات هدبية األجنحة

Phloeothripidae – 
Phlaeothripids –  
Thysanoptera 

  –فاليوثريبيدي  فصيلة

 رتبة  –تربس الفاليوثريبيد 

Phloeothripids – 
Thysanoptera 

  تربس الفاليوثريبيد 

 )Phlaeothripidaeأنظر (

Phloeotribus liminaris (Harris) – 
Peach bark beetle –  
Scolytidae 

 " الخوخ"خنفساء قلف الدراق 
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Phloeotribus scarabaeoides  
(Bern.) (= oleae F.) – 
Olive bark beetle – Scolytidae  

 ، خنفساء قلف الزيتوننيرون الزيتون

Phlox plant bug – 
Lopidea davisi Knight –  
Miridae 

 بقة نبات الَقَبْس أو اُلفُلْوُكس 

Phobetron pithecium (J.E. Smith) – 
Hag moth – Limacodidae 

 هاغفراشة 

Phoebe  الفيبّي  

  )طائر أمريكي خاطف للذباب(

Phoenicococcid scales  حشررة فونيكوكوكسيد القشرية  

 )Phoenicococcidaeأنظر (

Phoenicococcidae – 
Phoenicococcid scales –  
Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –فونيكوكسيدي  فصيلة

تحــت رتبــة  – فــوق فصــيلة –فونيكوكســيد القشــرية 

 رتبة  –

Phoenicococcus marlatti  
Cockerell – 
Red date scale –  
Phoenicococcidae 

 حشرة التمور القشرية الحمراء

Pholus achemon (Drury) – 
Achemon sphinx moth –  
Sphingidae 

 دودة أبي الهول أشمون

Phonapathe frontalis (Fehr.) – 
Pomegranate stem borer – 
Bostrichidae 

 ثاقبة النخيل، حفار القلف، حفار ساق الرمان

Phonoreceptor or auditory organ مستقبل سمعي، عضو السمع  

  )عضو حسي يستجيب للصوت(

Phopalocera بة أبي دقيقاتتحت رت 
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Phoracantha semipunctata (F.) – 
Eucalyptus longhorned borer – 
Cerambycidae 

  ذو القرون الطويلةاليوكاليبتوس حفار 

 )شجر يستعمل ورقه وزهره طبياً : اليوكاليبتوس(

Phoresy قة نقل منفعيةال، عانتقال  

عالقـــة داخليـــة يـــتم عــــن طريقهـــا نقـــل كـــائن حــــي (

  )آخربواسطة كائن 

Phoretic ناقلة 

Phoridae – 
Humpbacked flies –  
Phoroidea –  
Diptera 

  –فوريدي  فصيلة

ـــذباب ذو الســـنام الظهـــري  ـــذباب األحـــدب أو ال  –ال

 رتبة  – فوق فصيلة

Phormia regina (Meigen) – 
Black blow fly, Regina blow fly – 
Calliphoridae 

ـــُرْوء"اللحـــم ذبابـــة  ـــا ءالســـودا" السَّ ، ذبابـــة ريجين

  الزرقاء 

 )ذباب يضع بيوضه على اللحم(

Phorocera claripennis  Macquart – 
Phorocera fly – Tachinidae 

 ذبابة فوروسيرا

Phorodon humuli (Schrank) – 
Hop aphid – Aphididae 

 "حشيشة الدينار"الُجْنُجل َمّن 

Phoroid flies  ذباب الفورويد  

 )Phoroideaأنظر (

Phoroidea – 
Phoroid flies – Aschiza – 
Cyclorrhapha – Diptera 

  –فوق فصيلة فورويديا 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –ذباب الفورويد 

Phospholipid دهون فوسفاتية  

تبنــى هــذه الــدهون علــى وحــدة الجليســيرول ثالثيــة (

ــــــــة شــــــــحنة  ــــــــون، وتحمــــــــل المجموعــــــــة القطبي الكرب

 )للماء كهربتئية وبذلك فهي محبة
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Photocytes خاليا ضوئية 

Photogenic organs أعضاء منتجة أو مولدة للضوء  

تنشأ من خاليا الجسـم الـدهني أو الخاليـا الطرفيـة (

الكبيــــرة ألنابيــــب مــــالبيجي، وتوجــــد فــــي رتــــب ذات 

الــــذنب القــــافز ومعظــــم الحشــــرات غمديــــة األجنحــــة 

 )وبعض يرقات ذات الجناحين ومتجانسة األجنحة

Photokinesis وجيه ضوئيت  

Photoperiod فترة ضوئية 

Photoperiodism التعاقب الضوئي  

ت نمـو المن العوامـل البيئيـة التـي تـؤثر علـى معـد(

بعــض أنــواع الحشــرات، ويعبــر عــن فتــرات التعاقــب 

الضـــوئي بعـــدد ســـاعات الظـــالم إلـــى عـــدد ســـاعات 

حيــــث يظهــــر التعاقــــب الضــــوئي ، اإلضــــاءة يوميــــاً 

كلما ابتعدنا عـن فع تعاقب المواسم، تغيرًا منتظمًا م

خــط االســتواء يــزداد تــأثير التعاقــب الضــوئي علــى 

  )الحشرات

Photoreceptor مستقبل ضوئي  

عضــو حســي يســتجيب للضــوء، أي يشــمل عضــو (

  )الرؤية

Photosynthesis  التمثيل الضوئي  

ــــــات ضــــــوء ( ــــــي بواســــــطتها يحــــــّول النب العمليــــــة الت

  )الشمس إلى طاقة

Photosynthetic efficiency كفاءة التمثيل الضوئي  

النســبة المئويــة لصــافي اإلنتــاج منســوبًا إلــى كميــة (

  )الطاقة الضوئية المرئية المتوافرة
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Phototaxis انتحاء ضوئي 

Phragma هيكل داخلي للترجة، ذراع داخلي من الترجة  

امتــدادات داخليــة بــين حلقــات الصــدر مــن الترجــة (

ر األمـــامي واألوســـط، بـــين الصـــد) 1: (وهـــي ثالثـــة

الصـــــــدر ) 3(الصـــــــدر األوســـــــط والخلفـــــــي، و ) 2(

 )الخلفي والحلقة البطنية األولى

Phragma  
(pl. Phragmata)  

  وتد الظهر الصدري، جزء منغمد من الترجة 

شــبه صــفيحة مستعرضــة غــائرة مــن الهيكــل، تزيــد (

  )مساحة المتاحة الرتباط العضالتلعادة من ا

Phrygana cinerea Walker – 
Phryganeidae   

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   فصيلة

Phryganeidae – 
Large caddisflies –  
Trichoptera 

  –هيدروبتيليدي  فصيلة

 رتبة –ذباب كاديس الكبير 

Phryganidia californica  Packard – 
California oakworm – Dioptidae 

 ليفورنيةالكا" البلوط"دودة السنديان 

Phryneidae  
(Anisopodidae, Rhyphidae, 
Silvicolidae; including  
Mycetobiidae) – Wood gnats – 
Anisopodoidea – Diptera 

  فصيلة فرينيدي 

أنيزوبوتيـــــدي، ريفيـــــدي، ســـــيلفيكوليدي، وتتضـــــمن (

  –) مايسيتوبيييدي

  رتبة – فوق فصيلة –هاموش الخشب 

Phthiridae  
(Pthiridae, Phthiriidae) – 
Crab lice of man –  
Anoplura  

  فصيلة فثيريدي 

قمـــل أبـــي جلمبـــو أو قمـــل  –) بثيريـــدي، فثيرييـــدي(

 رتبة   -عانة اإلنسان 

Phthirius pubis (L.) – 
Pubic louse, vrab louse – Phthiriidae 

 عانة القملة 
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Phthorimaea heliopa (Low.) –  
Tobacco stem borer – Gelechiidae 

 حفار ساق التبغ

Phthorimaea operculella (Zeller) – 
Potato tuberworm – Gelechiidae 

 "البطاطس"درنات البطاطا " فراشة"دودة 

Phycitidae – 
Snout moths –  
Lepidoptera 

  -فيسايتيدي  فصيلة

  رتبة  –فوق فصيلة  –الفراشات ذات الخرطوم 

Phycitinae – 
Pyralidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات  فيسايتيني 

 رتبة  - فصيلة

Phycodromidae  
(Coelopidae) – Seaweed flies – 
Sciomyzoidea –  
Diptera 

  فيكودروميدي  فصيلة

   –ذباب حشائش البحر  –) كولوبيدي(

  رتبة – فوق فصيلة

Phyllobius intrusus Kôno – 
Arborvitae weevil –  
Curculionidae 

  شجرة الحياة سوسة 

شـــــــجرة دائمـــــــة الخضـــــــرة للتـــــــزيين مـــــــن الفصـــــــيلة (

 )الصنوبرية

Phyllocnistis citrella Stainton – 
Citrus leafminer – 
Gracillariidae 

 صانع أنفاق أوراق الحمضيات

Phyllocnistis meliacelia Becker – 
Mahogany leafminer –  
Gracillariidae 

 وراق أشجار المهاجونيأ" حفار"صانع أنفاق 

Phyllocolpa bozemani (Cooley) – 
Poplar leaffolding sawfly – 
Tenthredinidae 

 دبور طاوية أوراق الحور المنشاري

Phyllodesma americana (Harris) – 
Lappet moth – Lasiocampidae 

 شحمة األذنفراشة 

Phyllomyzid flies  ذباب الفيلومايزيد الصغير  

 ) Phyllomyzidaeظرأن(
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Phyllomyzidae  
(Milichiidae) – Phyllomyzid flies – 
Milichioidea –   
Diptera 

  فيلومايزيدي  فصيلة

   –ذباب الفيلومايزيد الصغير  –) ميليكييدي(

 رتبة  – ق فصيلةفو 

Phyllonorycter blancardelia (F.) – 
Spotted tentiform leafminer – 
Gracillariidae 

خيميــــة وراق المنقطــــة األ " حفــــار"انع أنفــــاق صــــ

 الشكل 

Phyllonorycter crataegella  
(Clemens) – 
Apple blotch leafminer – 
Gracillariidae 

 التفاحأوراق  وبقع "حفار"صانع أنفاق 

Phyllonorycter tremuloidiella  
(Braun) – 
Aspen blotchminer –  
Gracillariidae 

  الَحْؤر الرَّجراج" بقع"صانع لطخ 

ضـــرب مـــن الحـــور تـــرتعش أوراقـــه إذا هـــب عليهـــا (

 )أرق النسيم

Phyllopertha mazaena Mars. –  
Winter cereal scarab –  
Scarabaeidae 

 جعل الحبوب الشتوية

Phyllotreta armoraciae (Koch) – 
Horseradish flea beetle – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية" ارالفجل الح"الِجرجار خنفساء 

Phyllotreta crucifera Goeze – 
Flea beetle, cabbage flea beetle, blue 
flea beetle –  
Chrysomelidae 

ــــــــة ــــــــوف ، الخنفســــــــاء البرغوثي خنفســــــــاء الملف

 الخنفساء البرغوثية الزرقاء، البرغوثية

Phyllotreta pusilia Horn – 
Western black flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية السوداء الغربية

Phyllotreta ramosa (Crotch) – 
Western striped flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية المخططة الغربية

Phyllotreta striolata (F.)   – 
Striped flea beetle –  
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية المخططة 
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Phylloxera devastatrix Pergande – 
Pecan phylloxera –  
Phylloxeridae 

 فيلوكسرا البّقان 

Phylloxera notabilis Pergande – 
Pecan leaf phylloxera –  
Phylloxeridae 

 فيلوكسرا أوراق البّقان 

Phylloxera pustatrix Platch. –  
Phylloxera –  
Phylloxeridae 

 الفيلوكسيراأحد أنواع حشرات 

Phylloxeras or phylloxerans  الفيلوكسرا  

 ) Phylloxeridaeأنظر  –حشرات تشبه المّن (

Phylloxeridae  
(Adelgidae in part)– 
Phylloxeras or phylloxerans – 
Aphidoidea – Homoptera – 
Hemiptera 

  فيلوكسيريدي  فصيلة

 –) تشـبه المـنّ (الفيلوكسـرا  –) جزء مـن أديلجيـدي(

  –يلة فوق فص

  رتبة –تحت رتبة 

Phylopteridae فصيلة قمل الدجاج 

Phylum شعبة   

أحــــد األقســــام الرئيســــية الكبيــــرة المكونــــة للمملكــــة (

 )الحيوانية

Phymatidae 
(Macrocephalidae) – 
Ambush bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  فيماتيدي  فصيلة

   –ص البق القنَّا –) ماكروسيفاليدي(

  –مجموعة 

  رتبة –تحت رتبة 
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Physical and mechanical control مكافحة فيزيائية وميكانيكية  

ــــــــوجي ( ــــــــى النشــــــــاط الفيزيول ــــــــأثير عل تســــــــتعمل للت

الطبيعــي أو تحــوير فــي الظــروف البيئيــة المحيطــة 

 handاليدويـة التنقيـة : قائـباآلفـة، ومـن هـذه الطر 

picking الحـــــــــــــــــــــواجز ،barriers الصـــــــــــــــــــــوت ،

sound درجـــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــرارة ،temperature ،

 )light trapsوالمصائد الضوئية 

Physical colors األلوان الفيزيائية أو الطبيعية  

تعتبــر التراكيــب الموجــودة علــى الســطح المســؤولة (

عـــــن إنتـــــاج األلـــــوان البيضـــــاء والزرقـــــاء والقزحيــــــة 

ــــوان عــــن irridescentالالمعــــة  ــــتج هــــذه األل ، وتن

أو انكســــــــار لألشــــــــعة  طريــــــــق تبعثــــــــر أو تــــــــداخل

الضــــــــــوئية الســــــــــاقطة علــــــــــى جســــــــــم الحشــــــــــرة أو 

 )األكاروس

Physical environment بيئة فيزيائية، محيط فيزيائي  

 )ويشمل الهواء والماء والتربة والجاذبية والطاقة(

Physical factor عامل طبيعي  

حيـــث تعمـــل الخـــواص المورفولوجيـــة لنبـــات، مثـــل (

التغذيـــة الطبيعيـــة الشـــعر واألشـــواك، كحـــاجز لمنـــع 

 )ووضع البيض بواسطة الحشرات

Physical gill خيشوم فيزيائي أو طبيعي، غلصمة فيزيائية 

Physical incompatibility عدم توافق فيزيائي  

حيــث تتغيــر الخــواص الطبيعيــة للمــواد الكيميائيــة، (

ويصـــــــــبح المركـــــــــب غيـــــــــر ثابـــــــــت وضـــــــــار عنـــــــــد 

 )االستعمال
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Physical poison سم طبيعي  

حيــــث يــــؤثر الســــم الطبيعــــي فــــي الحشــــرات وذلــــك (

بمنــــع دخــــول األوكســــجين إلــــى داخــــل الجســــم، أو 

تعمل كشطًا في الطبقة السطحية لكيوتيكـل الحشـرة 

ممـــا يـــؤدي إلـــى إزالـــة الطبقـــة الشـــمعية التـــي تمنـــع 

تبخـر الميـاه مـن جسـم الحشـرة، ممـا يـؤدي إلـى فقــد 

 )المياه من جسمها، ومن ثم جفافها وموتها

Physiological  فسيولوجي  

يتعلـــــق بتركيـــــب ونشـــــاطات أو وظـــــائف األنســـــجة (

  )الحية

Physiological characters صفات فيزيولوجية  

صــفات وظيفيــة تســتخدم لتأكيــد المقارنــات الشــكلية (

بـــين الجماعـــات، ويســـتخدم منهـــا تقـــديرات معـــدالت 

  )النمو وعمليات التمثيل الضوئي

Physiological reaction of host الفعل الفيزيولوجي للعائل رد 

Physiological selection اختيار فيزيولوجي، اختيار وظيفي 

Physiological time  يوقت فسيولوج  

Physiological unsuitability عدم المالئمة الفيزيولوجية 

Physiology علم وظائف األعضاء 

Physocephala furciliata Williston – 
Thick-headed fly –  
Conopidae  

 الذبابة غليظة الرأس

Physogastry ات بطن منتفخة ذ  
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Physokermes piceae (Schrank) – 
Spruce bud scale – Coccidae 

ــراعم التنــوب الفضــي  القشــرية " البيســية"حشــرة ب

 الرخوة

Phytochemical messengers الرسل الكيميائية النباتية  

ســـل للحشـــرات، مركبـــات كيميائيـــة نباتيـــة تعمـــل كر (

ـــــة أو  حيـــــث تجـــــذب هـــــذه الرســـــل الحشـــــرات للتغذي

لوضــع البــيض علــى عائــل نبــاتي معــين، أو تحــذر 

التغذيـــة أو وضـــع البـــيض , الحشـــرة مـــن االقتـــراب أ

  )على عائل نباتي آخر

Phytodecta formicate Burg,. –  
Alfalfa beetle – Chrysomelidae 

 “الفصة”خنفساء البرسيم الحجازي 

Phytomyza atricornis Mg., P. 
minuscule Mg. – 
Pea leaf fly – Agromyzidae 

 البازالءأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Phytomyza atricornis;  
P. minuscule – Agromyzidae 

 الذباب الصانع لألنفاق الورقية

Phytomyza ilicicola Loew – 
Native holly leafminer –  
Agromyzidae 

" اإلَبلكـــس"الَبهِشـــّية أوراق " حفـــار"صـــانع أنفـــاق 

  المحلية 

  )نبات ذو ورق صقيل شائك األطراف(

Phytomyza ilicis Curtis – 
Holly leafminer – Agromyzidae 

  " اإلَبلكس"الَبهِشّية أوراق " حفار"صانع أنفاق 

Phytomyza minusculata Goureau – 
Leafminer fly – Agromyzidae  

 أنفاق األوراق أحد ذباب صانعات

Phytomyza spp. – 
Columbine leafminer – Agromyzidae 

  كولومبينأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Phytomyza spp. – 
Larkspur leafminer, Columbine 
leafminer –  
Agromyzidae 

، " العــــايق"العــــائق أوراق " حفــــار"صــــانع أنفــــاق 

  كولومبينحفار أوراق 

  )نباتات جميلة الزهر(
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Phytomyzidae  
(Agromyzidae) –  
Leaf-miner flies – 
Acalyptratae –   
Diptera 

  فيتومايزيدي  فصيلة

ـــــــدي( ـــــــاق أوراق  –) أجرومايزي ـــــــذباب صـــــــانع أنف ال

  –النبات 

  تبةر  –قطاع 

Phytoparasitism تطفل نباتي  

نمــوذج مــن التطفــل الــذي فيــه ينتمــي الطفيــل إلــى (

  )المملكة النباتية

Phytophagous insects and mites النباتات، حشرات وحلم نباتيةآكلة  وَحَلم حشرات  

تتغذى بكل أجزاء النبات مـن بـراعم زأزهـار وثمـار (

وأوراق وأغصــــــان وجــــــذور وعصــــــارة مــــــن الجهــــــاز 

  )الوعائي

Phytoplankton ات المعلّقةنباتال 

Phytosanitary certificate شهادة صحية زراعية 

Phyto-saprophagous حشرات تتغذى على نباتات ميتة 

Phytotoxic األثر السمي على النبات 

Phytotoxic incompatibility عدم توافق كيميائي نتيجة التأثير الضار للنبات 

حيث يصبح المخلوط الناتج ذا تأثير ضار على (

األنسجة النباتية، في حين ال تسبب أضرارًا للنبات 

)حدةفي حالة استخدام كل مبيد على   

Pickerelweed borer – 
Bellura densa (Walker) – Noctuidae 

 عشبة الَبكريل المائية" حفَّار"دودة 

Pickleworm – 
Diaphania nitidalis (Stoll) – 
Pyralidae 

 دودة المخلل
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Picroscytoides obscurus – 
Pteromalidae 

حشرة غشائية األجنحة متطفلة على يرقـات دبـور 

 Cephus tabidusنشاري الحنطة الم

Pictorial key ر  مفتاح تصنيفي مصوَّ

Pictured مبرقش، منقط، مخطط الجناح  

Picturewinged flies  األجنحة " مبرقش"الذباب مزركش  

 ) Platystomatidaeأنظر(

Piercing-sucking mouthparts أجزاء فم ثاقبة ماصة 

Pieridae  
(Asciidae) – 
Whites and sulfur butterflies – 
Papilionoidea –  
Lepidoptera 

  بيريدي  فصيلة

أبـــي الـــدقيق ذات الحـــواف البيضـــاء  –) أســـكييدي(

   –والبرتقالية  والصفراء

  رتبة –فوق فصيلة 

Pieris brassicae (L.) – 
Large white butterfly –  
Pieridae 

دودة ورق ، الكبيــر" الكرنــب" أبــو دقيــق الملفــوف

 ىالملفوف الكبر 

Pieris rapae L. –  
Small white butterfly, Imported 
cabbageworm – Pieridae 

ـــوف  ـــوف الصـــغير، فراشـــة الملف ـــق الملف ـــو دقي أب

  دودة الملفوف المستوردةالبيضاء الصغيرة، 

Piesmatidae  
(Piesmidae) –  
Piesmatids, ash-gray leaf bugs – 
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  بيزماتيدي  صيلةف

   –بق األوراق الرمادي  –) بيزميدي(

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Piesmatids, ash-gray leaf bugs  بق األوراق الرمادي  

 )Piesmidaeو   Piesmatidaeأنظر(

Piesmidae  
 

  بق األوراق بيسميدي  فصيلة

 )Piesmatidaeأنظر (
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Pigeon fly – 
Pseudolynchia canariensis  
(Macquart) –  
Hippoboscidae 

 ذبابة الحمام

Pigeon louse – 
Columbicola columbae (L.) – 
Mallophaga 

 قمل الحمام

Pigment صبغة 

Pigment(ed) cells خاليا صبغية  

ات صــبغية وتوجــد حــول خاليــا خاليــا تحمــل حبيبــ(

، وتعمـــــــل علـــــــى عـــــــدم تشـــــــتيت األشـــــــعة الشـــــــبكّية

 )ركز بداخلهاالضوئية خارج العين بل تت

Pigmentary colors األلوان الصبغية  

تنـــــتج األلـــــوان الصـــــبغية مـــــن التركيـــــب الجزيئـــــي (

لـــــبعض المركبـــــات التـــــي تنـــــتج اللـــــون وهـــــي التـــــي 

تحتــــــــــوي علــــــــــى روابــــــــــط مزدوجــــــــــة بــــــــــين ذراتهــــــــــا 

N=N,C=N C=O, C=C و لعدد وترتيب هذه ،

 )الروابط أهمية في إظهار اللون

Pigmentary system صبغيالجهاز ال  

، ويشـمل ommatidiumجزء من الوحدة العينية (

مجموعتين من الخاليا ذات الصـبغة الداكنـة، وهـي 

 primary iris cellsالخاليـــا القزحيـــة األولـــى 

ـــة  ـــة الثانوي ـــا القزحي  secondary irisوالخالي

cells  ( 

Pigmentation صبغ  

Pigmy grasshoppers or grouse 
locusts 

  قزام الجراد الجراد الصغير أو أ

 )Tetrigidaeأنظر (
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Pigmy mole crickets  صراصير الحقل القزمة  

  ) Tridactylidaeأنظر(

Pikonema alaskensis (Rohwer) – 
Yellowheaded spruce sawfly – 
Tenthredinidae 

المنشـاري " البيسـية"التنـوب الفضـي " دبـور"دبور 

 ذو الرأس األصفر 

Pikonema dimmockii (Cresson) – 
Greenheaded spruce sawfly – 
Tenthredinidae 

المنشـاري " البيسـية"التنـوب الفضـي " دبـور"دبور 

 ذو الرأس األخضر 

Pilifer  زائدة الشفة العليا  

ـــدتين مـــن الزوائـــد الجانبيـــة علـــى الشـــفة ( إحـــدى زائ

 )العليا، كما في الحشرات حرشفية األجنحة

Pill beetles  الخنافس الحبية  

     )Byrrhidaeظر أن(

Pillbug = sowbug حمار قبَّان ، قمل الخشب، الهدبات  

كثيـــرة القـــوائم إذا مـــن مفصـــليات األرجـــل القشـــرية (

 )لمسها المرء اجتمعت مثل حبة أو شيىء مطوي

Pilocrocis tripunctata (F.) – 
Sweetpotato leafroller –  
Pyralidae 

  لّفافة أوراق البطاطا الحلوة

Pilose مشعر، أشعر، ريشي بسيط   

Pine bark adelgid – 
Pineus strobi (Hartig) –  
Adelgidae 

 الصنوبر " قلف"أديلجيد لحاء 

Pine butterfly – 
Neophasia menapia (Felder &  
Felder) –  
Pieridae 

  أبو دقيق الصنوبر
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Pine candle moth – 
Exoteleia nepheos Freeman – 
Gelechiidae 

 شة الصنوبر الشمعيةفرا

Pine chafer – 
Anomala oblivia Horn –  
Scarabaeidae 

  الصنوبر" جعال"جعل 

Pine colaspis – 
Colaspis pini Barber –  
Chrysomelidae 

  خنفساء الصنوبر كوالسبيس

Pine cone كوز الصنوبر  

Pine conelet bug – 
Platylyus luridus (Reuter) –  
Miridae 

  الصنوبر بق كوز

Pine conelet looper – 
Nepytia semiclusaria (Walker) – 
Geometridae 

دودة كــــــوز الصــــــنوبر القيَّاســــــة، قيَّاســــــة كــــــوز 

  الصنوبر

Pine engraver – 
Ips pini (Say) – Scolytidae 

 حفار الصنوبر

Pine false webworm – 
Acantholyda erythrocephala (L.) –  
Pamphiliidae 

الناســـــــجة، "الصـــــــنوبر المزيفـــــــة الغازلـــــــة  دودة

  "العنكبوتية

Pine gall weevil – 
Podapion gallicola – 
Curculionidae 

  سوسة تدرن الصنوبر

Pine leaf adelgid – 
Pineus pinifoliae (Fitch) – Adelgidae 

 أديلجيد أوراق الصنوبر 

Pine moth – 
Argyrotaenia pinatubana (Kearfott) – 
Tortricidae 

 فراشة الصنوبر

Pine needle scale – 
Chionaspis pinifoliae (Fitch) – 
Diaspididae 

 حشرة أوراق الصنوبر القشرية المدرعة
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Pine needle sheathminer – 
Zelleria haimbachi Busck – 
Yponomeutidae 

 حامية أنفاق أوراقالصنوبر

Pine needleminer – 
Exoteleia pinifoliella (Ghambers) – 
Gelechiidae 

 أوراق الصنوبر" حفَّار"صانع أنفاق 

Pine processionary moth –  
Thaumetoporea pityocampa (Denis & 
Schiff.) – Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الصنوبر، جادوب الصنوبر

Pine processionary moths  ب أعشاس الصنوبرو جاد   

  )Thaumetopeidaeأنظر (

Pine resin midge – 
Cecidomyia resinicoloides Williams – 
Cecidomyiidae 

  هاموش راتنج الصنوبر

 )مادة صمغية تسيل عند جرح الصنوبر: راتنج(

Pine root collar weevil – 
Hylobius radicis Buchanan – 
Curculionidae 

 جذور الصنوبر" طوق"سوسة حواف 

Pine root tip weevil – 
Hylobius assimilis Boheman – 
Curculionidae 

  سوسة قمة جذور الصنوبر

Pine sawfly – 
Neodiprion taedae linearis Ross, N. 
merkeli Ross – Diprionidae 

  دبور الصنوبر المنشاري 

Pine spittlebug – 
Aphrophora parallels (Say) –  
Cercopidae 

  البصاق اتبقة الصنوبر ذ

Pine tortoise scale –   
Toumeyella parvicorn (Cockerell) – 
Coccidae 

 حشرة الصنوبر السلحفائية القشرية الرخوة

Pine tussock moth – 
Dasychira pinicola (Dyar) – 
Lymantriidae 

 فراشة أعشاب الصنوبر
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Pine webworm – 
Tetralopha robustelia Zeller – 
Pyralidae 

 "الغازلة، العنكبوتية"ة دودة الصنوبر الناسج

Pine weevil سوس أزهار الصنوبر   

 )Pissodinaeو Rhinomaceridaeأنظر (

Pineapple mealybug – 
Dysmicoccus brevipes (Cockerell) – 
Pseudococcidae 

 بق األناناس الدقيقي

Pineapple scale – 
Diaspis bromeliae (Kerner) – 
Diaspididae 

 "المدرعة"القشرية المسلحة حشرة األناناس 

Pineapple weevil – 
Metamasius ritchiei Marshall – 
Curculionidae 

 سوسة األناناس

Pine-cone willow gall gnat – 
Rhabdophaga strobiloides (Osten 
Sacken) –  
Cecidomyiidae 

  هاموش األورام النباتية 

 ) المسبب لورم الصفصاف الصنوبري(

Pine-flower snout beetles   خنافس الصنوبر ذات المنقار  

 Cimberinaeو  Nemonychidaeأنظر(

  )   Rhinomacerinaeو

Pineus pini (Macquart) – 
Eurasian pine adelgid –  
Adelgidae 

 لجيد الصنوبر األوروبي اآلسيويديأ

Pineus pinifoliae (Fitch) – 
Pine leaf adelgid –  
Adelgidae 

 جيد أوراق الصنوبر لديأ

Pineus strobi (Hartig) – 
Pine bark adelgid –  
Adelgidae 

 الصنوبر " قلف"لجيد لحاء ديأ
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Pin-hole borers  ـــــافس الفطـــــر ـــــة أو خن صـــــانعات الثقـــــوب اإلبري

  مفلطحة األقدام 

 ) Platypodidaeأنظر (

Pink bollworm –  
Pectinophora gossypiella  
(Saunders) – 
Gelechiidae 

ـــــــوز ـــــــة القطـــــــن دودة ل ـــــــوز  القرنفلي أو دودة الل

 القرنفلية

Pink borer of sugarcane, corn stalk 
borer – 
Sesamia cretica Led. –  
Noctuidae 

 دودة القصب الكبيرة الزهرية، حفار ساق الذرة

Pink scavenger caterpillar – 
Pyroderces rileyi (Walsingham) – 
Cosmopterigidae 

  أبو دقيق القرنفلي الُقمِّي 

 )حشرة تقتات بالقمامة(

Pink sugarcane mealybug – 
Saccharicoccus sacchari  
(Cockerell) – 
Pseudococcidae 

 بق القصب الدقيقي القرنفلي

Pink-striped oakworm – 
Anisota virginiensis (Drury) – 
Saturniidae  

 الزهرية" ططةالمخ"دودة السنديان ذو الخطوط 

Pink-winged grasshopper – 
Atractomorpha sinensis Bolivar – 
Pyrgomorphidae 

 النطاط ذو األجنحة القرنفلية

Pinnaspis aspidistrae (Signoret) – 
Fern scale –  
Dispididae 

 القشرية المدرعة" الَخْنثَار"السَّْرخس حشرة 

Pinocytosis عملية الشرب الخلوي 

Pinon cone beetle – 
Conophthorus edulis Hopkins – 
Scolytidae 

  خنفساء كوز صنوبر الِبْينون 

 )صنوبر في غرب أمريكا الشمالية: البينون(



 

934

Pioneer community رائدالمجتمع ال  

المجموعـــة األولـــى مـــن النباتـــات والحيوانـــات التـــي (

  )تستقر في بيئة لم تستغل من قبل

Piophila casei (L.) – 
Cheese skipper –  
Piophilidae 

 ذبابة الجبن القافزة 

Piophilidae – 
Skipper flies –  
Pallopteroidea –  
Diptera 

  –بيوفيليدي  فصيلة

   –ذباب الجبن أو الذباب  القافز 

  رتبة – فوق فصيلة

Pipevine swallowtail – 
Papilio philenor Linn. –  
Papilionidae  

 مذنب األجنحة  كرمةال أبو دقيق

Pipunculidae  
(Dorilaidae, Dorylaidae) – 
Big-headed flies –  
Syrphoidea – Diptera 

  بيبنكيوليدي  فصيلة

   –) دورياليدي، دوريالدي(

 رتبة – فوق فصيلة –الذباب كبير الرأس 

Piroplasmasina  تحت صف البيروبالزماسينا أو الكمثريات–   

  البابيزية

Pissodes nemorensis Germar – 
Eastern pine weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الصنوبر الشرقية

Pissodes radiatae Hopkins – 
Monterey pine weevil – 
Curculionidae 

 سوسة صنوبر مونتيري 

Pissodes schwatzi Hopkins – 
Yosemite or pissodes bark weevil – 
Curculionidae 

 بيسودسسوسة قلف ال

Pissodes strobi (Peck) – 
White pine weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الصنوبر األبيض
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Pissodinae – 
Pine weevils –  
Curculionidae 

  -تحت فصيلة  بيسوديني

  فصيلة –سوس الصنوبر 

Pistachio and almond capnodis –  
Capnodis henningi Fald. – 
Buprestidae 

 وز والفستق الحلبيكابنودس الل

Pistachio and poplar gall aphid – 
Forda formicaria Heyden; F.  
follicularius Pass.; F. riccobonii  
(Stef.) – Aphididae 

 َمّن أوراق الفستق الحلبي والحور

Pistachio bark beetle, pistachio bud 
borer – 
Polygraphina perrisi (Chap.), 
Chaetoptelius vestitus (Muls.&  
Rey)  – 
Scolytidae 

خنفســــاء قلــــف الفســــتق الحلبــــي، ثاقبــــة بــــراعم 

 الفستق الحلبي

Pistachio bud beetle – 
Aricerus vestitus (Muis & Rey) – 
Scolytidae 

 خنفساء براعم الفستق الحلبي

Pistachio capnodis –  
Capnodis cariosa Pall. – Buprestidae 

 الكابنودس الكبيرة، الفستق الحلبيكابنودس 

Pistachio capnodis – 
Capnodis porosa Klug. – Buprestidae 

 كابنودس الفستق الحلبي

Pistachio fruit wasp – 
Eurytoma pollinikovi Nikol, 
Megastigmus pistaciae Walk. – 
Eurytomidae 

 دبور ثمار الفستق الحلبي

Pistachio fruit wasp –  
Megastigmus pistaciae Walk. – 
Eurytomidae 

 الفستق الحلبيدبور 

Pistachio fruitworm – 
Schneidereria pistaccicola (Danil.) 
(Recurvaria) – Gelechiidae 

فراشـــــة الفســـــتق ، دودة ثمـــــار الفســـــتق الحلبـــــي

 الحلبي
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Pistachio jassid –  
Idiocerinus stali (Fieb.), Idiocerus  
stali Fieb. – Cicadellidae (Jassidae) 

 جاسيد أوراق الفستق الحلبي

Pistachio leaf aphid – 
Geoica urticularius Pass; Pemphigus 
derbesi Licht. – Aphididae 

 َمّن أوراق الفستق الحلبي 

Pistachio mealybug – 
Aneputlivinaria pistaciae (Bodenh) – 
Pseudococcidae 

 الدقيقيبق الفستق 

Pistachio proecssionary moth –  
Thaumetopoea processionea (L.) – 
Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الفستق الحلبي

Pistachio scale –  
Diaspis syriaca Lind.; Epidiaspis  
gennadi Leond.; Leucaspis pistaciae  
Lin. – Diaspididae  

 حشرة الفستق الحلبي القشرية

Pistachio silk worm –  
Pachypasa otus (Drury) –  
Lasiocampidae 

 دودة حرير الفستق الحلبي

Pistol casebearer – 
Coleophora malivorella Riley – 
Coleophoridae 

 حامل األكياس المسدسي

Pit نقرة  

حيـــــث تظهـــــر أمـــــاكن االنبعاجـــــات علـــــى الســـــطح (

دروز الخـــارجي لجـــدار الجســـم علـــى هيئـــة نقـــر أو 

sutures(  

Pit scales الحشرات القشرية ذات النقر  

    )Asterolecaniidaeأنظر (

Pitch pine tip moth – 
Rhyacionia rigidana (Fernald) – 
Tortricidae 

  فراشة قمم الصنوبر 
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Pitch twig moth –  
Petrova comstockiana (Fernald) – 
Tortricidae 

 قمم األغصان " دودة"فراشة 

Pitch-eating weevil – 
Pachylobius picivorus (Germar) – 
Curculionidae 

 السوسة آكلة الِخَيْم أو اآلكلة الضارية 

Pitcher plant الناَبْنط، السَّلوى   

نبـــات تنتهـــي أوراقـــه بتركيبـــات صـــفيرة فيهـــا ســـائل (

ســـــكري إذا وردتـــــه الحشـــــرة أطبقـــــت عليهـــــا األوراق 

 )وامتصتها

Pitcherplant mosquito – 
Wyeomyia smithii (Coquillett) – 
Culicidae 

  "السَّلوى"بعوضة الناَبْنط 

  

Pitching الميل  

دوران الحشــــرة حــــول المحــــور األفقــــي والعرضــــي، (

وهــو أحــد المحــاور الثالثــة التــي تمــر خــالل مركــز 

 )ثقل الجسم

Pitfal trap مصيدة أرضية  

Pivot  محور  

Plagiodera versicolora  
(Laicharting) – 
Imported willow leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الصفصاف المستوردة

Plagiodra inclusa Stal. – 
Soybean leaf beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق فول الصويا

Plagiohammus spinipennis  
Thomson – 
Lantana cerambycid –  
Cerambycidae 
 

  ذات القرون الطويلة  "الملتوية"الّلنتانة  خنفساء

اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي جنبـة : الّلنتانة(

 )عطر
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Plagiolepis alluaudi Emery – 
Littlle yellow ant –  
Formicidae 

 النمل األصفر الصغير

Plague الطاعون  

: يســــببه البكتريــــا إيجابيــــة الغــــرام عصــــوية الشــــكل(

Yersinia pestis و Francisella 

tularensis(  

Plague (in human) – 
Yersinia pestis 

  الطاعون في اإلنسان

ــا (  Yersiniaيعتبــر داء للقــوارض تســببه البكتري

pestis التي يكون اإلنسان قابل لإلصابة بها(  

Plains false wireworm – 
Eleodes opacus (Say) – 
Tenebrionidae 

 دودة السهول السلكية المزيفة

Planarians – 
Platyhelminthes 

   –البالناريا 

  شعبة

Planidum larva  يرقة بطحاء أو مفلطحة  

نمـــوذج مـــن اليرقـــات األوليـــة عديمـــة األرجـــل ذات (

الجســــم المتصــــلب المتــــداخل، كمــــا فــــي الحشــــرات 

  )غشائية األجنحة

Planipennia  
(Meuroptera in the narrow sense) – 
Neuroptera 

  بكيات األجنحة بالنيبينا تحت رتبة ش

 رتبة  –) رتبة نيوروبترا في المعنى الضيق(

Planococcus citri (Risso)  
(Pseudococcus) –  
Citrus mealy bug, grape mealy bug – 
Pseudococcidae 

 بق الحمضيات الدقيقي، بق العنب الدقيقي

Plant ant – 
Acantholepis frauenfeldi Mayr. – 
Formicidae  

  نمل النباتات
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Plant bugs or leaf bugs  بق النبات أو بق األوراق  

  )  Capsidaeو   Miridaeأنظر(

Plant ecology بيئة النبات 

Plant gall gnat "midge" – 
Aphidolestes meridionalis Felt– 
Cecidomyiidae 

 ) مفترسة المن(هاموش األورام النباتية 

Plant Growth Regulator (PGR)  منظم النمو النباتي  

مبيد يسـتخدم لتنظـيم أو تغييـر فـي النمـو الطبيعـي (

  )للنباتات أو في تطوير بعض األجزاء النباتية

Plant kingdom  المملكة النباتية  

والمملكـــــــة , إحـــــــدى مجمـــــــوعتي الكائنـــــــات الحيـــــــة(

  )األخرى هي المملكة الحيوانية

Plantback restriction لزرع تقييد عن إعادة ا  

التقييـــــد التــــــي يحــــــدد نـــــوع المحصــــــول أو النبــــــات (

المســموح بنمــوه فــي منطقــة لفتــرة زمنيــة محــددة بعــد 

  )استخدام بعض أنواع المبيدات

Planthopper parasites  الطفيليات قافزات النبات  

 )   Epipyropidaeأنظر (

Plantidium of larvae لطور اليرقـياالطور الرحال ذو األشواك الخاص ب 

  األول لحشرات غشائية األجنحة

 )جسم إهليجي، عديم األرجل(

Plantula خف 

Plasma 
 
 

 بالزما
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Plasma membrane غشاء البالزما 

Plasmodiidae – 
Haemospororina – 
Coccidiasina  
 

ــــــــــوم أو  ــــــــــدي أو البالزمودي فصــــــــــيلة بالزموديي

ورات    المتصِّ

 Plasmodiumتحتــوي علــى الجــنس بالزموديــوم (

) أنواع مسؤولة عن المالريا البشـرية 4ذي يضم وال

  تحت صف –تحت رتبة  –

Plasmodium  
 

  جنس البالزموديوم 

  )Human Malaria Parasitesأنظر (

Plasmodium faciparum  البالزموديــوم المســبب للمالريــا الثالثيــة الخبيثـــة
Malignant tertian malaria   

ثــــــر أنــــــواع تعــــــد المالريــــــا الثالثيةالخبيثــــــة مــــــن أك(

علـــى  P. falciparumالمـــرض حـــدة، وتتطفـــل 

كريــــات الــــدم الحمــــراء مــــن كــــل األعمــــار، وتــــرتبط 

حمــــــى البــــــول : بــــــاثنين مــــــن ردود الفعــــــل الحــــــادين

ـــــــدم  Blackwater feverاألســـــــود  ـــــــر ال وفق

ـــــــي  فـــــــي  Haemolytic anaemiaاالنحالل

  )   األطفال

Plasmodium malariae  ــــــــة ــــــــا الرباعي ــــــــوم المســــــــبب للمالري البالزمودي
Quartan malaria  

تتميز بنمـو بطـيء وانتشـار عـالمي ولكـن متقطـع، (

وال تنـــتج بوغيـــات ســـاكنة وتغـــزو الكريـــات الحمـــراء 

كبيــرة الســن ولهــا المقــدرة الفائقــة للبقــاء مــع حــدوث 

  )عاماً  53انتكاسات المرض بعد مدة تصل إلى 
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Plasmodium ovale يوم النادر المسبب للمالريا الثالثية البالزمود  

ــــتج ( ــــدرة،  وهــــي تن ــــا ن ــــات المالري ــــر طفيلي مــــن أكث

بوغيـــات ســـاكنة قـــد تســـبب انتكاســـات للمـــرض فـــي 

ســنوات،  4أشـهر لمـدة قـد تصـل إلـى  3فتـرات كـل 

وتغــزو البوغيــات كريــات الــدم الحمــراء وتنــتج عنهــا 

  )حمى ثالثية

Plasmodium vivax ــوم المســبب لل ــدة البالزمودي ــة الحمي ــا الثالثي مالري
Benign tertian malaria   

الكريــــات  P. vivaxعالميـــة االنتشــــار، وتغـــزو (

ـــــــات الشـــــــبكية  الحمـــــــراء صـــــــغيرة الســـــــن، أي الكري

reticulocytes وال تتطــــور كــــل البوغيــــات التــــي ،

تدخل الكبد فـورًا بـل يبقـى بعضـها كبوغيـات سـاكنة 

hypnozoites   ســـنوات، حيـــث  4قـــد تبقـــى لمـــدة

بب انتكاســـــات المـــــرض فـــــي فتـــــرات قـــــد تكـــــون تســـــ

  )  قصيرة كل شهرين

Plasmotocytes بالزما خاليا الدم، خاليا الدم االنتقالية  

تنشــــأ مــــن خاليــــا الــــدم األوليــــة وتتقبــــل الصــــبغات (

القاعديــة، وتقــوم بالتهــام األنســجة القديمــة واألجســام 

الغريبــــة، وتوجــــد فــــي الحشــــرات حرشــــفية األجنحــــة 

والخاليــــا  nematocytesالدوديــــة فهنــــاك الخاليــــا 

ــــرة  ــــا ذات   macroplasmatocytesالكبي والخالي

  )micronucleocytesاألنوية الصغيرة 

Plaster beetle – 
Cartodere constricts (Gyllenhal) – 
Lathridiidae 

 الخنفساء اللزقة، الخنفساء اللصوق

Plasterer and yellow-faced bees  ذو الوجه األصفر النحل الطالء والنحل  

 )    Colletidaeأنظر (
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Plastron درع بطني، شبكة واقية  

ضــــو للتــــنفس يتميــــز بجليــــد خــــاص غيــــر قابــــل ع(

للبلـــل، يحـــتفظ بطبقـــة مـــن الهـــواء، يـــتم مـــن خاللهـــا 

  )تبادل الغازات

Plastron respiration تنفس درعي  

Platana leafminer – 
Lithocolletis platani Stgr. – 
Gracillariidae 

 حفار أوراق الدلب

Plataspidae –  
Stink bugs – Heteroptera –  
Hemiptera 

  –بالتاسبيدي  فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة  –البق كريه الرائحة 

Plate organ عضو صفائحي  

Plate sensillum شعيرة صفيحية 

Plate-thigh beetles  خنافس الفطر البراقة  

    ) Eucinetidaeأنظر(

Plathypena scabra (F.) – 
Green cloverworm – Noctuidae 

 البرسيم الخضراء" فراشة"دودة 

Platydesmida – 
Diplopoda 

   –رتبة بالتيديسميدا ذوات األلف رجل 

 طائفة

Platyedra gossypiella (Saund.) –  
Pink bollworm – Gelechiidae 

 دودة اللوز القرنفلية

Platyedra subcinerea (Haworth) – 
Cotton stem moth – Gelechiidae 

 ساق القطن " دودة"فراشة 

Platyform larva يرقة مفلطحة الشكل  

  )يرقة مفلطحة الشكل مثل يرقة فصيلة بسيفينيدي(
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Platygasteridae 
(Platygastridae) –  
Platygastrids – 
Proctotrupodea –  
Hymenoptera 

  ة بالتيجاستيريدي فصيل

غشـــــــــــــائية  بالتيجاســـــــــــــتيريد –) يجاســـــــــــــتريديبالت(

   –األجنحة الطفيلية 

  رتبة – فوق فصيلة

Platygastrids  بالتيجاستيريد غشائية األجنحة الطفيلي  

 )Platygasteridaeأنظر (

Platyhelminthes – 
Flatworms (example: planarians  
and flukes) 

  –شعبة بالتيهيلمينثوس أو المفلطحات 

المثقّبـة، مثـل البالناريـا والديـدان (مفلطحة الديدان ال

 )وتصيب الكبد وغيره

Platylyus luridus (Reuter) – 
Pine conelet bug – Miridae 

 بق كوز الصنوبر

Platynota idaeusalis (Walker) – 
Tufted apple bud moth –  
Tortricidae 

 براعم التفاح " دودة"فراشة 

Platynota stultana – 
Stultana leafroller – Phycitidae 

 دودة البالتينوتا لفافة األوراق

Platypezidae 
(Clythiidae; rare family) – 
Flat-footed flies –  
Phoroidea – Diptera 

  بالتيبيزيدي  فصيلة

الـــــــذباب مفلطـــــــح  –) كاليثييـــــــدي، فصـــــــيلة نـــــــادرة(

  –األقدام 

  رتبة – فوق فصيلة

Platypodidae – 
Pin-hole borers –  
Curculionoidea –  
Coleoptera 

  –بالتيبوديدي  فصيلة

صانعات الثقوب اإلبرية أو خنافس الفطر مفلطحة 

   –األقدام 

  رتبة – فوق فصيلة

Platyptilia carduidactyla (Riley) – 
Artichoke plume moth – 
Pterophoridae 

  الريشية" األرضي شوكي" الشوكيفراشة 
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Platyrhacidae – 
Millipedes –  
Polydesmida 

  –فصيلة بالتيراسيدي

 رتبة –ذوات األلف رجل 

Platystomatidae  
(Otitidae in part) –  
Picturewinged flies – 
Tephritoidea – Diptera 

  –فصيلة بالتيستوماتيدي 

  –األجنحة " مبرقش"الذباب مزركش 

  رتبة – فوق فصيلة

Platyura fultoni Fisher – 
Fungus gnat – Mycetophilidae 

 هاموش الفطر

Plautia stali Scott – 
Oriental stink bug – Pentatomidae 

 الشرقية" ذو الرائحة الكريهة"البقة النتنة 

Pleasing fungus beetles  خنافس الفطر اللطيفة  

    ) Erotylidaeأنظر(

Pleasing lacewings  شبكيات األجنحة اللطيفة  

     ) Dilaridaeأنظر (

Plebeiinae – 
Blues – Lycaenidae –  
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة بليبييني 

  رتبة - فصيلة –الزرقاوات 

Plecoptera  
(pleco = twist; ptera = wing) – 
Stoneflies 

" مطويـــــة"بليكـــــوبترا أو الحشـــــرات منثنيـــــة  رتبـــــة

  األجنحة 

)pleco  =،منثنيـة أو مطويــةptera    =جنــاح (

  ذباب األحجار –

Plecopteroids 
(Includes the orders: Plecoptera and 
Embioptera) 

فوق رتبة بليكوبتيرويدس أو الحشرات الشبيهة 

بليكوبترا : تتضمن الرتب(بنصفية األجنحة 

  )وٕامبيوبترا

Plectrodera scalator (F.) – 
Cottonwood borer –  
Cerambycidae 

 حفار أفرع القطن 
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Pleidae  
(Notonectidae in part) –  
Pygmy backswimmers – 
Hydrocorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

  بليدي  فصيلة

   –) جزء من نوتونيكتيدي(

  –السابحات الخلفية القزمة 

  رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Pleochaetis – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –يوكاتيس جنس فل

   –تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

  فصيلة 

Pleocoma spp. – 
Rain beetles –  
Scarabaeidae 

 خنافس المطر 

Pleocominae – 
Rain beetles –  
Scarabaeidae   

  –تحت فصيلة بليكوميني 

  فصيلة -جعال المطر 

Pleopidas borbonica zelleri Leg. – 
Confused rice butterfly –  
Hesperiidae 

 أبو دقيق األرز المتشابه

Pleroneura brunneicornis Rohwer – 
Balsam shootboring sawfly – 
Xyelidae 

ــــور  ــــار المنشــــاري" البلســــميَّة"الِمْجزاعــــة دب ، حف

 مجزاعةأغصان ال

Plesion الشكل القريب 

Pleura  
(sing. Pleuron) 

  بلورا 

 )Pleuronأنظر  –الصفحات الجانبية للجسم (

Pleural  بلوري، جانبي  

نســبة إلــى البلــورة، أي الصــفحات الجانبيــة للجســم (

 )أو جانبي

Pleural apophysis  زائدة بلورية  

  )زائدة في الحافة البلورية(
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Pleural arm ذراع بلوري  

ـــــة ( ـــــة البلوري ـــــة الســـــفلية للحاف ـــــي للحاف ـــــداد داخل امت

pleural ridge( 

Pleural region membrane قة البلورا الغشائيةمنط 

Pleural ridge حافة بلورية  

حافـــة داخليـــة أو امتـــداد داخلـــي مـــن البلـــورا مقابـــل (

  )الدرز البلوري الخارجي

Pleural suture  درز البلورا، الدرز الجانبي  

درز علــــــى البلــــــورة الصــــــدرية ويمتــــــد مــــــن قاعــــــدة (

الجنــاح إلــى قاعــدة الحرقفــة، ويفصــل بــين البلوريتــة 

 )األمامية والبلوريتة الخلفية" الصليبة"

Pleural wing process نتوء بلوري جناحي  

ائدة ظهرية أو دعامـة بلوريـة للجنـاح عنـد النهايـة ز (

  )العلوية للحافة البلورية

Pleurite بلوريتة  

 )صليبة أو صفيحة من البلورا(

Pleurodema أذرع داخلية للبلورا 

Pleuron  
(pl. pleura) 

  انبية أو غشاء جانبي متصلببلورا، صفيحة ج

 زء جــانبي مــن الحلقــة صــفائحي الشــكل، يشــملجــ(

  )وق األسترنة وفوق الميرونف

Pleurosternal suture ز يوجد بين البلورا واألسترنةر د  

Pleurostoma منطقة تحت الصدغ، منطقة الفم البلورية 
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Plodia interpunctella (Hubner) – 
Indian meal moth –  
Pyralidae 

ــــة،  ــــذرة، فراشــــة الطحــــين الهندي دودة جــــريش ال

 فراشة النخالة الهندية

Plum buprestid, plum stem borer – 
Ptosima undecimaculata (Herbst.) – 
Buprestidae 

، بوبرســتيد الخــوخ "البرقــوق"حفــار ســاق الخــوخ 

 "البرقوق"

Plum curculio – 
Conotrachelus nenuphar (Herbst) – 
Curculionidae 

 "البرقوق"سوسة الخوخ 

Plum fruit moth – 
Grapholitha funebrana Treit. – 
Tortricidae 

 "البرقوق"فراشة ثمار الخوخ 

Plum fruit sawfly – 
Hoplocampa flava (L.) , H. minuta  
(Christ.) –  
Tenthredinidae 

ـــور ثمـــار الخـــوخ  ـــوق(دب المنشـــاري، دودة ) البرق

 )برقوقال(ثمار الخوخ 

Plum gouger – 
Coccotorus scutellaris (LeConte) – 
Curculionidae 

 الُمَظفَّرة" البرقوق"سوسة الخوخ 

Plum leafhopper – 
Macropsis trimaculata (Fitch) – 
Cicadellidae 

 "البرقوق"نطاط الخوخ 

Plum scarab, peach scarab – 
Pachnoda fasciata F. –  
Scarabaeidae 

  "الخوخ"، جعل الدراق "البرقوق"عل الخوخ ج

Plum stem borer, plum buprestid – 
Ptosima undecimaculata (Herbst.) – 
Buprestidae 

، بوبرســتيد الخــوخ "البرقــوق"حفــار ســاق الخــوخ 

 "البرقوق"

Plum webspinning sawfly – 
Neurotoma inconspicua (Norton) – 
Pamphiliidae 

 غازلة النسيج" لبرقوق" هاموش الخوخ

Plume ريشي 
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Plume moths  الفراشات متعددة الريش  

و  Alucitidae و  Orneodidaeأنظر(

Pterophoridae   ( 

Plumeria whitefly – 
Paraleyrodes perseae (Quaintance) – 
Aleyrodidae 

 ذبابة بلوميريا البيضاء 

Plumose  يشي كثيف، مثل الريشة ر  

  )استشعار للحشراتشكل لقرن (

Plumose hair  ريشية ةشعر 

Plusia gamma (L.) (Phytometra;  
Autographa) – 
Silver moth – Noctuidae 

 فراشة الواي الفضي

Plusiinae – 
Loopers – Noctuidae –  
Lepidoptera 

  –بلوسييني  فصيلةتحت 

  رتبة –فصيلة  –الفراشات القيَّاسة 

Plutella maculipennis Curtis – 
Diamond back moth – Plutellidae 

 الفراشات ذات الظهر الماسي

Plutella xylostella (L.) – 
Diamondback moth – Plutellidae 

 الفراشة ذو الظهر الماسي، الفراشة الماسية

Plutellidae  
(Yponomeutidae) – 
Diamondback moths – 
Yponomeutoidea –  
Lepidoptera 

  بلوتيليدي  فصيلة

   –) يوبونوميوتيدي(

  –الفراشات ذات الظهر الماسي 

  رتبة – فوق فصيلة

Pneumonic plaque الطاعون التسممي الرئوي  

Pneustic type تنفس عن طريق الثغور التنفسية 

Pnyxia scabiei (Hopkins) – 
Potato scab gnat – Sciaridae 

 "البطاطس"هاموش قشرة البطاطا 
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Podapion gallicola Riley – 
Pine gall weevil – Curculionidae 

 سوسة تدرن الصنوبر

Podical plate  صفيحة دبرية  

  )صفيحتان قرب شرجيتانيوجد (

Podisus maculiventris(Say) – 
Spined soldier bug –  
Pentatomidae 

 ذو األشواكبقة الجندي 

Podocytes الخاليا النجمية 

Podopidae 
(Graphosomatidae; Pentatomidae  
in part) – 
Terrestrial turtle bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

  فصيلة بودوبيدي 

   –) جرافوزوماتيدي، جزء من بينتاتوميدي(

 –مجموعـــــة  –" البـــــري"البـــــق الســـــلحفي األرضـــــي 

   رتبة –تحت رتبة 

Podosesia aureocincta Purrington 
& Nielsen – 
Banded ash clearwing – Sesiidae 

 حشرة شجر الدردار المخططة رائقة األجنحة

Podosesia syringae (Harris) – 
Ash borer, lilac borer – Sesiidae 

 الَّلْيَلكحفار شجر الدردار، حفار 

Podosoma  الجسم القدمي أو منطقة األرجل في األكاروسات  

مـــــن الجســـــم تتكـــــون مـــــن انـــــدماج أربعـــــة حلقـــــات (

 )وتجعل كل منها زوجًا من األرجل

Poduridae – 
Collembola 

   –ذوات الذنب القافز بوديوريدي  فصيلة

  رتبة

Poecilocapsus lineatus (F.) – 
Fourlined plant bug – Miridae 

 الخطوط األربعة اتبقة النبات ذ

Pogonomyrmex badius (Latreille) – 
Florida harvester ant –  
Formicidae 

 الَمّن الحاصد الفلوريدي
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Pogonomyrmex barbatus 
 (F. Smith) – 
Red harvester ant – Formicidae 

 النمل الحاصد األحمر

Pogonomyrmex califomicus  
(Buckley) – 
California harvester ant –  
Formicidae 

  نمل كاليفورنيا الحاصد

 )كيةمتعلق بوالية كاليفورنيا األمري(

Pogonomyrmex maricopa Wheeler – 
Maricopa harvester ant –  
Formicidae 

 ماريكوبا نمل الحاصدال

Pogonomyrmex occidentatis  
Cresson) – 
Western harvester ant –  
Formicidae 

 الحاصد الغربي لالنم

Pogonomyrmex rugosus Emery – 
Rough harvester ant –  
Formicidae 

 الخشن نمل الحاصدال

Poikilothermic ذوات الدم البارد   

تعتمــد حــرارة أجســامها علــى درجــة حــرارة  يوانــاتح(

المحيط الذي تعيش فيه، أو تلك التـي تتغيـر درجـة 

  )حرارة جسمها مباشرة بتغيير درجة حرارة البيئة

Poinciana looper –  
Pericyma cruegeri (Butler) – 
Noctuidae 

  َوْنسيانة القّياسة دودة البُ 

 )شجر للتزيين من الفصيلة القرنية(

Point pollution source  مصدر تلوث محّدد ومركز  

تلـــوث التربـــة أو الميـــاه الجوفيـــة بســـبب تســـرب أو (

  )إلقاء كميات من المواد السامة في مكان واحد

Poison gland انظر (دة السم غacid gland (  

Poison sac  سمالمخزن  
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Poisson distribution  نيبويسو التوزيع ال  

لعشــــيرة وأخــــذ العينــــة الواحــــدة ال اإذا كــــان توزيــــع (

يؤثر علـى األعـداد التـي تؤخـذ فـي العينـات التاليـة، 

فإن عدد األفراد فـي كـل وحـدة عينـة سـيتبع التوزيـع 

  )اإلحصائي البويسوني

Polar molecules جزيئات قطبية  

المنـــــــتظم  تمتلـــــــك الجزيئـــــــات ذات التوزيـــــــع غيـــــــر(

للشــــحنة الكهربائيــــة بــــداخلها عزمــــًا كهربائيــــًا ثنــــائي 

 )القطب، وتسمى جزيئات قطبية

Polarization استقطاب 

Polarized مستقطب 

Polididus armatissimus Stål – 
Spiny assassin bug – Reduviidae 

 األشواك اتالبقة المفترسة ذ

Polistes annularis; P. exclamans; P. 
fuscatus – 
Date palm hornet – Vespidae 

  دبور البلح

 )أحد األنواع العديدة التي تصيب البلح(

Polistes fuscatus aurifer Saussure – 
Golden paper wasp, date wasp – 
Vespidae 

 الورق الذهبي، دبور البلح" دبور"دبور 

Polistes macaensis (F.) – 
Macao paper wasp – Vespidae 

 ماكوالورق " دبور"ور دب

Polistid wasps  زنابير البوليسينيد  

  )Polistinaeأنظر (

Polistinae – 
Polistid wasps – Vespidae – 
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة بوليسيني 

  رتبة -فصيلة  –زنابير البوليسينيد 

Pollen basket سلة حبوب اللقاح  
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Pollen brush فرشاة حبوب اللقاح  

ات شـــعيرات قصـــيرة قويـــة تســـتعمل لجمـــع فرشـــاة ذ(

  )حبوب اللقاح

Pollen rake شوكة جمع حبوب اللقاح  

Pollen vector ناقلة اللقاح  

حشرات ناقلة حبوب اللقـاح مـن األعضـاء المـذكرة (

 )إلى األعضاء المؤنثة والالزمة لالخصاب

Pollenia rudis (Fabricius) – 
Cluster fly –  
Calliphoridae 

 المتجمعة الذبابة

Pollution تلوث 

Polybeeid wasps  أنظر (زنابير البوليبييدPolybiinae(  

Polybiinae – 
Polybeeid wasps – Vespidae – 
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة بوليبييني 

  رتبة -فصيلة  –زنابير البوليبييد 

Polycaon confertus LeConte – 
Shoot and branch borer – 
Cerambycidae 

 حفار األفرع واألغصان

Polycentropus – 
Psychomiidae  

جـــــــــنس ذبـــــــــاب كـــــــــاديس شـــــــــعري األجنحـــــــــة 

    -بوليسنتروبوس 

 فصيلة

Polyctenidae  
(rare family) – Bat bugs –  
Geocorizae – Heteroptera – 
Hemiptera 

  كتينيدي ليفصيلة بو 

   –البق الخفَّاش  -) فصيلة نادرة(

   رتبة –تحت رتبة  –مجموعة 

Polydesma umbricola Boisduval – 
Monkeypod moth –  
Noctuidae 

 براعم الفول السوداني" فراشة"دودة 
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Polydesmida – 
Diplopoda 

   –رتبة بوليديسميدا ذوات األلف رجل 

 طائفة

Polydesmidae – 
Millipedes – 
Polydesmida 

  –فصيلة بوليدسميدي

 رتبة –ذوات األلف رجل 

Polyectic ـــ ـــي ف ي غشـــائية األجنحـــة وخصوصـــًا النحـــل، الت

مــدى واســعًا مــن النباتــات مــن أجــل اللقــاح ر تــزو 

  والرحيق

Polyembryonic parasitism تطفل متعدد األجنة 

Polyembryony تعدد األجنة  

نتـــاج أكثـــر مـــن جنـــين أو فـــرد مـــن بيضـــة إظـــاهرة (

  )واحدة، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Polygamous د الزيجاتتعد  

لتلقــيح أكثــر مــن مــرة واحــدة، ويشــير إلــى الــذكور ا(

  )التي تتالقح في أكثر من أنثى

Polygenis – 
Fleas of rodents and marsupials – 
Rhopalopsyllidae 

  –جنس بوليجينيس 

 فصيلة  –براغيث القوارض والجرابيَّات 

Polygraphina perrisi (Chap.) – 
Pistachio bark beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف أشجار الفستق الحلبي 

Polyhedrosis  
cytoplasmy 

 متعدد السطوح الهيولية

Polyhedrosis bodies متعدد األجسام ذات األضالع 

Polylectic عديدة الهدف 
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Polymer مركب مضاعف  

سلســــلة مــــن الوحــــدات المتكــــررة، وفــــي الجزيئــــات (

 )تحادًا مشتركاً البيولوجية تكون دائمًا متحددة إ

Polymerases أنزيمات المركبات المضاعفة  

أنزيمــــــــات تحفـــــــــز مركبـــــــــات مضـــــــــاعفة األصـــــــــل (

 )وتستخدم في تخليق أحماض نووية

Polymitarcyidae  
(Ephemeridae in part) – 
Ephemeroidea  –  
Ephermeroptera 

  فصيلة ذباب مايو بوليميتارسيدي 

   رتبة -فوق فصيلة  –) جزء من إفيميريدي(

Polymitarcyinae – 
Polymitarcyidae  

   –تحت فصيلة ذباب مايو بوليميتارسيني 

  فصيلة 

Polymorphism ظاهرة تعدد األشكال أو المظاهر  

  )من األفرادأكثر من مظهر واحد أنواع تحتوي (

Polyneuronal innervation التجهيز العصبي متعدد األنواع 

Polypeptides اتعديدة الببتيد 

Polyphaga –  
Coleoptera 
 

  خنافس بوليفاجا  تحت رتبة

  رتبة –) حسب مميزات اليرقة(

Polyphagidae   
(rare family) – Sand cockroaches – 
Blattodea (Dictyoptera in part) 

  بوليفاجيدي  فصيلة

 رتبة   –صراصير الرمل  –) فصيلة نادرة(

Polyphagous 
 
 
 

  عديد العوائل 

لقــدرة علــى االغتــذاء علــى مــدى عــريض مــن لهــا ا(

  )النباتات
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Polyphagous insect لئالعوا" عديدة" حشرة متعددة  

ـــة ( ـــع عوائـــل نباتي ـــة تتب ـــأنواع متباين حشـــرة تتغـــذى ب

  )مختلفة كالجراد

Polyphagous parasitism  التطفل المتعدد العوائل  

وفيــه يــرتبط النــوع مــن الطفيليــات، باليبيئــة، بعديــد (

اع مخنلفــــــة مــــــن العاوائــــــل التــــــي تتباعــــــد مــــــن أنــــــو 

  )تقسيمياً 

Polyphagous predator مفترس متعدد العوائل  

مفتـــرس عــــام غيــــر متخصـــص فــــي التغــــذي بنــــوع (

  )معين من الفرائس

Polyphemus moth – 
Antheraea polyphemus (Cramer) –  
Saturniidae 

 فراشة البوليفينوس

Polyphenol layer طبقة البوليفينول  

طبقــــــة وســــــطية ضــــــمن طبقــــــة الجليــــــد الســــــطحي (

epicuticle وهـــي تقـــع فـــوق طبقـــة الكيوتيكيـــولين ،

cuticulin ـــــة الشـــــمعية  wax، وتحـــــت الطبق

layer ( 

Polyphenols عديدة الفينوالت 

Polyphyletic ةيشأت من أكثر من سلسلة تطور ن  

Polyphylla decemlineata (Say) – 
Tenlined june beetle –  
Scarabaeidae 

 الخطوط العشرة اتخنفساء يونيو ذ

Polyphylla fullo (L.); P. olivieri  
(Lap.) –  
Large whiteworm –  
Scarabaeidae 

 الدودة البيضاء الكبيرة
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Polyplacidae   
(Hoplopleuridae in part) – 
Lice of rodents and insectivores – 
Anoplura  

  فصيلة بوليبالسيدي 

   –) وبلوبلوريديجزء من ه(

 رتبة –قمل القوارض وآكالت الحشرات 

Polyplax spinulosa (Burmeister) – 
Spined rat louse, rat louse – 
Holopleuridae 

 قملة الفأر، الفئران ذو األشواك ةقمل

Polypneustic ديد الثغورع  

Polypoda يرقة لها أرجل عديدة 

Polypodeiform of larvae عديــــد األرجــــل للطــــور اليرقــــي األول النمــــوذج ال

  لحشرات غشائية األجنحة

جسم أسـطواني تحمـل كـل حلقـة زوجـًا مـن الزوائـد (

 )داخلي التطفل  -السفلية المتساوية الطول 

Polypods عديدات األرجل 

Polypsocid booklice  قمل الكتب بوليبسوكيد  

 )Polypsocidaeأنظر (

Polypsocidae – 
Polypsocid booklice – 
Eupsocida –  
Psocoptera 

   –فصيلة بوليبسوكيدي 

 رتبة -تحت رتبة  –قمل الكتب بوليبسوكيد 

Polyspermy تعدد اللواقح 

Polystoechotidae  
(rare family) – Giant lacewings – 
Hemerobioidea –  
Neuroptera  

  بوليستوكوتيدي  فصيلة

فـــوق  –ســـبكية األجنحـــة الكبيـــرة  –) فصـــيلة نـــادرة(

 رتبة  -فصيلة 

Polytrophic متنوعة الغذاء 
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Polytrophic ovariole أنبوبة مبيضية عديدة الخاليا المغذية  

نــوع مــن أنابيــب البــيض، ترافــق فيــه مجــاميع مــن (

 )الخاليا المغذية خاليا البيض

Polytrophic type نمط لوضع بيوض الحشرات 

Polytypic species نوع عديد النمط  

اسع االنتشار، ويتركـب مـن جماعـات محليـة نوع و (

تتشـــابه مـــع بعضـــها كثيـــرًا وتعـــرف هـــذه الجماعـــات 

 )subspeciesبالنويعات أو تحت النوع 

Polyxenida – 
Diplopoda 

   –رتبة بوليكسينيدا ذوات األلف رجل 

 طائفة

Polyxenidae – 
Diplopoda 
 

   –فصيلة بوليكسينيدي ذوات األلف رجل 

  رتبة

Polyzoniida – 
Diplopoda 

   –رتبة بزليزونييدا ذوات األلف رجل 

 طائفة

Pomace or vinegar flies, small fruit 
flies 

  ذباب الخل، ذباب الفواكه  الصغير 

 )   Drosophilidaeأنظر (

Pomegranate aphid –  
Aphis  punicae Pass. –  
Aphididae 

  َمّن الرمان

Pomegranate butterfly –  
Virachola livia (Klug.) –  
Lycaenidae 

 أبو دقيق الرمان، دودة ثمار الرمان

Pomegranate stem borer – 
Phonapathe frontalis (Fehr.) – 
Bostrichidae 

 ثاقبة النخيل، حفار القلف، حفار ساق الرمان
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Pomegranate white fly –  
Siphoninus granati Pries & Hosni – 
Aleyrodidae 

  ابة الرمان البيضاءذب

Pomes clear-winged moth –  
Aegeria yopaeformis (Borkh.) – 
Aegeriidae 

 فراشة التفاحيات رائقة األجنحة

Pomgranate butterfly, 
pomegranate fruit worm – 
Virachola livia Kling –  
Lycaenidae 

 أبو دقيق الرمان، دودة ثمار الرمان

Pomonella fruit fly – 
Rhagoletis pomonella (Walsh) – 
Tephritidae   

 ذبابة الفاكهة بومونيلال

Pompilidae  
(Psammocharidae) – 
Spider wasps – Apocrita – 
Hymenoptera 

  بومفيليدي  فصيلة

  –الزنابير العنكبوتية  –) بساموكاريدي(

  رتبة –تحت رتبة 

Ponderosa pine bark borer – 
Canonura princeps (Walker) – 
Cerambycidae 

 حفار قلف صنوبر بونديروزا

Ponderosa pine cone beetle, 
lodgepole cone beetle – 
Conophthorus ponderosae Hopkins – 
Scolytidae 

خنفســـــاء كـــــوز الصـــــنوبر بونـــــديروزا، خنفســـــاء 

 الصنوبر ثقيل الخشب

Pons cerebralis جسر المخ األول 

Pontania promixa (Lepeletier) – 
Willow redgall sawfly – 
Tenthredinidae 

 على الصفصاف المنشارياألورام الحمراء دبور 

Pontia protodice (Boisduval & 
LeConte) – 
Southern cabbageworm –  
Pieridae 

 الجنوبية" الكرنب"الملفوف " فراشة"دودة 
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Popillia japonica Newman – 
Japanese beetle –  
Scarabaeidae 

 الخنفساء اليابانية

Poplar الحور 

Poplar and pistachio gall aphid – 
Baizongia pistaciae (L.) –  
Aphididae 

 َمّن تدرن الفستق الحلبي والحور

Poplar borer – 
Saperda calcarata Say – 
Cerambycidae 

 حفار الحور

Poplar capnodis –  
Capnodis miliaris Klug. – 
Buprestidae 

 كابنودس الحور

Poplar gall aphid –  
Pemphigus lichtensteini Tullgren – 
Aphididae 

 َمّن تدرن الحور

Poplar lace bug –  
Monosteira unicostata (Muls.&  
Rey) – 
Tingidae 

 نمر الحور، بق أوراق الحور، بق اللوز

Poplar leaffolding sawfly – 
Phyllocolpa bozemani (Cooley) – 
Tenthredinidae 

 دبور طاوية أوراق الحور المنشاري

Poplar leafminer – 
Lithocolletis populifoliella Tr. – 
Gracillariidae 

 حفار أوراق الحور

Poplar petiolegall aphid  – 
Pemphigus populitransversus Riley – 
Aphididae 

 َمّن تدرن بتالت الحور 

Poplar tentmaker – 
Ichthyura inclusa (Hubner) – 
Notodontidae 

 صانعة خيام أشجار الحور
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Poplar twig gall aphid – 
Pemphigus populiramulorum Riley – 
Aphididae 

 َمّن تدرن أغصان الحور 

Poplar vagabond aphid – 
Mordvilkoia vagabunda (Walsh) – 
Aphididae 

 ر الشائعَمّن الَحوْ 

Poplar-and-willow borer – 
Cryptorhynchus lapathi (L.) – 
Curculionidae 

 أشجار الحور والصفصاف" سوسة"حفار 

Population  ،جمهور، مجموع، آهلة عشيرةمجموعة ،  

مجموعــة األفــراد التابعــة لنــوع واحــد مــن الكائنــات (

الحيــة، القــادرة علــى التــزاوج فيمــا بينهــا وتشــترك فــي 

جتمع واحـد ومعـدل وفيـات وتوزيـع أعمـار ومعـدل م

 ) نمو واحد

Population density كثافة العشيرة العددية 

Population dynamics  ديناميكية العشيرة  

Population ecology بيئــة علــم البيئــة الســكاني، علــم بيئــة العشــائر ،

  المجموعة

دراســــة العوامــــل البيئيــــة التــــي تــــؤثر فــــي العشــــائر (

 )ذبات الدورية فيهاوالتذب

Population gene pool  الجينات المشتركة للعشيرة  

  ) مجموع المحتوى الجيني لألفراد المونة للعشيرة(

Population index   َّة العشيرةدال  

طريــق تقديريــة نســبية للعشــيرة، مثــل عــدد الثقــوب (

الموجودة على ورقة البرسيم والتي تـدل علـى أعـداد 

  )رسيميرقات سوسة ورق الب
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Population pyramid هرم المجموعة أو العشيرة أو األعداد  

يتميز الهرم بكثرة تعداد األفراد فـي قاعـدة السلسـلة (

الغذائيــة وقلــة األعــداد بشــكل تــدريجي مــع السلســلة 

الغذائية التي يصل تعداد األفراد إلى أقل تعداد في 

  )األنواع التي توجد في قمة السلسلة الغذائية

Population size حجم العشيرة أو المجموع 

Pore canal قناة ثقبيةقناة مسامية ،  

إحــــدى القنــــوات فــــي جليــــد جــــدار الجســــم، تكونهــــا (

  ) امتدادات من خاليا تحت البشرة

Porifera – 
Sponges  

  –شعبة بوريفيرا 

 الحيوانات المسامية أو االسفنجيات

Porotermitini – 
Termopsinae – 
Termospidae  

  –يلة النمل األبيض بوروترميتيني قب

  فصيلة  –تحت فصيلة 

Porphyrophora polonica (L.) –  
Wheat mealybug –  
Margarodidae 

 القمح الدقيقيبق 

Porphyrophora tritici Bod. –  
Cottony scale –  
Margarodidae 

 الدقيقيالقمح والشعير بق 

Porrect  أمامي أفقي  

  )ألمام، مثل قرون االستشعارمتد أفقيًا إلى ات(

Portulaca leafmining weevil – 
Hypurus bertrandi Perris – 
Curculionidae 

  سوسة أنفاق أوراق الرِّْجلة 

 )عشب استوائي ذو زهر مختلف األلوان(

Positive phototaxis وجب االستجابة للضوءم  
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Positive potential الجهد الموجب   

 Actionد الفعـــــــال ويســـــــمى أيضـــــــًا بالجهـــــــ(

potential  أو  الشـــوكيSpike potential - 

  )أنظر تعريف المصطلحين

Post application cleanup  االستخدامالتنظيف ما بعد   

والمعــــــــدات الوقايــــــــة االســــــــتخدام غســــــــل معــــــــدات (

الشخصـــية وغيرهـــا مـــن األدوات المســـتخدمة خـــالل 

  )هأو رواسب هوذلك إلزالة متبقيات استخدام المبيد

Post synaptic  بعد نقطة االشتباك  

تشير إلى الفعل الذي يقع بعد نقطة االشتباك، أو (

االتصـــــــــال بـــــــــين عصـــــــــبين أو بـــــــــين األعصـــــــــاب 

  )والعضالت أو أعضاء أخرى

Post-abdomen  مؤخرة البطن  

ــــة خلفيــــة متحــــورة، وتشــــمل أع( ء ضــــاحلقــــات بطني

التناســـــــــل الخارجيــــــــــة كمـــــــــا فــــــــــي الحشــــــــــرات ذات 

لــى المنطقـــة الثالثــة فـــي جســـم ، وتشســـر إالجنــاحين

  ) العقارب

Post-clypus مؤخرة الدرقة  

نطقــــــة الدرقــــــة الجبهيــــــة المتضــــــخمة، كمــــــا فــــــي م(

  )الحشرات الماصة

Post-coxa قنطرة خلف الحرقفية 

Post-coxal bridge قنطرة حرقفية خلفية  

الجزء الحرقفي الخلفي للبلورا، وغالبـًا مـا يتحـد مـع (

  )األسترنة
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Post-embryonic development مرحلة أو تطور ما بعد النمو الجنيني 

Postemergent  بعد انبثاق أو خروج البادرة  

استخدام المبيد العشبي بعد ظهور العشب المعني (

  )أو النبات المزروع

Posterior  لفيخ  

  )مثل مؤخرة خلف الخد أو حافة الجناح الخلفية(

Posterior arculus قوس خلفي 

Posterior arms ذراعان خلفيان 

Posterior callus  بثرة الظهر األوسط  

تــورم مســتدير علــى جــانبي ظهــر الصــدر األوســط (

بين قاعدة الجنـاح والـدريع، كمـا فـي الحشـرات ذات 

 )الجناحين

Posterior cell  خلية خلفية  

إحــــدى الخاليــــا التــــي تمتــــد حتــــى الحافــــة الخلفيــــة (

ــــــين العــــــرقين الطــــــولي ــــــاح وتوجــــــد ب ــــــث للجن ين الثال

  )والسادس، كما في الحشرات ذات الجناحين

Posterior cross vein خلفي عرق عابر   

عـــرق عـــابر عنـــد طـــرف الخليـــة الطرفيـــة للجنـــاح، (

  )كما في الحشرات ذات الجناحين

Posterior margin, anal or inner 
margin 

  حافة خلفية

مـــن حـــواف جنـــاح الحشـــرة الـــذي يعتمـــد عليـــه فـــي (

  )التصنيف

Posterior media وسطي أمامي  
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Posterior notal wing process نتوء ترجي خلفي للجناح، زائدة جناحية خلفية  

ــــة ( الفــــص الخلفــــي للحافــــة الجانبيــــة للترجــــة الحامل

للجنـــاح، ويتمفصـــل مـــع الصـــفيحة اإلبطيـــة الثالثـــة 

  )في قاعدة الجناح

Posterior rotator muscles العضالت المديرة الخلفية  

والتـــي تنشـــأ عـــادة  cardoن عضـــالت الكـــاردو مـــ(

  )من الجدار الداخلي لعلبة الرأس

Posterior tentorial arms ـــان ـــان خلفي ـــة للهيكـــل ذراعـــان تنتوري ، أذرع خلفي

 الداخلي للرأس

Posterior tentorial pits نقـــر خلفيـــة للهيكـــل نقرتـــان تنتوريتـــان خلفيتـــان ،

 الداخلي للرأس

Posterior valvifer مل المصرع الخلفيحا  

Postgena  
(pl. postgenae) 

   الصدغ أو خلف  مؤخرةخلف الخد، 

صليبة في الجهة الجانبية الخلفية من الرأس وهـي (

  )خلف صفحة الخد

Postgenal bridge قنطرة ما بعد الخد  

اللتحام األوسط لمنطقة ما قبل الخد خلـف أجـزاء ا(

  )الفم

Postgenital segments  تناسليةحلقات خلف  

وهمـــا الحلقتـــان العاشـــرة والحاديـــة عشـــرة، واألخيـــرة (

تحمـــــل زوجـــــًا مـــــن الزوائـــــد الحســـــية همـــــا القرنـــــات 

 )anal cerciالشرجيان 

Posthumeral شعيرة صلبة خارجية بعد عضدية 
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Posthumeral bristle  شويكة خلف عضدية  

شـــــويكة علـــــى الســـــطح األمـــــامي الجـــــانبي لظهـــــر (

النتــوء العضــدي، كمــا الصــدر الوســطي قــرب حافــة 

  )في الحشرات ذات الجناحين

Posting  تحذير، إحاطة بالعلم، إعالم  

ـــه ( ـــة مـــا لتنبي وضـــع ملصـــقات خاصـــة حـــول منطق

العـــــاملين وكافـــــة النـــــاس أن المنطقـــــة قـــــد عوملـــــت 

  )بالمبيد

Postlabium مؤخر الشفة السفلى 

Postmarginal vein  عرق خلف حافي  

األماميـة مـن الجنـاح عرق يمتد على طول الحافـة (

  )األمامي من بعد نقطة خروج عرق البقعة

Postmentum  تحت الذقن، مؤخر الذقن  

لجــزء القاعــدي مــن الشــفة الســفلى، نهايتــه البعيــدة ا(

  )تتصل بمقدم الذقن، والمجاورة للدرز الشفوي

Postnodal cross vein  عرق عابر تحت عقدي  

ح مباشـرة، عرق عابر خلف الحافة األماميـة للجنـا(

  )بعيدًا عن العقدة، كما في الرعاشات

Postnotum  خلف دريع، خلف الصفيحة الظهرية  

يبة بــــين حلقيــــة ظهريــــة تــــرتبط بترجــــة الحلقــــة لصــــ(

  )السابقة

Postoccipital suture  ي أو خلف قفوي مؤخر خلف درز  

درز أو انبعــــــــاج خلفــــــــي للحــــــــواف الخلفيــــــــة مــــــــن (

  كل الداخليالجمجمة يحمل النقر الخلفية للهي
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للرأس في نهايته السـفلية، ولـه حافـة داخليـة يتصـل  

  ) بها عضالت الصدر األمامي والرقبة

Postoccipital suture  القفا" مؤخرة"درز خلف  

Postocciput  ة الجمجمة، خلف القفامؤخر خلف  

الحافــــة الخلفيــــة القصــــوى للــــرأس بــــين درز خلــــف (

  )المؤخر الجمجمي والثقب المؤخري الكبير

Postoesophageal commissure موصل خلف مريئي  

 )حبل عصبي أسفل وخلف المرئ(

Postphragma  الوتد الخلفي للظهر الصدري من الحلقة  

  )زء الجمجمة الذي يقع خلف الدرز المؤخريج(

Postscutellum  خلف الدريع، خلف األسترنية الصغرى  

 قة، وتقع إلى الخلـفحلصلبية خلفية ظهرية من ال(

  )مباشرة من الدريع

Postsynaptic membrane غشاء بعد االقتران 

Postsynaptic potential الجهد ما بعد االقتران 

Postvertical bristles  شويكات خلف عمودية  

زوج من األشواك يخـرج مـن خلـف العـين البسـيطة (

  )الجانبية، كما في الحشرات ذات الجناحين

Potamanthidae  
(Ephemeridae in part) – 
Ephemeroidea  –  
Ephermeroptera 

  فصيلة ذباب مايو بوتامانثيدي 

  رتبة  -فوق فصيلة  –) جزء من إفيميريدي(

Potamanthus – 
Potamanthidae   

   –جنس ذباب مايو بوتامانثوس 

  فصيلة 
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Potato aphid – 
Macrosiphum euphorbiae (Thomas) – 
Aphididae 

 "طاطسالب"َمّن البطاطا 

Potato flea beetle – 
Epitrix cucumeris (Harris) – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية" البطاطس"خنفساء البطاطا 

Potato leaf moth – 
Herse convolvuli L. –  
Sphinigidae 

 "البطاطس" دودة ورق البطاطا

Potato leathopper – 
Empoasca fabae (Harris) –  
Cicadellidae 

 " البطاطس"بطاطا نطاط ال

Potato psyllid – 
Paratrioza cockerelli (Sulc) – 
Psyllidae 

 "البطاطس"بسيال البطاطا 

Potato scab gnat – 
Pnyxia scabiei (Hopkins) –  
Sciaridae 

 "البطاطس"هاموش قشرة البطاطا 

Potato stalk borer – 
Trichobaris trinotata (Say) – 
Curculionidae 

 "البطاطس"ساق البطاطا " سوسة"ر حفا

Potato stem borer – 
Hydraecia micacea (Esper) – 
Noctuidae 

 "البطاطس"حفار ساق البطاطا 

Potato tuber moth – 
Gnorimoschema operculata (Zell.) – 
Gelechiidae 

  "البطاطس" فراشة درنات البطاطا

Potato tuberworm – 
Phthorimaea operculella (Zeller) – 
Gelechiidae 

 "البطاطس"درنات البطاطا " فراشة"دودة 

Potency  فعالية، إمكانية  

  )يتعلق بسمية المبيد(
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Potentiation  تقوية، تنشيط  

زيادة في سـمية المبيـد ناتجـة عـن خلطـه أو مزجـه (

  )بمبيد أو مادة كيماوية أخرى

Potosia cuprea ignicollis Gory – 
Rose chafer –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد الزمردي

Poultry body lice  قمل جسم الدواجن  

    )Menoponidaeأنظر (

Poultry bug – 
Haematosiphon inodorus (Duges) – 
Cimicidae 

 بق الدواجن

Poultry house moth – 
Niditinea spretella (Dennis & 
Schiffermuller) –  
Tineidae 

 فراشة منازل الدواجن فراشة المداجن، 

Pour-on  صب مستحضر المبيد  

صــــــب مستحضــــــر جــــــاهز لالســــــتعمال أو خلــــــيط (

ـــــــات  ـــــــى الطفيلي ـــــــد للقضـــــــاء عل مخفـــــــف مـــــــن المبي

وعــادة يصــب . الخارجيــة علــى الحيوانــات والمواشــي

ــــــوان لمكافحــــــة اآلفــــــات  ــــــى ظهــــــر الحي الســــــائل عل

  )المتواجدة عليه

Powder  مادة جافة، بودرة، مسحوق  

طحــون بشــكل دقيــق يحتــوي علــى مــادة مســحوق م(

ــــــة ــــــة حامل ــــــة ومــــــواد خامل ــــــط . فعال ويمكــــــن أن يخل

  )المسحوق مع الماء قبل استعماله كسائل رش

Powderpost beetles  الخنافس طاحنات األعمدة الخشبية  

    )Lyctidaeأنظر (
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Powderpost bostrichid – 
Amphicerus cornufus (Pallas) – 
Bostrichidae 

 الدقيقخنفساء 

Power take-off (PTO)  إقالع ذاتي الطاقة  

عمـــود إدارة خـــاص متصـــل بخلـــف وأمـــام وجانـــب (

ــــــي  الجــــــرار وبعــــــض أنــــــواع المعــــــدات األخــــــرى الت

تســــتعمل محــــرك الجـــــرار أو غيرهــــا مــــن المعـــــدات 

لتزويد األجهزة الخارجية مـن الطاقـة مثـل المرشـات 

  )إلخ.... والحصادات والمضخات الهيدروليكية

ppb   جزء من بليون جزءpart per billion   

  )وهو معيار لتركيز المبيد(

PPE PPE   
 Personal Protectiveانظــــــر إلــــــى (

Equipment(  

ppm   جزء من مليون جزءpart per million   

  )وهو معيار لتركيز المبيد(

Prairie flea beetle – 
Altica canadensis Gentner – 
Chrysomelidae 

 ري البرغوثيةخنفساء البرا

Prairie grain wireworm – 
Ctenicera aeripennis destructor    
(Brown) – Elateridae 

 دودة حبوب البراري السلكية

Praying mantid –  
Mantidae –  
Dictyoptera 

   – "المانتد العابد، فرس النبي"المانتد المفترس 

  رتبة  –فصيلة 

Prays citri (Mill.) – 
Lemon flower Moth, citrus flower 
moth –  
Hypnometidae 

أزهــــــــارالليمون، فراشــــــــة أزهــــــــار " دودة"فراشــــــــة 

 الحمضيات
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Prays oleallus (F.) –  
Olive moth, olive seed borer – 
Yponomeutidae 

 الزيتون، حفار بذرة الزيتون" عثة"فراشة 

Pre-abdomen متحور من البطن  جزء أمامي غير  

، ويشــــير إلــــى شــــرات ذات الجنــــاحيني الحفــــكمــــا (

  )المنطقة الوسطى في جسم العقارب

Preadaptation for flight تكيف تمهيدي للطيران  

Preantennary segment حلقة قبل القرنية، عقلة قبل قرن االستشعار  

Preapical   قمي قبل  

واقعــــة قبــــل الطــــرف، شــــوكة مــــا قبــــل الســــاق فــــي (

  )الحشرات ذات الجناحين

Precautionary statements  تعابير أو تصريحات وقائية  

جــزء مــن بطاقــات بيانــات المبيــدات والتــي تشــتمل (

وتشـــــتمل . علـــــى األخطـــــار علـــــى اإلنســـــان والبيئـــــة

أيضــــًا علــــى متطلبــــات معــــدات الوقايــــة الشخصــــية 

وتعليمــــات اإلســــعافات األوليــــة ومعلومــــات خاصــــة 

  )لألطباء

Precipitation  ترسيب  

ث تترسب جزيئات صلبة ضـمن عملية خاصة حي(

  )المحلول مثل المبيد المستحضر في خزان الرش

Preconditioning حاالت التهجين 

Precoxa قنطرة أمام حرقفية  
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Precoxal bridge قنطرة حرقفية أمامية  

جزء بلوري أمـام الحرقفـة وأمـام الصـفيحة الموريـة، (

وهـــــة يفصـــــل بـــــين الصـــــليبة األماميـــــة للبلـــــورا عـــــن 

  )ة وغالبًا ما يتحدان معاً األسترن

Predaceous افتراسي   

سـلوكية صـيد ، أي كائن حي آخـر للتغذيـة افتراس(

  )أو أكل حيوانات أخرى

Predaceous diving beetles خنافس الماء المفترسة   

 )   Dytiscidaeأنظر (

Predacide  مبيد مفترسات  

مبيــــد يســــتخدم لمكافحــــة الثــــدييات المفترســــة مثــــل (

  )الصغيرة المتواجدة في شمال أمريكاالذئاب 

Predation افتراس  

الحيوانــــات التــــي تقتــــل عائلهــــا مباشــــرة فــــي ســــبيل (

الحصول على غذائها، وقد يسـتهلك المفتـرس أكثـر 

  )من فريسة واحدة في حياته

Predator  مفترس  

  )كل كائن يتغذى على الحيوانات األخرى(

Preemergent قبل انبثاق أو خروج البادرة   

فعـــل أو تـــأثير المبيـــد العشـــبي الـــذي يقضـــي علـــى (

أعشــــــاب معينــــــة عنــــــد إنباتهــــــا مــــــن البــــــذور وقبــــــل 

  )ظهورهم إلى سطح التربة

Pre-episternum صليبة قبل أمامية 
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Pre-erythrocytic  ــــات الحمــــراء ــــل الكري ــــي قب دورة التكــــاثر االنفالق

  للطفيلي 

  )schizogonyأنظر (

Preference التفضيل  

نــــة فـــي النبــــات والتـــي تجعــــل الحشــــرة صـــفات معي(

  )تقترب إلى هذا النبات أو تبتعد عنه

Prefollicular cells الخاليا الحوصلية األولية 

Pregenital   قبل تناسلي  

  )أمام عقل البطن التناسلية(

Pregenital segments  7إلى  1الحلقات البطنية من  

Prehaemo cytes أولية دم خاليا  

Preharvest interval  فترة ما قبل الحصاد  

فتـــرة زمنيـــة محـــددة عـــن طريـــق القـــانون يجـــب أن (

تمضـي بعــد اسـتعمال المبيــد علـى المحاصــيل التــي 

تؤكــــل وقبــــل أن يحصــــد النبــــات بشــــكل قــــانوني أو 

وتـــوفر لصـــاقات عبـــوة المبيـــد المعلومـــات . شـــرعي

  )المتعلقة بفترة ما قبل الحصاد

Prehensile هيأة للقبض أو اإلمساكم  

Prelabium  الشفة السفلىمقدم  

الجـــزء الطرفـــي مـــن الشـــفة الســـفلى، ويمثـــل مقـــدو (

  )الذقن والليجوال والمالمس

Prementum مقدم الذقن، قبل ذقن   

  ن الشفة السفلى بعيدة عن الدرز م لبيةص(
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ـــــــــى عضـــــــــالت الالمـــــــــس   الشـــــــــفوي، ويحتـــــــــوي عل

، وتنغمـد "الجلوسا والباراجلوسا"والفصوص اللسانية 

  )ضالت الجمجمة بالشفة السفلىفيه ع

Premolar ضرس أمامي للطاحن  

Prenuptial glands غدد قبل الزفاف 

Preoral قبل فمي  

Preoral cavity تجويف قبل الفمي  

تجويــــف أو فــــراغ بــــين أجــــزاء الفــــم والشــــفا العليــــا، (

وتقــــع فتحــــة الفــــم فــــي قاعدتــــه عنــــد بدايــــة البلعــــوم 

pharynx( 

Preoviposition period فترة ما قبل اإلباضة 

Prepectus  صليبة قبل البلوريتة األمامية الوسطى  

ـــــة ( ـــــة البطني ـــــة األمامي ـــــد بطـــــول الحاف الجـــــزء الممت

لبلوريتــة الصــدر الوســطى ويميزهــا وجــود درز، كمــا 

  )في الحشرات غشائية األجنحة

Prephragma وتد أمامي للظهر الصدري من الحلقة  

Preplant  مبيد قبل الزراعة  

مبيـد عشــبي منــدمج فـي التربــة لمكافحــة األعشــاب (

  )قبل إنبات بذور المحصول

Prepupa  طور ما قبل العذراء  

طـــور ســـاكن غيـــر مغتـــذ، تمـــر بـــه الحشـــرة خـــالل (

عمرهـــا اليرقـــي األخيـــر، تمهيـــدًا لـــدخولها فـــي طـــور 

العــذراء، وهـــو العمـــر الثالـــث فـــي حشـــرات التـــربس، 

  )propupaأنظر تعريف 
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Prescutum يحة قبل الوسطيةصف  

الجـــزء األمـــامي للصـــفيحة أو الـــدرع الظهـــري مـــن (

  )الصدر األوسط والخلفي

Pressure  ضغط  

كميـــــــة الطاقـــــــة المطبقـــــــة بواســـــــطة مضـــــــخة آلـــــــة (

علـــى مخلـــوط المبيـــد الســـائل ليدفعـــه أو االســـتخدام 

  )يطرد من خالل البشابير

Pressure gauge  مقياس ضغط  

ات الســــائلة المبيــــداســــتخدام جهــــاز علــــى معــــدات (

  )يقيس ضغط السائل المقذوف أو المنبعث

Prestomal teath ســاحجة توجــد علــى الشــفية حــول ة زوائــد متصــلب

  الفتحة القمية 

  )في الحشرات ذات الجناحين(

Presutural bristles  شويكات قبل درزية  

أشــواك علــى ظهــر الصــدر الوســطي أمــام التــدريز (

، كمـا فـي المستعرض مباشرة ومجاور للظهر جنـب

  )الحشرات ذات الجناحين

Presynaptic membrane غشاء قبل االقتران 

Presystolic notch فترة االنخفاض السابق لالنقباض 

Pretarsal muscle  عضلة القدم  

تنشـأ مــن الــوتر الشــبيه بالــذراع المتصــل بالصــفحة (

، وتعرف بالعضـلة الخافضـة flexor plateالثانية 

depressor muscle،  وبانقباضـــها أو ارتخائهـــا

  )تتحرك المخالب
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Pretarsus  
(Distitarsus)  

  رسغ اقصى، رسغ أمامي

الجــزء الطرفــي مــن الرجــل الــذي يعقــب آخــر عقلــة (

رســـغية فـــي الحشـــرات واألكاروســـات، ويكـــون علـــى 

، وهــو منفــردًا فــي ذوات الــذنب clawشــكل مخلــب 

أو مزدوجًا كمـا فـي غالبيـة  Ccollembolaالقافز 

  )شراتالح

Primary appendages زوائد أولية  

تحملهـــا  anal cerciزوج مـــن القـــرون الشـــرجية (

العقلة الحادية عشرة، وتنشأ مـن غشـاءي الصـفيحة 

الفوق شرجية والصفيحة الشرجية الخارجية، وتوجـد 

القرون الشرجية في الحشرات عديمة األجنحة وفـي 

 ) الحشرات نصفية التحول

Primary consumer  تهلك أولىمس  

بالعاشب ويقـع عنـد  ىكائن يتغذى بالنباتات ويسمّ (

  )المستوى االغتذائي األول

Primary flies  ذباب يبدأ بالتدويد االختياري  

  )facultative myiasisأنظر (

Primary germ cell خاليا جنسية أولية 

Primary head region نطقة الرأس األولىم 

Primary iris cells زحية أولىقية خل 

Primary larva يرقة أولية 

Primary oocyst بويضة أولية 

Primary parasite أولي طفيل 
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Primary parasite  طفيل أولي  

 )primary parasitismأنظر (

Primary parasitism تطفل أولي  

وفيه يالزم الكائن المهـاجم المسـمى بالفيـل األولـي (

وقــد .  اإلطــالقعــائًال ال يســلك عــادة التطفــل علــى 

 )يكون هذا العائل نباتي الغذاء أو مفترساً 

Primary pigment cells خاليا صبغية قزحية األولى  

مجموعــة مــن الخاليــا ذات الصــبغة الداكنــة تحــيط (

 )بالمخروط البلوري والطبقة المولدة للقرنية

Primary production إنتاج ابتدائي  

ضــوئي، حيــث إنتــاج النباتــات مــن عمليــة البنــاء ال(

تشـــــكل الجـــــزء األكبـــــر مـــــن الكتلـــــة الحيويـــــة علـــــى 

ــــــات حــــــوالي  ــــــغ وزن النبات % 99و9األرض، إذ يبل

  )من الوزن الكلي للكائنات الحية

Primary reproductive  ــــذي يؤســــس مســــتعمرة النمــــل الــــزوج األصــــل ال

  األبيض

Primary reproductives متناسالت أولية  

ـــــة األجنحـــــة بعـــــد ( ـــــراد مجنحـــــة وكامل االنســـــالخ أف

األخيـــــر، تقصـــــف أجنحتهـــــا بعـــــد زفـــــاف الطيـــــران، 

ويعيش كال من الجنسـين حيـاة طويلـة نسـبيًا إذا مـا 

 )العقيمةألفراد أو األنماط قورنت با

Primary succession  تعاقب أولي  

نــوع مــن التعاقــب البيئــي تســتقر فيــه األحيــاء علــى (

أرضـــــية معينـــــة ألول مـــــرة لـــــم يحـــــدث أن اســـــتغلت 

أحيــاء مــن قبــل، ويســمى هــذا المجتمــع بواســطة أيــة 

  ")المجتمع الرائد"
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Primary trunk region منطقة الجذع األولى 

Primitive بدائي 

Primitive bristletails ذوات الذنب الشعري البدائية   

 )    Lepidotrichidaeأنظر (

Primitive caddisflies ذباب كاديس البدائي   

   )Rhyacophilidaeأنظر (

Primitive crane flies  الذباب البدائي طويل  األرجل  

 ) Tanyderidaeأنظر(

Primitive gonopods أقدام تناسلية بدائية  

Primitive katydids  الكاتيدات البدائية  

  )Prohalangopsidaeأنظر (

Primitive long-legged fly – 
Protoplasma fitchii Osten Sacken – 
Tanyderidae 

 طويلة األرجل البدائية الذباب

Primitive noctuid moths   الفراشات الليليلة البدائية  

 وHypeninae و Herminiinaeأنظــــر (

Hypenodinaeو Rivulinae   ( 

Primitive sawflies  الزنابير المنشارية البدائية  

    )Megalodontoideaأنظر (

Principles of priority مبدأ األسبقية  

بـدأ علـى بقـاء اسـم الحشـرة أو األكـاروس يـنص الم(

ثابتـــًا علـــى الـــدوام ولكـــن قـــد يســـتدعي األمـــر تغييـــر 

  )االسم األصلي ألسباب تحتمها قواعد التسمية
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Prioninae – 
Cerambycidae  

   –تحت فصيلة خنافس بريونيني طويلة القرون 

  فصيلة

Prionomerinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس بريونوميريني

  فصيلة

Prionoxystus macmurtrei  
(Gudrin) – 
Little carpenterworm –  
Cossidae 

 النجار الصغرى" فراشة"دودة 

Prionoxystus robiniae (Peck) – 
Carpenterworm –  
Cossidae 

 النجار" فراشة"دودة 

Prionus califomicus Motschulsky – 
California prionus, California tree 
borer –  
Cerambycidae 

حفـار ، الخنفساء الكاليفورنية ذو القرون الطويلـة

  أشجار كاليفورنيا

  )متعلقة بوالية كاليفورنيا األمريكية(

Prionus imbricornis (L.) – 
Tilehorned prionus –  
Cerambycidae 

 الخنفساء القرنية ذو القرون الطويلة

Prionus laticollis (Drury) – 
Broadnecked root borer – 
Cerambycidae 

 حفار الجذور ذو الرقبة العريضة

Pristiphora abbreviate (Hartig) – 
California pear sawfly – 
Tenthredinidae 

 الكاليفورنية المنشاري" الكمثرى""دبور األجاص 

Pristiphora erichsonii (Hartig) – 
Larch sawfly –  
Tenthredinidae 

 المنشاري" اّلالَرْكس"رزية دبور األ 

Pristiphora geniculata (Hartig) – 
Mountain-ash sawfly – 
Tenthredinidae 

 المنشاري شجر الدردار الجبليدبور 
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Private applicator المبيدات استخدام قائم خاص ب  

ــــــذين ( ــــــى يســــــتخدمون األشــــــخاص ال ــــــدات عل المبي

المنــــــاطق الزراعيــــــة التــــــي تحــــــت تصــــــرفهم وذلــــــك 

لحصــــول علــــى فوائــــد لهــــم حســــب احتياجــــات كــــل ل

  )منهم

Private Applicator االستخدام شهادة قائم خاص ب   

  )Certified Private Applicatorانظر إلى (

Privet aphid – 
Myzus ligustri (Mosley) –  
Aphididae 

  َمّن الّليُغسُطُروم 

 )نبات زينة(

Privet leafminer – 
Caloptilia cuculipennella (Hubner) – 
Gracillariidae 

 أوراق اللِّْيُغْسرُطوم" حفار"صانع أنفاق 

Privet thrips – 
Dendrothrips omatus (Jablonowski) – 
Thripidae 

 "تربس الّليُغْسرُطوم

Pro ل أمام قب  

يـب ركمقدم اصطالح يدل على الجـزء األول مـن ت(

  )أو العدد األول من سلسلة من األعداد

Proboscis  خرطوم  

تركيب فمي أسطواني ممتد عل شـكل منقـار، كمـا (

فـــي الكثيـــر مـــن ذات الجنـــاحين وحرشـــفية األجنحـــة 

  )ونصفية األجنحة

Procambarus clarkii (Girard) – 
Louisiana red crayfish – Cambaridae 

 جراد البحر األحمر اللويزياني

Procampodeidae – 
Procampodeids –  
Diplura  

  –لة بروكامبوديدي فصي

 رتبة  –بروكامبوديدات ثنائيات الذنب 
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Procampodeids  بروكامبوديدات ثنائيات الذنب  

  )Procampodeidaeأنظر (

Procecidochares utilis Stone – 
Eupatorium gall fly –  
Tephritidae 

 "األورام"ذبابة التدرن 

Procephalon المنطقة الرأسية األمامية 

Proceras sacchariphagus Boycer – 
Spotted sugarcane stem borer – 
Pyralididae 

 حفار ساق القصب المنقط

Process بروز 

Process of speciation عملية االستنواع 

Proclinate منحنية لألمام 

Proctodaeum (hindgut)  معي خلفـي، مسـلك شـرجي، قنـاة هضـمية خلفيـة

  جنينية 

الخلفـــــي مـــــن األجـــــزاء الثالثـــــة  يالجـــــزء األكتـــــودر (

ــــــب  ــــــين أنابي ــــــع ب ــــــاة الهضــــــمية والواق الرئيســــــية للقن

وفتحــة الشــرج   malpighian tubulesمـالبيجي 

anus( 

Proctotrupidae  
(Serphidae) – Proctotrupids – 
Proctotrupoidea  –  
Hymenoptera 

  فصيلة بروكتوتروبيدي 

بروكتوتروبيـــــــد غشـــــــائية األجنحـــــــة  –) ســـــــيرفيدي(

  –الطفيلية 

  رتبة –فوق فصيلة 

Proctotrupids  بروكتوتروبيدات غشائية األجنحة الطفيلية  

 ) Proctotrupidaeأنظر(
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Proctotrupoidea – 
Parasitic Hymenoptera – 
Apocrita – 
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة بروكتوتروبويديا 

  –بروكتوتروبويدات غشائية األجنحة الطفيلية 

  ةرتب –تحت رتبة 

Procuticle جليد أولي، طبقة الجليد األولى، قشرة أولية  

جليـــــد بــــــدون الجليــــــد الســـــطحي، أو بشــــــرة جــــــدار (

 )الجسم

Procyclic trypomastigotes أشكال حلقية ذات سوط مثقبي  

Prodiplosis citrulli (Felt) – 
Cucurbit midge –  
Cecicomyiidae 

  هاموش القرع 

 )نبات من الفصيلة القرعية(

Prodiplosis vaccinii (Felt) – 
Blueberry tip midge – 
Cecidomyiidae 

 هاموش قمم العنبية الزرقاء

Prodoxidae – 
Yucca moths – Incurvaroidea – 
Lepidoptera 

  –فصيلة برودوكسيدي 

  رتبة –فوق فصيلة  –فراشات نبات اليوكا 

Prodoxinae – 
Incurvariidae –  
Lepidoptera 

  –فصيلة فراشات برودوكسيني تحت 

 رتبة  - فصيلة

Producer كائن منتج  

نبات أخضر يحتوي على اليخضور ويقـوم بإنتـاج (

ــــة  ــــاء الضــــوئي باســــتخدام الطاق ــــة البن الغــــذاء بعملي

  )الشمسية

Productivity theory نظرية اإلنتاجية  

 species-energyتســمى فرضــية طاقــة النــوع (

hypothesisة اإلنتاجيـة تـؤدي ، وتفترض أن زيـاد

إلى زيادة التنـوع، أي أن اتسـاع قاعـدة الهـرم يـؤدي 

 )إلى وجود أنواع أكثر في الدم
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Proepimeron  ـــة ـــوق حرقف ـــة للصـــدر األمـــامي، ف ـــة خلفي بلوريت

  الرجل األمامية

Proepisternum  بلوريتـــة أماميـــة للصـــدر األمـــامي، فـــوق الفصـــي

  للحلقة الصدرية األمامية

Prognathous  أفقية الرأس ، ، أمامية الفكوكأفقيوضع  

لفم المتجهة إلى األمام، محور الرأس على اجزاء أ(

امتــداد محــور الجســم، كمــا فــي جنــود النمــل وكثيــر 

  )من الحشرات غمدية األجنحة

Prognathous head رأس ذات أجزاء فم أمامية الوضع 

Progressive anaemia   أنيميا متزايدة  

أنظـر Oroya fever - ا يطلق عليـه حمـى أورويـ(

Bartonella bacilliformis  وCarrion's 

disease(  

Progressive provisioning  الخبرة في اإلمـداد بغـذاء اليرقـات علـى طـول فتـرة

  زمنية 

  )في النحل االنفرادي والزنابير(

Prohaemocytes  ـــدم ـــا ال ـــة البيضـــاء، خالي ـــات الدموي ـــع الكري طالئ

 األولية

Prohalangopsidae – 
Primitive katydids –  
Orthoptera 

  –بروهاالنجوبسيدي فصيلة

 رتبة  –الكاتيدات البدائية 

Prolabia pulchella (Serville) – 
Handsome earwig –  
Labiidae 

 األنيقة إبرة العجوز 
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Proleg  رجل بطنية أولية أو حقيقية  

إحـــــدى األرجـــــل البطنيـــــة اللحميـــــة الموجـــــودة فـــــي (

 )الحشراتبعض يرقات 

Proleucocyte كرة دموية بيضاء أولية  

خاليا صغيرة تتقبل الصبغات القاعديـة وهـي ذات (

أنويـــــة كبيـــــرة، وتعتبــــــر المصـــــدر لتكـــــوين األنــــــواع 

  )األخرى من كريات الدم

Prolificacy طاقة إنتاجية 

Prolonged copulation  الجماع الممتد  

 جمــاع ممتــد فــي العديــد مــن الحشــرات يــؤدي إلــى(

ـــاك فتـــرة  ـــزاوج األنثـــى مـــع ذكـــر آخـــر، فهن ـــاط ت إحب

ســاعة  24ثانيــة فــي البعــوض إلــى  20-10جمــاع 

 )في بعض أنواع الفراش والجراد

Promachus flower loving fly – 
Promachus vertebratus (Say) – 
Apioceridae 

 ذبابة بروماكوس عاشقة األزهار

Promachus robber fly – 
Bomachus vertebratus (Say) – 
Asilidae 

 بروماكوس السارقة  ذبابة

Promachus vertebratus (Say) – 
Promachus flower loving fly – 
Apioceridae 

 ذبابة بروماكوس عاشقة األزهار

Promethea moth – 
Callosamia promethea (Drury) – 
Saturniidae 

 "الُمبتِكرة"الفراشة المبدعة 

Prominence بروز 

Prominent بارز 
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Pronotal comb  مشط ظهري للصدر األمامي  

صـــف مـــن األشـــواك القويـــة محمـــول علـــى الحافـــة (

 )الخلفية لظهر الصدر األمامي، كما في البراغيث

Pronotum  األول"ظهر الصدر األمامي"  

 )الصفحة الظهرية للصدر األمامي(

Proovigenic طريقة إنتاج البيوض 

Proovigenic group وعة من الطفيليـات التـي تكـون بيوضـها قبـل مجم

 خروجها من العائل

Prophagocytes كريات الدم بروفاكوساتيس 

Prophantis smaragdina – 
Coffee berry moth, coffee-cherry 
moth, berry moth – 
Olethrentidae 

فراشة ثمار البن، فراشة ثمار البن والكرز، فراشة 

 الثمار الصغيرة

Propleural bristles  شويكات بلورة الصدر األمامي  

أشــواك موجــودة علــى بلــورة الصــدر األمــامي، كمــا (

 )في الحشرات ذات الجناحين

Propleuron  
(pl. Propleura) 

  بلورة الصدر األمامي 

 )الجزء الجانبي من الصدر األمامي(

Propneustic تنفس طرفي، ذو الثغور األمامية  

 الزوج األول من الثغـور جهاز تنفسي ال يعمل إال(

التنفســـية، وهـــو الخـــاص الحلقـــة الصـــدرية األولـــى، 

 )ويوجد في عذارى البعوض

Propneustic respiratory system جهاز تنفسي أمامي 



 

985

Propodeum  وسط، خصر  

ـــــة مـــــع الصـــــدر ( ـــــى المتداخل ـــــة األول الحلقـــــة البطني

  )الخلفي، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Propodosoma  نطقة األرجل األمامية في األكاروساتم  

منطقــــــة تحتــــــوي علــــــى الــــــزوجين األمــــــاميين مــــــن (

األرجــــــــل وكــــــــذلك زوج أو زوجــــــــين مــــــــن العيــــــــون 

 )البسيطة

Proportionality التناسب  

عــــــــدد اليرقــــــــات الناضــــــــجة يتناســــــــب مــــــــع عــــــــدد (

ـــا المبتلعـــة، ويحـــدث هـــذا مـــع الشـــكل  الميكروفيالري

 Brugia maloyiتحــت الــدوري لبروجيــا ماليــي 

  ).Mansonia spفي البعوض 

Proprioreceptors أعضاء حس بالمالمسة 

Propupa الطور الذي يسبق العذراء  

ـــــه ( ـــــراعم األجنحـــــة وتكـــــون في ـــــه ب طـــــور تظهـــــر في

األرجــل قصــيرة وســميكة، كمــا فــي الحشــرات هدبيــة 

  )prepupaاألجنحة، ويسمى أيضًا 

Propyrintia (Eublemma) parva  
Hubner – 
Sunflower borer –  
Pyraustidae 

 حفار أقراص نبات زهرة الشمس

Prorhinotermitinae – 
Heterotermitidae – 
Isoptera   

  –تحت فصيلة النمل األبيض برورينوترميتيني 

  رتبة -فصيلة 

Prosapia bicincta (Say) – 
Twolined spittlebug –  
Cercopidae 

 البقة الباصقة ذو الخطين
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Prosimulium – 
Simuliidae –  
Diptera  

  جنس الذباب األسود بروسيميوليم 

Prosoma  مقدم الجسم  

ــــــة ( ــــــات الكالبي ــــــوي مــــــن جســــــم الحيوان الجــــــزء العل

Chelicerata  أرضـــــــية العيشـــــــة، تحمـــــــل عيونـــــــًا

بســيطة فقــط، وقــد تكــون غائبــة، وفــي األكاروســات 

تكّون منطقة الفم وأجزاؤه ومنطقتـا األرجـل األماميـة 

 )والخلفية

Prostephanus truncatus (Horn) – 
Larger grain borer –  
Bostrichidae 

 الكبرىثاقبة الحبوب 

Prosternum أسترنة الصدر األمامي  

 )الصليبة البطنية للعقلة الصدرية األمامية(

Prosterosoma  منطقة بروتيروزوما  

ومنطقــة األرجــل األماميــة فــي  ئــهمنطقــة الفــم وأجزا(

  )األكاروسات

Prostomium  ــر المــتحلقن مــن الجســم ــرأس، الجــزء غي ــدم ال مق

  بجوار الفم

Protaetia fusca (Herbst) – 
Mango flower beetle –  
Scarabaeidae 

 خنفساء أزهار المانجو

Protalebrella brasiliensis (Baker) – 
Brasilian leafhopper –  
Cicadellidae 

 نطاط األوراق البرازيلي 

Protarsus لرسغ االقصىا 

Protase أنزيم هضم البروتين، أنزيم البروتاز 
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Protectant  مادة حامية أو حافظة  

  )ضد هجوم اآلفة ئيةايمبيد يوفر وقاية كيم(

Protection of the progeny  حماية الذرية  

بحث األنثى عـن المكـان المناسـب لوضـع البـيض (

وذلــــك لحمايــــة البــــيض وٕاعطــــاء الصــــغار الفرصــــة 

 ) سبة للتغذية بعد الفقسالمنا

Protective clothing  مالبس واقية أو حامية  

مالبــس اســتعمال معــدات الوقايــة الشخصــية التــي (

ــــــى الســــــاعدين  تغطــــــي الجســــــم، ويشــــــتمل هــــــذا عل

  )واألرجل

Protective potential  اقتدار وقائيكفاءة وقائية ،  

كفـــاءة الحشـــرة ومقـــدرتها علـــى حمايـــة نفســـها مـــن (

مل البيئية المعادية التـي يمكـن أن تـؤثر جميع العوا

  )سلبًا علىمعيشتها ونموها وتكاثرها

Protective resemblance  ه واقبتش  

Protein synthesis  تصنيع البروتين  

عمليـــة تبنـــي خاللهـــا الخاليـــا فـــي الكائنـــات الحيـــة (

  )سالسل كيميائية معقدة تعرف بالبروتينات

Proteinases  وتينأنزيمات محللة للبر 

Proteoteras willingana (Kearfott) – 
Boxelder twig borer –  
Tortricidae 

 البوكس الدر حفار أغصان

Protermitini – 
Macrotermitidae –   
Fontanella  

  –قبيلة النمل األبيض بروترميتيني 

  تحت رتبة -فصيلة 
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Protheca صفيحة فكية علوية 

Prothetely بالغــة فــي األطــوار غيــر وجــود صــفات الحشــرة ال

  البالفة

 )مثل تكاثر اليرقات(

Prothoracic gland دة الصدر األماميغ  

Prothoracicotropic hormone 
(PTTH) 

 هرمون المخ

Prothorax صدر أمامي  

، العقلـة األماميـة مـن عقـل ولىاألصدرية الحلقة ال(

  )الصدر

Protocephalic lobe فص الرأس األولي 

Protocephalic region منطقة الرأس األولى 

Protocephalon الرأس البدائية  نزء مج  

، ومــن واحــدة إلــى ثالثــة "قبــل الفــم" يشــمل القــبلفم (

  )من الحلقات الحقيقية

Protocerebral bridge جسر المخ األول 

Protocerebrum مخ أمامي، مخ أول  

زء مـــن مـــخ الحيـــوان المفصـــلي، ويحتـــوي علـــى جـــ(

ة وملحقاتهـــــا وتقـــــع علـــــى المراكـــــز المراكـــــز العينيـــــ

العينيـــــــة وملحقاتهـــــــا وتقـــــــع أمـــــــام أو أعلـــــــى المـــــــخ 

  )الوسطي

Protocormic region منطقة الجذع األولى 
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Protoneuridae  
(Corenagrionidae in part) – 
Zygoptera –  
Odonata 

  فصيلة بروتونيوريدي 

   –) جزء من كوناجريونيدي(

   رتبة -تحت رتبة 

Protoplasma fitchii Osten Sacken – 
Primitive long-legged fly – 
Tanyderidae 

 الذباب طويلة األرجل البدائية

Protoplasmic poison سم بروتوبالزمي  

مركــب يتلــف بروتوبالزمــا الخاليــا، خاصــة النســيج (

الطالئـــي للقنـــاة الهضـــمية الوســـطى فـــي الحشـــرات، 

  )ومنها الفلوريدات والزرنيخات والسليكات

Protopod يرقة أولية 

Protopods اليرقات األولية أو ذات األرجل األولية 

Protopulvinaria pyriformis 
(Cockerell) – 
Pyriform scale –  
Coccidae 

 الحشرة القشرية الرخوة ُكمَّثرية الشكل

Prototropism  انتحاء ضوئي  

حيـــث تســـتجيب معظـــم أنـــواع الحشـــرات لإلضـــاءة (

تعادهــــا عنهــــا، فالصراصــــير تبتعــــد بانجــــذابها أو اب

عــــن اإلضــــاءة ولــــذلك فانتحائهــــا الضــــوئي ســــالبًا، 

بينمــا ينجــذب النحــل نحــو مصــدر اإلضــاءة فيكــون 

  )انتحاؤها موجباً 

Protozoa – 
Single-celled animals  

  – )األوليات(الحيوانات األولية 

 الحيوانات األولية أو وحيدة الخلية، البدائيات 
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Protozoan ن وحيد الخلية حيوا  

كائنــــات وحيــــدة ودقيقــــة للغايــــة تتبــــع األوليــــات أو (

وتعتبـــــر ) الحيوانـــــات وحيـــــدة الخليـــــة(البروتوزيـــــات 

الحيوانـــات وحيـــدة الخليـــة شـــائعة فـــي التربـــة والمـــاء 

  )وبعضها يعتبر طفيلي على الحيوانات

Protozoic infections إصابات بوحيدات الخلية 

Protura  
(prot = first; ura = tail) – 
Proturans 

  رتبة بروتورا 

)prot  = ،واحـــدةura  =حشـــرات أوليـــة  –) ذنـــب

 الذنب

Proturans  حشرات أولية الذنب  

 ) Proturaأنظر (

Proventriculus or Gizzard معدة طاحنة حقيقية، قانصة  

الجــــزء األخيــــر مــــن المعــــي األمــــامي، وهــــي تامــــة (

الرعاشات التكوين في الحشرات مستقيمة األجنحة و 

 )والنمل األبيض

Proximad قريب  

 )جهة النهاية أو الجزء األقرب إلى الجسم(

Proximal قريب  

 )األقرب للجسم أو لقاعدة طرف(

Pruinose دقيق، ذو الغطاء األبيض  

  )مغطى بمسحوق أبيض شمعي(

Pruinose bean weevil – 
Stator pruininus (Horn) – 
Bruchidae 

  الُمْغَبّرة سوسة الفاصولياء 

 )المكسوة بطبقة غبارية(
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Prune leathopper – 
Edwardsiana prunicola (Edwards) – 
Cicadellidae 

 "البرقوق"نطاط أوراق الخوخ 

Psammocharidae  
(Pompilidae) – Spider wasps – 
Apocrita –  
Hymenoptera 

  –بساموكاريدي  فصيلة

  بةرت –تحت رتبة  –الزنابير العنكبوتية 

Psammotermes hypostoma – 
Sand termite –  
Rhinotermitidae  

  نمل الرمال األبيض 

Psammotermitinae – 
Rhinotermitidae – 
Fontanella    

  –تحت فصيلة النمل األبيض ساموترميتيدي 

  تحت رتبة –فصيلة 

Pselaphidae 
(Including Clarigeridae) – 
Short-winged mold beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  بسيالفيدي  فصيلة

   –) تتضمن كالريجيريدي(

  –خنافس البسيالفيد صديقة النمل 

  رتبة –فوق فصيلة 

Psenini – 
Pemphredoninae –  
Sphecidae – 

  –قبيلة زنابير بسينيني 

  فصيلة - فصيلةتحت 

Psephenidae – 
Water beetles – Byrrhoidea – 
Coleoptera 

  –بسيفينيدي  فصيلة

  رتبة –فوق فصيلة  –الخنافس المائية 

Pseudaletia unipuncta (Haworth) – 
Armyworm –  
Noctuidae 

  الدودة المسلحة 

Pseudanthonomus validus Dietz – 
Currant fruit weevil –  
Curculionidae 

 سوسة ثمار الزبيب

Pseudaonidia duplex (Cockerel) – 
Camphor scale –  
Diaspididae 

 "المدرعة"القشرية المسلحة  الكافورحشرة 
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Pseudarolium  
(pl. Pseudarolia) 
 

  وسادة رسغية كاذبة

وســادة فــي نهايــة الرســغ تشــبه األرولــيم، كمــا فــي (

  )الحشرات نصفية األجنحة

Pseudaspidoproctus hypheniacus 
Hall – 
Giant mealybug, date palm giant 
mealybug – Margarodidae 

 البق الدقيقي العمالق

Pseudatomoscelis seriatus  
(Reuter) – 
Cotton fleahopper – Miridae 

  نطاط القطن البرغوثي

Pseudaulacaspis pentagona 
(Targioni-Tozzetti) – 
White peach scale –  
Diaspididae 

ــــرى"حشــــرة األجــــاص  القشــــرية المســــلحة " الكمث

 البيضاء

Pseudexefitera mali Freeman – 
Pale apple leafroller –  
Tortricidae 

  لّفافة أوراق التفاح الشاحبة

Pseudiron – 
Pseudoironinae –  
Heptageniidae – 

  –جنس ذباب مايو  بسوديرون 

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Pseudocaeciliid booklice  قمل الكتب بسودوكاسيلييدي  

و   Pseudocaeciliidaeأنظــــــــــــــــر (

Psocanthropidae( 

Pseudocaeciliidae  
(Archipsocidae, Pterodelidae, 
Peripsocidae, Trichopsocidae, 
Embidopsocidae, Caeciliidae, 
Lachesillidae, Psocidae,  
Empheriidae) – 
Pseudocaeciliid booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة بسودوكاسيلييدي 

  سوكيدي، بتيروبتيليدي، بيريبسوكيدي، أركيب(

  ترايكوبسوكيدي، إمبيدوبسوكيدي، كاسيلييدي، 

   –) الكيسيلليدي، بسوكيدي، إمفيرييدي

   –قمل الكتب بسودوكاسيلييدي 

  رتبة –تحت رتبة 



 

993

Pseudocloeon – 
Baetiscidae 

   –جنس ذباب مايو بسودوكلويون 

   فصيلة

Pseudococcidae – 
Mealybugs – Coccoidea – 
Homoptera –  
Hemiptera 

  –بسودوكوكسيدي  فصيلة

   – فوق فصيلة –البق الدقيقي 

  رتبة –تحت رتبة 

Pseudococcus affinis (Maskell) – 
Obscure mealybug –  
Pseudococcidae 

  البق الدقيقي القاتم

Pseudococcus calceolariae  
(Maskell) – 
Citrus mealybug –  
Pseudococcidae 

  بق الحمضيات الدقيقي

Pseudococcus citri Risso – 
Citrus mealybug –  
Pseudococcidae 

  الدقيقي" الموالح"بّق الحمضيات 

Pseudococcus comstocki  
(Kuwana) – 
Comstock mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق كومستوك الدقيقي، بق الموز الدقيقي

Pseudococcus longispinus 
(Targioni-Tozzetti) – 
Longtailed mealybug – 
Pseudococcidae 

 البق الدقيقي طويل الذيل

Pseudococcus maritimus  
(Ehrhorn) – 
Grape mealybug –  
Pseudococcidae 

  بق العنب الدقيقي

Pseudococcus sacchari Ckll. – 
Sugarcane mealybug – 
Pseudococcidae 

  بق القصب الدقيقي
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Pseudocone eye عين ذات مخروط كاذب  

ــــىء بســــائل ( ــــوري ولكــــن تمتل ال تحــــوي مخــــروط بل

هالمـــــي شـــــفاف وتوجـــــد فـــــي رتبـــــة الحشـــــرات ذات 

 )الجناحين

Pseudocubitus  عرق زندي كاذب  

عــــرق يشــــبه عــــرق الزنــــد ويتكــــون بالتحــــام العــــرق (

الوســطي مــع عــرق الزنــد األول، كمــا فــي الحشــرات 

  )شبكية األجنحة

Pseudoculi  ستشعر كاذبم  

مستشــعر يوجــد فــي مقــدم الجمجمــة ألوليــة الــذنب (

ذات األرجــــــــل الســــــــت حيــــــــث تفتقــــــــد إلــــــــى قــــــــرون 

االستشــعار فــي جميــع أعمارهــا، ويمثــل المستشــعر 

  )الكاذب قرون إستشعارية وأثرية

Pseudogoeria – 
Goeridae  

 جنس ذباب كاديس شعرية األجنحة بسـودوجوريا

–  

  فصيلة 

Pseudogomalegia sp. – 
Date palm inflorescence beetle – 
Chrysomelidae 

  خنفساء طلع النخيل

Pseudogonatopus hospes Perkins – 
Chinese dryinid –  
Dryinidae 

 درايينيد غشائي األجنحة الصيني

Pseudoironinae  
(rare subfamily) – Heptageniidae – 
Ephemeroptera 

  ني تحت فصيلة ذباب مايو بسودويروني

 رتبة  -فصيلة  –) نادرةتحت فصيلة (

Pseudolynchia canariensis 
(Macquart) – 
Pigeon fly – Hippoboscidae 

 ذبابة الحمام
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Pseudomedia  عرق وسطي كاذب  

عــرق يشــبه العــرق الوســطي ويتكــون بالتحــام فــروع (

جـــذع العـــرق الكعبـــري، كمـــا فـــي الحشـــرات شـــبكية 

  )األجنحة

Pseudonapomyza spictata Malloch – 
Corn fly – Agromyzidae 

 ذبابة الذرة

Pseudophasmatidae – 
False mantids –  
Phasmatidodea  

  –فصيلة بسودوفازميدي 

 رتبة  –الحشرات العصوية الكاذبة 

Pseudophyllinae – 
True katydid –  
Tettiginiidae – 

  –تحت فصيلة بسودوفيلليني 

 صيلة ف –الكاتيدات الحقيقية 

Pseudoplusia includens (Walker) – 
Soybean looper –  
Noctuidae 

 دودة فول الصويا القيَّاسة، قيَّاسة فول الصويا

Pseudopod, Pseudopodia, or 
Pseudopodium 

  وائد لحمية، أقدام أوليةز 

زوائــــــد غيــــــر معقلــــــة توجــــــد فــــــي اليرقــــــات كاملــــــة (

  ) التحول

Pseudopupa عذراء كاذبة  

قـــة مســـتورة ســـاكنة فـــس شـــكل العـــذراء الحقيقيـــة ير (

وتمر بطـور أو طـورين يـرقيين قبـل وصـولها لطـور 

ــــــة  العــــــذراء الحقيقيــــــة، كمــــــا فــــــي  الحشــــــرات غمدي

  )األجنحة

Pseudotracheae قصبات هوائية كاذبة  

تجــــاويف دقيقــــة علــــى الشــــفية والتــــي يمــــتص مــــن (

فـــــــــي الحشـــــــــرات ذات (خاللهـــــــــا الغـــــــــذاء الســـــــــائل 

  )الجناحين

psi  باوند لكل بوصة مربعة  
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Psila rosae (F.) – 
Carrot rust fly –  
Psilidae 

 ذبابة صدأ الجزر

Psilidae –  
Rust flies – Nothyboidea – 
Diptera 

  –بسيليدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب الصدأ 

Psilocephala aldrichi Coquillett – 
Psilocephala fly –  
Therevidae 

 بسيلوسيفاال ذو البطن المدببذباب ال

Psilocephala fly  ذباب البسيلوسيفاال ذو البطن المدبب   

 Psilocephala aldrichiأنظــــــــر (

Coquillett( 

Psilotreta frontalis Banks – 
Odontoceridae 

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

   فصيلة

Psocanthropidae  
(Psocatropidae, Psyllipscocidae) – 
Psocanthropid booklice – 
Trogiomorpha – Psocoptera 

  فصيلة بسوكانثروبيدي 

  -) بسوكاتروبيدي= بسيلليبسوكيدي (

 رتبة -تحت رتبة  –قمل الكتب بسوكانثروبيد 

Psocatropid booklice  قمل الكتب بسيلليبسوكيد  

 ) Psocatropidaeأنظر(

Psocatropidae  وكاتروبيدي فصيلة قمل الكتب بس  

 )Psocanthropidaeأنظر (

Psocid booklice قمل الكتب بسوكيد   

 ) Psocidaeأنظر(

Psocidae  
(Myopsocidae) – Psocid booklice – 
Eupsocida – Psocoptera 

  فصيلة بسوكيدي 

   –قمل الكتب بسوكيد  –) ميوبسوكيدي(

 رتبة -تحت رتبة 
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Psocids حشرات البسوكيد   

 )Lachesillidaeأنظر (

Psocoptera 
(Corrodentia)  
(psoco = rub small; petra = wing) – 
Booklice, psocids or bark lice, and 
trogiids 

  رتبة بسوكوبترا أو رتبة الحشرات شعرية األجنحة 

)psoco  = ،محكpetra  =جناح(–  

قمـــل الكتـــب، قمـــل البســـوكيد أو قمـــل القلـــف، قمـــل 

 التروجييد

Psoidae – 
Small branch beetles – 
Bostrichoidea – Coleoptera 

  –بسويدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –خنافس الفروع الصغيرة 

Psorosina hammondi (Riley) 
Apple leaf skeletonizer –  
Pyralidae 

 دودة هيكلية أوراق التفاح

Psychidae  
(Including Talaeporidae) – 
Bagworm moths –  
Lepidoptera 

  بسيكيدي  فصيلة

فراشــــــات الديـــــــدان ذات  –) تتضــــــمن تاالبوريـــــــدي(

 رتبة  –الكيس 

Psychodidae – 
Moth and sand flies – 
Psychodoidea –  
Diptera 

  –بسيكوديدي  فصيلة

فــــــوق  –ذبــــــاب الفــــــراش أو العــــــث وذبــــــاب الرمــــــل 

 رتبة  – فصيلة

Psychodoidea – 
Nematocera –  
Diptera 

  –ذباب بسيكودويديا  فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Psychological selection اختيار سلوكي 

Psychomiidae  
(Includes Polycentropidae) – 
Tube-making caddisflies – 
Trichoptera  

  فصيلة بسايكومييدي 

   – )تتضمن بوليسينتروبيدي(

  رتبة –صانعات األنابي شعرية األجنحة 
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Psychomyia nomada (Ross) – 
Psychomiidae  

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

  فصيلة 

Psylla pyricola Forest – 
Pear psylla –  
Psyllidae  

 " الكمثرى"بسيال األجاص 

Psyllidae  
(Psylliidae, Chermidae) –  
Psyllids – Psylloidea –  
Homoptera –  
Hemiptera 

  بسيليدي  فصيلة

حشـــرات البســـيال أو قمـــل  –) ي، كرميـــديبســـيلييد(

  –النبات القافز 

  رتبة –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Psyllids  حشرات البسيال أو قمل النبات القافز  

 ) Psyllidaeأنظر(

Psylliodes elliptica All. –  
Cereal flea beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الحبوب البرغوثية

Psylliodes punctulata Melsheimer – 
Hop flea beetle –  
Chrysomelidae 

 البرغوثية "الُجْنُجل"حشيشة الدينار خنفساء 

Psyllipscocid booklice  قمل الكتب بسيلليبسوكيد  

 ) Psyllipscocidaeأنظر(

Psyllipscocidae  
(Psocanthropidae = Psocatropidae, 
Empheriidae) – 
Psyllipscocid booklice – 
Trogiomorpha –  
Psocoptera 

  فصيلة بسيلليبسوكيدي 

  بسوكاتروبيدي، = بسوكانثروبيدي (

   –قمل الكتب بسيلليبسوكيد  -) إمفيرييدي

 رتبة -تحت رتبة 

Psylloidea – 
Sternorrhyncha –Homoptera – 
Hemiptera 

  –فوق فصيلة بسيلويدي 

 رتبة   –تحت رتبة  –مجموعة 
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Pteralia or axillaries ائح إبطيةصف  

صليبات تمفصل لقاعدة الجناح وتشـمل الصـفيحة (

  ) القاعدية والصليبات اإلبطية

Pteridines صبغات إخراجية تترسب في حراشف األجنحة 

Pterines صبغات نتروجينية، بترينات  

 )تعطي اللون األحمر في الفراشات(

Pterochloroides persicae (Chol.) –  
Peach stem aphid –  
Aphididae 

 "الخوخ"َمّن أغصان الدراق 

Pterochlorus persica Chol. – 
Bark aphid –  
Aphididae 

 َمّن القلف

Pterocolinae – 
Short-winged snout beetles – 
Curculionidae 

  –تحت فصيلة بتيروكوليني 

  ذو األجنحة " السوس"الخنافس المنقارية 

  فصيلة -القصيرة 

Pterodelid  booklice  قمل الكتب بتيروبتيليد  

 ) Pterodelidaeأنظر(

Pterodelidae (Pseudocaeciliidae)– 
Pterodelid  booklice – 
Eupsocida –  
Psocoptera 

  فصيلة بتيروبتيليدي 

 –قمـــــل الكتـــــب بتيروبتيليـــــد  –) بسودوكاســـــيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة 

Pteromalid wasps  زنابير البتروماليد  

 ) Pteromalidaeأنظر(
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Pteromalidae  
(Including Cleonymidae in part, and 
Miscogastridae) –  
Pteromalid wasps – 
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  بتروماليدي  فصيلة

) تتضــمن جــزء مــن كليونيميــدي وميسكوجاســتريدي(

–  

  رتبة – فوق فصيلة –زنابير البتروماليد 

Pteronarcidae –  
Giant stoneflies – Filipalpia – 
Plecoptera 

  –بتيرونارسيدي  فصيلة

  رتبة –تحت رتبة  –ذباب األحجار الكبير 

Pteronarcus dorsata (Say) – 
Easterm giant stonefly – 
Pteronarcidae  

 ذباب األحجار الكبير الشرقي 

Pterophoridae  
(including Agdistidae) –  
Plume moths – 
Petrophoroidea –  
Lepidoptera 

  بتيروفوريدي  فصيلة

   –الفراشات الريشية  –) تتضمن أجديستيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Pterophoroidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراشات البتيروفورويديا 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Pterophorus periscelidactylus  
Fitch – 
Grape plume moth –  
Pterophoridae 

 الريشية فراشة العنب

Pterophylla camellifolia (F.) – 
Broad-wing katydid – 
Pseudophyllinae –  
Tettiginiidae 

 الكاتيد عريض األجنحة

Pteropleural bristles شويكات بلورة جناحية  

شــويكات موجــودة علــى البلــورة الجناحيــة، كمــا فــي (

  ) الحشرات ذات الجناحين
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Pteropleuron  
(pl. Pteropleura) 

  بلورة جناحية

صــفحة علــى جانــب الصــدر تحــت قاعــدة الجنــاح (

مباشرة وتتركب مـن الجـزء العلـوي للبلوريتـة الخلفيـة 

ـــــــــي الحشـــــــــرات ذات  للصـــــــــدر الوســـــــــطي، كمـــــــــا ف

  ) الجناحين

Pterostigma  بقعة جناح معتمة  

تغلـــيظ للحافـــة الضـــلعية أو األماميـــة مـــن الجنـــاح، (

  )كما في الرعاشات

Pterothorax صدر مجنح  

ء األمامي مـن الصـدر الحامـل للجنـاح، عـادة جز لا(

  ) ما يكون الصدر األوسط والصدر الخلفي

Pterygota – 
Insecta – Uniramia –  
Arthropoda 

  – ذوات األجنحةتحت طائفة 

 شعبة  –تحت شعبة  –طائفة الحشرات 

Pterygota winged insects  
(Includes the orders: Odonata, 
Ephemeroptera, Plecopteroids, 
Orthopteroids, Hemipteroids, and 
Endopterygotes) 

   بتيروجوتا المجنحةحشرات التحت طائفة 

الحشـــــرات التـــــي تحمـــــل أجنحـــــة بصـــــفة رئيســـــية، (

ــــة ــــدها بصــــفة ثانوي ــــًا تفق ــــب، و وأحيان : تتضــــمن الرت

بليكوبتيرويــــــــــــــــــــدس،  أودوناتــــــــــــــــــــا، إفيميروبتــــــــــــــــــــرا،

  )، هيميبتيرويدس، و إندوبتيريجوتسأوثوبتيرويدس

Pterygota wingless insects  جنحتهاالفاقدة ألبتيروجوتا حشرات التحت طائفة 

Pthiridae – 
(Phthiridae, Phthiriidae) – 
Crab lice of man –  
Anoplura  

  فصيلة بثيريدي 

   –) فثيريدي، فثيرييدي(

   –قمل أبي جلمبو أو قمل عانة اإلنسان 

   رتبة

Pthirius pubis (L.) –  
Pubic louse, crab louce –  
Pediculidae 

 عانة القمل 
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Ptiliidae 
(Ptilidae, Trichopterygidae) – 
Feather-winged beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  بتيلييدي  فصيلة

   –) بتيليدي، ترايكوبتيريجيدي(

  –الخنافس ريشية األجنحة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Ptilinal suture تجويف هاللي  

يوجد مباشرة فوق المنطقـة التـي يخـرج منهـا قـرون (

  )االستشعار، كما في الحشرات ذات الجناحين

Ptilinum كيس جبهي  

ـــتفخ ويبـــرز خـــالل ( كـــيس غشـــائي يشـــبه المثانـــة تن

الـــدرز الجبهـــي للحشـــرة اليافعـــة التـــي تريـــد الخـــروج 

  ن من فتحمن الجليد العذري، وذلك حتى تتمك

  )هذا الجليد، كما في الحشرات ذات الجناحين 

Ptilodactylid beetles  خنافس النبات ذوات األجسام اللينة  

 )Ptilodactylidaeأنظر (

Ptilodactylidae 
(Dascillidae in part) – 
Ptilodactylid beetles –  
Byrrhoidea – 
Coleoptera 

  بتيلوداكتيليدي  فصيلة

   –) ليديجزء من داسي(

  –خنافس النبات ذوات األجسام اللينة 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Ptiloneurid booklice قمل الكتب بتيلونيوريد   

 )Ptiloneuridaeأنظر (

Ptiloneuridae  
(rare family) – Ptiloneurid booklice – 
Eupsocida –  
Psocoptera 

  فصيلة بتيلونيوريدي 

تحــت  –لونيوريــد قمــل الكتــب بتي –) فصســلة نــادرة(

 رتبة -رتبة 
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Ptinidae  
(Including Gnostidae) –  
Spider beetles – Bostrichoidea – 
Coleoptera 

  بتينيدي  فصيلة

  -الخنافس العنكبوتية  –) تتضمن جنوستيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Ptinus clavipes Panzer – 
Brown spider beetle – Ptinidae 

 البنية الخنفساء العنكبوتية

Ptinus fur (L.) – 
Whitemarked spider beetle –  
Ptinidae 

 العالمات البيضاء اتالخنفساء العنكبوتية ذ

Ptinus ocellus Brown – 
Australian spider beetle – Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية األسترالية

Ptinus villiger (Reitter) – 
Hairy spider beetle – Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية ذو األشعار

PTO-driven  يدار بطاقة ذاتية  

  )Power take-offنظر إلى أ(

Ptosima undecimaculata (Herbst) – 
Plum stem borer, plum buprestid – 
Buprestidae 

 "  البرقوق"حفار ساق الخوخ 

PTTH (Prothoracicotropic 
hormone) 

 هرمون المخ

Ptycholoma peritana (Clem.) – 
Garden fruit moth –  
Tortricidae 

  فراشة ثمار الحديقة

Ptychopteridae 
(Liriopeidae) – Phantom crane flies – 
Psychodoidea –  
Diptera 

  بتيكوبتيريدي  فصيلة

 –الـــذباب المتخفـــي طويـــل األرجـــل  –) ليريوبيـــدي(

 رتبة  – فصيلة فوق

Pubascular insect عند الغروب حشرة تنشط 

Pubescent زغبي  

  )طى بشعر قصير غزيرغم(
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Pubic louse, crab louce –  
Pthirius pubis (L.) –  
Pediculidae 

 عانة ال ةقمل

Puget sound wireworm – 
Ctenicera aeripennis aeripennis  
(Kirby) –  
Elateridae 

 الدودة السلكية بوجيت القاسية ذو األصوات

Pugidium برد  

  )العقلة األخيرة الظهرية من البطن(

Pulex irritans (L.) – 
Human flea –  
Pulicidae 

 برغوث اإلنسان

Pulicid fleas ات األليفةبراغيث اإلنسان والحيوان   

 )Pulicidaeأنظر (

Pulicidae – 
Fleas of human and domestic animals, 
pulicid fleas –  
Siphonaptera 

  –سيدي فصيلة بيولي

براغيــــــث اإلنســــــان والحيوانــــــات األليفــــــة، براغيــــــث 

  رتبة –البيوليسيد 

Pulicinae – 
Pulicidae –  
Siphonaptera  

  -تحت فصيلة براغيث بيوليسيني

 رتبة -فصيلة 

Pulicini  
(Including Tunginae in part) – 
Sticktight flea and human flea – 
Pulicinae –  
Pulicidae 

  ليسيني قبيلة بيو 

البراغيــث العالقــة أو  –تتضــمن جــزء مــن تــانجيني (

تحـــــت  –الملتصـــــقة بـــــالمالبس وبراغيـــــث اإلنســـــان 

  فصيلة -فصيلة 

Pulsating membrane غشاء نابض  

أحـــد األغشـــية العضـــلية الصـــغيرة المتواجـــدة فـــس (

الصـــدر والـــرأس وزوائـــد الجســـم، وانقباضـــاتها رتيبـــة 

 ) قد تساعد في توزيع ودوران الدم
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Pulsatory organ عضو نابض 

Pulvilliform شبيه الوسادة الرسغية الجانبية  

يشــــبه الفــــص أو الوســــادة تحــــت كــــل مخلــــب مــــن (

 )مخلبي الرسغ، كما في الحشرات ذات الجناحين

Pulvillus  
(pl. Pulvilli) 

  وسادة رسغية جانبية

ركيب مزدوج أو وسادة موجودة تحـت كـل مخلـب ت(

فـــــــي الحشـــــــرات ذات مـــــــن مخلبـــــــي الرســـــــغ، كمـــــــا 

  )الجناحين، واألكاروسات

Pulvinaria amygdali Cockerel – 
Cottony peach scale –  
Coccidae 

 القطنية القشرية الرخوة" الخوخ"حشرة الدراق 

Pulvinaria innumerabilis  
(Rathvon) – 
Cottony maple scale –  
Coccidae 

  القطنية القشرية الرخوةاإلسفندان حشرة 

  

Pulvinaria mammeae Maskell – 
Large cottony scale –  
Coccidae 

 حشرة القطنية القشرية الرخوة الكبيرةال

Pulvinaria psidii Maskell – 
Green shield scale –   
Coccidae 

 الخضراءالواقية  حشرة القشرية الرخوةال

Punctate منقر، مثقب  

  )ذو نقر أو ثقوب(

Puncture نقرة  

  )أو حفرة دقيقة نقرة(

Punginae  
(Hectopsyllidae, Sarcopsyllidae) – 
Pulicidae –  
Siphonaptera  

  تحت فصيلة براغيث تانجيني 

   –) هيكتوبسيليدي، ساركوبسيليدي(

 رتبة -فصيلة 
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Pupa  
(pl. pupae) 

  عذراء

طــــــور يقــــــع بــــــين اليرقــــــة والحشــــــرة الكاملــــــة فـــــــي (

وهــو طــور ال ، التحــور أو التحــولالحشــرات كاملــة 

  )يتغذى وعديم الحركة عادة

Puparium  غالف العذراء، لفافة العذراء  

ي الحشرات كاملة التحول، العمـر غيـر المتحـرك ف(

إلــــى  قــــةعــــادة والــــذي يحــــدث فيــــه التحــــول مــــن الير 

العـــــذراء، أو الكـــــيس العـــــذري المكـــــون مـــــن الجليـــــد 

  )شديد التصلب للعمر اليرقي األخير

Puparous رىوالدة العذا  

حشـــــرات تلـــــد يرقـــــات أكملـــــت نموهـــــا بـــــداخل األم (

وتتحـــول إلـــى عــــذراء بعـــد خروجهــــا مـــن األم بفتــــرة 

  )وجيزة

Pupate تتعذر، تتحول إلى عذراء  

Purple scale, citrus nussel scale – 
Lepidosaphes beckii (Newman) – 
Diaspididae  

األرجوانيـــة القشـــرية، " الـــوالح"حشــرة الحمضـــيات 

 رجوانيةالنمشة األ 

Purplebacked cabbageworm – 
Evergestis pallidata (Hufnagel) – 
Pyralidae 

 ذو الظهر البنفسجي" الكرنب"دودة الملفوف 

Purplelined borer – 
Chilo superssalis (Walker) – 
Pyralididae 

 الحفار ذو اإلطار القرمزي، حفار األرز اآلسيوي

Purplespotted lily aphid – 
Macrosiphum lilii (Monell) – 
Aphididae 

 بنفسجي البقع" السَّوسن"َمّن الزَّنبق 
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Puss caterpillar – 
Megalopyge opercularis  
(J.E. Smith) – 
Megalopygidae 

 بوس " أبو دقيق"دودة 

Putnam scale – 
Diaspidiotus ancylus (Putnam) – 
Diaspididae 

  "المدرعة"حة حشرة بوتنام القشرية المسل

 )إسم المصنف: بوتنام(

Puto sandini Washburn – 
Spruce mealybug –  
Pseudococcidae 

 الدقيقي" البيسية"بق التنوب الفضي 

Pycnoderes quadrimaculatus 
Guérin- 
Méneville – 
Bean capsid – Miridae 

 كابســــيدالفاصــــولياء،  كابســــيد ، كابســــيد الفــــول

 البقول

Pycnogonida  
(Pentapoda) – Sea spiders – 
Chelicerata –  
Arthropoda  

  طائفة بيكنوجونيدا 

عناكــب البحــر أو الحيوانــات خماســية  –) بنتــابودا(

   –القدم 

  شعبة –تحت شعبة 

Pycnomonas – 
Trypanosoma  
 

  تحت جنس المثقبيات بيكنوموناس 

  ) Trypanosomaأنظر للجنس (

Pycnoscelus surinamensis (L.) – 
Surinam cockroach –  
Blaberidae 

 الصرصور السورينامي

Pyelonephritis التهاب الكلوة والحويضة  

Pygidium العجز، الدبر  

 )الصفيحة الظهرية األخيرة للبطن(

Pygmy قزمي 
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Pygmy backswimmers  السابحات الخلفية القزمة  

 ) Pleidaeأنظر(

Pygmy locust الجراد القزم  

Pyloric valve الصمام البوابي  

ثنيــــة صــــمامية تقــــع فــــي المنطقــــة البوابيــــة للمعــــي (

وتتكــــــــون أحيانــــــــًا مــــــــن  proctodaeumالخلفــــــــي 

  )النهاية الخلفية للمعدة

Pylorus  َْبوَّاب  

الجــزء األمــامي مــن المعــي الخلفــي، عــادة يحتــوي (

  )على الصمام البوابي

  

Pyralidae 
(Pyralididae; including Pyraustridae, 
Crambbidae, Galleriidae, and 
Phyctidae) – 
Pyralid moths, grass moths, wax  
moths –  
Pyraloidea – Lepidoptera 

  بيراليدي  فصيلة

ــــــدي، ( ــــــدي، وتتضــــــمن بيروســــــتيدي، كرامبي بيراليدي

   –) جالورييدي، فيكتيدي

   فراشات البيراليد، فراشات الحشائش،

  رتبة – فوق فصيلة –فراشات الشمع 

Pyralinae – 
Pyralidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات بيراليني 

 رتبة  - فصيلة

Pyralis farinalis L. – 
Meal moth –  
Pyralidae 

 النخالةالحبوب و فراشة الدقيق، فراشة 

Pyraloidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراشات البيرالويديا 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Pyramid ant – 
Conomyrma insana (Buckley) – 
Formicidae 

 نمل الهرم
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Pyraustinae – 
Pyralidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات بيروستيني 

 رتبة  - فصيلة

Pyrethroid  بيروثريد مصنع  

ـــايرثيرين وهـــو مبيـــد ( ـــد صـــناعي يشـــبه مـــادة الب مبي

أو طبيعي مستخلص من بعض أنواع زهـرة الـذهب 

  )األقحوان

Pyrginae – 
Hesperiidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة القافزات بيرجيني 

 رتبة  - فصيلة

Pyrgomorphidae – 
Pyrgomorphids or smoky moths – 
Lepidoptera 

  –بيرجومورفيدي  فصيلة

 رتبة  –الفراشات الداخنة 

Pyrgomorphids or smoky moths الفراشات الداخنة   

 )Pyrgomorphidaeأنظر(

Pyrgotid flies  ذباب البيرجوتيد  

 )Pyrgotidaeأنظر (

Pyrgotid fly – 
Pyrogota undata Wiedemann – 
Pyrotidae  

 ذبابة البيرجوتيد 

Pyrgotidae 
(rare family) – Pyrgotid flies – 
Tephritoidea –  
Diptera 

  بيرجوتيدي  فصيلة

   – ذباب البيرجوتيد –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Pyriform scale – 
Protopulvinaria pyriformis  
(Cockerell) – Coccidae 

 الحشرة القشرية الرخوة ُكمَّثرية الشكل

Pyrilla spp. – 
Sugarcane leafhopper – Araeopidae 

 نطاط أوراق القصب
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Pyrochroidae – 
Fire-colored beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

  –بايروكرويدي  فصيلة

   –" الفاقعة"الخنافس نارية اللون 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Pyroderces rileyi (Walsingham) – 
Pink scavenger caterpillar – 
Cosmopterigidae 

  الُقمِّي  أبو دقيق القرنفلي

 )حشرة تقتات بالقمامة(

Pyrogota undata Wiedemann – 
Pyrgotid fly –  
Pyrotidae  

 ذبابة البيرجوتيد 

Pyromorphidae 
(Zygaenidae) – Smocky moths – 
Zygaenoidea –  
Lepidoptera 

  فصيلة بايرومورفيدي 

 –فوق فصـيلة  –الفراشات الدخانية  –) زيجانيدي(

 تبة ر 

Pyrrhalta cavicollis (LeConte) – 
Cherry leaf beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء ورق الكرز

Pyrrhalta decora carbo (LeConte) – 
Pacific willow leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الصفصاف الباسيفيكي 

Pyrrhalta decora decora (Say) – 
Gray willow leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 الرماديخنفساء أوراق الصفصاف 

Pyrrhalta luteola (Muller) – 
Elm leaf beetle – Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الدردار

Pyrrharctia isabella (J. E. Smith) – 
Banded woollybear –  
Arctiidae 

 المخططة فراشة الدب الصوفي

Pyrrhocorid bugs, red bugs or 
stainers 

  بق البيروكوريد، البق األحمر، الصابغات 

 )Pyrrhocoridaeأنظر (
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Pyrrhocoridae –  
Pyrrhocorid bugs, red bugs or  
stainers – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera  

  –بيروهوكوريدي  فصيلة

  – بق البيروكوريد، البق األحمر، الصابغات

  –مجموعة 

  رتبة –تحت رتبة 

Pyrrhopyginae – 
Hesperiidae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة بيروبيجيني 

 رتبة  - فصيلة

Pysillids, whiteflies, aphids, and 
scale insects 

ـــــّن،  ـــــيض، الم ـــــذباب األب حشـــــرات البســـــيلليد، ال

  والحشرات القشرية 

)     Sternorrhynchaو   Gularostriaأنظر (

Pythidae  
(Salpingidae in part) – 
Selender beetles – Tenebrionoidea – 
Coleoptera 

  بيثيدي  فصيلة

   –) جزء من سالبينجيدي(

   –الخنافس ذات األجسام النحيلة 

  رتبة –فوق فصيلة 
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Q 
Quadrangle خلية رباعية  

خليــة تقــع خلــف العــرق القوســي مباشــرة، كمــا فــي (

  )الرعاشات

Quadraspidiotus forbesi (Johnson) – 
Forbes scale – Diaspididae 

 "المدرعة"حشرة فوربس القشرية المسلحة 

Quadraspidiotus juglandsregiae 
(Comstock) – 
Walnut scale – Diaspididae 

 " المدرعة"حشرة الجوز القشرية المسلحة 

Quadraspidiotus ostreaeformis 
(Curtis) – 
European fruit scale – Diaspididae  

ية المســــــلحة القشــــــر " الفواكــــــه"حشــــــرة الثمــــــار 

 األوروبية 

Quadraspidiotus perniciosus 
(Comstock) – 
San Jose scale – Diaspididae  

 حشرة سان هوزيه القشرية الرخوة

Quadrat method  طريقة المربع  

كثافة الحشرات حيـث يوضـع لتقدير طريقة مطلقة (

داخـــل الحقـــل عشـــوائيًا } متـــر مربـــع{إطـــار معـــدني 

  ) الحشرات الموجودة داخلهويتم سحب وعّد كل 

Quadrate بع، رباعي الشكلر م  

  )قريب من المربع أو شكل له أربعة جوانب(

Quadrate plate  باعّيةصفيحة ر 

Quadritubula – 
Fontanella – 
Isoptera   

  –تحت قسم النمل األبيض كوادرتيوبيوال 

  رتبة -تحت رتبة 
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Qualified trainer المدّرب المؤهل  

، ين الــزراعيين ومتــداولي المبيــدات الزراعيــةللعــامل(

الشــــخص القــــائم بتطبيــــق المبيــــدات والمؤهــــل وهــــو 

أو مرشــد مكافحــة , لالســتخدام الخــاص أو التجــاري

اآلفــات الزراعيــة ومســؤول الغابــات المســجل وعــالم 

أو الشــخص الــذي أكمــل مســاق , األحيــاء الزراعــي

تــــدريب المــــدرب الــــذي تشــــرف عليــــه دائــــرة قــــوانين 

  )الدولةدات في المبي

Quantitative ecology علم البيئة الكمي 

Quarantine  َحْجر  

ــــال بعــــض الســــلع أو ( ــــة خاصــــة حيــــث أن انتق حال

المحاصـيل ضــمن منطقــة معينــة تكــون محــددة جــدًا 

  )وذلك لمنع انتشار اآلفات

Quartan malaria المالريا الرباعية    

 Plasmodiumيقـــــــال عـــــــن البالزموديـــــــوم (

malariae ساعة، أي  72لتي تتميز بدورية كل ا

أنظـــر أيضـــًا  –اليـــوم الرابـــع، بأنهـــا مالريـــا رباعيـــة 

Tertian malaria(  

Quasisocial behavior سلوك اجتماعي ظاهري  

ســلوك إجتمــاعي إلــى حــد مــا، ويشــبه التعــاوني إال (

أن الحشرات البالغة هنا تتعاون جميعها في العناية 

  )بالنسل

Quaternary  parasitism تطفل رباعي  

 quaternaryوفيـــــه يتطفـــــل طفيـــــل ربـــــاعي (

parasite   علـــــى طفيـــــل ثالثـــــيtertiary 

parasite(  
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Quaternary parasite طفيل رباعي  

  )وفيه يتطفل على الطفيل الثالثي(

Queen ملكة  

ي الحشـــــرات فـــــ ســـــية المنتجـــــة للنســـــلياألنثـــــى الرئ(

  )االجتماعية

Queen substance مادة ملكية 

Quiescence  ُهدوءاتبَ س ،   

حالــــة أو اعتراضــــي، وهــــي  ســــكون غيــــر حقيقــــي(

الحشــرة بســبب بعــض الظــروف البيئيــة نمــو تــأخير 

الحــادة، وعــادة مــا تســتأنف الحشــرة نشــاطها مباشــرة 

، وتعبر كذلك عن األطـوار عند زوال هذه الظروف

غيـــر النشـــيطة خـــالل النمـــو مـــا بعـــد الجنســـي عنـــد 

 )األكاروسات

Quince curculio – 
Conotrachelus crataegi Walsh – 
Curculionidae 

 سوسة السََّفْرجل

Quince fruit worm – 
Euzophora bigella Zell. –  
Pyralidae 

 دودة ثمار السفرجل

Quince treehopper – 
Glossonotus crataegi (Fitch) – 
Membracidae 

 نطاط أشجار السفرجل
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R 
Rabbit louse – 
Haemodipsus ventricosus (Denny) – 
Hoplopleuridae 

  قملة األرانب

Rabdophaga rigidae  
(Osten Sacken) – 
Willow beaker-gall midge – 
Cecidomyiidae 

 لصفصافالكأسي ل تدرنالذبابة 

Race  ساللة  

للقواعـــــد الدوليـــــة  ال تعتبـــــر مرتبـــــة تصـــــنيفية تبعـــــاً (

ــــــف علــــــى البيئــــــة  للتســــــمية ولكــــــن تســــــتعمل للتعري

الطبيعيــة للفــرد، ويمكــن اعتبــار تحــت النــوع مــرادف 

أو الســـاللة  ecological raceللســـاللة البيئيـــة 

  )geographical raceالجغرافية 

Radial كعبري  

Radial cell  ةكعبريخلية  

خليــــة يحــــدها مــــن األمــــام فــــرع مــــن فــــروع العــــرق (

بري وتسمى الخلية الحافيـة، كمـا فـي الحشـرات الكع

  )غشائية األجنحة

Radial cross vein عابر عرق كعبري  

العــــرق العــــابر الــــذي يصــــل بــــين العــــرق الكعبــــري (

  )األول والعرق الذي يليه مباشرة

Radial sector (Rs)  عرق قاطع كعبريكعبريالعرق الجذع ،  

ق الفــــــرع الخلفــــــي مــــــن الفــــــرعين الرئيســــــيين للعــــــر (

  )الكعبري
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Radiation إشعاع 

Radio-medial cross vein عرق مستعرض كعبري وسطي 

Radio-medial vein (r – m)  كعبري وسطيعرق  

الوســـطي و  Rsالعـــرق الكعبـــري  عـــرق تمييـــز بـــين(

M بالقرب من وسط الجناح(  

Radius (R+)  كعبريعرق  

العـــرق الطـــولي الثالـــث فـــي جنـــاح الحشـــرة والواقـــع (

ـــــين العـــــر  والعـــــرق  subcostaق تحـــــت الضـــــلعي ب

، أو أن قاعدتــه تتصــل بالصــليبة mediaالوســطي 

الكعبـري األول : اإلبطية الثانية، وتتفرع إلـى فـرعين

R1  ــــاني ــــري الث ــــاح، والكعب ــــة الجن ــــى حاف ــــد إل ويمت

  )radial sectorالقاطع 

Ragweed borer – 
Epiblema strenuana (Walker) – 
Tortricidae 

   رَّجيدال" حفار"دودة 

 )عشبة مركبة شمال أمريكية: الرَّجيد(

Ragweed plant bug – 
Chlamydatus associatus (Uhler) – 
Miridae 

   بق نبات الرَّجيد

  

Rain beetles – 
Pleocoma spp. – Scarabaeidae 

 خنافس المطر 

Raisin moth –  
Cadra (Ephestia) figuliella  
(Gregson) – Pyralidae 

 لزبيبفرشة ا

Ramosia biblonipennis  
(Boisduval) – 
Strawberry crown moth –  
Sesiidae  

  "الفريز" فراشة تاج الفراولة

Random distribution توزيع عشوائي 
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Range caterpillar – 
Hemileuca oliviae Cockerell – 
Saturniidae 

 أبو دقيق المراعي

Range crane fly – 
Tipula simplex Doane –  
Tipulidae 

 ذبابة المروج طويلة األرجل

Raphidiid snakeflies  ذباب الرافيدييد أو الذباب الثعباني  

 )Raphidiidaeأنظر (

Raphidiidae – 
Raphidiid snakeflies –  
Raphidoidea – 
Neuroptera 

  –رافيدييدي  فصيلة

 –تحت رتبـة  –أو الذباب الثعباني  ييدذباب الرافيد

 رتبة 

Raphidioptera – 
Snakeflies –  
Neuroptera 

   رتبة رافيدويديا

يصــنفها الـــبعض كتحـــت رتبــة تابعـــة لرتبـــة شـــبكية (

ــــــاني  –) Neuropteraاألجنحــــــة  ــــــذباب الثعب  –ال

 رتبة 

Raphidoidea – 
Snakeflies Neuroptera 

   تحت رتبة رافيدويديا

 رتبة  –الذباب الثعباني  –) رافيديوديا(

Rapid plant bug – 
Adelphocoris rapidus (Say) –  
Miridae 

 بقة النبات السريعة

Raptorial  قانص  

يــأ للقــبض علــى الفريســة، أرجــل أماميــة للقــنص هم(

المانتــــد العابــــد، "المانتــــد المفتــــرس كمــــا فــــي أرجــــل 

  )"فرس النبي

Raptorial leg رجل قنص  
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Rare family  نادرة  فصيلة  

ات أن يجـــــدها مـــــن الصـــــعب علـــــى جـــــامع الحشـــــر (

 )بسهولة

Raspberry توت الُعلِّيق 

Raspberry bud moth – 
Lampronia rubiella (Bierkander) – 
Incurvariidae 

 فراشة براعم توت الُعّليق

Raspberry cane borer – 
Oberea bimaculata (Olivier) – 
Chrysomelidae 

 حفار ساق توت العليق

Raspberry cane maggot  – 
Pegomya rubivora (Coquillett) – 
Anthomyiidae 

 ذبابة ساق توت العليق

Raspberry crown borer –  
Pennisetia marginate (Harris) – 
Sesiidae 

 حفار قمم توت العليق

Raspberry fruitworm – 
Byturus unicolor Say –  
Byturidae 

 دودة ثمار توت الُعلِّيق

Raspberry leafroller – 
Olethreutes permundana (Clemens) – 
Tortricidae 

 لّفافة أوراق توت العليق

Raspberry sawfly – 
Monophadnoides geniculatus  
(Hartig) – Tenthredinidae 

 دبور توت الُعلِّلْيق المنشاري

Rat flea – 
Xenopsylla cheopis – 
 

  برغوث الفأر

فـــي كـــل  الناقـــل األكثـــر أهميـــة للطـــاعون البشـــري(

  )أنحاء العالم
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Rat louse – 
Polyplax sipnulosa (Burmeister) – 
Anplura 

 قملة الفأر 

Rate  معدل  

كمية أو حجم سائل الـرش أو المسـحوق أو المـواد (

المحبّبة والتي تستعمل لمنقطـة ضـمن فتـرات زمنيـة 

  )معينة ومعروفة

Rate of development  لنمومعدل ا  

 ذهـــا الطــور الحشــري منـــلتــي يكمالنســبة المئويــة ال(

  )نشوئه يومياً 

Rate of heart beat دل نبض القلبمع  

Rate of increase, Instantaneous معدل الزيادة اللحظي للعشيرة  

ـــنقص فـــي عشـــيرة عنـــد ( قيـــاس معـــدل الزيـــادة أو ال

  )لحظة معينة

Real mortality موت حقيقي 

Rearing للحشرات أو األكاروسات( تربية( 

Receme  شمراخ، نورة راسيمية  –عنقود  

ـــدون زهـــرة ( ســـاق زهـــرة مـــع ســـاق مركـــزي مـــع أو ب

قمية وتحمل أزهار جانبية أو مجموعـة صـغيرة مـن 

  )األزهار

Receptive system جهاز االستقبال  

وتشــمل  ommatidiumجــزء مــن الوحــدة العينيــة (

  )retinula cellsخاليا الشبكية 
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Receptor potential حسي مستقبل  

ضــــو حســــي خــــاص مــــن جــــدار الجســــم يســــتجيب (

  )لمنبه خارجي

Reclinate  مائل  

  )مائل إلى الخلف أو إلى أعلى(

Recognition تمييز 

Recombination  إعادة المزج أو التوحيد أو اتحاد ثانية  

ظــاهرة خاصــة حيــث يتحلــل المبيــد ثــم يمتــزج مــع (

مــواد كيميائيــة أخــرى فــي البيئــة لينــتج مركــب آخــر 

  )ختلف عن المركب الذي استعمل أصالً م

Recommendation  توصية  

وثيقـــة مكتوبـــة ومعـــدة عـــن طريـــق مرشـــد مـــرّخص (

بمكافحــــة اآلفـــــات والتـــــي تشــــرح اســـــتخدام مبيـــــدات 

  )ق أخرى المكافحة اآلفةائمعينة أو طر 

Rectal gill خيشوم المستقيم 

Rectal organs أعضاء المستقيم  

لمســتقيم، وتوجـــد فـــي نتــوءات داخليـــة فــي منطقـــة ا(

وســــائد المســــتقيم : غالبيـــة الحشــــرات، ولهــــا شـــكالن

Rectal pads  وحلمــــات المســــتقيمRectal 

papillae (  

Rectal pad وسادة المستقيم  

تركيـــب يشـــبه الوســـائد أو الحلمـــات علـــى الجـــدار (

  )الداخلي للمستقيم ولكنها ليست بغدد
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Rectal papilla حلمة المستقيم  

يـــز مـــن الخـــارج بوجـــود نقــــرة مخـــروط مجـــوف يتم(

 4تدخل فيها أفـرع القصـبات الهوائيـة، ويوجـد منهـا 

  )في الحشرات ذات الجناحين 6أو 

Rectal pouch جراب المستقيم 

Rectal sac كيس المستقيم  

  )الجزء األمامي المتسع من المستقيم(

Rectum مستقيم  

المنطقة الخلفية من المعـي الخلفـي، وتشـمل كـيس (

  )والمستقيم الذي يفتح في فتحة الشرجالمستقيم 

Recurrent nerve عصب راجع  

ـــى ( ـــد إل عصـــب وســـطي فـــي المعـــي األمـــامي ويمت

 )الخلف من العقدة الجبهية

Recurrent vein عرق راجع  

أحـــد اثنـــين مـــن العـــروق العرضـــية الواقعـــة خلـــف (

عــــرق الزنــــد مباشــــرة، كمــــا فــــي الحشــــرات غشــــائية 

 )األجنحة

Recurvaria leucatella Clerck –  
Apple bud moth –  
Gelechiidae 

 دودة براعم التفاح

Recurvaria nanella (Denis & 
Schiffermuller) – 
Lesser bud moth –  
Gelechiidae 

  البراعم الصغرى" دودة"فراشة 

Recurved مقوس  

  )مقوس إلى أعلى أو إلى الخلف(
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Red admiral – 
Vanessa atalanta rubria  
(Fruhstorter) –  
Nymphalidae 

 أبو دقيق األدميرال األحمر

Red aegyptian hornet, date palm 
hornet, Oriental hornet – 
Vespa orientalis –  
Vespidae 

ـــدبور األحمـــر المصـــري ـــدبور ال ـــبلح، ال ، دبـــور ال

  الشرقي

Red assassin bug – 
Haematoloecha rubescens  
Distant –  
Reduviidae 

 لبقة المفترسة الحمراء ا

Red carpenter ant – 
Camponotus ferrugineus (F.) – 
Formicidae 

 النمل النجار األحمر

Red cell and plasma cholinesterase 
determination 

 تحديد كولين استيريز مصل الدم والخاليا الحمراء 

اختبــار دم يســتخدم للكشــف عــن تعــرض اإلنســان (

فورية العضــــوية ومركبـــات الميثيــــل للمبيـــدات الفوســـ

  )كارباميت

Red clover seed weevil – 
Tychius stephensi Schnherr – 
Curculionidae 

 سوسة بذور البرسيم األحمر

Red date scale – 
Phoenicococcus marlatti Cockerell – 
Phoenicococcidae 

 القشرية الحمراء النخيلحشرة 

Red elm bark weevil – 
Magdalis armicollis (Say) – 
Curculionidae 

 سوسة قلف الدردار الحمراء 

Red flour beetle – 
Tribolium castaneum (Herbst) – 
Tenebrionidae 

 الصدئية الحمراء" الدقيق"خنفساء الطحين 
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Red harvester ant – 
Pogonomyrmex barbatus (F. Smith) – 
Formicidae 

 مرالنمل الحاصد األح

Red honeydew ant – 
Crematogaster jehavae Forel. – 
Formicidae 

 نمل الندوة العسلية األحمر

Red imported fire ant – 
Solenopsis invicta Buren – 
Formicidae 

 نمل الحريق المستورد األحمر

Red milkweed beetle – 
Tetraopes tetraophthalmus (Forster) – 
Cerambycidae 

 نفساء حشيشة الّلَبن الحمراءخ

Red oak borer – 
Enaphalodes rufulus (Haldeman) – 
Cerambycidae 

 حفار السنديان األحمر

Red orchid scale – 
Furcaspis biformis (Cockerell) – 
Diaspididae 

ـــــْحَلبّية القشـــــرية الحمـــــراء المســـــلحة  حشـــــرة السَّ

   "المدرعة"

 )يلة السَّحلبيةنبتة من الفص: السَّحلبية(

Red palm scale – 
Sphaerococcus (Phoenicoccus) 
marlatti –  
Coccidae 

 حشرة النخيل القشرية الحمراء

Red palm weevil, Indian palm  
weevil – 
Rhynchophorus ferrugineus  
(Olivier) – 
Curculionidae – Coleoptera 

 يةسوسة النخيل الحمراء، سوسة النخيل الهند

Red pine cone beetle – 
Conophthorus resinosae Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر الحمراء

Red pine sawfly – 
Neodiprion nanulus nanulus Schedl – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري األحمر
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Red pine scale – 
Matsucoccus resinosae Bean & 
Godwin – Margarodidae 

 حشرة الصنوبر القشرية الحمراء

Red pine shoot moth – 
Dioryctria resinosella Mutuura – 
Pyralidae 

 فراشة أفرع الصنوبر الحمراء

Red pumpkin beetle – 
Rhaphidopalpa foveicollis (Luc.) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء القرعيات الحمراء

Red scale – 
Aonidiella aurantii Mask. – 
Diaspididae 

 الحشرة القشرية الحمراء

Red sunflower seed weevil – 
Smicronyx fulvus LeConte – 
Curculionidae 

 سوسة بذور عبااد الشمس

Red thrips, Syrian thrips –  
Retithrips syriacus (aegyptiacus 
March) (Mayet) – Thripidae 

ود، التــربس التــربس األحمــر، تــربس العنــب األســ

 السوري

Red turnip beetle – 
Entomoscelis americana Brown – 
Chrysomelidae 

 خنفساء اللفت الحمراء

Red turpentine beetle – 
Dendroctonus valens LeConte – 
Scolytidae 

 خنفساء التربنتينة الحمراء

Red wax scale – 
Ceroplastes rubens Maskell – 
Coccidae 

 رة القشرية الشمعية الحمراءالحش

Redbacked cutworm – 
Euxoa ochrogaster (Guenee) – 
Noctuidae 

ـــدودة القارضـــة  ـــة"ال  اتذ"حمـــراء الظهـــر " القاطع

 "الظهر األحمر

Redbanded leafroller – 
Argyrotaenia velutinana (Walker) – 
Tortricidae 

 لفَّافة األوراق ذو الخطوط الحمراء 
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Redbanded thrips, coco thrips – 
Selenothrips rubrocinctus (Giard) – 
Thripidae 

، "ذو الخطــوط الحمــراء"التــربس المخطــط األحمــر 

 تربس الكاكاو

Redblack oedemerid – 
Eobia bicolor (Fairmaire) – 
Oedemeridae 

الخنفســــاء الحرَّاقــــة الكاذبــــة ذو اللــــون األســــود 

 المحمر

Redbud leaffolder – 
Fascista cercerisella (Chambers) – 
Gelechiidae 

   "الزمزريق"طاوية أوراق اُألْرُجَوان 

 )شجر من الفصيلة القرنية يصلح للتزيين(

Redheaded ash borer – 
Neoclytus acuminatus (Fabriclus) – 
Cerambycidae 

 حفار شجر الدَّردار ذو الرأس األحمر

Redheaded coffee borer – 
Dirphya princeps Jord – 
Cerambycidae 

 حفار البن ذو الرأس األصفر

Redheaded jack pine sawfly – 
Neodiprion rugifrons Middleton – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري جاك ذو الرأس األحمر

Redheaded leafhopper – 
Carneocephala flugida Nott – 
Cicadellidae  

 وراق ذو الرأس األحمرنطاط األ 

Redheaded pine sawfly – 
Neodiprion Lecontei (Fitch) – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري ذو الرأس األسود

Redhumped caterpillar – 
Schizura concinna (J.E. Smith) – 
Notodontidae 

اليسروع ذو السنام ، أبو دقيق ذو الَحَدَبة الحمراء

  األحمر

Redlegged flea beetle – 
Derocrepis erythropus  
(Melsheimer) –  
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية حمراء األرجل
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Redlegged grasshopper – 
Melanoplus femure-rubrum 
(DeGeer) – Cyrtacanthacridinae – 
Acrididae 

 ذو األرجل الحمراءنطاط ال

Redlegged ham beetle – 
Necrobia rufipes (De Geer) – 
Cleridae 

 خنفساء فخذ الخنزير ذو األرجل الحمراء

Redmargined assassin bug – 
Scadra rufidens Stål – Reduviidae 

 البقة المفترسة ذو الحواف الحمراء

Rednecked cane borer – 
Agrilus ruficollis (F.) – Buprestidae 

 حفار القصب ذو الرقبة الحمراء

Redneeked peanutworm – 
Stegasta bosqueetia (Chambers) – 
Gelechiidae 

 دودة الفول السوداني ذو الرقبة الحمراء

Redox potential قوة التأكسد واالختزال 

Redshouldered beetle – 
Afecrobia ruficollis (F.) – Cleridae 

 الخنفساء ذو الحواف الحمراء

Redshouldered stink bug – 
Thyanta accerra Mcatee – 
Pentatomidae 

األكتــاف  اتذ" ذات الرائحــة الريهــة"البقــة المنتنــة 

 الحمراء

Redtailed spider wasp – 
Tachypompitus analis (F.) – 
Pompilidae 

 العنكبوتي ذو الذيل األحمر" الدبور"الدبور 

Redtailer techinid – 
Winthemia quadripustulata (F.) – 
Tachinidae 

 حشرة التاكنيد ذو الذنب األحمر

Reduviidae 
(Including Ploiaariidae) –  
Assassin bugs and thread-legged  
bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  ريديوفييدي فصيلة

   –) تتضمن بولياسارييدي(

   –مجموعة  –البق المغتال 

  رتبة –تحت رتبة 
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Reduvius personatus (L.) – 
Masked hunter – Reduviidae 

 المقنعة الصيادبقة 

Reedbuck ظبي القصب  

Reentry interval   فترة إعادة الدخول للحقول المعاملة  

فترة زمنية محـّددة عـن طريـق القـانون والتـي يجـب (

المبيـــــد وقبـــــل أن يعـــــود اســـــتخدام أن تمضـــــي بعـــــد 

  )معاملةالعمال الستكمال عملهم في المنطقة ال

Reflex bleeding نزيف انعكاسي 

Refractive index عامل االنكسار 

Regal moth – 
Citheronia regalis (F.) – Saturniidae 

 "الضخمة"الفراشة الملكية 

Regenerative cells خاليا مجددة أو مولِّدة  

خاليـــــا تتجـــــدد منهـــــا الخاليـــــا الطالئيـــــة المعديـــــة، (

  )وسطوتوجد في كهوف المعي األ

Regina blow fly – 
Phormia regina (Meigen) – 
Calliphoridae 

 ذبابة ريجينا الزرقاء

Regularly handle   تداول منتظم للمبيدات  

تــداول المبيــدات خــالل أي وقــت مــن اليــوم ولمــدة (

أيــام متتاليــة ضــمن أي فتــرة مؤلفــة مــن  6أكثــر مــن 

  )بيداتبدءًا من اليوم األول من تداول الم اً يوم 30

Regulations  تنظيمات، لوائح  

خطــــــــــوط هاديــــــــــة وٕارشــــــــــادات أو قواعــــــــــد عمــــــــــل (

  )تستخدمها الهيئات التنظيمية لتقوم بتنفيذ القوانين
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Regulatory control   مكافحة تنظيمية  

إدارة اآلفـــات عـــن طريـــق إقـــرار قـــوانين أو أنظمـــة (

تحــدد العديــد مــن النشــاطات التــي قــد تســاعد علــى 

  )م اآلفةازدياد وتراك

REI REI   
  )Restricted-Entry Intervalنظر إلى أ(

Rejection of names رفض األسماء  

رفـــض أســـماء جديـــدة ألنـــواع معينـــة وفـــي حـــاالت (

 )خاصة

Relapsing fevers – 
Borrelia spp. 

  -الحميات الراجعة  

  أنواع من البوريليا

Relative estimate   قدير نسبيةيقة تطر  

كثافـــة العشـــيرة التـــي تنســـب متوســـط  ريطريقـــة تقـــد(

مثـــل متوســـط  –عـــدد الحشـــرات إلـــى وحـــدة مجهـــود 

  )كنسة بشبكة الجمع/عدد الحشرات

Relative humidity (RH) الرطوبة النسبية  

النســـبة المئويـــة الحقيقيـــة لتركيـــز المـــاء فـــي الجـــو (

ـــى قيمـــة التشـــبع، حيـــث يفقـــد المـــاء مـــن  بالنســـبة إل

الحــــرارة ونســــبة أجســــام الحشــــرات مــــع تغيــــر درجــــة 

  )الرطوبة في الجو

Relictual حتـــل مـــدى جغرافيـــًا أو بيئيـــًا أكثـــر تحديـــدًا مـــن ي

  سابقه
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Remigium لجنــاح، المنطقــة المســاحة الصــلدة األماميــة مــن ا

  األمامية للجناح

مســــاحة جناحيــــة أمــــام الثنيــــة الشــــرجية، وتحتــــوي (

الضـــلعي، تحـــت الضـــلعي، : علـــى العـــروق التاليـــة

  )طي، والزنديالكعبري، الوس

Remigration هجرة من منطقة ألخرى 

Remotor muscle عضلة مقلصة 

Reoviridae   فيروســـــات ( فصــــيلة األربوفيروســـــات ريوفيريــــدي

 Arboviruses ،blueمنقولـة بـالبعوض، أنظـر 

tongue virus ،African horse sickness 

virus ،Epizootic haemorrhagic 

disease(  

Repellent طاردة  مادة  

إلبقـــــاء اآلفـــــات الضـــــارة مـــــادة كيميائيـــــة تســـــتخدم (

المستهدفة بعيدًا عن المنطقة المعاملـة أو المعالجـة 

وذلـــــك عـــــن طريـــــق إشـــــباع المنطقـــــة برائحـــــة غيـــــر 

، وقـــد تكـــون المـــادة قليلـــة الســـمية أو مرغوبـــة لآلفـــة

  )غير سامة على اإلطالق

Replacement cell خلية معوضة 

Repolorization االستقطاب إعادة 

Reproduction لتكاثر، التناسلا  

Reproductive appendages الزوائد التناسلية  

زوائد الحلقات الثامنة والتاسعة في أنثـى الحشـرات (

  الكاملة، والتاسعة فقط في الذكر،
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، ومــــــــن gonopodsوتعـــــــرف بالزوائـــــــد الجنســـــــية  

وآلــــــة  ovipositorآلــــــة وضــــــع البــــــيض : الزوائــــــد

  )male genitaliaالسفاد 

Reproductive castes األفراد الخصبة أو التناسلية  

Reproductive potential   تناسليةكفاءة  

كفاءة كامنة فـي الحشـرات للتكـاثر بأعـداد ضـخمة (

وتعتمــد .  تتصــف بخصــوبة وكفــاءة إنتاجيــة عاليــة

الكفـــــاءة علـــــى خصـــــوبة اإلنـــــاث والبـــــيض والنســـــبة 

  )رالجنسية ومدة الجيل وطريقة التكاث

Reproductive rate معدل التكاثر  

الجديـــدة التـــي يمكـــن أن باضـــات متوســـط عـــدد اإل(

  )وحيدة موجودةباضة تنتج عن إ

Reproductive system الجهاز التناسلي  

حيــث تكــون األجنــاس منفصــلة، باســتثناء حــاالت (

  )التخنُّث

Reptiles – 
Chordate   

   – الزواحف

 شعبة 

Repugnatorial gland إفراز مادة كريهة عدة 

Rescue breathing  إسترداد التنفس  

ويســـــاعد . وتعـــــرف أيضـــــًا بـــــالتنفس االصـــــطناعي(

تقـــديم فـــم لفـــم فـــي اســـترداد التـــنفس للشـــخص الـــذي 

ويمكــــن تقــــديم عمليــــة اســــترداد . تعــــرض للمبيــــدات

  )التنفس في حال تواجد النبض في المصاب
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Reservoir  احتياطي  

وأيضــًا , ليــة محــددةأعــداد اآلفــة ضــمن منطقــة مح(

النبـــــات المخفـــــي للكائنـــــات أو مســـــببات األمـــــراض 

  )الحيوانية

Residual action فعل متبقي  

. الفعــــل المبيــــدي المتواصــــل للمــــادة بعــــد تطبيقهــــا(

مركبـــات المبيـــدات فعالـــة مـــن عـــدة ســـاعات تبقـــى و 

  )استعمالها إلى عدة أسابيع أو حتى أشهر بعد

Residues  مخلفات أو متبقيات  

ادير ضــــئيلة مــــن المبيــــد تبقــــى علــــى األســــطح مقــــ(

  )االستخدام المعاملة بعد فترة من

Resistance   مقاومة  

  Pesticide resistanceنظــر مقاومــة المبيــد أ(

  )Host resistanceأو مقاومة العائل 

Resistant strain ساللة مقاومة 

Resolving power تحليل الضوء  

Resorption ت داخل المبيضعملية تحلل البويضا 

Resorption of oocytes  إعادة امتصاص البويضات  

إعــادة االمتصــاص داخــل جســم الحشــرة، وتحــدث (

اهرة فـي حــاالت الجـوع أو عــدم تـوافر الظــروف ظـال

المالئمــــة لنمــــو البويضــــات وٕاتمــــام عمليــــة التــــزاوج 

 )ووضع البيض
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Resource prediction التنبؤ بالمصدر  

بـــؤ بكميـــات الغـــذاء بالكثافـــة قـــدرة األفـــراد علـــى التن(

العددية التي سوف تكون عليها في المسـتقبل حتـى 

  )يحدث االنتخاب الجماعي

Respiration  تنفس  

عمليـــــة أيضـــــية فـــــي النباتـــــات والحيوانـــــات حيـــــث (

يستبدل األوكسجين بغاز ثاني أكسيد أو ينتج ثـاني 

تـــنفس ال { أكســـيد الكربـــون فـــي غيـــاب األوكســـجين

  )Metablismيف أيض نظر تعر أ -} هوائي

Respiratory equipment   معدات التنفس  

ــــــرذاذ ( ــــــدات وال أداة تقــــــوم بتصــــــفية مســــــاحيق المبي

واألبخــــرة لحمايــــة المرتــــدي مــــن التعــــرض التنفســــي 

ــــط ونقــــل  ــــداتواســــتخدام خــــالل خل أو أثنــــاء , المبي

دخــول المنــاطق المعاملــة قبــل انتهــاء فتــرة الــدخول 

  )المقيد

Respiratory metabolism أيض تنفسي  

يتضــــمن جميــــع التفــــاعالت الخلويــــة التــــي تــــرتبط (

مباشـــرة بتحريـــر الطاقـــة وحفظهـــا وصـــيانتها بشـــكل 

 )كامل

Respiratory movement تنفسية ةحرك 

Respiratory poison سم تنفسي 

Respiratory quotient معامل التنفس 

Respiratory rate معدل التنفس 

Respiratory regulation ظيم التنفستن 
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Respiratory siphon ممص تنفسي  

Respiratory system جهاز تنفسي  

تحـــــور تشـــــريحي يســـــهل للحيـــــوان عمليـــــة التـــــنفس (

 )الخارجي

Resplendent shield bearer – 
Coptodisca splendoriferella  
(Clemens) – Heliozelidae 

 " الالمع"الحفار الواقي المتألق 

Response استجابة   

 )لى التنبيهاتع(

Resseliella clavula (Beutenmbller) – 
Dogwood clubgall –  
Cecidomyiidae 

  ذبابة القرانيا

 )شجرة أو جنبة من الفصيلة القرانية(

Resting potential  ،رق الجهد الكهربي فالجهد المستقر  

بية فـي حالـة عصـنـاتج علـى جهتـي غشـاء الليفـة ال(

غشــائي جهــد الالمى عــدم وجــود تنبيــه عصــبي، ويســ

Membrane potentialوقيمتــــه بالســــالب ، – 

  )Membrane potentialأنظر 

Restricted materials permit رخصة المواد المقيدة   

  )Restricted-Use Permitنظر إلى أ(

Restricted-entry interval (REI)  فترة الدخول المقيد  

د المبيــاســتعمال فتــرة زمنيــة يجــب أن تمضــي بــين (

وحتى يكون الجو أمنًا للسماح لألشخاص بالدخول 

إلى المنطقة المعاملة وبدون ارتـداء معـدات الوقايـة 

  )الشخصية وتلقي تدريب الدخول المبكر للعامل
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Restricted-use permit  إذن أو رخصة االستخدام المقيد  

رخصة تصدر مـن قبـل مكاتـب المفـوض الزراعـي (

ارعين مـن الحصـول في المقاطعـة والتـي تمكـن المـز 

ويمكـــن . مبيـــدات مقيـــدة االســـتخدام اســـتخدامعلـــى و 

إصدار رخص االسـتخدام المقيـد للقـائمين المـؤهلين 

  )المبيداتاستخدام ب

Restricted-use pesticide   مبيد مقّيد االستعمال  

عـــادة مـــن فئـــة المبيـــدات ذات الســـمية مـــن , مبيـــد(

ـــــى  .أو ذات األثـــــر المتبقـــــي الطويـــــل الدرجـــــة األول

يســــــتخدم فقــــــط مــــــن قبــــــل المختصــــــين باســــــتعمال 

المبيـــــدات وبشـــــكل تجـــــاري والـــــذين يملكـــــون وثيقـــــة 

وقــد يســتخدم هــذا النــوع , تأهيــل كمســتخدم للمبيــدات

من المبيدات من قبل األفراد الذين يملكون المعرفـة 

والفهــــم بطــــرق التــــداول واالســــتخدام والــــتخلص مــــن 

ة ويمكــن التأكيــد علــى مقــدرتهم بواســط. هــذه المــواد

  )وثيقة خاصة تؤخذ من المفوض المحلي

Restrictive statement   عبارة استخدام مقيدة  

عبــــارة علــــى لصــــاقة عبــــوة المبيــــد تحــــدد اســــتخدام (

مبيـــــــد معـــــــين ضـــــــمن منـــــــاطق معينـــــــة أو أن يـــــــتم 

  )استخدام المبيدات من قبل أفراد مختصين

Resurgence  
 
 
 

  انبعاث أو فورة وبائية 

اد اآلفــة بعــد حــدوث شــيء زيــادة مفاجئــة فــي تعــد(

  )المبيداستخدام مثل 

Reticulate شبكي  

طـــــوط شـــــبكية أو خفـــــي شـــــكل الشـــــبكة، مغطـــــى ب(

  )حواف شبكية
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Reticulated beetles or cupedid 
beetles 

  الخنافس الشبكية أو خنافس الكوبيديد

  )   Cupedidaeأنظر (

Reticulatewinged trogiid – 
Lepinotus reticulatus Enderlein – 
Trogiidae 

 خنفساء التروجيد معرَّقة األجنحة

Reticulitermes flavipes (Kollar) – 
Eastern subterranean termite – 
Rhinotermitidae 

 الشرقي  تحت األرضي النمل األبيض

Reticulitermes hesperus Banks – 
Western subterranean termite – 
Rhinotermitidae 

  الغربي تحت األرضي ضالنمل األبي

Retina شبكية  

جهــاز االســتقبال فــي العــين، وهــي خاليــا عصــبية (

حساســة للضــوء يتصــل كــل منهــا مباشــرة مــع أحــد 

  )ألياف العصب البصري

Retinaculum كمــا ( زوائــد غيــر المعلقــة للحلقــة البطنيــة الثالثــة

كمــا ( خصــلة أو آلــة شــبك شــعرية، )فــي كوللمبــوال

  )ألجنحةية اففي الحشرات حرش

Retinal cells اليا الشبكيةخ  

  )خاليا مكونة للشبكية(

Retinula 
 
 
 
  

  الشبيكية في الخاليا البصرية

فـي  retinaمجموعة من الخاليا المكونة للشـبكية (

  )الوحدة العينية للعين المركبة

Retinular cells الخاليا الشبكية 
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Retithrips syriacus  
(aegyptiacus March) (Mayet) –  
Red thrips, black grape thrips,  
Syrian thrips – Thripidae 

التــربس األحمــر، تــربس العنــب األســود، التــربس 

 السوري

Retractile قابل للتمدد واالنسحاب  

Retractor muscle عضلة محركة للخلف قابضة أو ساحبة  

أحد زوجي العضالت التي تنشأ من منطقـة تحـت (

ضــــلة فــــي مقــــدم الــــذقن أمــــام الــــذقن وتنغمــــد كــــل ع

 )الدرز الشفوي

Reversible injury  ضرر عكسي  

ضــــرر مــــرتبط باســــتخدام المبيــــد والــــذي يمكــــن أن (

يكـــــون عكســـــيًا وذلـــــك مـــــن خـــــالل التـــــأثير الطبـــــي 

  )وعملية شفاء الجسم

Rhabdomer محور بصري، عمود بصري، قضيب حسي  

تركيــــب فــــي شــــكل قضــــيب يتكــــون مــــن الســــطوح (

يـــــا الحســـــية المتجـــــاورة فـــــي الوحـــــدة الداخليـــــة للخال

 )للعين المركبة retinaالبصرية 

Rhabdophaga strobiloides (Osten 
Sacken) – 
Pine-cone willow gall gnat – 
Cecidomyiidae 

   هاموش األورام النباتية

 ) المسبب لورم الصفصاف الصنوبري(

Rhabdopterus picipes (Olivier) – 
Cranberry rootworm – Chrysomelidae 

 "اآلس البري"التوت البري دودة جذور 

Rhabdoscelus obscurus  
(Boisduval) – 
New guinea sugarcane weevil – 
Curculionidae 

 سوسة قصب سكر غوينيا الجديدة
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Rhabdoviridae  فصيلة األربوفيروسات رهابدوفيريدي   

بــــــــــــــــــالبعوض، أنظــــــــــــــــــر  فيروســــــــــــــــــات منقولــــــــــــــــــة(

Arboviruses(  

Rhadinopsylla – 
Fleas of rodents – Rhadinopsyllini – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس رادينوبسيلال 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث الفئران 

Rhadinopsyllinae – 
Fleas of rodents and insectivores – 
Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة رادينويسليني 

  صيلةف –براغيث الفئران وآكالت الحشرات 

Rhadinopsyllini – 
Fleas of rodents – Rhadinopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –قبيلة رادينويسليني 

  فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث الفئران 

Rhagidial organ عضو راجيديال  

  )عضو حسي متخصص في األكاروسات(

Rhagio mystaccea Macquart  – 
Common snipe fly –  
Rhagionidae 

 الذبابة القناصة ماصة الدماء

Rhagionidae  
(Leptidae) – Snipe flies – 
Tabanoidea –  
Diptera 

    راجيونيدي فصيلة

 – فـــــوق فصـــــيلة –الـــــذباب القنَّـــــاص  –) ليبتيـــــدي(

 رتبة 

Rhagoletis cingulata (Loew) – 
Cherry fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الكرز

Rhagoletis complete Cresson – 
Walnut husk fly –  
Tephritidae 

 ذبابة الغالف الخارجي لثمار الجوز

Rhagoletis fausta (Osten Sacken) – 
Black cherry fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الكرز السوداء



 

1040

Rhagoletis indifferens Curran – 
Western cherry fruit fly –  
Tephritidae 

 ابة ثمار الكرز الغربيةذب

Rhagoletis mendax Curran – 
Blueberry maggot – Tephritidae 

 ذبابة العنبية الزرقاء

Rhagoletis pomonella (Walsh) – 
Apple maggo, pomonella fruit fly – 
Tephritidae 

  ، ذبابة الفاكهة بومونيلالالتفاح" دودة" ذبابة

Rhaphidopalpa foveicollis (Luc.) – 
Red pumpkin beetle –  
Chrysomelidae 

 خنفساء القرعيات الحمراء

Rhaphidophorinae – 
Cave crickets –  
Gryllacrididae  

  –تحت فصيلة رافيدوفوريني 

  فصيلة -صراصير الكهوف

Rhinacloa forticornis Reuter – 
Western plant bug – Miridae 

 بق النبات الغربي

Rhincoceros beetles خنافس وحيد القرن أو خنافس شبيهة الفيلة   

  )   Dynastinaeأنظر (

Rhinocapsus vanduzeei Uhler – 
Azalea plant bug – Miridae 

 "الصحراوية"ة بق نبات األزالي

Rhinoceros beetle – 
Xyloryctes jamaicensis (Drury) – 
Scarabaeidae 

  "وحيد القرن"كركون خنفساء ال

Rhinocricidae – 
Spirobolida 

   – فصيلة راينوكريسيدي ذوات األلف رجل

  رتبة

Rhinoestrus latifrons;  
R. pyurpureus –  
Oestrinae – Oestridae 

   ذبابة القرن

 )تتطفل على الخيول األليفة(

Rhinoestrus usbekistanicus – 
Oestrinae –  
Oestridae 

  ذبابة القرن 

 )والحمير تتطفل على الخيول(



 

1041

Rhinomaceridae  
(Curculionidae in part) – 
Pine weevil –  
Curculionoidea – Coleoptera 

  راينوماسيريدي  فصيلة

   –) جزء من كركليونيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –سوس أزهار الصنوبر 

Rhinomacerinae  
(Nemonychidae, Cimberinae) – 
Pine-flower snout beetles – 
Curculionidae 

   تحت فصيلة راينوماسيريني

  –) نيمونيكيدي، سيمبيريني(

  فصيلة  -خنافس الصنوبر ذات المنقار 

Rhinotermitidae – 
Subterranean termites and dampwood  
termites –  
Isoptera 

  –راينوترميتيدي  فصيلة

 –الدفينــة  النمــل األبــيض تحــت األرضــي واألرضــة

 رتبة 

Rhinotermitinae – 
Rhinotermitidae –  
Fontanella    

  –تحت فصيلة النمل األبيض راينوترميتيني 

  تحت رتبة –فصيلة 

Rhinotorid flies  ذباب الراينوتوريد  

 )Rhinotoridaeأنظر (

Rhinotoridae  
(rare family) – Rhinotorid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

   راينوتوريدي فصيلة

ــــادرة( ــــد  –) فصــــيلة ن ــــاب الراينوتوري  –قطــــاع  –ذب

 تبة ر 

Rhipiceridae  
(Sandalidae in part) – Cedar beetles – 
Dascilloidea –  
Coleoptera 

   رايبيسيريدي فصيلة

 –خنــافس أشــجار األرز  –) جــزء مــن ســانداليدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Rhipiphoridae – 
Wedge-shaped beetles – 
Tenebrionoidea – Coleoptera 

  –رايبيفوريدي  فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة  –الخنافس وتدية الشكل 

Rhithrogena – 
Heptogoniinae – 
Heptageniidae – 

  –جنس ذباب مايو ريثروجينا 

 فصيلة  -تحت فصيلة 
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Rhizoecus falcifer Kfinckel  
d'herculais – 
Ground mealybug – Pseudococcidae 

 البق الدقيقي األرضي

Rhizome  رايزوم، ساق أرضية شبيهة بالجذور  

مخزنــــة للغــــذاء فــــي  تركيــــب لســــاق تحــــت أرضــــية(

  )بعض األنواع النباتية المعمرة

Rhizopertha dominica (F.) – 
Lesser grain borer – Bostrichidae 

 ثاقبة الحبوب الصغرى

Rhizophagidae 
(Nitidulidae in part; including 
Monotomidae) –  
Root-eating beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

   رايزوفاجيدي فصيلة

  جزء من نايتيديوليدي، وتتضمن (

   –الخنافس آكلة الجذور  –) مونوتوميدي

 رتبة  –فوق فصيلة 

Rhizotrogus (Amphimallon) maialis 
(Razoumowsky) – 
European chafer – Scarabaeidae 

 الَجْعل األوروبي

Rhizotrogus caucasicus Gyll. – 
Wheat and barley scarab –  
Scarabaeidae 

 القمح والشعير لجع

Rhodesgrass mealybug – 
Antonina graminis (Maskell) – 
Pseudococcidae 

 بق أعشاب الرودس الدقيقي

Rhodobaenus quinquedecim-
punctatus (Say) – 
Cockle weevil – Curculionidae 

  كوكل  سوسة

 )عشب نام في حقول القمح: كوكل(

Rhododendron borer – 
Synanthedon rhododendri 
(Beutenmoller) – Sesiidae 

   الوردية" فراشة"حفار 

 ) جنس جنبات من الفصيلة الخلنجية: الوردية(

Rhododendron gall midge – 
Clinodiplosis rhododendri (Felt) – 
Cecidomyiidae 

  درن الورديةهاموش ت
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Rhododendron lace bug – 
Stephanitis rhododendri Horvath – 
Tingidae 

  بقة الوردّية المزركشة، نمر الوردّية

Rhododendron whitefly – 
Dialeurodes chittendeni Laing – 
Aleyrodidae 

  ذبابة نبات الوردية البيضاء

Rhopalid bugs   بق الروباليد  

 )Rhopalidaeأنظر (

Rhopalidae 
(Corizidae) –  
Rhopalid bugs or scentless plant  
bugs – Geocorizae – 
Heteroptera – Hemiptera 

  روباليدي  فصيلة

بــق الروباليــد أو بــق النبــات عديمــة  –) كوريزيــدي(

  –الرائحة 

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة 

Rhopalocera – 
Lepidoptera 

   – "الفراش" تتحت رتبة أبي الدقيقا

قـــرون .  حرشـــفية األجنحـــةالحشـــرات تحـــت رتبـــة (

االستشـــــعار مشـــــطية او خيطيـــــة، وأجنحتهـــــا غيـــــر 

عموديــة علــى الجســم أثنــاء وقوفهــا، وهــي حشـــرات 

ـــــر نهـــــارًا، أنظـــــر  ـــــيًال وبعضـــــها يطي ـــــر ل ـــــة تطي ليلي

Heterocera( -  رتبة  

Rhopalomerid flies  ذباب الروبالوميريد  

 )Rhopalomeridaeأنظر(

Rhopalomeridae  
(Ropalomeridae; rare family) – 
Rhopalomerid flies – 
Sciomyzoidea –  
Diptera 

   روبالوميريدي فصيلة

   –) روبالوميريدي، فصيلة نادرة(

  –ذباب الروبالوميريد 

 رتبة  – فوق فصيلة

Rhopalomyia chrysanthemi 
(Ahlberg) – 
Chrysanthemum gall midge – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة تدرن األقحوان
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Rhopalopsyllidae – 
Fleas of rodents and marsupitals – 
Siphonaptera 

  –فصيلة روبالوبسيلليدي 

 رتبة  –براغيث القوارض والجرابيَّات 

Rhopalopsyllus – 
Fleas of rodents and marsupials – 
Rhopalopsyllidae – Siphonaptera 

  –جنس روبالوبسيللوس 

 فصيلة –براغيث القوارض و الجرابيَّات 

Rhopalosiphum (Aphis) maidis  
(Fitch) – 
Corn leaf aphid – Aphididae 

  َمّن أوراق الذرة الصفراء

Rhopalosiphum fitchii (Sanderson)– 
Apple grain aphid – Aphididae 

  المحّبب َمّن التفاح

Rhopalosiphum nymphaeae (L.) – 
Waterlily aphid – Aphididae 

 زنبق الماء األبيضَمّن 

Rhopalosiphum padi (L.) – 
Bird cherry-oat aphid – Aphididae 

 الكرز والشوفان األحمرَمّن 

Rhopalosiphum rufiabdominalis 
(Sasaki) – 
Rice root aphid – Aphididae 

 َمّن جذور األرز

Rhopalosomatid wasps لوسوماتيدزنابير الروبا   

 )Rhopalosomatidaeأنظر(

Rhopalosomatidae 
(Rhopalosomidae; rare family) – 
Rhopalosomatid wasps – 
Scolioidea  –  
Hymenoptera 

   فصيلة روبالوسوماتيدي

زنــــــــــــابير  –) روبالوســــــــــــوميدي، فصــــــــــــيلة نــــــــــــادرة(

  –الروبالوسوماتيد 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Rhopobota naevana (Hubner) – 
Blackheaded fireworm –  
Tortricidae 

 الحريق ذو الرأس األسود" فراشة"دودة 

Rhubarb curculio – 
Lixus concavus Say –  
Curculionidae 

   سوسة عشب الراَوْند

 )عشب ذو منافع طبية(
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Rhyacionia buoliana (Denis & 
Schiffermuller) – 
European pine shoot moth – 
Tortricidae 

 أغصان الصنوبر األوروبية" فراشة"دودة 

Rhyacionia frustrana (Comstock) – 
Nantucket pine tip moth –  
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر 

Rhyacionia neomexicana (Dyar) – 
Southwestern pine tip moth – 
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر الجنوب غربية

Rhyacionia rigidana (Fernald) – 
Pitch pine tip moth – Tortricidae 

  فراشة قمم الصنوبر 

Rhyacionia subtropica Miller – 
Subtropical pine tip moth – 
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر االستوائية أو المدارية

Rhyacophila fenestra Ross – 
Rhyacophilidae  

   –نحة أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األج

   فصيلة

Rhyacophila lobifera Betten – 
Rhyacophilidae  

   –أحد أنواع ذباب كاديس شعري األجنحة 

  فصيلة

Rhyacophilidae – 
Primitive caddisflies – 
Trichoptera  

  –فصيلة رياكوفيليدي 

  رتبة -ذباب كاديس البدائي 

Rhynchaeninae – 
Curculionidae 

   – انينيتحت فصيلة السوس رينك

  فصيلة

Rhynchaenus pallicornis (Say) – 
Apple flea weevil –  
Curculionidae 

 سوسة التفاح البرغوثية

Rhynchaenus rufipes (Legonte) – 
Willow flea weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الصفصاف البرغوثية
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Rhynchitidae – 
Thief weevils –  
Curculionoidea – 
Coleoptera 

  –رينكيتيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الخنافس السارقة 

Rhynchitinae – 
Toothed-nosed snout beetles – 
Curculionidae 

   -تحت فصيلة رينكيتيني

  فصيلة -السوس ذو المنقار المسنن 

Rhynchophorinae – 
Billbugs and grain weevils – 
Curculionidae 

  –تحت فصيلة رينكوفوريني 

  فصيلة –وسوس الحبوب  الهدبات أو قمل الخشب

Rhynchophorus ferrugineus  
(Olivier) – 
Red palm weevil, Indian palm  
weevil – 
Curculionidae – Coleoptera 

  سوسة النخيل الحمراء، سوسة النخيل الهندية

Rhyphidae  
(Anisopodidae, Silvicolidae, 
Phryneidae; including  
Mycetobiidae) – 
Wood gnats – Anisopodoidea – 
Diptera 

   فصيلة رايفيدي

فراينيــدي، وتتضــمن   أنيزوبوديــدي، ســيلفيكونيدي،(

  –) مايسيتوبييدي

 رتبة  – فوق فصيلة –هاموش الخشب 

Rhysodidae  
(Rhyssodidae) – Wrinkled bark  
beetles – Adephaga –  
Coleoptera 

   فصيلة رايسوديدي

   –خنافس القلف المجعدة  –) ديديريسو (

  رتبة  –تحت رتبة 

Rhyuchites auratus (Scop.) –  
Golden apricot weevil – 
Curculionidae 

سوســة المشــمش الذهبيــة،  خنفســاء المشــمش، 

 ثاقبة ثمار المشمش 

Rhyzobius ventralis (Erichson) – 
Black lady beetle –  
Coccinellidae 

 ود، الخنفساء السيدة السوداءأبو العيد األس

Rhyzopertha dominica (F.) – 
Lesser grain borer – Bostrichidae 

 ثاقبة الحبوب الصغرى
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Ribautiana tenerrima (Herrich-
Schäffer) – 
Bramble leafhopper –  
Cicadellidae 

   أوراق كثير الُعلِّيقنطاط 

 )ُعلِّيقي، شائك(

Riboflavin وفالفين فيتامين ريبB2 

Rice black bug – 
Sdubea poecila Dall.; S. pugnax F. – 
Pentatomidae 

 البقة السوداء على األرز

Rice butterfly – 
Parnara matias F. – Hesperiidae 

 أبو دقيق األرز

Rice delphacid – 
Sogatodes orizicola (Muir) – 
Delphacidae 

 األرز" دلفاسيد"قافزة 

Rice grasshopper – 
Alolopus strepens (Latr.) –  
Acrididae 

 نطاط األرز

Rice leaf beetle – 
Hispa armigera Oliv.; Leptispa 
oryzea Kuwayama; L. pygmata Balys 
– Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق األرز

Rice leaffolder – 
Lerodea eufala (Edwards) – 
Hesperiidae 

 رزطاوية أوراق األ 

Rice leafhopper – 
Deltocephalus dorsalis Motsch; 
Nepbotettix apicalis ; N. bipunctata  
F.; N. nigropictus (Stal); Sogata 
frucifera Horv.; Tettigella spactra  – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق األرز

Rice leafminer – 
Hydrelia griseola (Fallen) – 
Ephedridae 

 ة أنفاق أوراق األرزصانع
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Rice midge – 
Chironomus sp. –  
Chironomidae 

 هاموش األرز

Rice moth – 
Corcyra cephalonica (Stainton) – 
Pyralidae 

 األرز" فراشة"دودة 

Rice plant bug – 
Nezara virdula L. –  
Pentatomidae 

 بقة األرز الخضراء

Rice raddy bugs – 
Leptocorisa acuta Thnbg. –  
Coreidae 

 بقة األرز الالسعة

Rice root aphid – 
Rhopalosiphum rufiabdominalis 
(Sasaki) –  
Aphididae 

 َمّن جذور األرز

Rice seed bug, chinch bug – 
Blisus leucopterus leucopterus Say –
Lygaeidae 

 بقة تقاوي األرز السوداء

Rice stalk borer – 
Chilo plejadellus Zincken –  
Pyralidae 

 حفار ساق األرز

Rice stink bug – 
Oebalus pugnax (F.) – Pentatomidae 

 "ذو الرائحة الكريهة"بقة األرز النتنة 

Rice thrips – 
Thrips oryzae Williams – Thripidae 

 تربس األرز

Rice water weevil – 
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel – 
Curculionidae 

 سوسة األرز المائية

Rice weevil – 
Sitophylus oryzae (L.) (Calandra 
oryzae L.); Hydronomus sp. – 
Curculionidae 

 سوسة األرز
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Richardiid flies 
 

   ذباب الريجاردييد

 )Richardiidaeأنظر (

Richardiidae 
(Otilidae in part; rare family) – 
Richardiid flies –  
Tephritoidea –  
Diptera 

   ريكاردييدي فصيلة

   –) جزء من أوتيليدي، فصيلة نادرة(

  –ذباب الريجاردييد 

 رتبة  – فوق فصيلة

Ricinid – 
Ricinidae 

   – العصافير رايسينيد جنس قمل

 فصيلة

Ricinidae – 
Bird lice –  
Amblycera –  
Mallophaga  

  –فصيلة رايسينيدي 

  ر الصغيرة السريعة الطيو ، قمل الطيور

 رتبة  -تحت رتبة  –الطنانة 

Ricinulei – 
Arachnida 

  –ريسينيولي تحت طائفة 

 طائفة 

Rickettsia prowazekii – 
(see Epidemic typhus) 

   ريكتسي مسبب للتيفوس الوبائي

  )Epidemic typhusأنظر (

Rickettsia spp. – 
Rickettsieae –  
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  جنس ركتسيا 

لـــم يـــتم زراعـــة أنـــواع الجـــنس ركتســـيا فـــي غيـــاب (

خاليـا العائــل فهـي تتكــاثر فـي الســيتوبالزم، وأحيانــًا 

فــي النـــواة فـــي خاليـــا بعـــض الفقاريـــات ومفصـــليات 

األنــواع التابعــة لهــذا الجــنس أكثــر تعتبــر األرجــل، و 

 –األنــواع المســببة لألمــراض فــي رتبــة الركتســيات 

  )Rickettsialesأنظر 

Rickettsia typhi (R. mooseri) – 
(see Murine typhus)  

   ركتسيا تسبب التيفوس الفأري

  )Murine typhusأنظر (
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Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  فصيلة ركتسياسي

تابعـــة لرتبـــة الركتســـيات، وأفرادهـــا طفيليـــات علـــى (

ـــــل بواســـــطة  ـــــات، وتنق ـــــي الفقاري ـــــا األنســـــجة ف خالي

ــــــي هــــــذه  3جــــــل، وتميــــــز مفصــــــليات األر  ــــــل ف قبائ

و  Ehrlichieaeو  Wolbachieae: الفصـــــــــــيلة

Rickettsieae(  

Rickettsial diseases أمراض ركتسية  

Rickettsiales  رتبة الركتسيات  

كائنـــــات دقيقـــــة عصـــــوية أو مكـــــورة وهـــــي موجبـــــة (

الغـــــــرام وتتكـــــــاثر داخـــــــل خاليـــــــا العائـــــــل، وتـــــــرتبط 

كنــاقالت بمفصــليات األرجــل التــي يمكــن أن تعمــل 

أو عوائـــــل لهـــــا، وتضـــــم الكائنـــــات المســـــؤولة عـــــن 

 spottedوالحميـــات المبقعـــة  typhusالتيفـــوس 

fevers.(  

Rickettsieae – 
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  قبيلة الركتسيا ركتسيي

ورتبــــــة الركتســــــيات،   تابعــــــة لفصــــــيلة ركتسياســــــي(

  ويستطيع أفرادها إصابة العوائل الفقارية بما فيها 

اإلنسان الذي يمكـن أن يكـون العائـل األساسـي لهـا   

  )إال أنه يكون عائًال بالصدفة

Ridgewinged fungus beetle – 
Thes bergrothi (Reifter) – 
Lathridiidae 

ــــــاح المنحــــــدر  اتخنفســــــاء الفطــــــر ذ  اتذ"الجن

 "السطحين المنحدرين

Riffle beetles 
 

نــافس خنــافس المــاء ذات األصــابع الطويلــة أو خ

   منحدرات مجاري المياه

 )Elmidaeأنظر (
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Rift Valley Fever (RVF) –  
Bunyaviridae 

  حمى الوادي المتصدع

تســـبب حـــاالت حمـــى حـــادة فـــي الماشـــية والضـــأن (

واإلنسان، وينقل الفيروس طبيعيًا بواسطة البعـوض 

Culex pipiens  وAedes caballus   و

Aedes lineatopennisعبـر  ، وينتقـل الفيـروس

  )المبيض

Rigidity صالبة 

Riker mount تحميل رايكر، علبة رايكر للعرض  

صـــندوق قليـــل الســـمك ذو واجهـــة علويـــة زجاجيـــة (

 )مملوء بالقطن لغرض عرض النماذج

Ring-legged earwig – 
Labidura (Euborellia) annulipes 
(Lucas) – Labiduridae 

 ذات األرجل الحلقيةإبرة العجوز 

Rinsate  ناتج الغسيل  

الســــــائل النــــــاتج عــــــن غســــــل محتويــــــات عبـــــــوات (

  )أو أجهزة الرش، مقاييس المعايير، المبيدات

Riodinidae 
(Erycimidae, Lemoniidae) – 
Metalmarks – Papilionoidea – 
Lepidoptera 

  –ريودينيدي  فصيلة

  –أبو دقيق ذو البقع أو العالمات المعدنية 

 رتبة  – فوق فصيلة

Riodininae – 
Metalmarks – Riodinidae – 
Lepidoptera  

  –تحت فصيلة ريودينيني 

 رتبة  - فصيلة – ةذولت العالمات المعدني

Risin الريسين، راتنج  

راتـــنج أو راتـــين وهـــو مجموعـــة مـــواد غيـــر متبلـــورة (

غالبـــًا مـــن أصـــل نبـــاتي، وتفرزهـــا بعـــض الحشـــرات 

ـــــذوب فـــــي الكحـــــول وتنـــــتج مـــــن بلمـــــرة  القشـــــرية وت

 )لتربيناتا
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Rising phae الطور الصاعد 

Rivellia quadrifasciata  
(Macquart) – 
Soybean fly – Platystomatidae 

 ذبابة فول الصويا

River blindness  
(Human onchocerciasis) 

  مرض عمى األنهار

مرض يصيب اإلنسان بالعمى والمسـبب هـو دودة (

ه وينقلــــ  Onchocerca volvulusالفيالريـــا 

 )Simuliumالذباب األسود 

River skimmers and belted 
skimmers –  
Micromiidae (Epophthalmiidae) – 
Libelluloidea –  Odonata 

  –كاسحات األنهار والكاسحات ذات األحزمة 

  –) إيبوفثالمييدي( فصيلة مايكرومييدي

  رتبة –فوق فصيلة 

Rivulinae – 
Primitive noctuid moths – 
Noctuidae – Lepidoptera 

  –رايفوليني  فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  -الفراشات الليليلة البدائية 

Roachflies  ذباب األحجار شبيهة الصراصير  

 )Peltoperlidaeأنظر (

Robber flies  الذباب السارق  

 )   Asilidaeأنظر (

Robinson light trap  مصيدة روبنسون الضوئية  

Robust bot flies 
 

أو نغــف " غلــيظ الجســم"ذبــاب النغــف الممتلــىء 

   اإلنسان

 )   Cuterebridaeأنظر (

Robust leafhopper –  
Penestrangania robusta (Uhler) – 
Cicadellidae 

 "الغليظ"نطاط األوراق القوي 
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Rochalimaea spp. – 
Rickettsieae – 
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  جنس روشاليميا 

كـــــن زراعتهـــــا فـــــي بيئـــــات العائـــــل الخاليـــــة مـــــن يم(

ــــدم  ــــات ال ــــى ســــطح كري ــــا، وتنمــــو بغــــزارة عل الخالي

  )Rickettsialesأنظر  –الحمراء 

Rock crawlers or rice bugs  حشرات الجريللوبالتيد أو الصراصير الحفارة  

 )     Grylloblattodeaأنظر(

Rocky mountain grasshopper – 
Melanoplus spretus (Walsh) – 
Acrididae 

 نطاط الجبل الصخري

Rodent chewing lice قمل القوارض القارض   

 )   Gyropidaeأنظر (

Rodent flea  برغوث القوارض   

  )    Orchopeas leucopusأنظر(

Rodenticide   مبيد قوارض  

  مبيد يستخدم لمكافحة الفئران والجرذان (

دي وقــوارض والســنجاب العــا، ريكــيوالســنجاب األم 

  )أخرى

Rodolia cardinalis (Mulsant) – 
Vedalia, Australian ladybird  
beetle – 
Coccinellidae 

 أبو العيد األسترالي، خنفساء الفيداليا

Rolled winged stoneflies الذباب ملتف األجنحة   

 )   Leuctrinaeأنظر (
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Rolling  ّلف  

م، وهــو دوران الحشــرة حــول المحــور الطــولي للجســ(

أحــد المحـــاور الثالثـــة التـــي تمــر خـــالل مركـــز ثقـــل 

 )الجسم

Romalea guttata (Houttuyn) – 
Eastern lubber grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 الشرقي الضخمنطاط ال

Romalea microptera (Beauvais) – 
Giant grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 الخامل الكبيرنطاط لا

Root-eating beetles الخنافس آكلة الجذور   

 )Rhizophagidaeأنظر (

Ropalomerid flies  ذباب الروبالوميريد  

  )   Ropalomeridaeأنظر (

Ropalomeridae 
(Rhopalomeridae; rare family) – 
Ropalomerid flies – 
Sciomyzoidea –  
Diptera 

   روبالوميريدي فصيلة

   –) روبالوميريدي، فصيلة نادرة(

  –ذباب الروبالوميريد 

 رتبة   – فوق فصيلة

Rope wick applicator  المعدات التالمسية أو معدات الفتائل  

أداة تســتعمل لــرش مبيــدات عشــبية تالمســية علــى (

المجمـــوع الخضـــري للعشـــب المـــراد مكافحتـــه وذلـــك 

باســــتخدام حبــــل مفتــــول أو قطعــــة قمــــاش مشــــبعين 

  )بيدبالم
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Roproniidae  
(rare family) – Roproniids – 
Proctotrupoidea –  
Hymenoptera 

   فصيلة روبرونييدي

روبرونييــــــد غشــــــائية األجنحــــــة  –) فصــــــيلة نــــــادرة(

  –الطفيلية 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Roproniids  روبرونييد غشائية األجنحة الطفيلية  

 )Roproniidaeأنظر (

Rosalia funebris Motschulsky – 
Banded alder borer –  
Cerambycidae 

   المخطط جاُر الماءحفار 

 )شجر حرجي يألف الماء: جاُر الماء(

Rose aphid –  
Macrosiphum rosae (L.) –  
Aphididae 

 َمّن الورد

Rose bee –  
Megachile sp. – Megachilidae 

 نحل الورد

Rose chafer – 
Macrodactylus subspinosus (F.), 
Potosia cuprea ignicollis  
Gory (Zeller) –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد

Rose curculio – 
Merhynchites bicolor (F.) – 
Curculionidae 

 سوسة الورد

Rose leaf beetle – 
Nodonota puncticollis (Say) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق الورد

Rose leafhopper – 
Edwardsiana rosae (L.) –  
Cicadellidae 

 نطاط الورد

Rose midge – 
Dasineura rhodophaga (Coquillett) – 
Cecidomyiidae 

 الورد الصغيرة ةذباب
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Rose midge – 
Cecidomyidae 

 ذباب الورد المسبب لألورام

Rose root gall wasp – 
Diplolepis radicum (Osten Sacken) – 
Cynipidae 

 جذور الورددبور تدرن 

Rose scale – 
Aulacaspis rosae (Bouche) – 
Diaspididae 

 حشرة الورد القشرية

Rose slug – 
Endelomyia aethiops (F.) – 
Tenthredinidae 

 بزاق الورد

Rose stem girdler – 
Agrilus aurichatceus Redtenbacher – 
Buprestidae 

  لحائية ساق الورد

  )النباتحشرة تعيش على لحاء (

Ross River Virus (RRV)– 
Togaviridae   

  فيروس روس ريفر

ــــــــذي يســــــــبب متالزمــــــــة ( أحــــــــد األلفافيروســــــــات  ال

syndrome  ،مصــحوبة بــآالم حــادة فــي المفاصــل

أي داء ألـــم المفاصـــل وطفـــح جلـــدي وحمـــى خفيفـــة 

ويوجـــــــد الفيـــــــروس فـــــــي الماشـــــــية .  فـــــــي اإلنســـــــان

ســـطة وينقـــل هـــذا الفيـــروس بوا.  والخيـــول والكنغـــر

 Culexو  Aedes vigilaxالبعـــــــوض 

annulirostris  (  

Rostrum 
 
 
 

  ، منقار، بوزخرطومروسترم، 

متداد طويل أنبوبي من الرأس، كما في الحشـرات ا(

  )نصفية األجنحة وغمدية األجنحة

Rosy وردي 

Rosy apple aphid – 
Dysaphis plantaginea (Passerini), 
Anuraphis rosecus Baker – Aphididae 

  َمّن التفاخ الوردي

  )أنواع عديدة(
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Rosy predator Snail – 
Euglandina rosea (Férussac) – 
Oleacinidae 

 الحلزون المفترس الوردي

Rotary trap  ارةو مصيدة متحركة د  

Rotator muscle عضلة مدورية 

Rothamsted light trap  مصيدة روثامستد الضوئية  

Rotifers – 
Trochelminthes  

   – العجليات

  شعبة 

Rottenwood termites   نمل األخشاب المتعفنة األبيض  

  )Termopsinaeأنظر (

Rough harvester ant – 
Pogonomyrmex rugosus Emery – 
Formicidae 

 النمل الحاصد الخشن

Rough stink bug – 
Brochymena quadripustulata (F.) – 
Pentatomidae 

 "غير الملساء"نة الخشنة البقة المنت

Roughskinned cutworm – 
Athetis mindara (Barnes & 
McDunnough) – Noctuidae 

ذو البشــرة الخشــنة أو " القاطعــة"الــدودة القارضــة 

 القاسية

Round-fungus beetles خنافس الفطر المدورة   

 Catopidaeو   Anisotomidaeأنظر (

)  Liodidaeو Leptodriridaeو Leiodidaeو

Roundheaded appletree borer – 
Saperda candida F. –  
Cerambycidae 

 حفار شجر التفاح مستدير الرأس

Roundheaded cone borer – 
Paratimia conicola Fisher – 
Cerambycidae 

 حفار الكوز مستدير الرأس
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Roundheaded fir borer – 
Tetropium abietis Fall – 
Cerambycidae 

 حفار التنوب مستدير الرأس

Round-headed katydid – 
Amblycorypha sp. –  
Tettiginiidae – 

 كاتيد مستدير الرأس 

Roundheaded pine beetle – 
Dendroctonus adjunctus Blandford – 
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر مستديرة الرأس

Roundworms – 
Nematheminthes    

   – انيةالديدان األسطو 

 شعبة

Route of exposure  التعرض يقة طر  

. طريقـــــة وصـــــول المبيـــــد علـــــى أو داخـــــل الجســـــم(

لى أو من ع{ جلدي: ق األربعة للتعرض هيائالطر 

وتنفسـي  }على أو فـي العيـون{وعيني  }خالل الجلد

  )}من خالل البلع{وهضمي  }داخل الرئتين{

Rove beetles  قصـــــيرة الخنـــــافس الروَّاغـــــة أو خنـــــافس الـــــرمم

   األجنحة

  ) Staphylinidaeأنظر(

Rove beetles  الروَّاغةالخنافس 

Royal jelly غذاء ملكي 

Royal moths  الفراش الملكي  

 )   Citheroniinaeأنظر (

Royal pair زوج ملكي 

rpm  Round per minute  أو عــدد الــدورات فــي

  الدقيقة
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RRV (Ross River Virus) – 
Togaviridae   

   وس روس ريفرفير 

  )Ross River Virusأنظر (

Rudimentary ر نام، أثري، مضمحليغ  

  )مختزل الحجم أو ضعيف التكوين(

Rudimentary wings أجنحة أثرية 

Ruffling تجعد باهت  

حالة خاصة حيث يفصل فيها المجمـوع الخضـري (

المتجعد للنبات عن قطيرات المبيـد بواسـطتها هـواء 

ــــــرا ــــــد أن تلمــــــس كــــــل ممــــــا ال يســــــمح لقطي ت المبي

  )السطوح المراد معاملتها

Running legs  ركضأرجل  

Running water مياه جارية  

Runoff 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تساقط بالجريان 

مــــادة الــــرش الســــائلة التــــي تتســــاقط مــــن المجمــــوع (

ـــــــة أو مـــــــن األســـــــطح  ـــــــات المعامل الخضـــــــري للنبات

باإلضـــافة إلـــى ذلـــك فـــإن ميـــاه . المعاملـــة األخـــرى

ياه الري التـي تتـرك المنطقـة تجـري معهـا المطر وم

  )أيضًا على كميات قليلة من المبيدات

Russian wheat aphid – 
Diuraphis noxia (Mordvilko) – 
Aphididae 

 َمّن القمح الروسي

Rust flies  ذباب الصدأ  

 ) Psilidaeأنظر(
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Rustic borer – 
Xylotrechus colonus (F.) – 
Cerambycidae 

 الريفي، الحفار البسيطالحفار 

Rust-red flour beetle – 
Tribolium castaneum (Herbst.) – 
Tenebrionidae 

، الصــــدئية الحمــــراء" الــــدقيق"خنفســــاء الطحــــين 

 خنفساء الدقيق الصدئية

Rusty banded aphid – 
Dysaphis apiifolia (Theobald) – 
Aphididae 

 الَمّن المخطط الصدئي

Rusty grain beetle – 
Cryptolestes ferrugineus (Stephens) – 
Cucujidae 

خنفســــاء ااحبــــوب الصــــدئية، خنفســــاء الــــدقيق 

 المفلطحة 

Rusty millipede – 
Trigoniulus lumbricinus (Gerst) – 
Pachybolidae 

 دودة ألفية األرجل الصدئية

Rusty plum aphid – 
Hysteroneura setariae (Thomas) – 
Aphididae 

 الصدئي" البرقوق"َمّن الخوخ 

Rusty tussock moth – 
Orgyia antique (L.) –  
Lymantriidae 

 الخصل اتالفراشة الصدئية ذ

Rutelinae – 
Shining leaf chafers –  
Scarabaeidae   

   –تحت فصيلة روتيليني

  فصيلة – ةل الورق الالمعاجع

RVF (Rift Valley Fever) –  
Bunyaviridae 

   الوادي المتصدع حمى

  )Rift Valley Feverأنظر (
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S 
Sabethes chloropterus – 
Culicinae –  
Culicidae –  
Diptera  

  بعوضة سابيثيس

ناقــل غيــر فعــال لــداء الحمــى الصــفراء، وقــد يكــون (

 )له دور في بقاء الفيروس خالل موسم الجفاف

Sabulodes aegrotata (Guenée) – 
Omnivorous looper –  
Geometridae 

اس القــارت، الــدودة الحشــرة القارتــة القيَّاســة، القيَّــ

 القارتة

Sac-bearers  حامالت األكياس  

و Mimallonidae و  Lacosomidaeأنظــر(

Perophoridae  ( 

Saccharicoccus sacchari  
(Cockerell) – 
Pink sugarcane mealybug – 
Pseudococcidae 

 بق القصب الدقيقي القرنفلي

Sacciform كييسية 

Sacciform larvae ليرقاتل" الجنيني"الكيسي  النموذج  

الطـــــــور األول  ليرقـــــــات" نينـــــــيج"يســـــــي نمـــــــوذج ا(

جســـم اليرقـــة ، حيـــث أن لحشــرات غشـــائية األجنحـــة

دائمـــــًا ، و كيســـــي الشـــــكل غيـــــر مقســـــم إلـــــى حلقـــــات

 )داخلي التطفل

Saccule فص، كيس  

Saddleback caterpillar – 
Sibine stimulea (Clemens) – 
Limacodidae 
 

 السرج الظهريأبو دقيق ذات 



 

1062

Saddled leafhopper – 
Colladonus clitellarius (Say) – 
Cicadellidae 

  "ذو السرج"نطاط أوراق الَسْرِجيَّة 

Saddled prominent – 
Heterocampa guttivitta (Walker) – 
Notodontidae 

ــــناد  ، الفراشــــة البــــارزة "الســــرج"الفراشــــة ذات السِّ

 الشهيرة

Safety cab و كابينة األمان مركبة أ  

مغلقـــة ومركبـــة علـــى التراكتـــور أو الجـــرار لحمايـــة (

ويشـتمل هـذا الجـزء . العامل من التعـرض للمبيـدات

  )المغلق على جهاز تصفية الهواء

Sagebrush defoliator – 
Aroga websteri Clarke –  
Gelechiidae 

ـــــــة  ـــــــات الناعم ـــــــة أو "مســـــــقط أوراق نب الِمْرَيميَّ

 "الَعْصِفين

Sagittal suture درز تاجي  

Sagrinae (Synetinae) – 
Scarabaeidae   

    – )سينيتيني(تحت فصيلة الجعال  ساجريني 

  فصيلة

Saissetia coffeae (Walker) – 
Hemispherical scale – Coccidae 

 حشرة الجّوافة القشرية الرخوة

Saissetia miranda (Cockerell & 
Parroft) – 
Mexican black scale – Coccidae 

 حشرة القلف القشرية المكسيكية

Saissetia neglecta De Lotto – 
Caribbean black scale – Coccidae 

 الحشرة القشرية السوداء الكاريبية

Saissetia oleae (Olivier) – 
Black scale –  
Coccidae 

حشـــــرة الزيتـــــون القشـــــرية الســـــوداء، الحشـــــرة 

 القشرية السوداء

Salbia haemorrhoidalis Guenée – 
Lantana leaftier –  
Pyralidae 

   "الملتوية"الّلنتانة عاقدة أوراق 

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

 )عطر
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Saldidae  
(Acanthiidae) – Shore bugs – 
Amphibicorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   فصيلة سالديدي

   –لشواطىء بق ا – )أكانثييدي(

   –مجموعة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Salididae  ساليديديالبق  فصيلة   

  ) Saldidaeأنظر(

Salination ملوحة 

Saliva لعاب 

Salivaria – 
Trypanosoma  

  قسم المثقبيات اللعابية

أو المثقبيــة   Trypanosomaقسـم يتبـع الجـنس (

ـــة بواســـطة الحشـــرات، حيـــث إمـــا أن تجتـــاز  المنقول

بيــات اللعابيــة تطــورًا دوريــًا فــي الحشــرة قبــل أن المثق

تنقــــــل مــــــع اللعــــــاب، أو تنقــــــل ميكانيكيــــــًا، وتكــــــون 

معدالت تلـوث الناقـل بالمثقبيـات اللعابيـة منخفضـة 

  )Stercorariaأنظر  –في معظم األحيان 

Salivarian trypanosomes not 
transmitted by Glossina 

  لوسيناالمثقبيات اللعابية غير المنقولة بج

 Trypanosomaمثـــــل المثقبيــــــة اإلفانســــــية (

evansi  والمثقبيــة النشـــيطة الفينيــةT. vivax 

viennei – أنظر تعريف كال المثقبيتين(  

Salivarium فراغ لعابي  

تجويـــف يوجـــد بـــين قاعـــدة اللســـان والشـــفة الســـفلى (

تصب فيه القناة اللعابية، وقد يتحـول فـي الحشـرات 

  )ة أو جهاز غازلالراقية إلى مضخة لعابي
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Salivary duct قناة لعابية  

ضمن زائدة تحت البلعوم، حيث تفـتح قنـاة اللعـاب (

ـــة  ويقـــع  Salivariumفـــي تجويـــف يعـــرف بالملعب

 )بين اللسان وقاعدة الشفة السفلى

Salivary glands, labial glands غدد لعابية  

  )Labial glandsأنظر غدد الشفة السفلى (

Salivary pump ضخة لعابيةم 

Salivary reservoir مخزن لعابي  

مخــزن يصــحب فصــوص الغــدد اللعابيــة، كمــا فــي (

 )الصرصور األمريكي

Salpingidae 
(Including Pythidae, Boridae, 
Aegialitidae Eurystethidae) – 
Narrow-waisted bark beetles – 
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

   سالبينجيدي فصيلة

  ، بيثيدي، بوريدي، أجياليتيديتتضمن (

   –خنافس القلف ضيقة الخصر  –) إيويسثيدي

 رتبة  –فوق فصيلة 

Salssetia oleae (Bern.) – 
Black scale, olive scale –  Coccidae 

الزيتـــــون الحشـــــرة القشـــــرية الســـــوداء، نمشـــــة 

 سوداءال

Salt marsh مستنقع مالح 

Saltatorial legs أرجل قفز  

Saltmarsh caterpillar – 
Estigmene acrea (Drury) – Arctiidae 

 أبو دقيق السبخات المالحة

Saltmarsh mosquito – 
Aedes sollicitans (Walker) – 
Culicidae 

 بعوضة المستنقعات الملحية 

Saltotorial أو قافزة فزاق  
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Samia cynthia (Drury) – 
Cynthia moth – Saturniidae 

 راشة القمرفراشة سنثيا، ف

Sampling أخذ عينات  

Sampling technique الجمع أو أخذ العينات  ةتقني  

San Bruno elfin – 
Incisalia fotis bayensis (R.M.  
Brown) – Lycaenidae 

 فاتنة القدِّيس برونو

San Jose scale – 
Quadraspidiotus perniciosus 
(Comstock) –  
Diaspididae (Diaspidae) 

 وزيه القشرية الرخوةجشرة سان ح

Sand base caddisflies  كاديس القاع الرملي شعرية األجنحة  

 )   Molannidaeأنظر (

Sand blood-sucking fly – 
Phlebotomus (Flebotomus) sp. – 
Psychodidae 

   ذبابة الرمل ماصة الدماء
 

Sand cockroaches 
 

  صراصير الرمل 

 )  Polyphagidaeأنظر(

Sand crickets  الحقلية صراصير الرمل   

  )Gryllacrididaeأنظر (

Sand fly –  
Phlebotomus papatasi Scop. – 
Phlebotomatidae 
 
 
 
 
 
 
 

  ذبابة الرمل

ناقـــــــــــــــــــــــل لعـــــــــــــــــــــــدة أمـــــــــــــــــــــــراض أهمهـــــــــــــــــــــــا داء (

وداء البرتــونيالت   Leishmaniasisالليشــمانيات

Bartonellosis وأيضــــًا حمــــى ذبــــاب الرمــــل أو ،

اســي، ويســاهم فــي نقــل داء التهــاب الفــم حمــى بابات

  )الحويصلي وداء فيروسي يصيب الماسية والخيل
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Sand termite – 
Psammotermes hypostoma – 
Rhinotermitidae  

  نمل الرمال األبيض 

Sand wasps  دبابيرالرمل  

 )   Bembiciniأنظر (

Sand wireworm – 
Horistonotus uhlerii Horn – 
Elateridae 

 رقع لوز الرمل ف

Sandfly (Phlebotomus) Fever – 
Bunyaviridae 

   حمى ذبابة الرمل فليوتومس

تســــــــــــــبب ثمانيــــــــــــــة فيروســــــــــــــات، تابعــــــــــــــة إلــــــــــــــى (

Phlebotominae حمــــى قصــــيرة األمــــد ، حــــادة ،

غيــــــــــر قاتلــــــــــة، والنــــــــــاقالت هــــــــــي ذبابــــــــــة الرمــــــــــل 

Phlebotomus papatasi  وP. 

perniciosus   وP. perfiliewi وينتقــــــل ،

  )سة من هذه الفيروسات عبر المبيضخم

Sand-loving wasps رالمحبة للرماليالدباب   

  )    Larriniأنظر (

Sannina uroceriformis Walker – 
Persimmon borer –  
Sesiidae 

   حفار البرسيمون

 )شجر ذو ثمر أصفر: البرسيمون(

Saperda calcarata Say – 
Poplar borer –  
Cerambycidae 

 الحور حفار

Saperda candida bipunctata  
Hopping – 
Saskatoon borer –  
Cerambycidae 

 حفار ساكساتون

Saperda candida F. – 
Roundheaded appletree borer – 
Cerambycidae 

 حفار شجر التفاح مستدير الرأس
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Saperda tridentata Olivier – 
Elm borer –  
Cerambycidae 

 "شجر البق"ار حفار شجر الدرد

Saperda vestita Say – 
Linden borer – Cerambycidae 

 حفار الزيزفون ذو القرون الطويلة

Saplangia gemina – 
Pteromalidae 
 

حشرة غشائية األجنحة متطفلة على عذارى ذباب 

 Ceratitis capitata◌ِ  الفاكهة

Saponification عملية تصبن 

Sapromyzid flies غير ذو األجنحة المزركشةباب الصالذ   

 )Sapromyzidaeأنظر (

Sapromyzidae  
(Lauxaniidae) –  
Sapromyzid flies – 
Lauxanioidea –  
Diptera 

   سابرومايزيدي فصيلة

ــــــذ –) لوكســــــانييدي( باب الصــــــغير ذو األجنحــــــة ال

   –المزركشة 

 رتبة  – فوق فصيلة

Saprophagous رّمي التغذيةمترمم ،  

ألنسـجة النباتيـة والحيوانيـة الميتـة أو اغذى علـى يت(

  )     المتحللة

Saprophagous insects حشرات رمية  

حشـــــرات تتغـــــذى علـــــى مـــــواد متحللـــــة حيوانيـــــة أم (

 )نباتية

Saprophitic, saprophytic رمي  

  )    لمتحللةاغذى على المواد العضوية يت(

Saprophytes  كائنات رمّية  

وية الميتـــــة أو كـــــائن يعـــــيش علـــــى المـــــواد العضـــــ(

  )المتعفنة
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Sapwood timberworm – 
Hylecoetus lugubris Say – 
Lymexylidae 

  دودة خشب الّنْسغ

الخشــب الغـــض الــذي بـــين لحــاء الشـــجرة وخشـــبها (

 )الباطني الصلب

Sapygid wasps  دبابيرالسابيجيد  

 )Sapygidaeأنظر (

Sapygidae  
(rare family) – Sapygid wasps – 
Scolioidea  –  
Hymenoptera 

   فصيلة سابيجيدي

   –السابيجيد دبابير  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Saratoga spittlebug – 
Aphrophora saratogensis (Fitch) – 
Cercopidae 

 بقة ساراتوغا ذو البصاق

Sarcolemma غشاء أو جدار عضلي، غشاء الليفة العضلية 

Sarcomere  ء عضليقطعة عضلية، جز  

من األجسام القاتمة الموزعة فـي صـفوف منتظمـة (

 ) داخل الليفة العضلية

Sarcophaga carnaria; S. sinuata  
Meig. – 
Sarcophagidae 

   ذباب اللحم

 )عديدةأنواع (

Sarcophaga haemorrhoidalis  
(Fallen) – 
Sarcophaga flesh fly –  
Sarcophagidae  

 ذبابة اللحم ساركوفاجا

Sarcophagidae  
(Stephanoso-matidae; Metopiidae in 
part) – Flesh flies, grey flesh flies – 
Oestroidea –  
Diptera 

   ساركوفاجيدي فصيلة

   –) ستيفانوزوماتيدي، جزء من ميتوبييدي(

  –ذباب اللحم 

  رتبة  – فوق فصيلة

Sarcoplasm سيتوبالزم الليفة العضلية 
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Sarcoplasmic reticulum غشاء الشبكة السيتوبالزمية 

Sarcostyle  كتلة األلياف العضلية 

Saskatoon borer – 
Saperda candida bipunctata  
Hopping – Cerambycidae 

 حفار ساكساتون

Satin moth – 
Leucoma salicis (L.) – Lymantriidae 

 فراشة السَّتان، فراشة النسيج الحريري الصقيل

Saturnia pyri (Schiff.) –  
Great peacock moth – Saturniidae 

 فراشة الليل، الكبيرةفراشة الطاووس 

Saturnidae – 
Giant silkworm and royal moths – 
Lepidoptera 

   -دودة الحرير الكبيرة والفراشات الملكيةفصيلة 

 رتبة 

Saturniidae 
(Attacidae; including  
Citheranidae) – 
Giant silkworm and royal moths – 
Bombycoidea – 
Lepidoptera 

   ساتورنييدي فصيلة

  –) أتاسيدي، وتتضمن ساثيرانيدي(

  فراشات دود الحرير الضخمة والفراشات 

 رتبة  – فوق فصيلة –الملكية 

Saturniinae – 
Giant silkworm moths – 
Saturniidae –  
Lepidoptera 

  –ساتورنييني  فصيلةتحت 

   –فصيلة  –دود الحرير الضخمة فراش 

 رتبة 

Satyr butterflies and wood nymphs  وحوريات الغابة" الوعول"حشرات الساتيرات   

 ) Satyridaeأنظر(

Satyridae –  
Satyr butterflies and wood nymphs– 
Papilionoidea –  
Lepidopter 
 

  –ساتيريدي  فصيلة

   – وحوريات الغابة" الوعول"الساتيرات 

  رتبة  – فوق فصيلة
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Saunders embiid – 
Oligotoma saundersii (Westwood) – 
Oligotomidae 

 غازلة النسيج ساندرز

Sawflies –  
Symphyta –  
Hymenoptera 

   – المنشاريةالدبابير 

 رتبة  - تحت رتبة

Sawflies and horntails ذات الذيل  القرني الدبابيرالمنشارية والدبابير   

 ) Symphytaأنظر (

Sawfly أو الصندل الغشائي منشاريالدبور ال 

Sawtoothed grain beetle – 
Oryzaephilus surinamensis (L.) – 
Cucujidae 

خنفســـاء ، خنفســـاء الحبـــوب المنشـــارية المســـننة

 سورينام

Say blister beetle – 
Lytta (Pomphopoea) sayi  
(LeConte) – Meloidae 

 لملهبةخنفساء ساي ا

Say stink bug – 
Chlorochroa sayi (Stål) –  
Pentatomidae 

 " الرائحة اتالكريهة أو ذ"بّقة سي النتنة 

Scadra rufidens Stål – 
Redmargined assassin bug – 
Reduviidae 

 الحواف الحمراء اتالبقة المفترسة ذ

Scale قشرةحرشفة ،  

Scale insects حشرات قشرية  

Scaly crickets – 
Mogoplistinae – Gryllidae –  
Orthoptera 

  –عديمة األجنحة الحرشفية  صراصير األشجار

  رتبة -فصيلة  –تحت فصيلة 

Scape األصل، القاعدة  

عقلة قاعدة قرن االستشعار في الحشـرات، وتكـون (

 )في معظم الحشرات أطول العقل
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Scape muscle عضلة األصل  

ة للهيكــل الــداخلي للــرأس تنشــأ مــن األذرع األماميــ(

tentorium  ــــــــداخلي لجــــــــدار أو مــــــــن الســــــــطح ال

 )الجمجمة وتنغمد في عقلة األصل

Scaphidiidae – 
Shining fungus beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

  –سكافيدييدي  فصيلة

   –فوق فصيلة  – خنافس الفطر البراقة

 رتبة 

Scaphoideus luteolus Van Duzee – 
Whitebanded elm leafhopper – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق الدردار ذو الخطوط البيضاء

Scaphytopius foricatus (Van  
Duzee) – 
Yellowfaced leafhopper – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الوجه األصفر

Scapteriscus abbreviatus Scudder – 
Shortwinged mole cricket – 
Gryllotalpidae 

 صور الحقل قصير األجنحةصر 

Scapteriscus acletus Rehn &  
Hebard – 
Southern mole cricket –  
Gryllotalpidae 

 صرصور الحقل الجنوبي

Scapteriscus didactylus (Latreille) – 
Changa – Gryllotalpidae 

 جا زاحف الصخرنحفار جا

Scapteriscus vicinus Scudder – 
Tawny mole cricket –  
Gryllotalpidae 

 صرصور الحقل األسمر المصَفرّ 

Scapula  
(pl. scapulae) 

  لوح الظهر الوسطي

ـــة الصـــدرية الوســـطى ( إحـــدى صـــليبتي ظهـــر العقل

على جانب الدروز المحاذية الجانبية، كمـا " الثانية"

  )في الحشرات غشائية األجنحة
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Scapus األصل 

Scarabaeidae  
(Including Acanthoceridae, 
Geotrupidae, and Trogidae) – 
Scarabs or scarab beetles – 
Scarabaeioidea –  
Coleoptera 

   سكارابيدي فصيلة

  تتضمن أكانثوسيريدي، جيوتروبيدي، (

  –) تروجيدي

 – فــــوق فصــــيلة –خنــــافس الســــكارابيد أو الجعــــال 

 رتبة 

Scarabaeiform كل يشبه يرقات خنافس الجعال المقوسةش  

Scarabaeiform larva يرقة جعالية الشكل  

يرقـــــة اســـــطوانية مقوســـــة بطيئـــــة الحركـــــة جســـــمها (

أســــطواني غلــــيظ ذو رأس واضــــح وأرجــــل صــــدرية 

  )وليس لها أرجل بطنية

Scarabaeinae  
(Coprinae) – 
Dung beetles – Scarabaeidae   

  تحت فصيلة سكارابيني 

  فصيلة -جعال الروث  –) كوبريني(

Scarabaeoidea – 
Polyphaga –  
Coleoptera 

  –فوق فصيلة خنافس سكارابيويديا أو الجعال 

 رتبة  –تحت رتبة 

Scarabs or scarab beetles  خنافس السكارابيد أو الجعال  

 ) Scarabaeidaeأنظر(

Scarlet oak sawfly – 
Caliroa quercuscoccineae (Dyar) – 
Tenthredinidae 

 قرمزيدبور السنديان المنشاري ال

Scatophagous حشرات تتغذى على الروث والبراز 

Scatopsidae – 
Minute black scavenger flies – 
Mycetophiloidea –  
Diptera 

  –سكاتوبسيدي  فصيلة

   –ذباب الرمة الصغيرة ذو اللون األسود 

 رتبة  – فوق فصيلة
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Scattering تبعثر  

تبعثـــــر األشـــــعة الضـــــوئية الســـــاقطة علـــــى الجســـــم (

وخاصـــة الســـطوح غيـــر المســـتوية، وبـــذلك تـــنعكس 

  )األشعة في كل االتجاهات

Scavenger كانس  

مـــــادة النباتيـــــة أو الحيوانيـــــة الغنيـــــة الكـــــائن يلـــــتهم (

بالميكروبـــات، ويعمـــل كمحلـــل يســـاعد علـــى تفتيـــت 

  )األنسجة ويعيد المادة الغذائية إلى التربة

Scelionidae – 
Scelionids –  
Proctotrupodea – 
Hymenoptera 

  –ة سيليونيدي فصيل

   –حشرات السيليونيد غشائية األجنحةالطفيلية 

 رتبة  – فوق فصيلة

Scelionids 
 

  حشرات السيليونيد غشائية األجنحة الطفيلية 

 )Scelionidaeأنظر (

Sceliphronini – 
Specinae –  
Sphecidae  

  –قبيلة دبابيرسيليفرونيني 

  فصيلة - فصيلةتحت 

Scenopinidae  
(Omphralidae; rare family) – 
Window flies –  
Asiloidea –  
Diptera 

   سينوبينيدي فصيلة

   –) أومفراليدي، فصيلة نادرة(

    – فوق فصيلة –ذباب النوافذ 

 رتبة 

Scenoplinus fenestralis (L.) – 
Window fly –  
Scenopinidae 

   ذبابة النوافذ

 )دسجاتتغذى على يرقات خنافس ال(

Scent gland غدة رائحة  

  )غدة تفرز مواد ذات رائحة(
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Schaus swallowtail  – 
Papilio aristodemus ponceanus 
Schaus – Papilionidae 

 أبو الدقيق شوس مذنب األجنحة 

Schistocerca americana (Drury) – 
American Grasshopper, short-horned 
grasshopper – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

النطاط الكبير المبـرقش ، األمريكي" الجراد"النطاط 

 ذو القرون القصيرة

Schistocerca gregaria (Forsk.) –  
Desert locust – Acrididae 

 الجراد الصحراوي

Schistocerca nitens nitens  
(Thunberg) – 
Vagrant grasshopper –  
Acrididae 

 "الطوَّاف"َجوَّال ال" الجراد"النطاط 

Schistocerus bimaculatus Oliv. – 
Grape shoot borer –  
Bostrichidae 

 حفار أفرع الكرمة

Schizaphis graminum (Rondani) – 
Greenbug – Aphididae 

 مّن الحبوب، مّن القمح

Schizogony cycle  دورة تكاثر انفالقي  

تتغــذى يحــدث فــي البالزموديــوم فــي الــدم، فعنــدما (

بعوضــــة أنــــوفيليس ملوثــــة فإنهــــا تحقــــن الحيوانــــات 

مــــع لعابهــــا وتختفــــي هــــذه  sporozoitesالبوغيــــة 

دقيقـة، وتغــزو  30البوغيـات مـن الـدم الـدائر خـالل 

خاليا البارنشيما في الكبـد حيـث تحـدث دورة تكـاثر 

  )انفالقي

Schizomida – 
Micro-whip scorpions – 
Arachnida 

  –شيزوميدا تحت طائفة 

 طائفة  –الصغيرة  العقارب الضارية

Schizopetalidae – 
Crested millipedes –  
Callipodida 

  –فصيلة شيزوبيتاليدي 

 رتبة - القمية ذوات األلف رجل
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Schizophora  
(Including Pupipara) –  
Muscoid flies – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

   قسم شكيزوفورا

   –) تتضمن بيوبيبارا(

   –ب ذات الدرز الجبهي الذبا

 رتبة  –تحت رتبة 

Schizopteridae  
(Cryptostemmatidae in part) – 
Jumping ground bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   فصيلة شكيزوبتيريدي

   –) جزء من كريبتوستيماتيدي(

   –مجموعة  –البق األرضي القافز 

  رتبة  –تحت رتبة 

Schizura concinna (J.E. Smith) – 
Redhumped caterpillar –  
Notodontidae 

اليسروع ذو السنام ، أبو دقيق ذو الَحَدَبة الحمراء

 األحمر

Schizura unicornis (J.E. Smith) – 
Unicorn caterpillar –  
Notodontidae 

 أبو دقيق وحيد القرن

Schneidereria pistaccicola (Danil.) 
(Recurvaria) –  
Pistachio fruitworm –  
Gelechiidae 

دودة ثمــــار الفســــتق الحلبــــي أو فراشــــة الفســــتق 

 الحلبي

Schoenobius incertellas Walk. – 
Paddy borer –  
Pyralididae 

 حفار ساق األرز

Schreckensteinia festaliella  
(Hobner) – 
Blackberry skeletonizer –  
Heliodinidae 

 راق التوت األسوددودة هيكلية أو 

Sciaridae  
(Lycoridae; Fungivoridae in part) – 
Darkwinged fungus gnats – 
Mycetophiloidea –  
Diptera 

   سياريدي فصيلة

  –) ليكوريدي، جزء من فانجيفوريدي(

 –هــاموش الفطــر قــاتم األجنحــة أوهــاموش الجــذور 

 رتبة  – فوق فصيلة
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Scientific name  أو الالتينياالسم العلمي  

أو "اســــم التينــــي معتــــرف بــــه دوليــــًا لتعريــــف نــــوع (

من الكائنات، ويبـدأ االسـم باسـم الجـنس " تحت نوع

  )ثم إسم النوع، وتكتب األسماء باألحرف المائلة

Sciomyzidae 
(Tetanoceridae, Tetanoceratidae) – 
Marsh flies –  
Sciomyzoidea – 
Diptera 

  سيومايزيدي  فصيلة

   –) سيريدي، تيتانوسيراتيديتيتانو (

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب المستنقعات 

Sciomyzoidea – 
Acalyptratae –  
Schizophora – 
Cyclorrhapha –  
Diptera 

 – ذباب سايومايزويدياال فصيلةفوق 

   –قسم  –قطاع 

 رتبة  –تحت رتبة 

Sciopithes obscurus Horn – 
Obscure root weevil –  
Curculionidae 

 سوسة الجذور القاتمة

Scirpophaga nivella F. – 
White tip borer –  
Pyralididae 

 حفار القمة األبيض على قصب السكر

Scirpophagus innotata Walk. – 
White borer –  
Pyralididae 

 الحفار األبيض

Scirtothrips citri (Moulton) – 
Citrus thrips –  
Thripidae 

 "الموالح"يات ربس الحمضت

Scirtothrips signipennis Bagn.; 
Chaetanaphothrips orchidii F. J.;   
Frankliniella insularis Frankle; 
Hercothrips picintus Bagn.; H. 
femoralis O. M. Reuter – 
Banana thrips –  
Thripidae 

  تربس الموز

 )َمّن األنواع العديدة التي تصيب الموز(
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Sclerite صفيحة، صليبة، قطعة متقرنة  

مساحة كبيرة أو صغيرة متصلبة من جدار الجسـم (

  )محاطة بدروز أو منطقة غشائية متصلبة

Sclerogibbidae  
(rare family) –  
Sclerogibbids – 
Bethyloidea –  
Hymenoptera 

   ة سليروجيبيديفصيل

   –) فصيلة نادرة(

   –سليروجيبيد غشائية األجنحة الطفيلية 

 رتبة  – فوق فصيلة

Sclerogibbids  سليروجيبيد غشائية األجنحة الطفيلية  

 ) Sclerogibbidaeأنظر(

Scleroracus vaccinii (Van Duzee) – 
Blunt-nosed cranberry leafhopper – 
Cicadellidae 

 ذو المنقار الفظ" اآلس البري"نطاط التوت البري 

Sclerotin بوغ قاسيسكيليروتين، بروتين مد  

، وتكـّون اللـون ذوب في المـاءتال بروتينات قاسية (

 )األسود أو البني للكائن

Sclerotization عملية التصلب  

مــــواد معينــــة فــــي  تصــــلب جــــدار الجســــم بترســــيب(

  )الجليد الخارجي

Sclerotized  متصلب  

Sclerotized band زام أو رباط متصلبح  

وتتصـل ، cuticular bowحافة القوس الكيتيني (

  )إتصاًال وثيقاً  rodأو قضيب  leverبه رافعة 

Sclerotized pad  سادة متصلبةو  
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Scobicia borer – 
Scobicia declivis (LeConte) – 
Bostrichidae 

 حفار السكوبيسيا

Scobicia chevrieri Villa –  
Fig and pistachio toothed wood borer, 
Lesser fig branch borer – 
Bostrychidae 

، المســـننة ثاقبـــة خشـــب التـــين والفســـتق الحلبـــي

 ثاقبة أفرع التين الصغرى

Scobicia declivis (LeConte) – 
Scobicia borer –  
Bostrichidae 

 حفار السكوبيسيا

Scoliid wasps السكولييد  دبابير  

 )Scoliidaeأنظر (

Scoliidae – 
Scoliid wasps – Scolioidea  – 
Hymenoptera 

  –لة سكولييدي فصي

 رتبة  –فوق فصيلة  –دبابيرالسكولييد 

Scolioid wasps السكوليويد  دبابير  

 )  Scolioideaأنظر(

Scolioidea  – 
Scolioid wasps – 
Apocrita – Hymenoptera 

  –فوق فصيلة سكوليويديا 

 رتبة  –تحت رتبة  –السكوليويد دبابير 

Scolopale ضيب حسيق  

ل تغلــــف النهايــــة الطرفيــــة كبســــولة عصــــوية الشــــك(

  )للخلية الحسية في بعض أعضاء الحس

Scolopale cell ية الوتر السمعيلخ  

Scolopendridae –   
Scolopendromorpha  

  فصيلة سكولوبندريدي ذوات المائة رجل 

 رتبة – االستوائية

Scolopendromorpha – 
Tropical centipedes –  
Chilopoda 

  –فا رتبة سكولوبيندرومور 

 طائفة -ذوات المائة رجل  االستوائية 
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Scolophores or scolopidia وحدات حسية  

وحدات تؤلف الحزم التي تكّون األعضـاء الحسـية (

المرنـــة أو الداخليـــة، وتتركـــب الوحـــدة الحســـية مـــن 

خليــــة عصــــبية ذات قطبــــين تــــتغلظ نهايتهــــا مكونــــة 

 )apical bodyأو  end knobالكعبرة 

Scolopophorous organ العضو الحسي المرن 

Scolothrips sexmaculatus  
(Pergande) – 
Six-spotted thrips –  
Thripidae 

  تربس ذو النقاط الستة

  

Scolupa coenosaria luridata  
(Zell.) – 
Larger tomato looper –  
Geometridae 

  القياسية الكبيرة" الطماطم"دودة البندورة 

Scolupa ochroleucaria (H.S.) – 
Lesser tomato looper –  
Geometridae 

  القياسة الصغيرة" الطماطم"دودة البندورة 

Scolytidae  
(Including: Ipidae) –  
Bark beetles or engravers and 
ambrosia beetles –  
Curculionoidea – 
Coleoptera 

   سكوليتيديفصيلة 

فس الخنــــا خنــــافس القلــــف أو – )تتضــــمن أيبيــــدي(

   –النحاتة و خنافس فطر األمبروزيا 

  تبةر  – فوق فصيلة

Scolytoid larva يرقة لحمية  

 )يرقة لحمية تسبه خنافس األخشاب(

Scolytus (Ecoptogaster)  
aegyptiacus Pic. – 
Egyptian plum bark weevil – 
Scolytidae 

  المصرية" البرقوق"سوسة قلف أشجار الخوخ 
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Scolytus amygadali (Guer) 
(Rugutoscolytus) –  
Stone fruit bark beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف اللوزيات

Scolytus mali (Bechstein) – 
Larger shothole borer – 
Scolytidae 

ثاقبــة قلــف األشــجار الكبــرى، المنشــيرية الكبــرى، 

 خنفساء القلف الكبرى

Scolytus multistriatus (Marsham) – 
Smaller european elm bark beetle – 
Scolytidae 

ـــــدردار  ـــــف شـــــجر ال ـــــق"خنفســـــاء قل " شـــــجر الب

 األوروبية الصغيرة

Scolytus muticus Say – 
Hackberry engraver –  
Scolytidae 
 

   خنفساء قلف الَمْيس

شــجرة أو جنبــة مــن جــنس الَمــْيس تحمــل : الَمــْيس(

  )ثمارًا عنبية حلوة

Scolytus quadrispinosus Say – 
Hickory bark beetle –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف شجر الجوزية 

Scolytus rugulosus (Muller) – 
Shothole borer –  
Scolytidae 

" البرقـوق"ثاقبة قلف األشجار، ثاقبة قلـف الخـوخ 

 األوروبية

Scolytus unispinosus LeConte – 
Douglas-fir engraver –  
Scolytidae 

   تنوب دوغالس حفار شجر

  )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Scolytus ventralis LeConte – 
Fir engraver –  
Scolytidae 

   حفار شجر التنوب دوغالس

Scopa  فرشاة جمع حبوب اللقاح  

قــاح موجــود علــى األرجــل لجهــاز جــامع لحبــوب ال(

الخلفيـــة أو علـــى الســـطح الســـفلي للـــبطن، كمـــا فـــي 

  )ة  األشواك الصلبةالنحل، ويتركب من فرشا
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Scopula  
(pl. Scopulae) 

  خصيلة

  )خصلة صغيرة كثيفة الشعر(

Scorper محك  

Scorpiones, scorpionida – 
Scorpions – 
Arachnida 

  –العقارب تحت طائفة 

 طائفة  –العقارب 

Scorpionida – 
Arachnida 

  –سكوربيونيدا العقارب تحت طائفة 

 طائفة  –العقارب 

Scorpions – 
Centruroides gertschi Stahnke, 
Centruroides sculpluratus Ewing, 
Centruroides sculpluratus Ewing, C. 
gertschi Stahnke –  
Chelonethida  

 العقاربتحت طائفة  -)عدة أنواع(العقارب 

Scotia ipsilon (Hubner) (Agrotis 
ypsilon Rplt.) –  
Black cutworm, Greesy cutworm – 
Noctuidae 

 السوداء“ القاطعة”الدودة القارضة 

Scotia segetum (Denis & Schiff.) –  
Winter cutworm –  
Noctuidae 

 الشتوية “القاطعة”الدودة القارضة 

Scotinophora coaractata F. – 
Confused black rice bug – 
Pentatomidae 

 بقة األرز السوداء الالسعة المتشابهة

Scotinophora lurdi Burm. – 
Black rice bug –  
Pentatomidae 

 بقة األرز السوداء الالسعة

Scotorythra paludicola (Butler) – 
Koa moth –  
Geometridae 

 فراشة كووا 
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Scramble competition  تنافس استغالل  

متسـاوية  ألفراد العشـيرة داخـل النـوع الواحـد فرصـة(

  )مورد المحدودللحصول على حصة من ال

Screw blowfly – 
Cochliomyia hominivorax (Coquerel) 
(= Callitroga americana) – 
Chrysomyinae –  
Calliphoridae 

  الذبابة الحلزونية

، obligatory myiasisعامـــل تدويـــد إجبـــاري (

تهــاجم اإلنســان، ويمكــن أن تــؤدي اإلصــابات غيــر 

  )المعالجة إلى الوفاة

Screwworm – 
Cochliomyia hominivorax  
(Coquerel) – 
Calliphoridae 

الثَّاقبــة، الحــافرة، أو ، الــدودة الحلزونيــة أو الــدارة

 الُمَظفَّرة

Scrobipalpa ocellatella (Boyd) 
(Gnorimoschema, Lita,  
Phthorimaea) –  
Beet moth –  
Gelechiidae 

  )البنجر( فراشة الشوندر السكري

  

Scrotum صفن 

Scrub typhus  مجموعة التيفوس الحكي  

  ) Rickettsiaمجموعة داخل الجنس (

Scudderia furcata Brunner von 
Wattenwyl – 
Forktailed bush katydid – 
Tettigoniidae 

 كاتيد متشعب الذيل

Sculptured pine borer – 
Chalcophora angulicollis  
(LeConte) – Buprestidae 

 "الشبيه بالتمثال"ر الَنحَّات حنفساء الصنوب

Scurfy scale – 
Chionaspis furfura (Fitch) – 
Diaspididae 

 "الِهْبِريَّة"الحشرة القشرية 
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Scutelleridae  
(Pentatomidae in part) – 
Shield-backed bugs –  
Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   فصيلة سكيوتيليريدي

   –) يجزء من بينتاتوميد(

  –مجموعة  –البق مدّرع الظهر 

  رتبة  –تحت رتبة 

Scutellum  دريع، صليبة خلفية، امتداد خلفي للصدر  

ي أو صــــــليبة مــــــن الظهــــــر الصــــــدري، لفــــــجــــــزء خ(

ويظهـــر دريـــع الصـــدر الوســـطي فـــي شـــكل صـــليبة 

ـــــي  ـــــف ظهـــــر الصـــــدر األمـــــامي، كمـــــا ف ـــــة خل مثلث

ـــــــة األجنحـــــــة  الحشـــــــرات نصـــــــفية األجنحـــــــة وغمدي

  )ألجنحةومتشابهة ا

Scutigera coleoptrata (Linnaeus) – 
House centipede –  
Scutigeridae 

 رجل المنزلية المائةذوات 

Scutigerella immaculate  
(Newport) – 
Garden symphylan –  
Scutigeridae 

 سيمفيال الحدائق

Scutigerellidae – 
Symphyla  

  –فصيلة سكوتيجيريلليدي 

 طائفة

Scutigeridae –  
House centipedes –  
Scutigeromorpha 

  –فصيلة سكيوتيجيريدي 

 رتبة –ذوات المائة رجل المنزلية 

Scutigeromorpha – 
House centipedes –  
Chilopoda 

  –رتبة سكيوتيجيرومورفا 

 طائفة  –ذوات المائة رجل المنزلية 

Scutum درع، درقة، صليبة وسطية  

الصــدري أمــام الــدريع الجــزء الوســطي مــن الظهــر (

مباشـــرة، أو صـــليبة وســـطية مـــن الصـــليبة الظهريـــة 

Notum( 
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Scydmaenidae 
(rare family) –  
Antlike stone beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

   سيدمانيدي فصيلة

   –) فصيلة نادرة(

   – خنافس األحجار شبيهة النمل

 رتبة  –فوق فصيلة 

Scymnodes lividigaster (Mulsant) – 
Yellowshouldered lady beetle – 
Coccinellidae 

 أبوالعيد ذو األكتاف الصفراء

Scythridid moths  فراشات السيثريد  

 ) Scythrididaeأنظر(

Scythrididae  
(Scythridae) – Scythridid moths – 
Gelechioidea –  
Lepidoptera 

   سيثريديدي فصيلة

   –سيثريد فراشات ال –) سيثريدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Sdubea poecila Dall.;  
S. pugnax F. – 
Rice black bug – Pentatomidae 

 البقة السوداء على األرز

Sea anemones – 
Cnidaria   

   – شقائق البحر

 شعبة 

Sea cucumber – 
Echinodermata     

  –خيار البحر 

 شعبة 

Sea urchins – 
Echinodermata     

  –نافذ البحر ق

 شعبة 

Seabeach flies  ذباب شاطىء البحر  

 )   Helcomyzidaeأنظر (

Seaside and ring-legged earwigs 
 

   إبر العجوز البحرية وذوات األرجل المدورة

 )    Carcinophoridaeأنظر(
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Seaside earwig – 
Anisolabis maritus (Gene) – 
Labiduridae 

 "المجاورة للبحر"حر إبرة العجوز شاطىء الب

Seasonal abundance فيض موسمي   

يعبـــر عنـــه بتقـــدير عـــدد األفـــراد فـــي المســـاحة أي (

، ويشـــــير الفـــــيض إلـــــى densityالكثافـــــة العدديـــــة 

تغيــر األعــداد بــدون اإلشــارة إلــى الكثافــة فــي البيئــة 

 ) المدروسة

Seasonal migration هجرة موسمية   

ا إلـــى أمـــاكن تحـــرك الحشـــرات مـــن أمـــاكن تكاثرهـــ(

ــــدأ فتــــرة الســــكون، وهــــذه التحركــــات  أخــــرى لكــــي تب

ـــــــوة  ـــــــى ق محـــــــددة االتجـــــــاه والمســـــــافة، وتعتمـــــــد عل

عضــالت األجنحــة فــي بعــض األخــوال علــى تــأثير 

  )التغيرات البيئية

Seasonal polymorphism ير مظهر الجسم في مواسم مختلفةتغ  

  )وبعض متجانسة األجنحة األخرى كما في المن(

Seasonal polyphenism تعدد الشكل الموسمي   

يحــــــدث هــــــذا التعــــــدد نتيجــــــة اســــــتجابة الحشــــــرات (

  )للتغيرات الموسمية البيئية المؤقتة والمنتظمة

Seasonal variation تباين موسمي  

تغيـر شــكل الحشــرة مــن موســم إلــى آخــر، وخاصــة (

  )في الحشرات متعددة األجيال

Seaweed flies البحر " طحالب" ذباب حشائش  

 )Coelopidaeو   Phycodromidaeأنظر(

Sebaceous gland الغدة الزيتية أو الدهنية  

  )غدة تفرز مواد زيتية أو دهنية(
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Seblbergella singularis Hag. – 
Coco bug –  
Miridae 

 بق الكاكاو

Second axillary sclerite  ثانية إبطيةصفيحة  

وء صــليبة محوريــة لقاعــدة الجنــاح ترتكــز علــى النتــ(

البلـــــــوري الجنـــــــاحي وتتصـــــــل مـــــــع قاعـــــــدة العـــــــرق 

  )الكعبري

Second cubitus زندي خلفي  

Secondary appendages الزوائد الثانوية  

زوائـــد علـــى يرقـــات الحشـــرات ذات التحـــول التـــام، (

 )وقد تأخذ شكل خياشيم تنفسية في اليرقات المائية

Secondary consumer  مستهلك ثانوي  

ـــ( ـــذائي آكـــل لحـــوم أولـــي ويق ع عنـــد المســـتوى االغت

  )الثاني

Secondary flies ذبـــاب لـــيس فـــي مقـــدوره بـــدأ التدويـــد ( ذبـــاب ثـــانوي

myiasis لكنــه يشــترك فيــه بيســر بمجــرد إصــابة ،

 )Chrysoma rufifaciasالحيوان، مثل 

Secondary iris cells الخاليا القزحية الثانوية  

 مجموعــة مــن الخاليــا ذات الصــبغة الداكنــة تحــيط(

 ) بالشبكية والخاليا القزحية األولية

Secondary metabolic products نواتج األيض الثانوية  

مركبات كيميائية في النبات ال تدخل في عمليـات (

األيــــــض الرئيســــــية االزمــــــة لنمــــــو النبــــــات وٕامــــــداده 

 ) بالطاقة الالزمة الستمرار الحياة
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Secondary parasite الطفيــل األولـــي طفيـــل يتطفــل علــى ( طفيــل ثــانوي

primary parasite( 

Secondary parasitism تطفل ثانوي  

 secondaryوفيــــه يهــــاجم الطفيــــل الخــــارجي (

parasite  ًطفيًال أوليا(  

  

Secondary pest  آفة ثانوية  

الكــائن الحــي الــذي يصــبح آفــة فقــط بعــد الــتخلص (

من عدوه الطبيعـي أو المنـافس لـه أو الـتخلص مـن 

ذلـــك مـــن خـــالل اســـتخدام بعـــض اآلفـــة الرئيســـية و 

مكافحـــــة اآلفـــــات وتأثيرهـــــا غيـــــر المناســـــب  ائطـــــر 

  )عليها

Secondary pigment cells الخاليا الصبغية الثانوية 

Secondary production  اإلنتاج الثانوي  

حيــــث تتــــراكم الكتلــــة الحيويــــة النباتيــــة فــــي البيئــــة (

نتيجة عملية البناء الضوئي، فإما أن تتغذى عليهـا 

ويعبـــــر .  الكائنـــــات المحللـــــة, يوانـــــات النباتيـــــة االح

ــــةاإلنتــــاج الثــــانوي للطاقــــة عــــن كم ــــذي  ّي الطاقــــة ال

  )تنتجه األنواع التي تتغذى على النبات

Secondary reproductives  متناسالت ثانوية  

أفـــــراد المتناســـــالت المســـــاعدة التـــــي تملـــــك قواعـــــد (

  )لألجنحة

Secondary screwworm – 
Cochliomyia macellaria (F.) – 
Calliphoridae 

 لثانويةا" الحافرة" الثَّاقبة
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Secondary sexual characters  الصفات الجنسية الثانوية  

حيث يتم تمييز الجنسين عن طريق هذه الصـفات (

  )والمرتبطة بالتركيب أو اللون أو الحجم

Secondary succession  تعاقب ثانوي  

الحيــــة األخــــرى مجموعــــة إضــــافية مــــن الكائنــــات ( 

 Primaryأنظــر {التــي تــأتي بعــد المجتمــع الرائــد 

succession { فـــي منطقـــة معينـــة قـــد احتلـــت مـــن

  )قبل

Secretogogue  مواد كيميائية في غذاء الحشرات تحفز األنزيمات

 الهاضمة

Secretory change تحول أو تغير إفرازي 

Secretory region منطقة مفرزة  

Sectorial cross vein عرق عابر كعبري أو عرق مستعرض قاطع  

عــرق عــابر يوصــل بــين فــرعين مــن جــذع العــرق (

  )الكعبري

Seed beetles –  
Bruchidae –  
Coleoptera 

     -خنافس بذور البقول 

فصـيلة خنــافس بـذور البقــول رتبـة الحشــرات غمديــة 

 األجنحة

Seed borer  ثاقب البذور  

لبـــذور تقســم إلـــى مجموعـــة حشـــرات تتغـــذى علـــى ا(

الخضـــراء ومجموعـــة تتغـــذى علـــى البـــذور الجافـــة، 

ــــوم  ــــذور فإنهــــا تق ــــى الب ــــى تغــــذيتها عل باإلضــــافة إل

 )بتلويثها ببرازها وجلود إنسالخها
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Seed bugs – 
Nysius spp. –  
Lygaeidae 

 بق البذور 

Seed chalcids البذور  "دبابير" كالسيدات  

 )   Eurytomidaeأنظر (

Seed corn beetle – 
Stenolophus Lecontei (Chaudoir) – 
Carabidae 

 خنفساء بذور الذرة الصفراء

Seed corn maggot – 
Delia platura (Meigen) –  
Anthomyiidae 

 ذبابة بذور الذرة الصفراء

Segment عقلة، قطعة  

قســـم أو قطعـــة مـــن الجســـم أو أحـــد األطـــراف يقـــع (

  )بين مفصلين أو منطقتي إتصال

Segmental muscles العضالت الهيكلية أو العقلية 

Segmental vessels التفرعات الدموية الجانبية 

Segmentation عقيلت  

  )وجود الجسم على هيئة عقل أو حلقات(

Segmentation of the abdomen تعقيل البطن  

تواجــد عقــل بطنيــة متعــددة يختلــف عــددها حســب (

  )ونوع التحول أو التطور الرتبة

Selection نتخاب، إختيارا 

Selection against hybrids انتخاب ضد الهجن 

Selection changing gene frequencies انتخاب يغير تكرارات الجين 
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Selective اختياري 

Selective pesticide  مبيد متخصص أو اختياري  

مبيـــد ذو طريقـــة فعـــل ضـــد آفـــة مـــن نـــوع واحـــد أو (

  )ضد أعداد قليلة من األنواع

Selenothrips rubrocinctus (Giard) – 
Redbanded thrips, coco thrips – 
Thripidae 

، "ذو الخطــوط الحمــراء"التــربس المخطــط األحمــر 

 تربس الكاكاو

Self fertilization إخصاب ذاتي 

Self regulation تنظيم ذاتي 

Self-contained breathing apparatus 
(SCBA)  

   جهاز التنفس ذاتي الهواء

  )Supplied-air respiratorنظر إلى أ(

Semanotus ligneus (F.) – 
Cedartree borer – Cerambycidae 

 شجر األرز" ناخر"حفار 

Semanotus litigiosus (Casey) – 
Firtree borer –  
Cerambycidae 

   شجر التنوب" ناخر"حفار 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية(

Sematurid moths القيَّاسةاتوريد سيمديدان ال   

  )Sematuridaeأنظر (

Sematuridae 
(Manidiidae; rare family) – 
Sematurid moths – 
Geometroidea –  
Lepidoptera 

   فوق فصيلة سيماتوريدي

   –) مانيدييدي، فصيلة نادرة(

  ديدان الثياتيريد 

 تبة ر  –القيَّاسة 

Semiaquatic  نصف مائي، شبه مائي  

ــــي أمــــاك( ــــة، أو يمضــــي يعــــيش ف ــــة أو متبلل ن رطب

  )بعض الوقت في الماء
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Semiaquatic or shore-inhabiting 
bugs  

   بق الشواطىء أو بق نصف المائي

 )   Amphibicorizaeأنظر (

Semidicondylic فى أركيوجناثا وذبـاب مـايو، حيـث ة الفكوك العلوي

ـــون التمفصـــل أو االرتقـــاء الظهـــري الضـــعيف  يك

  النمو

Seminal duct قناة منوية 

Seminal vesicle حويصلة منوية  

حويصلة تشبه الكيس يخزن فيها الذكر الحيوانات (

  )المنوية مؤقتًا إلى أن يحين موعد إفرازه أو قذفه

Semiochemicals المثيرات الكيميائية  

ـــــــاعالت أو ( ـــــــي التف ـــــــدخل ف ـــــــة تت ـــــــات كيميائي مركب

ســـم العالقـــات الكيميائيـــة بـــين الكائنـــات الحيـــة، وتق

وهـي  pheromonesإلى فسـمين همـا الفيرمونـات 

مثيرات كيميائيـة تلعـب دورًا فـي اتصـال أفـراد النـوع 

 allelochemicalsالواحـــــد، والبـــــدائل الكيميائيــــــة 

والتــــــــي تلعــــــــب دورًا فــــــــي اتصــــــــال أفــــــــراد األنــــــــواع 

  )المختلفة

Semisocial 
 
 
 
 

  نصف إجتماعي

حيــث تكــون اإلنــاث فــي المســتعمرة خصــبة منتجــة (

  )نسل دون البعض اآلخرلل

Semisocial behavior  سلوك شبه اجتماعي  

ســــلوك فــــي الحشــــرات نصــــف االجتماعيــــة والتــــي (

تتميز بوجود أفراد متخصصة إلنتاج النسل وأخـرى 

  )متخصصة في العناية به
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Sense cone or sense peg مخروط حسي أو وتد حسي  

 )مخروط أو وتد صغير له وظيفة حسية(

Sense organ عضو حسي  

عضــو مســتقبل للمــؤثر، وأبســط أنواعهــا الشــعرات (

 )sensillaeالحسية 

Sensilla شعرة حسية 

Sensilla basiconica شعرة حسية مخروطية عميقة  

عضــو حســي جــزؤه الخــارجي لــه شــكل المخــروط (

 )أو الوتر الدقيق

Sensilla campaniformea شعرة ذات القبوة  

ؤه الجليـدي عضو حسي بـدون بـروز خـارجي، جـز (

الخــارجي لــه شــكل النــاقوس أو المخــروط المجــوف 

 )يستقبل البروز الطرفي للخلية الحسية

Sensilla coeloconica شعرة ذات القناة الداخلية، شعرة حسية غائرة  

شــعرة مخروطيــة التجويــف، وتعتبــر عضــو حســي (

 )يغور بروزه الداخلي في تجويف من جدار الجسم

Sensilla placoidea  ة صفحية حسية مثقبةشعر  

عضـــو حســـي يظهـــر خارجيـــًا علـــى شـــكل صـــفحة (

جليدية رقيقة وترتكـز علـى تجويـف فـي الجليـد، أمـا 

ــداخلي فتحتــوي علــى العديــد مــن الخاليــا  تركيبهــا ال

 )الحسية

Sensilla trichoidea شعرة حسية تمفصلية لمسية  

عضــو حســي جــزؤه الخــارجي لــه شــكل الشــعرة أو (

 )الحرشفة
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Sensillum  
(pl. Sensolla) 

  ة عند قمة البطن يصفيحة حس

  ) ي البراغيثف عضو حسي صغير(

Sensitivity حساسية، احساس بالمفرزات 

Sensory bristles حسية واكأش  

Sensory neuron, sensory nerve cells خاليا عصبية حسية أولية أو واردة  

خاليا ثنائية أو عديدة األقطـاب توجـد خـارج العقـد (

بية قريبـــة مـــن جـــدار الجســـم أو علـــى ســـطح العصـــ

ـــوم بحمـــل التيـــارات العصـــبية  القانـــة الهضـــمية، وتق

  )من أعضاء الحس إلى الجهاز العصبي المركزي

Sensory or afferent neurons   خاليا عصبية حسية أو واردة  

توجــــد خـــــارج العقـــــدة العصــــبية قريبـــــة مـــــن جـــــدار (

بحمل الجسم أو على سطح القناة الهضمية، وتقوم 

التيــارات العصــبية مــن أعضــاء الحــس إلــى الجهــاز 

 )العصبي المركزي

Sensory organ عضو الحس 

Sensory perception ادراك حسي 

Sensory setae  حسيةشويكات  

شـــعيرات بســـيطة مختلفـــة األشـــكال فـــي الحشـــرات (

 )واألكاروسات

Sepsidae – 
Black scavenger flies– 
Sciomyzoidea – Diptera 

  –سيبسيدي  صيلةف

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب الرمة األسود 

Septicaemic plague الطاعون التسممي اإلنتاني الدموي  
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Sequential sampling أخذ عينات متتابع  

أخذ عينات، حشرات أو نباتات مصابة، باستمرار (

 )حتى يتم إيجاد المستوى األدنى أو األقصى

Sequoia pitch moth – 
Synanthedon sequoiae (Hy. 
Edwards) – 
Sesiidae 

   "الجبارة"السَُّكْوية " فراشة"حفار 

شــــــــــجر كــــــــــاليفورني مــــــــــن الفصــــــــــيلة : الســــــــــكوية(

 ) الصنوبرية

 Serial key مفتاح تصنيفي متسلسل 

Sericata blow fly – 
Lucilia sericata (Meigen) – 
Calliphoridae 

 ذبابة سيريكاتا الزرقاء

Sericostoma crassicornis  
(Walker) –  
Sericostomatidae 

  –أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة 

  فصيلة

Sericostomatidae – 
Lake and stream caddisflies – 
Trichoptera 

  –براكيسينتريدي  فصيلة

 رتبة -كاديس البحيرات والجداول شعرية األجنحة 

Sericothrips variabilis (Beach) – 
Soybean thrips – Thripidae 

 تربس فول الصويا

Serology  علم األمصال  

يســــاعد هــــذا العلــــم فــــي معرفــــة طبيعــــة وتفــــاعالت (

ــــدات المضــــادة  وتكــــوين األجســــام  antigensالمول

في تمييز وتصنيف مراتـب  antibodiesالمضادة 

  )كثيرة

Serosa الغالف المصلي، السيروزا 

Serotype نمط مصلي 
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Serpentine leafminer – 
Liriomyza brassicae (Riley) – 
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق الصليبيات

Serpentine mines أنفاق متعرجة  

ى أوراق أو أفــرع لــأنفــاق تنشــأ عــن تغذيــة اليرقــة ع(

األجنحـــــة  يةالنباتـــــات، كمـــــا فـــــي الحشـــــرات حرشـــــف

  )وذات الجناحين

Serphidae 
(Proctotrupidae) –  
Serphids – 
Proctotrupoidea –  
Hymenoptera 

   فصيلة سيرفيدي

   –) بروكتوتروبيدي(

  –رفيد غشائية األجنحة الطفيلية يسحشرات ال

 رتبة  –فوق فصيلة 

Serphids 
 

   رفيد غشائية األجنحة الطفيليةيسحشرات ال

 )Serphidaeأنظر (

Serrate 
 
 
 
 

  منشاري الشكل

ذو حــــواف مســــننة مثــــل المنشــــار، كمــــا فــــي قــــرن (

  )المنشاريعار شاالست

Serritermitidae – 
Heterotermitoidea – 
Isoptera   

  –فصيلة النمل األبيض سيريترميتيدي 

  رتبة -فوق فصيلة 

Service container   عبوة الخدمة  

أي علبــــة مصــــممة الحتــــواء خلــــيط مــــن مبيــــدات (

ولكـن , مركزة أو مخففة وتشتمل على خـزان المـرش

  )ةال تشتمل على علبة المبيد األصلي

Sesame leafroller – 
Antigastra catalaunalis (Dup.) – 
Pyralidae 

 لفافة ورق السمسم
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Sesame stem borer – 
Melanogromyza sp. –  
Agromyzidae 

 حفار ساق السمسم

Sesamia cretica Led. – 
Pink borer of sugarcane, corn  
stalk borer –  
Noctuidae 

 حفار ساق الذرة، هريةدودة القصب الكبيرة الز 

Sesamia inferens Walk. – 
Violet stem borer –  
Noctuidae 

 حفار الساق البنفسجي

Sesia apiformis (Cierck) – 
Hornet moth –  
Sesiidae 

 رائقة األجنحةورّية فراشة الدبال

Sesia tibialis (Harris) – 
American hornet moth –  
Sesiidae 

 األمريكية رائقة األجنحةّية ور فراشة الدبال

Sesiidae – 
Clearwing moths – Sesioidea – 
Lepidoptera 

  –سيسييدي  فصيلة

 رتبة  –فوق فصيلة  –الفراشات رائقة األجنحة 

Sesioidea 
(Aegerioidea) – Ditrysia –  
Lepidoptera 

   فوق فصيلة حشرات سيسويديا

 تبة ر  –تحت رتبة  –) أجيريويديا(

Sessile جالس  

مربـــوط أو ملتصـــق، بـــدون ســـاق أو حامـــل، غيـــر (

  )قادر على الحركة وملتصق مباشرة

Seta  
(pl. Setae) 

  شوكة

زائـــــدة وحيـــــدة الخليـــــة مـــــن جـــــدر الجســـــم شـــــبيهة (

ـــة بالشـــعرة ، وتعتبـــر مـــن أهـــم التراكيـــب المورفولوجي

المســـــتخدمة لفصـــــل المراتـــــب التصـــــنيفية المختلفـــــة 

  )وخاصة في األكاروسات
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Seta monable socket لمسيةويكة ش 

Setaceous  شوكي  

  )مثل الشويكة، قرن استشعار شوكي(

Setal membrane وكةغشاء الش  

، تسـاعد فـي حركـة وكةقاعدة غشائية لتجويف الش(

  )وكةالش

Setate شوكي الشكل 

Setipalpia  
(Subulipalpia, Systellognatha) – 
Plecoptera  

  يبالبا ذباب األحجار سيت رتبةتحت 

  رتبة –) سابيوليبالبيا، سيستيللوجناثا(

Setulose  أشواكذو  

يحمــل شـــويكات قصـــيرة غيــر حـــادة الطـــرف، عـــل (

 ")S"شكل حرف 

Sevenspotted lady beetle – 
Coccinella septempunctata L. – 
Coccinellidae 

 السبع نقطذات " الدعسوقة" أبو العيدخنفساء 

Sewage محتويات المجاري 

Sex attractant جاذب جنسي 

Sex chromosome كروموزوم خاص بالجنس 

Sex determination تحديد الجنس  

Sex pheromones فيرومونات جنسية  

مواد تفرزهـا إنـاث العديـد مـن الحشـرات أو ذكورهـا (

  )جل التزاوجنفسه أل لجذب الجنس اآلخر من النوع
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Sex ratio نسبة جنسية  

ذكور فــي أفـراد الجيــل الواحــد، نسـبة اإلنــاث إلـى الــ(

: ثإنـــا[  1:1وتقتـــرب فـــي معظـــم الحشـــرات مـــن 

  )]ذكور

Sexual differentiation تمييز جنسي 

Sexual isolation and aggregation فصل وتجمع جنسي  

Sexual matruration  نضج جنسي أو شقي  

ــــذكور بعــــد إتمــــام تكــــوين ( ــــتم النضــــج الجنســــي لل ي

وعنــــــــد  spermatogenesis الحيوانـــــــات المنويــــــــة

اإلنــــــــــاث بعــــــــــد إتمــــــــــام مرحلــــــــــة تكــــــــــوين البــــــــــيض 
oogenesis،  

حيث تصبح األفراد فـي مرحلـة اسـتعداد فيزيولـوجي 

  ).إلتمام عمليات التزاوج والتلقيح ووضع البيض

Shadow edges   مظللةحواف  

تكــون فيهــا حــواف الحشــرة محتويــة علــى مربعــات (

مــن  أو خصــل مــن الشــعر ذو الحواشــي والتــي تقلــل

  )التباين بين الحواف المظللة المجاورة لألركان

Shaft louse, fowl louse – 
Menopon gallinae (L.) – 
Menoponidae 

 قمل أرجل الدجاجقمل رمحي، 

Shaking and beating هز وضرب   

مــــــن طرائــــــق التعــــــداد النســــــبي للحشــــــرات، حيــــــث (

ـــــي  ـــــزرع ف ـــــي ت ـــــة المحاصـــــيل الت ـــــي حال تســـــتخدم ف

ش قطعــــــة مــــــن القمــــــاش علــــــى خطــــــوط، ويــــــتم فــــــر 

  األرض حول ساق النبات ثم يثنى النبات فوق 
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قطعــة القمــاش ويهــز ويضــرب بقطعــة مــن الخشــب  

  )فتسقط الحشرات على القماش ويتم جمعها وعّدها

Shallot aphid – 
Myzus ascalonicus Doncaster – 
Aphididae 

 "الرصيف"َمّن شالوت 

Sheep biting louse – 
Bovicola ovis (Schrank) – 
Trichodectidae 

 األغنام القارض ةقمل

Sheep bot fly – 
Oestrus bovis (L.) – Oestridae  

 األغنام" نغف"ذباب 

Sheep ked – 
Melophagus ovinus (L.) – 
Hippoboscidae 

، قملـة نغف جلد األغنـامبرغش أو طبوع األغنام، 

 الضأن

Sheeth-bulb بصلة الغمد  

Shelder  ْقطُمس 

Shelf life   حياة أو ثبات صفات المبيد على رف المخزن  

الحــد الزمنــي األعلــى الــذي يبقــى فيهــا المبيــد فــي (

  )المخزن قبل أن يفقد بعض من فعاليته وتأثيره

Shelford's law of tolerance قانون شلفورد للتحمل  

يهتم بعالقة العامل المحدد لبقاء الكائن الحـي فـي (

ينة، وٕاذا تعددت حدود التحمل لنوع منطقة بيئية مع

  )فقد يؤدي إلى اختفائه من تلك المنطقة

Shellac  
 

  الشيلك

مادة مستعملة فـي الطـالء والتـي تنتجهـا الحشـرات (

 )و Tachardia lacca القشـــــرية مثـــــل 
Laccifer lacca 

Shelter aggregation تجمع للمأوى 
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Shield bearers  
 

  حامالت الدروع 

 )Heliozelidaeأنظر (

Shield-backed bugs  البق مدّرع الظهر  

  ) Scutelleridaeأنظر(

Shieldbacked pine seed bug – 
Tetyra bipunctata (Herrich- 
Schdfter) –  
Pentatomidae 

 بقة بذور الصنوبر

Shining flower beetles  خنافس األزهار ذات البريق  

 )Phalacridaeأنظر (

Shining fungus beetles خنافس الفطر البراقة   

 )Scaphidiidaeأنظر (

Shining leaf chafers ةالورق الالمعال جع   

  )Rutelinaeأنظر (

Shiny black snow scorpionfly – 
Boreus brumalis Fitch –  
Boreidae 

 الذبابة العقربية الصقيعية السوداء الالمعة

Shoot and branch borer – 
Polycaon confertus LeConte – 
Cerambycidae 

 حفار األفرع واألغصان

Shore bugs  بق الشواطىء  

 Hydrellidaeو  Ephydridaeأنظر (

 و  Saldidaeو  Notiophilidaeو

Salididae  (  

Shortfaced scorpionflies  الذباب العقربي صغير الوجه  

 ) Panorpodidaeأنظر(
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Shorthorned flies الستشعار الذباب قصير قرون ا  

 )    Brachyceraأنظر (

Shorthorned grasshopper – 
Schistocerca americana (Drury) – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 النطاط الكبير المبرقش ذو القرون القصيرة

Shorthorned grasshoppers  النطاطات ذات القرون القصيرة أو الجراد   

  )Acrididaeأنظر (

Shortleaf pine cone borer – 
Eucosma cocana Kearfoft  – 
Tortricidae 

 خنفساء أوراق كوز الصنوبر القصيرة

Shortnosed cattle louse – 
Haematopinus eurysternus  
(Nitzsch) – 
Haematopinidae 

 قمل المواشي قصير األنف 

Shorttailed almond Aphid –  
Brachycaudus amygdalinus  
(Schtdn.) –  
Aphididae 

 َمّن اللوز ذو الذنب القصير

Shortwinged mold beetles  خنافس البسيالفيد صديقة النمل  

 )Pselaphidaeأنظر (

Shortwinged mole cricket – 
Scapteriscus abbreviatus Scudder – 
Gryllotalpidae 

 صرصور الحقل قصير األجنحة

Short-winged snout beetles ذو األجنحـــــــة  "الســــــوس"افس المنقاريــــــة الخنــــــ

   القصيرة

  ) Pterocolinaeأنظر (

Shothole borer – 
Scolytus rugulosus (Muller) – 
Scolytidae 

" البرقـوق"ثاقبة قلف األشجار، ثاقبة قلـف الخـوخ 

 األوروبية
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Shrews َبابة    الزَّ

 )حيوان آكل للحشرات يشبه الفأر(

Sialidae  
(Megaloptera in part) – 
Alderflies – 
Neuroptera 

   سياليدي فصيلة

  يصنفها البعض كفصيلة ضمن رتبة(

Megaloptera (–  ذباب الحور الرومي–  

 تبة ر 

Sibine stimulea (Clemens) – 
Saddleback caterpillar – Limacodidae 

 أبو دقيق ذات السرج الظهري

Sibla adipata Mcalipne – 
Fig fly, fig fruit fly –  
Lonchaeidae 

 ذبابة ثمار التينذبابة التين، 

Sickle-cell anaemia األنيميا المنجلية الخاليا  

Sidr fruit worm – 
Carpamyia incompleta Beck – 
Tephritidae 

 دودة ثمار النبق

Sidr leaf worm –  
Tarucus rosaceus – Lycaenidae 

 دودة أوراق السدر

Sierolomorphid wasps دبابيرالسيرولومورفيد   

 ) Sierolomorphidaeأنظر(

Sierolomorphidae  
(rare family) – 
Sierolomorphid wasps – 
Scolioidea – Hymenoptera 

   فصيلة سيرولومورفيدي

  –السيرولومورفيد دبابير  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Siertothrips citri (Moulton) – 
Citrus thrips – Thripidae 

 "الموالح"تربس الحمضيات 

Sieve plate صفيحة غربالية 
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Sight gauge   مقياس أو معيار مرئي  

أداة على مرش المبيد أو خزان الرش والتي تسمح (

  )برؤية مستوى السائل في الخزانللمنفِّذ 

Sigmoid  ّأسي  

غيــر متفــرع أو مقســم، غيــر متحــرر، غيــر معقــد، (

  )غير مسنن أو مشقوق

Sigmoid fungus beetle – 
Cryptophagus varus Woodroffe &   
Coombs – Cryptophagidae 

   خنفساء الفطر األّسي

 )sشبيه بحرف (

Signal word  عالمة إشارة  

" احتــراس"و " تحــذير أو تنبيــه" "خطــر"مثــل كلمــة (

التـــي تظهـــر علـــى لصـــاقة عبـــوة المبيـــد والتـــي تـــدل 

 تتبـــعئـــة ســـامة علـــى مـــدى ســـمية المبيـــد وٕالـــى أي ف

  )]الفئة األولى أو الثانية أو الثالثة[

Silk gland دة الحرير غ  

غدة داخلية ناتجة عن تحور الغدة اللعابيـة الفـراز (

  )الحرير، كما في يرقات حرشفية األجنحة

Silk press مكبس الحرير 

Silk tube spinner caddisflies   ذات الجــــــراب اإلصــــــبعي أو غــــــازالت األنابيــــــب

  حريرية ال

 ) Philopotamidaeأنظر (

Silken fungus beetles خنافس الفطر الحريرية   

 )   Cryptophagidaeأنظر (

Silkworm – 
Bombyx mori (L.) –  
Bombycidae 

 دودة الحرير، فراشة الحرير
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Silkworm moths  دود الحرير  

 )    Bombycidaeأنظر(

Silky ant – 
Formica fusca L. –  
Formicidae 

 النملة الحريرية، نمل الحرير

Silky cane weevil – 
Metamasius hemipterus sericeus  
(Olivier) –  
Curculionidae 

 "الحريرية"سوسة القصب السلكية 

Silphidae – 
Carrion beetles – Staphylinoidea – 
Coleoptera 

  –سيلفيدي  فصيلة

 بة رت – فوق فصيلة –" الجيف" خنافس الجثث

Silvanidae  
(Cucujidae)  –  
Cucujiid or flat bark beetles – 
Coleoptera 

  –) كيوكوجيدي(سيلفانيدي فصيلة 

ــــــــف حنــــــــافس اللحــــــــاء المنبســــــــطة أ و خنــــــــافس القل

 رتبة  –المفلطحة 

Silver moth –  
Plusia gamma (L.) (Phytometra;  
Autographa) –  
Noctuidae 

 فراشة الواي الفضي

Silverfish الحشرات ذات الذنب الشعري   

 )  Thysanuraأنظر (

Silverfish – 
Lepisma saccharina L.; Thermobia  
domestica (Pack.); T. aegyptiaca  
Lue. – Lepismatidae  

 أنواع َمّن حشرات السمك الفضي 

Silverspotted skipper – 
Epargyreus clarus (Cramer) – 
Hesperiidae 

 البقع الفضية اتالقافزة ذشة الفرا

Silverspotted tiger moth – 
Lophocampa argentata (Packard) – 
Arctiidae 

 النقط الفضية اتفراشة النمر ذ
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Silvicolidae  
(Anisopodidae, Rhyphidae, 
Phryneidae; including  
Mycetobiidae) – Wood gnats – 
Anisopodoidea – 
Diptera 

   كوليديفصيلة سيلفي

  أنيزوبوديدي، رايفيدي، فراينيدي، (

  –) وتتضمن مايسيتوبييدي

 رتبة  – فوق فصيلة –هاموش الخشب 

Simple eyes العيون البسيطة 

Simple parasitism التطفل البسيط  

تطفل ينشأ عن هجوم واحد من أنثـى الطفيـل لفـرد (

من عائلها، ويتبعها وضع بيضة أو حويصلة على 

 )ئلأو داخل العا

Simuliid vectors of Onchocerca 
volvulus  
 
 
 
 

نواقـــــــل أونكوســـــــيركا فولفيـــــــوس مـــــــن فصـــــــيلة 
Simuliidae  

 Simuliumتضم مجموعة أنواع الذباب األسود (

damnosum وغيرها (  

Simuliidae  
(Melusinidae) – 
Black flies or buffalo gnats – 
Culicoidea –  
Diptera 

   سميولييدي فصيلة

   –) لوزينيديمي(

  –الجاموس  الذباب األسود أو بعوض

 رتبة  – فوق فصيلة

Simulium – 
Simuliidae – 
Diptera  

   جنس الذباب األسود سيميوليم

 river blindnessناقــل لعمــى األنهــار البشــري (

فــــــــــي أمريكــــــــــا الالتينيــــــــــة أو داء كالبيــــــــــة الــــــــــذنب 

Onchocerciasis(  

Simulium columbaschense – 
Golubatzy fly –  
Simulidae  

  ذبابة الجوليوباتز السوداء 

  ) تسبب موت الماشية(
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Simulium meridionale Riley – 
Turkey gnat –  
Simuliidae 

 الدجاج الرومي" نغف"هاموش 

Simulium pictipes Hagen; Simulium 
smile Malloch – 
Black fly – Simuliidae 

 الذبابة السوداء

Sindbis Virus – 
Togaviridae   

  فيروس سيندبيس

يتبـــع الفيـــروس جـــنس ألفـــافيروس، ويســـبب حمـــى (

ـــــح جلـــــدي حويصـــــلي فـــــي  ـــــة مـــــع ظهـــــور طف خفيف

ويكتسب البعوض اإلصـابة عنـد التغذيـة .  اإلنسان

وال .  علـى طيــور بريــة يحتــوي دمهــا علــى الفيــروس

ـــة إلحـــداث  تكـــون فيروســـية الـــدم فـــي اإلنســـان كافي

قالت البعـــــوض ومـــــن النـــــا.  عـــــدوى فـــــي البعـــــوض

Culex theileri  وCulex univittatus(  

Sinea diadema (F.) 
Spined assassin bug –  
Reduviidae 

 البقة المفترسة ذو األشواك

Singhius hibisci (Kotinsky) – 
Hibiscus whitefly –  
Aleyrodidae 

 البيضاء الخبازىذبابة 

Single claw مخلب واحد  

Sinoxylon ceratoniae L. – 
Fig twig borer –  
Bostrychidae 

 ثاقبة أفرع التين

Sinoxylon perforans Schor. –  
Apple and fig toothed wood borer – 
Bostrichidae 

 على التين والتفاحيات ثاقبة الخشب المسننة

Sinoxylon sexdentata (Oliv.) –  
Toothed wood borer –  
Bostrichidae 

  المسننةثاقبة الخشب 
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Sinoxylon sudanicum Lesne – 
Twig borer, Sudaneese borer – 
Bostrychidae 

 ثاقبة األفرع الكبرى أو السودانية

Sinuate lady beetle – 
Hippodamia sinuata Mulsant – 
Coccinellidae 

 ساينوت" دعسوقة"أبو العيد 

Sinuate peartree borer – 
Agrilus sinuatus (Olivier) – 
Buprestidae 

 المتعرج" الخوخ"حفار الدراق 

Sipha flava (Forbes)– 
Yellow sugarcane aphid –  
Aphididae 

 َمّن قصب السكر األصفر

Siphlonisca – 
Siphlonurinae –  
Siphlonuridae  

  –جنس ذباب مايو سيفلونيسكا 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Siphlonuridae  
(Siphluridae; Baetidae in part) – 
Baetoidea –  
Ephermeroptera 

   فصيلة ذباب مايو سيفلونيوريدي

   –) سيفلوريدي، جزء من بيتيدي(

  رتبة -فوق فصيلة 

Siphlonurinae – 
Siphlonuridae  

   – تحت فصيلة ذباب مايو سيفلونيوريني

  فصيلة 

Siphlonurus – 
Siphlonurinae –  
Siphlonuridae  

  –لونوروس جنس ذباب مايو سيف

  فصيلة -تحت فصيلة 

Siphloplecton – 
Metretopodidae  

   – جنس ذباب مايو سيفلوبليكتون

  فصيلة 

  

Siphonaptera  
(Siphon = a tube; aptera =  
wingless) – 
Fleas 

   رتبة سيفونابترا أو رتبة الحشرات خافية األجنحة

)Siphon  =أنبـــوب ،aptera   =ـــدون ) أجنحـــة ب

  البراغيث –
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Siphoning mouth فم ماص 

Siphoninus finitimus Silv. –  
Apple and fig whitefly –  
Aleyrodidae 

 ذبابة التفاح والتين البيضاء

Siphoninus granati Prisoner &  
Hosny –  
Pomegranate whitefly – 
Aleyrodidae 

 ذبابة الرمان البيضاء

Siphonophorida – 
Diplopoda 

 طائفة – نوفوريدا ذوات األلف رجلرتبة سيفو 

Siplopsyllini – 
Fleas of various animals – 
Pulicinae –  
Pulicidae  

  – نيلوبسيلليبقبيلة سي

 فصيلة -تحت فصيلة  –براغيث حيوانات مختلفة 

Sirex cyaneus F. – 
Blue horntail –  
Siricidae 

 الفراشة ذات الذنب األزرق

Siricidae  
(Uroceridae) –  
Horntails – 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

  سيريسيدي  فصيلة

   –) يوروسيريدي(

   –الزناببر ذات الذيل القرني 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Siricoidea – 
Horntails and wood wasps – 
Symphyta –  
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة سايريكويديا 

   –الخشب دبابير ذات الذيل القرني و دبابير ال

 رتبة  –حت رتبة ت

Sisyridae – 
Spongillaflies – Hemerobioidea – 
Neuroptera 

  –سايسيريدي  فصيلة

 رتبة  - فوق فصيلة –الذباب اإلسفنجي 
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Site  موقع أو مكان  

المبيـد اسـتخدام الموقع أو المكان الذي يتم ضـمنه (

  )لمكافحة اآلفة

Site identification number لمكان رقم تعريف أو هوية ا  

اســــتخدام الــــرقم المعطــــى للمكــــان الــــذي يــــتم فيــــه (

   )المبيدات

Site of action  مكان الفعل أو التأثير  

المكان ضمن أنسجة الكائن المستهدف بالمكافحة (

  )حيث يعمل المبيد ويؤثر على الكائن الحي

Sitobion avenae (F.) – 
English grain aphid – Aphididae 

 زيَمّن القمح االنكلي

Sitodiplosis mosellana (Géhin) – 
Wheat midge –  
Cecidomyiidae 

 هاموش القمح

Sitona crinitus (Herbst.); S. lineatus 
(L.); S. limosus (L.) –  
Pea leaf weevil –  
Curculionidae 

 سوسة ورق البازالء

Sitona cylindricollis Fahraeus – 
Sweetclover weevil –  
Curculionidae 

 سوسة البرسيم الحلو

Sitona hispidulus (F.) – 
Clover root curculio – 
Curculionidae 

 سوسة جذور البرسيم 

Sitona lividipes F. – 
Alfalfa root weevil –  
Curculionidae 

 “الفصة”البرسيم الحجازي  سوسة جذور

Sitophilus granarius (L.) –  
Granary weevil –  
Curculionidae 

 سوسة المخزن، سوسة القمح، سوسة الحبوب
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Sitophilus linearis (Herbst) – 
Tamarind weevil –  
Curculionidae 

 سوسة التمر الهندي

Sitophilus oryzae (L.) (Calandra) – 
Rice weevil –  
Curculionidae 

 سوسة األرز

Sitophilus zeamais Motschulsky – 
Maize weevil –  
Curculionidae 

 الذرة سوسة 

Sitotroga cerealella (Oliv.) –  
Angoumois grain moth –  
Gelechiidae 

 فراشة الحبوب

Six-linked recessive gene جين صاغر أو متنحي مرتبط بالجنس  

Sixspined ips – 
Ips calligraphus (Germar) –  
Scolytidae 

 الحفار ذو األشواك الستة

Sixspotted leafhopper – 
Fascifrons fascifrons (Stal) – 
Cicadellidae  

 نطاط األوراق ذو الست نقط

Sixspotted thrips – 
Scolothrips sexmaculatus  
(Pergande) –  
Thripidae 

 تربس ذو النقاط الستة

Skeletal muscle عضلة هيكلية  

مـــن العضـــالت الهيكليـــة التـــي تســـمى عـــادة تبعـــًا (

نغمادهــــا، فقــــد تكــــون رأســــية أو إوأمــــاكن  ألصــــولها

 )صدرية أو بطنية، وقد تكون خارجية أو داخلية
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Skeletal muscular system جهاز عضلي هيكلي أو جداري  

يشمل العضالت التي تـبطن الجسـم وتتميـز أليافـه (

العضلية بأنها طويلة وكبيرة الحجم وظيفتها تحريك 

 )األعضاء المختلفة

Skiff beetles مركبّيةخنافس الال   

  )   Hydroscaphidaeأنظر (

Skin absorption  امتصاص الجلد أو البشرة  

مـــــرور المبيـــــدات مـــــن خـــــالل البشـــــرة إلـــــى داخـــــل (

  )مجرى الدم أو غيرها من أعضاء الجسم

Skin beetles  خنافس الجلد  

 )Troginaeو   Trogidaeأنظر(

Skipper flies  ذباب الجبن أو الذباب  القافز  

 )Piophilidaeأنظر(

Skippers  القافزات أو دقيقات األرز  

    )Hesperiidaeأنظر (

Skull and crossbones  الجمجمة والعظمتان  

رمــز فــي بطاقــة بيانــات المبيــد والتــي تعتبــر عاليــة (

والكلمـة " خطر"ودائمًا مرفقة بكلمة اإلشارة , السمية

  ")سام"

Slash pine flower thrips –
Gnophothrips fuscus (Morgan) – 
Phlaeothripidae 

 تربس أزهار صنوبر األراضي السبخة المنخفضة

Slash pine seedworm – 
Cydia anaraniada (Miller) – 
Tortricidae 

 دودة بذور الصنوبر 
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Slavum wertheimae Hille Ris  
Lambers – 
Cauliflower aphid –  
Aphididae 

  القرنبيطَمّن 

SLE (St. Louis encephalitis) التهاب دماغ سانت لويس   

 )St. Louis encephalitisأنظر (

Sleeping sickness  
(Human trypanosomiasis)  

  ) داء المثقبيات البشري(مرض النوم 

  )Human trypanosomiasisأنظر (

Slender نحيفنحيل ، 

Slender beetles الخنافس ذات األجسام النحيلة   

 )Pythidaeأنظر (

Slender duck louse – 
Anaticola crassicornis (Scopoli) – 
Philopteridae  

 قملة البط النحيفة

Slender goose louse – 
Anaticola anseris (L.) –  
Philopteridae 

 قملة الوّز النحيفة

Slender grasshopper – 
Leptysoma marginicollis (Serville) – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 "الرفيع"النحيف النطاط 

Slender guinea louse – 
Lipeurus numidae (Denny) –
Philopteridae 

 قملة غينيا الطويل النحيفة

Slender guineapig louse – 
Gliricola porcelli (Schrank) – 
Gyropidae 

 النحيفة" الخنزير الهندي"قملة خنزير غينيا 

Slender pigeon louse – 
Columbicola columbae (L.) – 
Philopteridae 

 قملة الحمام النحيفة



 

1113

Slender seedcorn beetle – 
Clivina impressifrons LeConte – 
Carabidae 

 "الرفيعة"خنفساء بذور الذرة النحيفة 

Slender turkey louse – 
Oxylipeurus polytrapezius 
(Burmeister) – Philopteridae 

 "النحيفة"ملة الديك الرومي الطويل ق

Slenderhorned flour beetle – 
Gnatocerus maxillosus (F.) – 
Tenebrionidae 

 قصيرة القرون" الدقيق"خنفساء الطحين 

Slim robber fly – 
Liptogaster annulatus Say – 
Asilidae 

 لبتوجاستر السارقة النحيلة  ذبابة

SLN  
(Special Local Needs Registration) 

  احتياجات محلية خاصة لتسجيل المبيد

Slow excitatory axon المحور العصبي المحرك المحفز البطيء 

SLT (Shelford’s Law of Tolerance) قانون شلفورد للتحمل  

يهتم بعالقة العامل المحدد لبقاء الكائن الحـي فـي (

 عمنطقة بيئية معينة، وٕاذا تعددت حدود التحمل لنو 

 )فقد يؤدي إلى اختفائه من تلك المنطقة ما

Slug caterpillar moths and 
saddleback caterpillars 
 
 
 

ـــــات يســـــاريع ال ـــــدان الرخـــــوة"شـــــبيهة البزاق " الدي

  والديدان سرجية الظهر 

 )    Limacodidaeأنظر(

Slugs – 
Mollusca  

  شعبة –البزاقات 

Slurry  الّرداغ، عجينة رقيقة القوام  

. خليط مائي يحتوي على بودرة أو مسحوق المبيـد(

وتتــــرك هـــــذه الخالئـــــط المائيـــــة طبقـــــة ســـــميكة مـــــن 

  )رواسب المبيد على األسطح المعاملة
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Small bark beetles  خنافس القلف المفلطحة الصغيرة  

 )    Monotomidaeأنظر(

Small bean seed beetle –  
Bruchidius incarnatus (Boh.) – 
Bruchidae 

 خنفساء الفول الصغيرة

Small branch beetles  خنافس الفروع الصغيرة  

 )Psoidaeأنظر (

Small chestnut weevil – 
Curculio sayi (Gylienhal) – 
Curculionidae 

 سوسة الكستناء الصغيرة

Small dung flies  ذباب الروث الصغير  

و  Cypselidaeو  Borboridaeأنظـــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Sphaeroceratidae(    

Small earwig – 
Labia minor L. –  
Labiduridae 

 إبرة العجوز الصغيرة

Small fruit flies, vinegar flies – 
Drosophilidae –  
Diptera 

  –فصيلة ذباب الخل 

 رتبة  –ذباب الخل 

Small intestine (Illeum) أمعاء دقيقة، لفائفي 

Small mammal sucking lice or lice 
of rodents and insectivores 
 

قمــل الثــدييات الصــغيرة المــاص أو قمــل القــوارض 

    )Hoplopleuridaeأنظر (وآكالت الحشرات 

Small Mexican grasshopper – 
Melanoplus mexicanus (Saussure) – 
Cyrtacanthacridinae –  
Acrididae 

 النطاط الصغير المكسيكي 

Small milkweed bug – 
Lygaeus kalmii Stål – Lygaeidae 

 بقة حشيشة اللبن الصغيرة
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Small pigeon louse – 
Campanulotes bidentatus compar 
(Burmeister) –  
Philopteridae 

 قمل الحمام الصغير

Small southern pine engraver – 
Ips avulsus (Eichhoff) –  
Scolytidae 

 حفار الصنوبر الجنوبي الصغير

Small tomato looper – 
Scolupa ochroleucaria (H.S.) – 
Geometridae 

  القياسية الصغيرة" الطماطم"دودة البندورة 

Small white butterfly, imported 
cabbageworm – 
Pieris rapae L. – Pieridae 

، دودة الملفــــوف أبــــو دقيــــق الملفــــوف الصــــغير

  المستوردة أو فراشة الملفوف البيضاء الصغيرة

Small winged stoneflies  الذباب صغير األجنحة  

    )Capniinaeأنظر (

Smaller european elm bark  
beetle – 
Scolytus multistriatus (Marsham) – 
Scolytidae 

ـــــدردار  ـــــف شـــــجر ال ـــــق"خنفســـــاء قل " شـــــجر الب

 األوروبية الصغيرة

Smaller Hawaiian cutworm – 
Agrotis dislocata (Walker) – 
Noctuidae 

 الصغيرة" القاطعة"دودة هاوايي القارضة 

Smaller lantana butterfly – 
Strymon bazochii gundiachianus   
(Bates) –  
Lycaenidae 

  الصغير " الملتوية"أبو دقيق الّلنتانة 

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

 )عطر

Smaller yellow ant – 
Acanthomyops claviger (Roger) – 
Formicidae 

 النمل األصفر الصغير

Smalleyed flour beetle – 
Palorus ratzeburgi (Wissmann) – 
Tenebrionidae 

 العيون الصغيرة اتذ" الطحين"خنفساء الدقيق 



 

1116

Small-headed flies   الذباب ذو الرأس الصغير  

 ,Acroceratidae, Acroceridaeأنظــــر(

Oncodidae, Cyrtidae, Henopidae ( 

Small-headed fly – 
Ogcodes sp. –  
Acroceridae  

  الذبابة ذو الرأس الصغير 
 

Smartweed borer – 
Ostrinia obumbratalis (Lederer) – 
Pyralidae 

 عصا الراعي" فراشة"حفار 

Smeared dagger moth – 
Acronicta oblinita (J.E. Smith) –  
Noctuidae 

 خنجرية الملطخة أو اللزجةالفراشة ال

Smicronyx fulvus LeConte – 
Red sunflower seed weevil – 
Curculionidae 

 سوسة بذور عبااد الشمس

Smicronyx sculpticollis Casey – 
Dodder gall weevil – 
Curculionidae 

   "الهالوك" سوسة تدرن الحامول

نبـــات ضـــار ال ورق لـــه، يتطفـــل علـــى غيـــره مـــن (

 )باتاتالن

Smicronyx sordidus LeConte – 
Sunflower seed weevil – 
Curculionidae 

 سوسة بذور عبااد الشمس 

Sminthuridae – 
Collembola 
 

   –حشرات الكولمبوال فصيلة 

 كولمبوال أو الحشرات ذات الذنب القافز  تبةر 

Sminthuridae – 
Smithurid springtails –  
Collembola  

  –ينثوريدي سم فصيلة

   –ذوات النذب سميثوريد القافزة 

 رتبة      

Sminthurus viridis Lubb. –  
Alfalfa flea –  
Sminthuridae 

 “الفصة”برغوث البرسيم الحجازي 
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Smith blue – 
Euphilotes enoptes smithi  
(Mattoni) – 
Lycaenidae 

 أبو دقيق سميث األزرق

Smithurid springtails 
 

   لنذب سميثوريد القافزةذوات ا

 )  Sminthuridaeأنظر (

Smoky moths and burnets, 
leafskeletonizer moths 

   "لدخانيةا" الفراشات المدخنة

  )Pyromorphidaeو  Zygaenidaeأنظر(

Smokybrown cockroach – 
Periplaneta fuliginosa (Serville) – 
Blattidae 

 الصرصور البني الداكن المضبب

Smooth sucking lice  القمل الناعم الماص  

 )   Linognathidaeأنظر (

Smut beetle – 
Phalacrus politus Melsheimer – 
Phalacridae 

  "الُسَخام"خنفساء الِسناج 

Snail centipedes – 
Geophilomorpha – 
Chilopoda 

   –ذوات المائة رجل القوقعية 

 طائفة –رتبة 

Snailcase caddisflies  ذباب كاديس القوقعية شعرية األجنحة  

     )Heliocopsychidaeأنظر (

Snails – 
Mollusca 

 شعبة  –القواقع 

Snakeflies  الذباب الثعباني  

 ) Raphidoideaو  Raphidiopteraأنظر (

Snipe blood-sucking fly – 
Symphoromyia atripes Bigot – 
Rhagionidae 

 دماءالذبابة القناصة ماصة ال
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Snipe flies  الذباب القنَّاص  

 )   Rhagionidaeو   Leptidaeأنظر(

Snout beetles or weevils  خنافس البوز أو السوس  

    )Curculionidaeأنظر(

Snout moths   الفراشات ذات الخرطوم  

  )Phycitidaeأنظر (

Snow scorpionflies  ذباب الثلج العقربي  

 )   Boreidaeأنظر (

Snowball aphid – 
Neoceruraphis vibumicola  
(Gilleffe) –  
Aphididae 

 َمّن كرة الثلج

Snowflies  ذباب الثلج أو ذباب األحجار الشتوي الصغير  

    )Capniidaeأنظر (

Snowy tree cricket – 
Oecanthus fultoni Walker –  
Gryllidae 

 الصرصور الحقلي الثلجي البياض

Social ants ل اجتماعينم  

Social behavior سلوك اجتماعي 

Social dominance سيادة اجتماعية 

Social feeding إطعام جماعي في الحشرات اإلجتماعية  

Social Hymenoptera حشرات غشائية األجنحة االجتماعيةال  
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Social insects الحشرات االجتماعية  

 احــدةو  حشــرات مــن نــوع واحــد تعــيش فــي مســتعمرة(

وتتعـاون جميعهـا مـع بعضـها فـي مجتمع واحـد، أو 

 )الحفاظ على بقاء المستعمرة

Social larva اليرقات االجتماعية 

Social life حياة اجتماعية 

Social paraite طفيل اجتماعي 

Social parasitism التطفل االجتماعي  

  )تطفل يرتبط دائمًا بالحشرات االجتماعية(

Social relationship ة اجتماعيةعالق 

Social variation تباين اجتماعي  

تعدد أشكال أفـراد المسـتعمرة الواحـدة تبعـًا للوظيفـة (

التي تقـوم بهـا، كمـا فـي الحشـرات االجتماعيـة مثـل 

  )النحل والدبابيروالنمل األبيض

Socket جراب 

Soft scale insects   الحشرات القشرية  

  اللينة 

 ) Coccidaeأنظر (

Soft scales, wax scales, tortoise 
scales 

  الحشرات القشرية اللينة والقشرية الشمعية 

  )Coccidaeو   Lecaniidaeأنظر(

Soft-bodied plant beetles  الخنافس ذوات األجسام اللينة أو الرهيفة  

 )   Dascillidaeأنظر (
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Soft-winged flower beetles  هيفة خنافس األزهار ذات األجنحة اللينة أو الر  

و  Melyridaeو   Malachiidaeأنظـــــــر (

Dasytidae(    

Sogata frucifera Horv. – 
Rice leafhopper –  
Cicadellidae 

 نطاط أوراق األرز

Sogatodes orizicola (Muir) – 
Rice delphacid –  
Delphacidae 

 األرز" دلفاسيد"قافزة 

Soil insects تربةالشرات ح  

Soil mobility المبيد في التربة  تحرك  

صفة متغيرة للمبيد تعتمد علـى الطبيعـة الكيميائيـة (

فالمبيـدات عاليـة التحـرك تتسـرب بسـرعة داخـل . له

أمـا المبيـدات غيـر , التربة وقد تلوث الميـاه الجوفيـة

المتحركــة أو المبيــدات ذات التحــرك البطــيء فإنهــا 

تبقــــــى متصــــــلة بجزيئــــــات التربــــــة وتكــــــون مقاومــــــة 

  )للتسرب

Soil profile 
 
 
 
  

  قطاع التربة 

الصــــفات المميــــزة والفــــوارق ألعمــــاق مختلفــــة مــــن (

  )التربة

Soil treatment معاملة التربة 

Solanaceous treehopper – 
Antianthe expansa (Germar) – 
Membracidae 

 نطاط النباتات الصليبية

Soldier beetles 
 

  " الجنود"الخنافس الحربية 

    )Cantharidaeأنظر (
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Soldier flies الذباب العسكري   

 ) Stratiomyidaeأنظر(

Soldier fly – 
Stratiomys laticeps Loew – 
Stratiomyidae 

 ذبابة العساكر ستراتيومايس

Soldierless termite, desert termites, 
nasutiform termites 

  األبيض عديم الجنود  لالنم

 )Apicotermitinae و Termitidaeأنظر (

Solenopsis geminata (F.) – 
Fire ant –  
Formicidae 

 نمل الحريق

Solenopsis invicta Buren – 
Red imported fire ant –  
Formicidae 

 نمل الحريق المستورد األحمر

Solenopsis molesta (Say) – 
Thief ant –  
Formicidae 

 النمل السارق

Solenopsis richteri Forel – 
Black imported fire ant –  
Formicidae 

 نمل الحريق المستورد األسود

Solenopsis xyloni Mccook – 
Southern fire ant –  
Formicidae 

 نمل الحريق الجنوبي

Solifugae – 
Windoscorpions –  
Arachnida 

  –سوليفيوجي تحت طائفة أو صف 

 طائفة –العقارب الملتوية 

Solitarious phase لمظهر االنفرادي للجراد النطاط المهاجرا  

Solitary  ،وجد منفردة أو مزدوجةتانفرادي  

 ل خاصــــة فــــي الــــدبابيرمليســــت اجتماعيــــة، تســــتع(

  )والنمل



 

1122

Solitary midges الهاموش االنفرادي   

 )Thaumaleidaeأنظر (

Solitary oak leafminer – 
Cameraria hamadryadella  
(Clemens) – 
Gracillariidae 

" البلــــوط"أوراق الســــنديان " حفــــار"صــــانع أنفــــاق 

 االنفرادي

Solitary parasitism تطفل انفرادي  

وفيــه ال ينمــو إال فــردًا واحــدًا مــن الطفيــل علــى أو (

 )داخل فرد واحد من عائله

Solitary parasitoid شبيه طفيلي انفرادي  

نوع يكمل واحد فقط من أفراده تطوره الطبيعي في (

  )كل عائل

Sololopidia حزم عصبية 

Solpugida – 
Arachnida 

  –سولبيوجيدا تحت طائفة أو 

 طائفة  –عقارب الهواء 

Soluble  مذاب  

  )المادة التي تذوب في السائل بشكل كامل(

Soluble powder  مسحوق قابل للذوبان في الماء  

ـــة ومـــواد ( مستحضـــر مبيـــد يحتـــوي علـــى مـــواد فعال

فـــي المـــاء بشـــكل كامـــل خاملـــة غيـــر فعالـــة تـــذوب 

  )لتشكل محلول حقيقي

Solution  محلول  

الســائل الــذي يحتــوي علــى مــواد مذابــة مثــل المبيــد (

  )المذاب
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Solvent  مذيب  

  )ةئيايسائل بإمكانه إذابة بعض المواد الكيم(

Soma جسم الخلية العصبية 

Sonchus fly – 
Ensina sonchi (L.) –  
Tephritidae 

 ذبابة سونكس

Sonoran tent caterpillar – 
Malacosoma tigris (Dyar) – 
Lasiocampidae 

 خيام سونوران " أبو دقيق"دودة 

Sorghum midge – 
Contarinia sorghicola (Coquitieft) – 
Cecidomyiidae 

 هاموش الذرة السكرية

Sorghum webworm – 
Nola sorghiella Riley –  
Noctuidae 

  "الناسجة، العنكبوتية"الغازلة دودة الذرة السكرية 

ـــــرغوم( ذرة منهـــــا ذرة ســـــكرية أو ذرة لـــــنبـــــات كا: السَّ

 )المكانس

Sorptive dust  مسحوق تعفير قابل لالمتصاص  

مســحوق تعفيــر نــاعم جــدًا يســتخدم للقضــاء علــى (

حيوانـات مفصـليات األرجـل وذلـك عـن طريـق إزالــة 

من الطبقة الشمعية الواقية والتي تمنع خسارة الماء 

  )جسم هذه الحيوانات

Sound production نتاج الصوتإ  

Sound production organs أعضاء احداث الصوب 

South African emex weevil – 
Apion antiquum Gyllenhal – 
Curculionidae 

  سوسة إيمكس الجنوب أفريقية
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South coastal coneworm – 
Dioryctria ebeli Mutuura &  
Munroe –  
Pyralidae 

 كوز صنوبر الساحل الجنوبي" فراشة"دودة 

Southeastern blueberry bee –
Habropoda laboriosa (F.) – 
Anthophoridae 

 نحل العنبية الزرقاء الجنوب شرقية

Southern armyworm – 
Spodoptera eridania (Cramer) – 
Noctuidae 

دودة الجـــــــــيش الجنـــــــــوبي، دودة ورق القطـــــــــن 

 الجنوبية

Southern beet webworm – 
Herpetogramma bipunctalis (F.) – 
Pyralidae 

ــــــة " البنجــــــر"دودة الشــــــوندر الســــــكري  العنكبوتي

 الجنوبية

Southern buffalo gnat – 
Cnephia pecuarum (Riley) – 
Simuliidae 

 الجنوبي" بوفالو"هاموش الجاموس 

Southern cabbageworm – 
Pontia protodice (Boisduval &  
LeConte) –  
Pieridae 

 الجنوبية" الكرنب"الملفوف " فراشة"دودة 

Southern chinch bug – 
Blissus insularis Barber –  
Lygaeidae 

 بقة الفراش الجنوبية

Southern corn billbug – 
Sphenophorus callosus (Olivier) – 
Curculionidae 

 بقة الذرة الجنوبية المنقارية

Southern cornstalk borer – 
Diatraea crambidoides (Grote) – 
Pyralidae 

 حفار ساق الذرة الجنوبي

Southern fire ant – 
Solenopsis xyloni Mccook – 
Formicidae 

 نمل الحريق الجنوبي
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Southern garden leafhopper – 
Empoasca solana DeLong – 
Cicadellidae  

 الحديقة الجنوبية " نطاط"قافزة أوراق 

Southern green stink bug – 
Nezara viridula (L.) –  
Pentatomidae 

 البقة النتنة الخضراء الجنوبية

Southern house mosquito – 
Culex quinquefasciatus Say – 
Culicidae 

 البعوضة المنزلية الجنوبية

Southern lyctus beetle – 
Lyctus planicollis LeConte – 
Lyctidae 

 خنفساء ليكتوس الجنوبية

Southern masked chafer – 
Cyclocephala imaculata (Olivier) – 
Scarabaeidae 

 الجعال الُمقنَّع الجنوبي

Southern mole cricket – 
Scapteriscus acletus Rehn &  
Hebard – 
Gryllotalpidae 

 صرصور الحقل الجنوبي

Southern pine beetle – 
Dendroctonus frontalis 
Zimmermann– 
Scolytidae 

 خنفساء الصنوبر الجنوبية

Southern pine coneworm – 
Dioryctria amatella (Hulst) – 
Pyralidae 

 الصنوبر الجنوبية" دودة"فراشة 

Southern pine root weevil – 
Hylobius aliradicis Warner – 
Curculionidae 

 الجنوبية سوسة جذور الصنوبر

Southern pine sawyer – 
Monochamus titillator (F.) – 
Cerambycidae 

 ناخرة أخشاب الصنوبر طويلة القرون الجنوبية
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Southern potato wireworm – 
Conoderus faffi Lane – Elateridae 

 الجنوبية" البطاطس"فرقع البطاطا 

Southwestern corn borer – 
Diatraea grandiosella Dyar – 
Pyralidae 

 حفار ساق الذرة الجنوبية الغربية

Southwestern Hercules beetle – 
Dynastes granti Horn – Scarabaeidae 

 جنوب غربيةالخنفساء هرقل 

Southwestern pine tip moth – 
Rhyacionia neomexicana (Dyar) – 
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر الجنوب غربية

Southwestern squash vine borer – 
Melittia calabaza Duckworth &    
Eichlin – Sesiidae 

  جنوب الغربيحفار ساق الكوسا ال

Southwestern tent caterpillar – 
Malacosoma incurvum 
(Hy.Edwards)– 
Lasiocampidae 

 الخيام الجنوب غربية"  أبو دقيق"دودة 

Sow thistle aphid – 
Nasonovia lactucae (Linnaehus) – 
Aphididae 

  َمّن التفات 

 )عشب ذو عصارة لبنية: التفات(

Sowbug = pillbug حمار قبَّان ، قمل الخشب، الهدبات  

كثيـــرة القـــوائم إذا مـــن مفصـــليات األرجـــل القشـــرية (

 )لمسها المرء اجتمعت مثل حبة أو شيىء مطوي

Soybean fly – 
Rivellia quadrifasciata (Macquart) – 
Platystomatidae 

 ذبابة فول الصويا

Soybean leaf beetle – 
Plagiodra inclusa Stal. – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق فول الصويا

Soybean leaf fly – 
Melanogromyza phasoleoli (Tryon) – 
Agromyzidae 

 ذبابة أوراق فول الصويا
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Soybean leafworm – 
Aproaererma anthyllidella Hb. –
Gelechiidae 

 فراشة أوراق فول الصويا

Soybean looper – 
Pseudoplusia includens (Walker) – 
Noctuidae 

 دودة فول الصويا القيَّاسة، قيَّاسة فول الصويا

Soybean pod moth – 
Laspeyresia glaycinivorella Mats. – 
Tortricidae 

 فراشة قرون فول الصويا

Soybean stem and leaf borer – 
Agromyza dolichostigma DeMeig. – 
Agromyzidae 

 ناخرة أوراق وساق فول الصويا

Soybean stem borer – 
Agromyza sojae Zehnin –
Agromyzidae 

 ناخرة ساق فول الصويا

Soybean thrips – 
Sericothrips variabilis (Beach) – 
Thripidae 

 تربس فول الصويا

Spaelotis clandestine  (Harris) – 
W-marked cutworm – Noctuidae 

  wذات العالمة " القاطعة"الدودة القارضة 

Spaelotis havilae (Grote) – 
Western w-marked cutworm – 
Noctuidae 

 الغربية wذات العالمة " القاطعة"الدودة القارضة 

Spanagonicus albofasciatus  
(Reuter) – 
Whitemarked fleahopper –  
Miridae 

 البرغوث القافز ذو العالمة البيضاء

Spanishfly – 
Lytta vesicatoria (L.) –  
Meloidae 

 الذبابة اإلسبانية

Sparganothis directana (Walker) – 
Chokecherry leafroller –  
Tortricidae 

 "إجَّاص أو برقوق"أوراق اآلرونية " الّفة"لّفافة 
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Spatial phenomena الظواهر المكانية  

 insectدراسة توزيع وانتشار المجموعة الحشرية (

population في حيز مكاني معين ( 

Spatuale ملعقي  

فــي شـــكل الملعقـــة، عــريض الطـــرف عنـــد األعلـــى (

  )وضيق عند القاعدة ومفلطح

Spear-winged flies  الذباب رمحي الجناح  

)   Musidoridaeو  Lonchopteridaeأنظر (

Special local needs registration 
(SLN) 

  تسجيل خاص الحتياجات محلية 

تســـجيل مبيـــد مـــن أجـــل معاملـــة مشـــكلة محليـــة أو (

  )مشكلة آفة معينة بدون توفر مبيدات مسجلة

Species نوع  

قســــــم تصــــــنيفي يعتبــــــر األســــــاس فــــــي أي نظــــــام (

هة تصنيفي، مجموعة من األفراد أو الفئات المتشـاب

في التركيب والوظيفة، ولها القدرة علـى إنتـاج جيـل 

  )خصب مشابه لألبوين

Specific name أو معين اسم نوعي  

Specificity تخصص 

Speck بقعة، شيء مبقع 

Speckle بقيعة، ُيَنقِّط، ُيَعلَّم ِبُبقيعات 

Speckled ُمَبقَّع، ُمَنقَّط 

Speed of flight سرعة الطيران  
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Speed of travel  سرعة التنقل أو الحركة  

اســــــتخدام معــــــدات باســــــتخدام ســــــرعة نقــــــل القــــــائم (

ومــن . المبيـدات ضــمن المنطقــة المرغـوب معاملتهــا

الضروري أن تحسب سرعة التنقـل أو الحركـة لكـي 

  )المبيداتاستخدام تعاير معدات 

Sperm bundles حزم منوية  

فـي حـزم فـي  sperrms تتجمع الحيوانات المنويـة(

من الحشرات، ويحـدث ذلـك علـى األقـل أثنـاء  كثير

مراحــل تكوينهــا، أو يســتمر وجــود هــذه الحــزم حتــى 

 )أنها تنقل إلى األنثى على هذا الشكل

Sperm competition تنافس الحيوانات المنوية  

ث الظــاهرة عنــد تــزاوج ذكــرين مــع أنثــى واحــدة دتحــ(

بشــــكل متتـــــابع، حيــــث يمكـــــن أن تحــــل الحيوانـــــات 

ر الثاني محل الحيوانات المنوية للـذكر المنوية للذك

 ) األول قبل إتمام عملية التلقيح

Sperm tube أنبوب منوي صغير 

Spermatheca  منوي، مستودع منويكيس  

عضو في الجهاز التناسلي األنثـوي شـبيه بـالكيس (

ســـائل المنـــوي بعـــد اســـتقباله مـــن اليســـتقبل ويخـــزن 

  )الذكر

Spermathecal gland  المنويالكيس غدة 

Spermatid حيوانات منويـة عديمـة ، طالئع الحيوانات المنوية

  الذنب

" قبـــل النضـــج"وين كـــحيـــوان منـــوي غيـــر كامـــل الت(

  )وهو عديم الذنب
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Spermatocyte خلية مولدة للحيوان المنوي  

  )خلية ناتجة من الخلية األولية للحيوان المنوي(

Spermatodesms  هيئــة حــزم داخــل ارتبــاط الحيوانــات المنويــة علــى

 غالف جيالتيني

Spermatogenesis ليـة تكـوين الحيوانـات مع، نمو الحيوانات المنويـة

  المنوية في الذكر البالغ

حيــــــث تنقســــــم الخاليــــــا فــــــي المنطقــــــة الجرثوميــــــة (

فـــــــي  spermatogoniaلتعطـــــــي أمهـــــــات المنـــــــي 

  )Follicleالمنطقة القمية من أنبوبة الخصية 

Spermatogonia ي، أمهات الحيوانات المنويةأمهات المن 

Spermatophore كبسولة منوية، كيس تلقيح  

اع و كبســولة أو غــالف يفــرز فيــه ذكــور بعــض األنــ(

  )الحيوانات المنوية

Spermatozoa يوانات منوية ناضجة ح  

عــــادة مــــا تكــــون حيوانــــات منويــــة تامــــة التكــــوين و (

وتكــون الحيوانــات المنويــة بــدون ســوط فــي .  مذنبــة

  )النيماتود

Spermcyst  حوصلة منوية  

كبســولة خلويــة فــي الخصــية تحتــوي علــى الخاليــا (

  )المنوية

Sphaeridae  
(Sphaeriidae) –  
Minute bog beetles – 
Myxophaga –  
Coleoptera 

  فصيلة سفيريدي 

   –) سفيرييدي(

   –خنافس السفاريد الدقيقة 

   رتبة –تحت رتبة 
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Sphaeritidae – 
False clown  beetles – 
Histeroidea –  
Coleoptera 

  –سفاريتيدي  فصيلة

   –فوق فصيلة  –خنافس السفرتيد الكاذبة 

  رتبة

Sphaeroceratidae  
(Borboridae, Cypselidae, 
Sphaeroceridae) – Small dung flies – 
Milichioidea – Diptera 

  سفاروسيراتيدي  فصيلة

  –) بوربوريدي، سيبسيليدي، سفيروسيريدي(

  رتبة – فوق فصيلة –ذباب الروث الصغير 

Sphaerococcus (Phoenicoccus) 
marlatti – 
Red palm scale –  
Coccidae 

 حشرة النخيل القشرية الحمراء

Sphaerolecanium prunastri (Boyer 
de Fonscolombe) – 
Globose scale –  
Coccidae 

 الكروّية حشرة القشرية الرخوةال

Sphecidae 
(Including Ampulicidae) – 
Cicadakillers, mud daubers, and ant 
and sand wasps –  
Sphecoidea –  
Hymenoptera 

  سفيسيدي  فصيلة

الدبابيرقاتلــــة الســــيكادا،  –) تتضــــمن أمبيوليســــيدي(

 فوق فصيلة –دبابيرالطينية، ودبابيرالنمل والرمل الو 

  رتبة –

Sphecinae – 
Thread-waisted wasps – 
Sphecidae – Hymenoptera 

  –سفيسيني  فصيلةتحت 

  رتبة – فصيلة –الدبابيرذات الخصر النحيل 

Sphecini     
(Ammobini) – Specinae – 
Sphecidae – 

  قبيلة دبابيرسفيسيني 

  فصيلة - فصيلةتحت  –) أموبيني(

Sphecius speciosus (Drury) – 
Cicada killer –  
Sphecidae 

 لسيكادا اقاتلة 

Sphecoid wasps  دبابيرالسفيكويد  

 )Sphecoideaأنظر (
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Sphecoidea – 
Sphecoid wasps – 
Apocrita – 
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة سفيكويديا 

   –دبابيرالسفيكويد 

  رتبة –تحت رتبة 

Sphenophorus aequalis aequalis 
Gyllenhal – 
Claycolored billbug –  
Curculionidae 

 اللون الطيني اتقة المنقارية ذالب

Sphenophorus callosus (Olivier) – 
Southern corn billbug – 
Curculionidae 

 بقة الذرة الجنوبية المنقارية

Sphenophorus maidis Chittenden – 
Maize billbug –  
Curculionidae 

 المنقاريةالذرة بقة 

Sphenophorus parvulus  
Gyllenhal – 
Bluegrass billbug –  
Curculionidae 

 بقة الَكَلِثّية الَمْؤِجّية المنقارية

Sphenophorus venatus vestitus 
Chittenden – 
Hunting billbug –  
Curculionidae 

 بقة الصيد المنقارية

Spherule cells, spherule hemocytes أو المجوفة خاليا الدم الكروية  

تمـــــــــأل الخليـــــــــة  يرةغخاليـــــــــا ذات تجـــــــــاويف صـــــــــ(

وتســتجيب للصــبغات الحامضــية، وتوجــد فــي رتــب 

 )الحشرات حرشفية األجنحة وذات الجناحين

Sphincter muscle عضلة عاصرة  

عضلة قوية خلـف قواعـد اتصـال أنابيـب مـالبيجي (

malpighian tubules( 
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Sphindidae 
(rare family) – Dry-fungus beetles – 
Cucujoidea –  
Coleoptera 

  سفينديدي  صيلةف

   –خنافس الفطر الجافة  –) فصيلة نادرة(

  رتبة –فوق فصيلة 

Sphingidae  
(Smerinthidae) –  
Sphinx or hawk moths – 
Papilionoidea – Lepidoptera 

  سفينجيدي  فصيلة

ــــي الهــــول أو الفــــراش  –) ســــميرينثيدي( فراشــــات أب

  رتبة – فوق فصيلة –الصقر أو الديدان القرنية 

Sphingoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة ديدان سفينجويديا القرنية 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Sphinx chersis (Hubner) – 
Great ash sphinx – Sphingidae 

 الدردار الكبير" سفينكس"أبو هول 

Sphinx or hawk moths  فراشات أبي الهـول أو الفـراش الصـقر أو الديـدان

  القرنية 

 ) Sphingidaeأنظر(

Sphyracephala brevicornis (Say) – 
Stalk-eyed flies –  
Diopsidae  

  الذبابة ذات العيون المشمرخة 

  )عيون محمولة على سوق طويلة رفيعة(

Spicebush swallowtail –  
Papilio troilus Linnaeus – 
Papilionidae 

 أبو الدقيق مذنب األجنحة 

Spider beetles لخنافس العنكبوتية ا  

 )  Ptinidaeأنظر (

Spider wasps  الدبابيرالعنكبوتية  

 )Psammocharidaeو   Pompilidaeأنظر(

Spike potential الجهد الشوكي  

ي الشــــــــــــــــكل، أنظــــــــــــــــر دجهــــــــــــــــد عمــــــــــــــــل أحــــــــــــــــا(

Actinopotential (  
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Spilonota ocellana (Denis & 
Schiffermuller) – 
Eyespotted bud moth –  
Tortricidae 

 البراعم ذو العيون المنقطة" دودة"فراشة 

Spilosoina virginica (F.) – 
Yellow woollybear –  
Arctiidae 

 فراشة الدب الصوفي الصفراء

Spinach flea beetle – 
Disonycha xanthomelas (Daiman) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء السبانخ البرغوثية

Spinach leafminer –  
Pegomya hyoscyami  (Panzer) – 
Anthomyiidae 

 السبانخ" حفار"صانع أنفاق 

Spinadinae  
(rare) – Heptageniidae – 
Ephemeroptera 

  تحت فصيلة ذباب مايو سبيناديني 

  رتبة -فصيلة  –) نادرة(

Spinadis – 
Spinadinae –  
Heptageniidae 

  –سبيناديس  وجنس ذباب ماي

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Spina-sternum حة استرنية بينيةيأسترنة شوكية، صف  

صـــليبة بـــين العقـــل علـــى الجهـــة البطنيـــة للصـــدر (

تحمــل زائــدة هيكليــة وســطية وقــد تكــون ملتحمــة مــع 

 )األسترنة أو مجاورة لها من الجهة األمامية

Spindle-shaped مغزلي الشكل  

طويـــل أســـطواني غلـــيظ مـــن الوســـط ويســـتدق عنـــد (

  )الطرفين

Spine وكة، شوكة ثابتةش  

و خـــارجي أو زائـــدة خارجيـــة مـــن الجليـــد عديـــد نمـــ(

  )الخاليا أو شديد الصالبة
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Spined assassin bug – 
Sinea diadema (F.), Polididus 
armatissimus Stal –  
Reduviidae 

 األشواك اتالبقة المفترسة ذ

Spined rat louse, rat louse – 
Polyplax spinulosa (Burmeister) – 
Holopleuridae 

 ، قملة الفأراألشواك اتالفئران ذ ةقمل

Spined soldier bug – 
Podisus maculiventris (Say) – 
Pentatomidae 

 بقة الجندي ذو األشواك

Spined stilt bug – 
Jalysus wickhami Van Duzee – 
Berytidae 

 البقة الشوكية

Spine-tailed earwig – 
Dora aculeatum (Scudder) – 
Forficulidae 

 الذنّب الشوكي  "إبرة العجوز ذات الذيل 

Spinneret مغزلغازل ،  

الجــزء الـــذي يـــتم بـــه نســج الحريـــر وهـــو فـــي شـــكل (

  )اإلصبع عادة

Spinnet  غازلة  

  )عضو ينتج منه الحرير(

Spinose ذو أشواك، مجهز بأشواك  

Spiny شوكي 

Spiny bollworm – 
Eria insulatum Boised –  
Noctuidae 

 دودة اللوز الشوكية

Spiny digger wasps الشوكية الحافرة  الدبابير  

 ) Oxybeliniأنظر (
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Spiny oakworm – 
Anisota stigma (F.) –  
Saturniidae 

 دودة السنديان الشوكية

Spiny shore bugs  بق الشاطىء ذو األشواك  

 )   Leptopodidaeأنظر (

Spiracle (stigma) غر أو خيشوم تنفسي، فتحة تنفسيةث  

ــــى ا( لفتحــــة الخارجيــــة التــــي يــــدخل منهــــا الهــــواء إل

القصـــــــبات الهوائيـــــــة، وتكـــــــون مصـــــــحوبة بالشـــــــفاه 

  )والدهليز وجهاز اإلقفال

Spiracular bristle شوكة الثغر التنفسي  

شـــوكة قريبـــة جـــدًا مـــن الثغـــر التنفســـي، كمـــا فـــي (

  )الحشرات ذات الجناحين

Spiracular gill, cuticular gills, tube 
gills 

  خيشوم الثغر التنفسي، َغْلَصْم ثغري

امتداد خارجي أنبوبي طويل من الصفيحة الحلقية (

annular sclerite  ومنطقــــة الــــدهليزatrium 

لــــزوج أو أكثــــر مــــن الثغــــور التنفســــية، ويوجــــد فــــي 

ذات الجنـــاحين التـــي حشـــرات رتبـــة بعـــض عـــذارى 

  ) تعيش في الماء

Spiracular gills ياشيم قصبيةخ  

Spiracular plate صفيحة الثغر التنفسي  

حة تقــــع بــــالقرب مــــن الثغــــر يصــــليبة تشــــبه الصــــف(

  )التنفسي أو تحيط به

Spirea aphid – 
Aphis spiraecola Patch –  
Aphididae 

 َمّن التفاح والحمضيات
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Spirobolida – 
Diplopoda   

   – رتبة سبايروبوليدا ذوات األلف رجل

 طائفة

Spirobolidae – 
Spirobolida 

   – فصيلة سبايروبوليدي ذوات األلف رجل

 رتبة

Spirochaetales رتبة الملتويات  

ـــــا ( ـــــذي يســـــبب  Borreliaيضـــــم الجـــــنس بوريلي ال

  )الحمى الراجعة في اإلنسان

Spirostreptida – 
Diplopoda 

   – رتبة سبايروستريبتيدا ذوات األلف رجل

 طائفة

Spirostreptidae –    
Spirostreptida 

   – فصيلة سبايروستريبتيدي ذوات األلف رجل

  رتبة

Spissistilus festinus (Say) – 
Threecornered alfalfa hopper – 
Membracidae 

 نطاط البرسيم الحجازي ثالثي الحواف

Spittle bug البصاق اتالبقة ذ 

Spodoptera (Caradrina, Laphygma) 
exigua (Hubner) –  
Lesser armyworm, sugarbeet 
Armyworm, beet armyworm, green 
cotton leaf worm –  
Noctuidae 

ـــدودة الخضـــراء ، دودة ورق الشـــوندر الصـــغرى ال

دودة ورق القطـــن الخضـــراء، ، "البنجـــر"الســـكري 

 "الشوندر السكري"دودة بنجر السكر 

Spodoptera eridania (Cramer) – 
Southern armyworm –  
Noctuidae 

ــــــــ ، دودة ورق القطــــــــن ةدودة الجــــــــيش الجنوبي

 الجنوبية

Spodoptera frugiperda (J.E.  
Smith) – 
Fall armyworm –  
Noctuidae 

 دودة الجيش الخريفية
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Spodoptera littoralis (Boisd.) – 
Egyptian cotton leaf worm – 
Noctuidae 

ـــ أوراق دودة ورق القطـــن المصـــرية، دودة غ، التب

 دودة البندورة أو الطماطم، دودة الخضراوات

Spodoptera mauritia (Boisduval) – 
Lawn armyworm –  
Noctuidae 

 دودة جيش المروج 

Spodoptera omithogaili (Guende) – 
Yellowstriped armyworm – 
Noctuidae 

 الخطوط الصفراء  اتجيش ذالدودة 

Spodoptera praefica (Grote) – 
Western yellowstriped armyworm – 
Noctuidae 

 الخطوط الصفراء  اتذالغربية  جيشالدودة 

Spofted blister beetle – 
Epicauta maculata (Say) –  
Meloidae 

 الخنفساء الملهبة المبقعة

Spoladea recurvalis (F.) – 
Hawaiian beet webworm –  
Pyralidae 

ـــة، "لناســـجة هـــوايي ا" بنجـــر"دودة شـــوندر  الغازل

 "العنكبوتية

Spondylinae – 
Cerambycidae  

  تحت فصيلة خنافس سبونديليني طويلة 

  فصيلة – القرون

Sponges – 
Porifera   

   – الحيوانات المسامية أو االسفنجيات

 شعبة 

Spongilla flies الذباب اإلسفنجي   

 )Sisyridaeأنظر (

Spongovostox apiccedentatus 
(Caudell) – 
Toothed earwig –  
Labiidae 

  إبرة العجوز المسننة 
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Spore بوغ  

ــــب تكــــاثري ينــــتج مــــن قبــــل بعــــض النباتــــات ( تركي

ــــــي تكــــــون مقاومــــــة  ــــــة والت ــــــة الدقيق ــــــات الحي والكائن

  )للتأثيرات البيئية

Spore-forming bacteria 
 
 
 
 

  لألبواغبكتريا مكونة 

حيـــــث تصـــــيب بعـــــض أنـــــواع البكتريـــــا الحشـــــرات (

 )ل إلى عوائلها مع الغذاء الملوث بأبواغهاوتص

Sporogony تكاثر بوغي  

Sporozoite حيوان بوغي  

Sporozoite rate معدل بوغي  

صــيغة يــتم فيهــا تقــدير المعــدل البــوغي مــن معــدل (

ــــــوفليس،  عــــــدوى العشــــــيرة اإلنســــــانية لبعــــــوض األن

والبقـــــاء اليـــــومي للبعوضـــــة، ومتوســـــط عـــــدد مـــــرات 

يــــوم واحــــد، وطــــول فتــــرة  التغذيـــة علــــى إنســــان فــــي

  ) الحضانة الخارجية

Spot treatment  معالجة موضعية، معالجة بقع  

طريقــــة الســــتخدام المبيــــدات فــــي منــــاطق صــــغيرة (

محليــــة فقــــط حيــــث تتجمــــع فيهــــا اآلفــــات بــــدًال مــــن 

  )معاملة منطقة عامة وكبيرة

Spotaneous discharge تفريغ ذاتي  

Spotted alfalfa aphid – 
Therioaphis maculata (Buckton) – 
Aphididae 

 المنقط" الفصة" َمّن البرسيم الحجازي

Spotted asparagus beetle – 
Crioceris duodecimpunctata (L.) – 
Chrysomelidae 

 "ذات البقع"خنفساء الهْلَيْون المبقعة 
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Spotted beet webworm – 
Hymenia perspectalis (Hubner) – 
Pyralidae 

الغازلـة "المنقطـة الناسـجة " البنجر"الشوندر دودة 

 "أو العنكبوتية

Spotted cucumber beetle – 
Diabrotica undecimpunctata Mann,  
D. u. howardi Barber – 
Chrysomelidae 

  خنفساء الخيار المنقطة

  )أنواع عديدة(

Spotted cutworm – 
Limax cnigram (L.), Xestia spp. – 
Noctuidae 

 المبقعة “القاطعة”دودة القارضة ال

Spotted garden slug – 
Limax maximus L. –  
Limacidae 

 بزاق الحدائق المنقط

Spotted hairy fungus beetle – 
Mycetophagus quadriguttatus P. 
Moller –  
Mycetophagidae 

 خنفساء الفطر الشعرية المنقطة

Spotted mediterranean  
cockroach – 
Ectobius pallidus (Olivier) – 
Blattellidae 

 صرصور البحر األبيض المتوسط المنقط

Spotted pine sawfly – 
Neodiprion taedae Ross – 
Diprionidae 

 دبور صنوبر المنقط المنشاري 

Spotted pine sawyer – 
Monochamus mutator LeConte – 
Cerambycidae 

 ة طويلة القرونناخرة أخشاب الصنوبر المنقط

Spotted sugarcane stem borer – 
Proceras sacchariphagus Boycer – 
Pyralididae 

 حفار ساق القصب المنقط

Spotted tentiform leafminer – 
Phyllonorycter blancardelia (F.) – 
Gracillariidae 

األوراق المنقطــــة خيميــــة " حفــــار"صــــانع أنفــــاق 

 الشكل 
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Spotted tree borer – 
Synaphaeta guexi (Lec.) – 
Cerambycidae 

 حفار األشجار المنقط

Spotted tussock moth – 
Lophocampa maculata Harris – 
Arctiidae 

 الفراشة ذو الخصل المنقطة

Spottedwinged antlion – 
Dendroleon obsoletus (Say) – 
Myrmeleontidae 

 أسد المن ذو األجنحة المنقطة

Spray check device   أداة فحص الرش  

قطعــة خاصــة مــن اآللــة تقــيس وتظهــر النــاتج مــن (

 اً وتوفر هذه األداة ظهـور . البشابير على ذراع الرش

ــــــين  اً وســــــريع اً واضــــــح لالختالفــــــات فــــــي النــــــواتج ب

  )البشابير

Spread انتشار  

تحـــــرك الحشــــــرات المحليــــــة داخــــــل منطقــــــة بيئيــــــة (

  )مالئمة

Spreader  مادة ناشرة  

مــادة إضــافية تقلــل مــن التــوتر الســطحي لألســطح (

  )المعاملة وذلك لتساعد في امتصاص المبيد

Spread-winged damselflies الرعاشات ذات األجنحة المنتشرة   

 )   Lestidaeأنظر (

Spring cankerworm – 
Paleacrita vernata (Peck) – 
Geometridae 

لمشمش دودة المشمش القياسية الربيعية، دودة ا

 السرطانية

Spring stoneflies  ذباب األحجار الربيعي  

 )Nemourinaeو  Nemouridaeأنظر (
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Springilies and stripetails ذباب األحجار الربيعية   

 ) Perloidaeأنظر(

Springtails الحشرات ذات الذنب القافز   

  )   Collembolaأنظر (

Spruce aphid – 
Elatobium abietinum (Walker) – 
Aphididae 

 "البيسية، الراتنجية"َمّن التنوب الفضي 

Spruce beetle – 
Dendroctonus rufipennis (Kirby) – 
Scolytidae 

 "البيسية أو الراتنجية"خنفساء التنوب الفضي 

Spruce bud midge – 
Dasineura swainei (Felt) – 
Cecidomyiidae 

يســــية، الب"ذبابــــة بــــراعم شــــجر التنــــوب الفضــــي 

 "الراتنجية

Spruce bud moth – 
Zeiraphera canadensis Mutuura & 
Freeman –  
Tortricidae 

 "البيسية"فراشة براعم التنوب الفضي 

Spruce bud scale – 
Physokermes piceae (Schrank) – 
Coccidae 

ــراعم التنــوب الفضــي  القشــرية " البيســية"حشــرة ب

 الرخوة

Spruce budworm – 
Choristoneura fumiferana  
(Glemens) –  
Tortricidae 

 "البيسية أو الراتنجية"دودة براعم التنوب الفضي 

Spruce coneworm – 
Dioryctria reniculelloides Mutuura & 
Munroe – Pyralidae 

البيســــية، "كــــوز التنــــوب الفضــــي " دودة"فراشــــة 

 "الراتنجية

Spruce mealybug – 
Puto sandini Washburn – 
Pseudococcidae 

 الدقيقي" البيسية"بق التنوب الفضي 
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Spruce needleminer – 
Endothenia albolineana (Kearfott) – 
Tortricidae 

البيســــية، "أوراق التنــــوب الفضــــي " فراشــــة"دودة 

 "الراتنجية

Spruce seed moth – 
Cydia strobilella (L.) –  
Tortricidae 

ـــــذور" فراشـــــة" دودة  ـــــوب الفضـــــي  ب شـــــجر التن

 " البيسية، الراتنجية"

Spur 
 
 
 
 

   مهماز

مو خارجي من الجليد غير خلوي ومتمفصـل، أو ن(

ـــة إحـــدى عقـــل  ـــد نهاي هـــي شـــوكة متحركـــة تقـــع عن

  ) الرجل

Spurious claw مخلب كاذب   

  )شويكة سميكة تشبه المخلب، كما في العناكب(

Spurious vein عرق كاذب   

الجنـــاح ويقـــع بـــين عـــرقين جـــزء غلـــيظ مـــن غشـــاء (

حقيقيــين وهمـــا العـــرق العرضــي الطـــولي الـــذي يقـــع 

ـــــري والعـــــرق الوســـــطي، ويقطـــــع  ـــــين العـــــرق الكعب ب

  )بنهمابالعرق العابر 

Squam, Squama  
(pl. Squamae) 

  قشرة، فص خلف الجناح

طيـــة قشـــرية الشـــكل توجـــد علـــى الحـــواف الخلفيـــة (

القاعديــــــة للجنــــــاح، كمــــــا فــــــي الرعاشــــــات وبعــــــض 

  )شرات  ذات الجناحينالح

Square-headed wasps الدبابيرمربعة الرأس   

 )   Crabroniniأنظر (

Squarenecked grain beetle – 
Cathartus quadricollis (Gudrin– 
Meneville) –  
Cucujidae 

 خنفساء الحبوب ذو الرقبة المربعة
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Squarenosed fungus beetle – 
Lathridius minutus (L.) –  
Lathridiidae 

 خنفساء الفطر مربعة البوز 

Squash الكوساالقرع ، 

Squash beetle – 
Epilachna borealis (F.) – 
Coccinellidae 

 خنفساء الكوسا، خنفساء القرع

Squash bug – 
Anasa tristis (De Geer) –  
Coreidae 

 "القرع"بق الكوسا 

Squash vine borer – 
Melittia cucurbitae (Harris) – 
Sesiidae 

 حفار ساق الكوسا 

St. Louis encephalitis (SLE) التهاب دماغ سانت لويس  

مــن  -تابعــة لفصــيلة األربوفيروســات فالفيفيريــدي (

أهـــم األربوفيروســـات فـــي الواليـــات المتحـــدة وشـــمل 

المكســيك، وتــرتبط وبائيــات المــرض بفتــرات هطــول 

اثر األمطــــار الغزيــــرة، حيــــث يــــوفر ذلــــك مواقــــع تكــــ

 Culex tarsalisمناســـبة للناقـــل وهـــو بعوضـــة 
ـــذي يعمـــل كناقـــل  Culex pipiensنويعـــات و  ال

  )ثانوي عندما تكون أعداده غزيرة

Stability ثبات، استقرار 

Stability in flight ثبات أثناء الطيران 

Stable fly –  
Musca sorbeus Wied.,  
M. vicina Maeq.,  
Stomoxys calcitrans (L.) – 
Muscidae 

  الواخزةل ذبابة اإلسطب

ـرة فـي ( عدة أنواع تعمـل كناقـل ميكـانيكي لـداء الصُّ

 )الجمال والخيل
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Stable malaria 
 
 
 
 

  مالريا مستقرة

حيـــــث تــــــرتبط المالريـــــا المســــــتقرة بالمنــــــاطق ذات (

  )التوطن الشامل أو المفرط

Stadium  
(pl. Stadia) 

  طور، مدة، عمر

  )انسالخين في نمو الحشرةالفترة التي توجد بين (

Stag beetles خنافس الوعل أو الخنافس القراصة   

 )   Lucanidaeأنظر (

Stagmomantis carolina 
(Johannson) – 
Carolina mantid –  
Mantidae 

 فرس النبي لوالية كارولينا

Stalk borer –  
Papaipema nebris (Guenee) – 
Noctuidae 

 وقحفار الساق، حفار العذ

Stalked egg  النموذج ذو الساق للبيوض، النمـوذج المعنـق أو

  ، بيضة مشمرخةذو الشمراخ

ــــــة الحشــــــرات ( ــــــوض تابعــــــة لرتب نمــــــوذج لشــــــكل بي

غشــائية األجنحــة، ويتميــز النمــوذج للبــيض بنهايــة 

أنبوبية الشـكل عنـد أحـد طرفـي البيضـة وٕالـى سـوط 

 )يتضح أحيانًا عند النهاية األخرى

Stalked type eggs بيوض ذات حومل 

Stalk-eyed flies  ذباب الذباب ذو العيون المشمرخة  

 )   Diopsidaeأنظر (

Stalk-eyed flies – 
Sphyracephala brevicornis (Say) – 
Diopsidae  

  الذبابة ذات العيون المشمرخة 

  )عيون محمولة على سوق طويلة رفيعة(
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Stapanoderus bampei Ferr. – 
Coffeee fruit borer –  
Scolytidae 

 حفار ثمار البن

Staphylinidae  
(Including Micropeplidae and 
Brathinidae) –  
Rove beetles – 
Staphilinoidea –  
Coleoptera 

   ستافيلينيدي فصيلة

   –) تتضمن مايكروبيبليدي، براثينيدي(

الخنافس الروَّاغة أو خنافس الـرمم قصـيرة األجنحـة 

–   

 رتبة  – فوق فصيلة

Staphylinoidea – 
Polyphaga – 
Coleoptera 

  –ستافيلينويديا خنافس الفوق فصيلة 

 رتبة – تحت رتبة

Star jasmine thrips – 
Thrips orientalis (Bagnall) – 
Thripidae 

 تربس الياسمين النجمي

Starfish – 
Echinodermata     

  –البحر م نج

 شعبة 

Statement of practical treatment  العالج التطبيقيتعبير   

جزء من بطاقة بيانات المبيد التي تـوفر معلومـات (

. عـــــن معاملـــــة األشـــــخاص الـــــذين تعرضـــــوا للمبيـــــد

  )سعافات األوليةإلوتشتمل هذه على معلومات ا

Statement of use classification  تعبير تصنيف االستخدام  

تعبيـــر أو تصـــريح خـــاص متواجـــد علـــى بطاقـــات (

المبيدات عالية السمية تشير إلـى أن بعض  اناتبي

مقيــد لألشــخاص المــؤهلين بعــد مــرورهم ها اســتخدام

  )بعملية التأهيل

Stationary host عائل غير متحرك 
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Stator pruininus (Horn) – 
Pruinose bean weevil –  
Bruchidae 

   سوسة الفاصولياء الُمْغَبّرة

 )المكسوة بطبقة غبارية(

Steady state حالة ثبات  

Steelblue lady beetle – 
Orcus chalybeus (Boisduval) – 
Cocconellidae 

 الخنفساء الزرقاء الفوالذية

Stegasta bosqueetia (Chambers) – 
Redneeked peanutworm – 
Gelechiidae 

 دودة الفول السوداني ذو الرقبة الحمراء

Stegobium paniceum (L.) – 
Drugstore beetle –  
Anobiidae 

ـــة، خنفســـاء مخـــازن  ـــاقير المخزون خنفســـاء العق

 العطارة

Stelidota geminata (Say) – 
Strawberry sap beetle –  
Nitidulidae 

  "الفريز" خنفساء الفراولة

Stellate نجمية الشكل  

Stem borer الساق" حفار" ثاقب 

Stem mothers الجذعّية األمهات 

Stem sawflies 
 

   السوق المنشارية بابيرد

 )   Cephoideaو  Cephidaeأنظر (

Stemechus paludatus (Casey) – 
Bean stalk weevil –  
Curculionidae 

 سوسة ساق الفول 

Stenacron – 
Heptogoniinae –  
Heptageniidae  

  –جنس ذباب مايو ستيناكرون 

 فصيلة  –تحت فصيلة 
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Stenistomera – 
Fleas of rodents and their predators – 
Anomiopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس ستينيستوميرا 

   –براغيث القوارض ومفترساتها 

  فصيلة –قبيلة 

Stenolophus lecontei (Chaudoir) – 
Seedcorn beetle –  
Carabidae 

 خنفساء بذور الذرة الصفراء

Stenomatinae – 
Oecophoridae – 
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات ستيوماتيني 

 رتبة  - فصيلة

Stenonema – 
Heptogoniinae – 
Heptageniidae – 

  –جنس ذباب مايو ستينونيما 

 فصيلة  -تحت فصيلة 

Stenopelmatidae – 
Wingless long-horned  
grasshoppers – 
Ensifera – Orthoptera 

   ستينوبليماتيدي فصيلة

لنطاطـــــــــــات ذات القـــــــــــرون ا –) جريلالكريديـــــــــــدي(

 رتبة  -تحت رتبة  –عديمة األجنحة  الطويلة

Stenopelmatinae – 
Sand crickets – 
Gryllacrididae – 

  –تحت فصيلة ستينوبيلماتيدي 

  فصيلة -صراصير الرمل

Stenopelmatus fuscus Haldeman – 
Jerusalem cricket –  
Stenopelmatidae 

لقــــدس صرصــــور الحقــــل المقــــدس، صرصــــور ا

 الحقلي

Stenophagous parasitism, 
oligophagous parasitism 

  تطفل محدود العوائل 

وفيــه يكــون عــدد أنــواع العوائــل المتقاربــة تقســيميًا (

والتـــي يتطفـــل عليهـــا النـــوع الواحـــد مـــن الطفيليـــات، 

  )تحت الظروف البيئية، محدوداً 

Stenoponia – 
Fleas of small rodents – 
Stenoponiinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس ستينوبونيا 

  فصيلة -تحت فصيلة  – براغيث الفئران الصفيرة
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Stenoponiinae – 
Fleas of small rodents – 
Hystrichopsyllidae  

  –تحت فصيلة ستينوبونييني 

  فصيلة –براغيث الفئران الصفيرة 

Stephanidae  
(rare family) –  
Stephanids – 
Ichneumonoidea – Hymenoptera 

  ستيفانيدي  فصيلة

غشـــــــائية  حشـــــــرات الســـــــتيفانيد –) فصـــــــيلة نـــــــادرة(

  رتبة –فوق فصيلة  –األجنحة المتطفلة 

Stephanids  حشرات الستيفانيد غشائية األجنحة المتطفلة  

 ) Stephanidaeأنظر(

Stephanitis pyri (L.) – 
Pear lace bug –  
Tingidae 

 "ىالكمثر " نمر األجاص

Stephanitis pyriodes (Scott) – 
Azalea lace bug –  
Tingidae 

 بقة األزاليا المزركشة، نمر األزاليا 

Stephanitis rhododendri Horvath – 
Rhododendron lace bug –  
Tingidae 

   بقة الوردّية المزركشة، نمر الوردّية

 )جنس جنبات من الفصيلة الخلنجّية: الوردية(

Stephanosomatidae  
(Sarcophagidae; Metopiidae in part) – 
Flesh flies –  
Oestroidea – Diptera 

   ستيفانوسوماتيدي فصيلة

   –) ساركوفاجيدي، جزء من ميتوبييدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب اللحم 

Stercoraria – 
Trypanosoma  

  قسم المثقبيات البرازية

و المثقبيـة، أ  Trypanosomaقسم يتبـع الجـنس (

حيــث تجتــاز هــذه المثقبيــات تطــورًا داخــل الحشــرة، 

 T. rangeliإال أن األشـــكال المعويـــة، باســـتثناء 

ــــــودع فــــــي بــــــراز الناقــــــل وقــــــد أظهــــــرت نواقــــــل .  ت

المثقبيــات البرازيــة التــي غــذيت علــى عوامــل معديــة 

أنظـــــــر  –% 100معـــــــدالت عاليـــــــة تقتـــــــرب مـــــــن 

Salivaria(  
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Stercorarian trypanosomiasis داء المثقبيات البرازي  

 Trypanosomaتعتبـــــر المثقبيـــــة الكروزيـــــة (

(Schizotrypanum) cruzi  الكــــائن المســــبب

أنظــــر  – Chagas' diseaseلمــــرض شــــاغاس 

  )تعريف هذا المرض

Sterilant م عقّ م  

مبيد يسـتخدم لمكافحـة القـوارض وذلـك عـن طريـق (

  )منع تناسلهم

Sterile castes أفراد عقيمة  

شـــغاالت وجنـــود النمـــل األبـــيض وكالهمـــا تشـــمل (

حشـــرات غيـــر مجنحـــة توقفـــت أعضـــاؤها التناســـلية 

  )عن النمو

Sterile male release technique إطالق الذكور المعقمة 

Sterility العقم 

Sternacostal suture درز حافة األسترنة    

درز األســـــترنة الصـــــدرية، األثـــــر الخـــــارجي لنتـــــوء (

أو الوتـــــــــد " ائـــــــــدة الجداريـــــــــةالز "الهيكـــــــــل الـــــــــداخلي 

المشـــــــــقوق، يفصـــــــــل بـــــــــين االســـــــــترنيتة القاعديـــــــــة 

 )واالسترنيتة الخلفية

Sternal apophysis أذرع داخلية لألسترنة   

أذرع داخليــة لألســترنة الحقيقيــة، أو انخفــاض فــي (

ــــرتبط العضــــالت أذرع  األســــترنة الصــــدرية حيــــث ت

  )داخلية لألسترنة
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Sternauli  
(pl. Sternaulices) 

  أخدود بلورة الصدر الوسطي 

أخـــدود طـــولي علـــى الجـــزء الســـفلي لبلـــورة الصـــدر (

  )الوسطي، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Sternellum استرنيتة خلفية، أسترنة صغرى  

جـــزء مـــن األســـترنة الحقيقيـــة خلـــف قواعـــد األذرع (

  )الداخلية لألسترنة

Sternite نيتة، صفيحةستر أ  

الســطح الســفلي للجســم، حة أو صــليبة علــى يصــف(

  )حة البطنية إلحدى عقل البطنيالصف

Sterno-basalar muscle عضلة قاعدة الجناح األسترنية 

Sterno-costal ridge حافة استرنية قاعدية أو أمامية  

ـــــا الشـــــوكة المزدوجـــــة ( بحافـــــة  furcaاتصـــــال نقرت

 )داخلية تعرف بالحافة االسترنية األمامية

Sterno-costal suture درز أسترني قاعدي أو أمامي  

تظهـــر الحافـــة االســـترنية األماميـــة كـــدرز خـــارجي (

 )يعرف بالدرز االسترني األمامي

Sternopleura صليبة البلورا االسترنية 

Sternopsylla – 
Bat fleas –  
Ischnopsyllidae  

  –جنس ستيرنوبسيلال 

 فصيلة  –براغيث الخفاش أو الوطواط 

Sternorrhyncha 
(Gularostria) – 
Pysillids, whiteflies, aphids, and  
scale insects –  
Homoptera – 
Hemiptera 

   مجموعة سترنورينجا

تعتبـــر تحـــت رتبـــة عنـــدما تصـــنف ) (جوالروســـتريا(

ضــــــمن رتبــــــة متشــــــابهة األجنحــــــة، ولكــــــن تعتبــــــر 

مجموعـــة أعلـــى مـــن فـــوق الفصـــيلة عنـــدما تصـــنف 

 ) جنحةضمن تحت رتبة الحشرات متشابهة األ
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ليد، الذباب األبيض، المّن، والقشـرية لبسيحشرات ال 

 رتبة  –تحت رتبة  –

Sternpleural bristles نية بلوريةستر شويكات ا   

شويكات على البلورا االسترنية، كما فـي الحشـرات (

  )ذات الجناحين

Sternpleuron  
(pl. Sternopleura) 

  نية ستر بلورة ا

للصــدر فــوق قاعــدة صــفحة علــى الحــائط الجــانبي (

الرجـــل الوســـطي مباشـــرة، كمـــا فـــي الحشـــرات ذات 

  ) الجناحين

Sternum نة، صفيحة بطنيةستر أ  

تصــلب بطنــي للحلقــة وقــد يشــمل صــليبة األســترنة (

الشــــــــوكية، وتتحــــــــدد عــــــــن البلــــــــورا بواســــــــطة دروز 

Sterna(  

Sterol الستيرول 

Stevens leafhopper – 
Empoasca stevensi Young – 
Cicadellidae 

 نطاط ستيفنز

Sticker   مادة الصقة  

ـــــدات مـــــن أن ( مـــــادة إضـــــافية تســـــتخدم لمنـــــع المبي

  )تغسل أو تزال من على األسطح المعاملة

Sticktight flea – 
Echicnophaga gallinacea  
(Westwood) – Pulicidae 

 بالمالبس "الملتصقة" البراغيث العالقة

Stictocephala bisonia Kopp &  
Yonke – 
Buffalo treehopper –  
Membracidae 

 نطاط األشجار األصفر البرتقالي
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Stictocephala bubalus (F.) –  
Buffalo treehopper –  
Membracidae   

 نطاط األشجار الجاموسي

Stidelatory apparatus هاز الصريرج  

Stigma = spiracle 
(pl. stigmata) 

ــــاح ، فتحــــة ثغــــر أو خيشــــوم تنفســــي، بقعــــة جن

  تنفسية

منطقـــة متغلظـــة مـــن غشـــاء الجنـــاح علـــى الحافـــة (

ز  ر مـن الحشـراتيـالضلعية أو األمامية ألجنحـة الكث

لفتحـــة الخارجيـــة التـــي يـــدخل منهـــا الهـــواء إلـــى اأو 

القصـــــــبات الهوائيـــــــة، وتكـــــــون مصـــــــحوبة بالشـــــــفاه 

  )والدهليز وجهاز اإلقفال

Stigmal vein عرق بقعة الجناح  

الحافة األماميـة للجنـاح إلـى  عرق قصير يمتد من(

الخلــف حتــى يصــل إلــى مــا بعــد منتصــف الجنــاح 

  )بقليل

Stigmatius fly – 
Euxesta stigmatias Loew –  
Otitidae  

 ذبابة الذرة ستيجماتيوس

Stigmella gossypii (Forbes & 
Leonard) – 
Cotton leafminer –  
Nepticulidae 

 أوراق القطن" حفار"صانع أنفاق 

Stigmella juglandifoliella  
(Clemens) – 
Pecan serpentine leafminer – 
Nepticulidae 

ـــــاق  ـــــار"صـــــانع أنف ـــــان " حف " الجـــــوز"أوراق البّق

 األمريكي

Stigmelloidea  
(Nepticuloidea) – Monotrysia – 
Lepidoptera 

 فصــــــــــيلة صــــــــــانعات أنفــــــــــاق األوراقفــــــــــوق 

   ستيجميلويديا

 رتبة  –ت رتبة تح –) نيبتيكيولويديا(
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Stiletto flies الذباب ذو البطن المدبب   

 )Therevidaeأنظر (

Still water مياه ساكنة 

Stilt bugs البق المرتفع أو ذو األرجل الطويلة   

 )   Berytidaeو  Neididaeأنظر (

Stilt-legged flies  الذباب ذو األرجل العكازية الخشنة  

 )   Micropezidaeأنظر (

Stimuli leading to landing المنبهات التي تقود إلى هبوط الحشرات الطائرة 

Sting آلة وضع البيض المتحورة، المهيأة لحقن السم   

  )ي بعض الحشرات غشائية األجنحةف(

Stinging organ آلة لسع  

Stinging rose caterpillar – 
Parasa indetermina (Boisduval) – 
Limacodidae 

 ورد الالسعةفراشة ال

Stingless bees – 
Meliponinae – Apidae 

  ةغير السع ةنحل

Stink beetle – 
Nomius pygameus (Dejean) – 
Carabidae 

 "ذو الرائحة الكريهة"الخنفساء النتنة 

Stink bug  البق كريه الرائحة  

 )Pentatomidaeو   Plataspidaeأنظر(

Stipes  
(pl. stipites) 

  فليساق الفك الس

ي أو لالعقلــــــة أو الجــــــزء الثــــــاني مــــــن الفــــــك الســــــف(

  المساعد الذي يحمل الملمس الفكي والقلنسوة 
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، وتنشـأ منـه العضـالت "الالسنيا"والشرشرة " الجاليا" 

  )المحركة لها

Stolon  ،ساق تكاثرية زاحفة الّركوب  

فـي تركيب تكاثري ينشأ من قاعدة ساق ثم تزحف (

واجد في بعض أنواع هو متلتربة، و على سطح اأو 

  )النباتات

Stolotermitinae – 
Termospidae – 
Afontanella   

  –تحت فصيلة النمل األبيض ستولوترميتيني 

  تحت رتبة  –فصيلة 

Stomach poison  سم معدي  

المبيـــــد الـــــذي يقتـــــل الحيـــــوان المســـــتهدف عنـــــدما (

  )يهضم الحيوان المبيد

Stomach, ventriculus معدة  

 )ندودرمية أو الهاضمة في الحشرةالمعدة األ(

Stomadaeal dilator muscle عضلة موسعة للمعي األمامي 

Stomadaeal valve صمام المعي األمامي أو الفؤادي 

Stomatic ganglion عقدة معدية 

Stomatogastric nervous system سمبثاوي( جهاز عصبي فمي معدي(  

Stommata (stemmata)  انبيةن بسيطة جوعي   

  )lateral ocelli أنظر(

Stomodeum, stomodaeum, foregut  معــي أمــامي، معبــر فمــي،  قنــاة هضــمية جنينيــة

   أمامية

  ) foregutأنظر (
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Stomoxys calcitrans (L.) –  
Stable fly –  
Muscidae 

 ذبابة اإلسطبل الواخزة

Stone centipedes – 
Lithobiomorpha –  
Chilopoda 

   – ئة رجل الحجريةذوات الما

 طائفة –رتبة 

Stone fruit bark beetle –  
Scolytus(Rugutoscolytus) amygadali 
(Guer) –  
Scolytidae 

 خنفساء قلف اللوزيات

Stone fruit capnodis or peach 
capnodis – 
Capnodis tenebrionis (L.) – 
Buprestidae 

ــــابنودس ــــات كــــابنودس الــــدرا" حفَّــــار" ك ق اللوزي

 "الخوخ"

Stoneflies  ذباب األحجار  

  ) Plecopteraأنظر(

Storage تخزين 

Storage excretion إخراج تخزيني 

Stored nut moth – 
Aphomia gularis (Zeller) – Pyralidae 

 فراشة الجوز المجفف المخزون

Straite  يقةدقمزركش بخطوط أو أخاديد متوازية  

Strange long-horned beetles خنافس طويلة القرون الشاذة   

  ) Orrodacinaeأنظر (

Stratification تكوين طبقي 

Stratiomyidae  
(Stratiomiidae; including 
Chiromyzidae) – Soldier flies – 
Tabanoidea – Diptera 

   ستراتيومايدي فصيلة

  –) ستراتيومييدي، وتتضمن كيرومايزيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –الذباب العسكري 
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Stratiomys laticeps Loew – 
Soldier fly, army fly – 
Stratiomyidae 

  الذباب العسكري

Strauzia longipennis  
(Wiedemann) – 
Sunflower maggot –  
Tephritidae 

 زهرة الشمسذبابة 

Strawberry aphid – 
Pentatrichopus (Chaetosiphon) 
fragaefolii (Cockerell); 
Pentatrichopus thomasi Hillaris & 
Lambers –  
Aphididae 

ــــة ــــّن الفراول ــــز" َم ــــةو " الفري ــــّن الفراول ــــز" َم  "الفري

  هالمتشاب

Strawberry bud weevil – 
Anthonomus signatus Say – 
Curculionidae 

 "الفريز" سوسة براعم الفراولة

Strawberry crown borer – 
Tyloderma fragariae (Riley) – 
Curculionidae 

 "الفريز" الفراولة" تاج"قمم " سوسة"حفار 

Strawberry crown moth – 
Synanthedon (Romosia) bibionipennis 
(Boisduval) –  
Sesiidae 

  "الفريز"الفراولة " تاج"فراشة قمة 

  

  

Strawberry crownminer – 
Monochroa fragariae (Busck) – 
Gelechiidae 

 "الفريز" الفراولة قمم" فراشة"حفار 

Strawberry leafroller – 
Ancylis comptana (Froelich) – 
Tortricidae 

 "الفريز" لفافة أوراق الفراولة

Strawberry leafroller – 
Ancylus comptana fragariate    
(Wond R.) –  
Tortricidae 

 "الفريز" فراشة أوراق الفراولة
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Strawberry root aphid – 
Aphis forbesi Weed –  
Aphididae 

 "الفريز" َمّن جذور الفراولة

Strawberry root weevil – 
Otiorhynchus ovatus (L.) – 
Curculionidae 

 "الفريز" سوسة جذور الفراولة

Strawberry rootworm – 
Paria fragariae Wilcox – 
Chrysomelidae 

 "الفريز" جذور الفراولة" دودة"خنفساء 

Strawberry sap beetle – 
Stelidota geminata (Say) – 
Nitidulidae 

 "الفريز" خنفساء الفراولة

Strawberry whitefly – 
Trialeurodes packardi (Morrill) – 
Aleyrodidae 

 البيضاء  "الفريز" ذبابة الفراولة

Stray, incidental, or accidental 
parasitism 

  تطفل عرضي

الـذي فيـه يـرتبط الطفيـل بعائـل  نموذج من التطفـل(

  ) ال عالقة له به عادة

Stream and spring caddisflies– 
 

  كاديس الجداول والينابيع شعرية األجنحة 

 )     Lepidostomatidaeأنظر (

Stream caddisflies كاديس الجداول شعرية األجنحة   

و  Goeridae و Brachycentridaeأنظــــر (

Odontoceridae    ( 

Streblidae  
(Pupipara in part; rare family) – 
Bat flies – 
Muscoidea –  
Diptera 

   ستريبليدي فصيلة

   –) جزء من بيوبيبارا، فصيلة نادرة(

  –ذباب الخفَّاش 

 رتبة  – فوق فصيلة



 

1159

Strepsiptera  
(strepi = turning or twisting; ptera = 
wing) – 
Stylopids – Twisted-winged parasites 

  رتبة ستربسيبترا 

)strepi  = ،ملتويptera  =جناح (–  

 األجنحة " مطوية"الحشرات الطفيلية ملتوية 

Stress receptors الحسية  الِشّدة خاليا 

Stretch receptor مستقبل الشد، خلية حسية منظمة للجهود  

Stria  
(pl. Striae) 

  شق غائر، خط طولي غائر

ود دقيـق يـرى عـادة علـى خط غائر طـولي أو أخـد(

  )جنحةالغمد، كما في الحشرات غمدية األ

Striated border حافة مخططة  

ـــــــة ( ـــــــة للخاليـــــــا الطالئي طبقـــــــة ســـــــيتوبالزمية داخلي

المعديــــة تظهــــر فــــي خطــــوط دقيقــــة عموديــــة علــــى 

  )السطح

Stridulate  ًيحدث صريرا 

Stridulation دار أصوات عن طريق حك سطح ضـد صصرير، إ

  آخر 

Stridulatory organ  الصوتعضو 

Stripe شريط  

 )عالمة طولية ملونة(

Striped alder sawfly – 
Hemichroa crocea (Geoffroy) – 
Tenthredinidae 

 صندل الحور الرومي الغشائي ذو األشرطة

Striped ambrosia beetle – 
Trypodendron lineatum (Olivier) 
Scolytidae 

 لرائحة العطريةالخنفساء المخططة ذو ا
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Striped blister beetle – 
Epicauta vittata (F.) –  
Meloidae 

 الخنفساء الملهبة ذات األشرطة

Striped cucumber beetle – 
Acalymma vittatum (F.) –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المخططة 

Striped cutworm – 
Euxoa tessellate (Harris) –  
Noctuidae 

 المخططة" القاطعة"دة القارضة الدو 

Striped earwig, large earwig – 
Labidura riparia (Pallas) – 
Labiduridae 

 إبـــرة العجـــوز، "المقلمـــة"إبـــرة العجـــوز المخططـــة 

 الكبيرة

Striped elaterid beetle – 
Agriotes lineatus (L.) –  
Elateridae 

ـــــــع أو  خنفســـــــاء الســـــــلكية أو الخنفســـــــاء الفرق

 خططةالم

Striped flea beetle – 
Phyllotreta striolata (F.) – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية المخططة 

Striped garden caterpillar – 
Trichordestra legitima (Grote) – 
Noctuidae 

 "األشرطة اتذ"الحدائق المخططة يسروع 

Striped hawk moth – 
Celerio lineata livornica (Esp.) – 
Sphingidae 

 دودة ورق العنب، فراشة العنب المخططة

Striped horse fly – 
Tabanus lineola F. –  
Tabanidae 

 ذبابة الحصان المخططة

Striped long-legged fly – 
Bittacomorpha clavipes (F.) – 
Ptychopteridae 

   -الذبابة طويلة األرجل الخلفية 
 

Striped mealybug – 
Ferrista virgata (Cockerell) – 
Pseudococidae 

 البق الدقيقي المخطط
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Stripital flexor muscle of galea العضلة الساقية الثانية للقلنسوة  

مــــــــــن العضــــــــــالت المحركــــــــــة للفكــــــــــوك الســــــــــفلية (

maxillae(  

Stripital flexor muscle of lacinia العضلة الساقية الثانية للشرشرة  

حركــــــــــة للفكــــــــــوك الســــــــــفلية مــــــــــن العضــــــــــالت الم(

maxillae(  

Structural color مواد ملونة تركيبية 

Structural pest  آفة المنشآت  

مبيــد مثــل النمــل األبــيض أو فطــر تعفــن الخشــب (

  )الذي يقضي على التشييدات الخشبية في المباني

Structure of spiracle تركيب الثغر التنفسي 

Strymon bazochii gundiachianus 
(Bates) – 
Smaller lantana butterfly – 
Lycaenidae 

   الصغير" الملتوية"أبو دقيق الّلنتانة 

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : الّلنتانة(

 )عطر

Strymon echion (L.) – 
Larger lantana bufterfly –  
Lycaenidae 

 الكبير " الملتوية"أبو دقيق الّلنتانة 

Strymon melinus Hubner – 
Cotton square borer –  
Lycaenidae 

 حفار براعم وأزهار القطن

Stultana leafroller – 
Platynota stultana –  
Phycitidae 

 دودة البالتينوتا لفافة األوراق

Stylate مخرازي، خنجري  

مجهــــز بزائــــدة رفيعــــة، رمحــــي الشــــكل، مثــــل قــــرن (

 )استشعار مخرازي أو خنجري
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Style عود، زائدة رفيعةلم، ق   

أي عضـــــو صـــــغير دقيـــــق إبـــــري الشـــــكل أو حـــــاد (

الحافــة، أو الزائــدة الظهريــة الدقيقــة الموجــودة علــى 

  )العقلة الثالثة لقرن االستشعار

Stylet م صغير، زائدة إبرية أو رمحية، غمد، رمحقل  

زائدة خيطية تشكل أجـزاء الفـم الثاقـب المـاص فـي (

  )الحشرات نصفية الجناح

Styliform ها شكل القلم أو القليمل  

Stylommatophora – 
Snails and slugs –  
Gastropoda  

  –ذات العيون المشمرخة رتبة ستيلوماتوفورا 

   –القواقع والبزاقات 

 طائفة 

Stylopidae – 
Bee and wasp parasitic twisted-
winged insects –  
Strepsiptera 

  –ستايلوبيدي  فصيلة

   –مطوية األجنحة دبابير وال طفيليات النحل

 رتبة 

Stylopids – 
twisted-winged parasites 

  األجنحة " مطوية"الحشرات الطفيلية ملتوية 

 )Strepsipteraأنظر (

Stylopization طة إستربسبتراستطفل بوا  

Stylus  
(pl. Styli) 

  مجسَقَلْم، زائدة بطنية أثرية، 

شـرات ذات زائدة قصيرة تشبه اإلصبع، كمـا فـي ح(

  )الذنب الشعري

Sub قل قلـيًال مـن، أو مسـاو تقريبـًا أو األسـفل أ، تحت

  تماماً 
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Subalar  ،وق البلـــورا الخلفيـــة، فـــصـــفيحة تحـــت الجنـــاح

  صفيحة الجناح اإلبطية

ــــة تنغمــــد فيهــــا ( ــــوق البلــــورا الخلفي صــــليبة واحــــدة ف

ـــورا الخلفيـــة والجـــزء الخلفـــي مـــن  عضـــالت مـــن البل

 )الحرقفة

Subalar sclerite صليبة أسفل الجناحصفيحة تحت جناحية ،  

تســتقر فــي إلبــط الجنــاح مــن الجهــة البطنيــة علــى (

 pleural wingجـانبي النتـوء البلـوري الجنـاحي 

process(  

Sub-antennal suture درز قاعدة قرن االستشعارتحت قرن درز ،  

درز علــى الوجــه يمتــد مــن قاعــدة قــرن االستشــعار (

  )إلى أسفل

Subapical  فميتحت  

  )يقع تحت الفم مباشرة أو قريبًا من النهاية(

Subbasal  قاعديتحت  

  )يقع إلى أسفل القاعدة(

Subclass  طائفة، طويئفةتحت  

قسم رئيسي من الطائفة يحتوي على مجموعة مـن (

  )الرتب المتقاربة

Subcortical  ألشـجار فـي الخشـب وامنطقة موجودة بين القلف

  والشجيرات

Subcostal vein (Sc-) العرق الضلعي  

العرق الطولي الثاني فـي جنـاح الحشـرة بـين عـرق (

ـــــــــري  costaالضـــــــــلع  ، أي radiusوالعـــــــــرق الكعب

 يرتبط قاعديًا مع النهاية األمامية للصفيحة 
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 و  Sc1: اإلبطيـــة األولـــى، ويتفـــرع إلـــى فـــرعين 

Sc2( 

Subcoxal solerite الصفيحة تحت الحرقفية 

Subcutaneous injection  الحقن تحت الجلد  

  )حقن المادة مثل الدواء تحت الجلد(

Subcuticle تحت الجليد  

طبقـــة غيـــر منتظمـــة محببـــة وخاليـــة مـــن اللييفـــات (

الكيتينيـــة، وتقـــع بـــين طبقـــة الجليـــد الـــداخلي وطبقـــة 

تحت البشرة، ويعتقد أنها تمتل جليـد داخلـي حـديث 

  ) التلوين

Subdermal myiasis دي تدويد تحت جل  

  )Myiasisأنظر (

Subdiscal vein العرق تحت القرصي  

العــرق الــذي يكــون الحافـــة الخلفيــة لخليــة القـــرص (

 )الثالثة، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Subepithelial sinus تجاويف تحت الطالئي 

Subequal  ًمتساو أو متساو تقريبا  

أو متســـــاو تقريبـــــًا فـــــي الحجـــــم أو الطـــــول  متســـــاو(

  )اً تقريب

Subesophageal ganglion العقدة العصبية تحت المريئية  

انتفاخ فـي شـكل عقـدة فـي مقدمـة الحبـل العصـبي (

 )البطني تحت المريء مباشرة
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Subfamily تحت فصيلة، ُفَصْيَلة  

قســـم رئيســـي للفصـــيلة يشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن (

 )، البعض يسمونها تحت عائلةاألجناس المتقاربة

Subgalea (parastipes) تحت القلنسوة أو جار الساق  

  )parastipesأنظر (

Subgena تحت الخد  

  )جمجمة أسفل الدرز تحت الوجني(

Subgenal suture درز قاعدة الوجنة أو الخد، الدرز تحت الخدي  

درزأفقــــــي موجــــــود فــــــوق قواعــــــد الفكــــــين العلــــــويين (

والســفليين مباشــرة وتحــت الخــد، وهــو امتــداد جــانبي 

  )ميللدرز فوق الف

Subgenital plate فيحة تناسليةص  

صـــفيحة ســـفلية تغطـــى الثقـــب التناســـلي، كمـــا فـــي (

الصراصير وبعض الحشرات األخرى، أو األسـترنة 

  )ي الذكورف الثامنة في اإلناث عادة والتاسعة

Subgenus تحت جنس، ُجَنْيس  

قسم رئيسي من الجنس يشتمل على مجموعـة مـن (

 )األنواع المتقاربة

Subimago حشــرة قبــل البلــوغ، ، تحــت يوافــع أو تحــت بالغــات

  طور مجنح أول

حيث تنسلخ حوريات ذبـاب مـايو إلـى تحـت يوافـع (

ــــــر ناضــــــجة جنســــــيًا،  ــــــاليوافع ولكنهــــــا غي شــــــبيهة ب

ويستمر وجود عمر تحـت اليوافـع إلـى بضـع دقـائق 

  ) فقط
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Sublethal dose   جرعة تحت مميتة  

ن الحـي جرعة مبيد غير كافيـة لتسـبب مـوت للكـائ(

  )المعرض للمبيد

Submarginal cell خلية تحت حافية  

ية مباشرة، عخلية أو أكثر توجد خلف الخلية الضل(

  )كما في الحشرات غشائية األجنحة

Submarginal vein عرق تحت حافي  

عــــــرق يوجــــــد خلــــــف حافــــــة الجنــــــاح الضــــــلعية أو (

ــــــي الحشــــــرات غشــــــائية  ــــــة مباشــــــرة، كمــــــا ف األمامي

  )األجنحة

Submedian cell خلية تحت وسطية  

خليــــــة تقــــــع خلــــــف الخليــــــة الوســــــطية فــــــي الجــــــزء (

القاعـــدي الخلفـــي مـــن الجنـــاح، كمـــا فـــي الحشـــرات 

 )غشائية األجنحة

Submentum تحت الذقن  

الجـــزء القاعـــدي أو الصـــفيحة القاعديـــة مـــن الشـــفة (

الســــفلى، تظهــــر قريبــــة مــــن نقــــر األذلــــرع الخلفيــــة 

 )نطقة الجوالللهيكل الداخلي للرأس عند وجود م

Subocular suture بصري"ي تحت عين درز"  

أحـــد الـــدرزين الـــذي يمتـــد مـــن العـــين المركبـــة إلـــى (

  )أسفل

Suboesophageal ganglion عقدة عصبية تحت مريئية  

مــدمج عصــبي بطنــي للــرأس فــي الحشــرات يتكــون (

مـــــن انـــــدماج  العقـــــد العصـــــبية للقطـــــع الفميـــــة، أي 

العصـــــبية لعقـــــل  انـــــدماج ثالثـــــة أزواج مـــــن القطـــــع

 )الفكوك العلوية والفكوك السفلية والشفة السفلى
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Suborder  ُةبَ يْ تَ تحت رتبة، ر  

ــــى مجموعــــة مــــن ( قســــم رئيســــي للرتبــــة يشــــتمل عل

 )القصائل المتقاربة

Subphyllum  ُةبَ يْ عَ تحت شعبة، ش  

قســـم رئيســـي للشـــعبة يشـــتمل علـــى مجموعـــة مـــن (

 )الطوائف المتقاربة

Subquadrangle  تحت رباعيةخلية  

خليــة تقــع تحــت الخليــة الرباعيــة مباشــرة، كمــا فــي (

  )الرعاشات

Subsocial behavior سلوك تحت اجتماعي  

ــــراد البالغــــة ( ــــوم فيهــــا األف ــــي تق ــــة الحشــــرات الت حال

بالعنايــة بنســلها لــبعض الوقــت بعــد الفقــس، وتمــوت 

  ) اآلباء قبل أن يصل نسلها إلى طور البلوغ

Subspecies   َُوْيعتحت نوع، ن  

قســـم مـــن النـــوع وعـــادة يكـــون ســـاللة جغرافيـــة، وال (

يمكـــن التمييـــز بـــين النويعـــات المختلفـــة لنـــوع واحـــد 

وفـي العــادة تتـداخل بعضــها فـي بعــض، ويمكــن أن 

 )يتم بينهما التزاوج

Subterranean termites and 
dampwood  termites 
 

   النمل األبيض األرضي واألرضة الدفينة

 ) Rhinotermitidaeأنظر (

Subthreshold تحت الحد الحرج  

Subtractive factors عوامل الطرح  

عوامـــل تتســـبب فـــي خفـــض األعـــداد فـــي العشـــيرة (

  )وأهمها الموت والهجرة إلى الخارج



 

1168

Subtriangle خلية تحت مثلثة  

خليــة أو مجموعــة مــن الخاليــا قــرب المثلــث، كمــا (

  )في الرعاشات

Subtropical pine tip moth – 
Rhyacionia subtropica Miller – 
Tortricidae 

 فراشة قمم الصنوبر االستوائية أو المدارية

Subulina snail – 
Subutina octona (Bruguiere) – 
Subulinidae 

 حلزون سيبيولينا

Subulinid snails – 
Subulinidae –  
Stylommatophora 

    –قواقع السيبيولينيد 

 رتبة  –فصيلة 

Subulinidae – 
Subulinid Snails –  
Stylommatophora 

  –فصيلة سيبيولينيدي 

 رتبة  –قواقع السيبيولينيد 

Subulitermitinae – 
Nasutitermitidae – 
Fontanella  

  –تحت فصيلة النمل األبيض سبيوليترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Subutina octona (Bruguiere) – 
Subulina snail –  
Subulinidae 

 حلزون سيبيولينا

Successions 
 
 
 
 

  متتابعات

مجموعـــة مـــن األنـــواع تحتـــل بقعـــة معيشـــية معينـــة (

 )بالتتابع تبعًا لتغير الظروف في هذه البقعة

Suckfly – 
Cyrtopeltis notata (Distant) –  
Miridae 

 الذبابة الماصة

Sucking lice or true lice  
 

   أو القمل الحقيقي الماص القمل

 )Anopluraأنظر (
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Sucking mouth فم ماص 

Suction trap مصيدة الشفط الهوائي  

Suctorial (Haustellate) شافط أو ماص   

 )معد لعملية االمتصاص(

Sudan bollworm – 
Diparopsis watersi (Roths) – 
Noctuidae  

  دودة الجور السودانية

Suddle-back ذات السرج الظهري 

Sugar maple borer – 
Glycobius speciosus (Say) – 
Cerambycidae 

 حفار نبات َقْيَقب السكر

Sugar pine cone beetle – 
Conophthorus lambertianae  
Hopkins – 
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر السكرية

Sugarbeet armyworm, lesser  
armyworm – 
Spodoptera (Caradrina, Laphygma) 
exiyma (Hbn.) –  
Noctuidae 

 الـــدودة الخضـــراء، دودة ورق الشـــوندر الســـكري

 "البنجر"

Sugarbeet crown borer – 
Hulstia undulatella (Clemens) – 
Pyralidae 

 "البنجر"تاج الشوندر السكري  حفار

Sugarbeet root aphid –  
Pemphigus populivenae Fitch – 
Aphididae 

 " لبنجرا"َمّن جذور الشوندر السكري 

Sugarbeet root maggot – 
Tetanops myopaeformis (Rder) – 
Otitidae 

 "الفريز" دودة جذور الفراولة
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Sugarbeet wireworm – 
Limonius califomicus  
(Mannerheim) – 
Elateridae 

 السلكية " بنجر السكر"دودة الشوندر السكري 

Sugarcane aphid – 
Melanaphis sacchari (Zehntner) – 
Aphididae 

 َمّن قصب السكر

Sugarcane beetle – 
Euetheola humilis rugiceps  
(LeConte) –  
Scarabaeidae 

 "بنجر السكر"خنفساء الشوندر السكري 

Sugarcane borer – 
Diatraea saccharalis (F.) –  
Pyralidae 

 حفار قصب السكر

Sugarcane bud moth – 
Neodecadarachis flavistriata 
(Walsingham) –  
Tineidae 

 براعم قصب السكر" فراشة"دودة 

Sugarcane delphacid –  
Perkinsiella saccharicida Kirkaldy – 
Delphacidae 

 قصب السكر" دلفاسيد"قافزة 

Sugarcane leafminer – 
Pegomyia mixa (Witt) –  
Anthomyidae 

ــــة أوراق بنجــــر الســــكر  " لســــكريالشــــوندر ا"ذباب

 صانعة األنفاق 

Sugarcane leafroller – 
Udea rubigalis (Guenee) –  
Phycitidae 

 "الشوندر السكري"طاوية أوراق بنجر السكر 

Sugarcane leafroller – 
Hedylepta accepta (Butler) – 
Pyralidae 

 لفافة أوراق قصب السكر

Sugarcane mealybug – 
Pseudococcus sacchari Ckll. – 
Pseudococcidae 

 بق القصب الدقيقي
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Sugarcane scarab – 
Penitodon bispinosus Kust. – 
Scarabaeidae 

 ، الجعل ذو الظهر الجامداألسود جعل القصب

Sugarcane stalk borer, sugarcane 
purpleline borer, rice stak borer – 
Chilo agamamnon Bles. –  
Crambidae 

 لصغيرة، حشرة األرز الثاقبةدودة القصب ا

Sugarcane thrips – 
Baliothrips minutus (van Deventer) – 
Thripidae 

 قصب السكرتربس 

Sugarcane weevil – 
Lixus junci Boh. –  
Curculionidae 

 السكر  قصبسوسة 

Sulcus  
(pl. Sulci) 

 درز حقيقي، درز ميزابي الشكل

Suleima helianthana (Riley) – 
Sunflower bud moth –  
Tortricidae 

 زهرة الشمسبراعم " فراشة"دودة 

Summer oils   الزيوت الصيفية  

خـالل الموسـم اسـتخدامه زيت ذو مدى ضـيق يـتم (

  )الزراعي

Suna bug – 
Eurygaster integriceps Put. – 
Pentatomidae 

 بقة السونة

Sunflower aphid – 
Brachycanudus helichrysi (Kalt.) – 
Aphididae 

 الشمس "عباد"زهرة َمّن 

Sunflower beetle – 
Zygogramma exclamationis (F.) – 
Chrysomelidae 

 الشمس "عباد"زهرة خنفساء زهرة 
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Sunflower borer – 
Propyrintia (Eublemma) parva  
Hubner –  
Pyraustidae 

 الشمس "عباد"زهرة حفار أقراص 

Sunflower bud moth – 
Suleima helianthana (Riley) – 
Tortricidae 

 الشمس "عباد"زهرة  براعم" فراشة"دودة 

Sunflower leadclipping weevil – 
Haplorhynchites aeneus  
(Boheman) – 
Curculionidae 

 الشمس  "عباد"زهرة سوسة 

Sunflower maggot – 
Strauzia longipennis (Wiedemann) – 
Tephritidae 

 الشمس "عباد"زهرة ذبابة 

Sunflower midge – 
Contarinia schulzi Gagne – 
Cecidomyiidae 

 الشمس" عباد"زهرة هاموش 

Sunflower moth – 
Homoeosoma electellum (Hulst) – 
Pyralidae 

 الشمس "عباد"زهرة " فراشة"دودة 

Sunflower root weevil – 
Baris strenua (LeConte) – 
Curculionidae 

 الشمس "عباد"زهرة سوسة جذور 

Sunflower seed midge – 
Neolasioptera murtfeldtiana (Felt) – 
Cecidomyiidae 

الشـمس، هـاموش تـدرن  "عبـاد"زهـرة ذبابة بـذور 

 زهرة الشمسبذور 

Sunflower seed weevil – 
Smicronyx sordidus LeConte – 
Curculionidae 

 الشمس  "بادع"زهرة سوسة بذور 

Sunflower spittlebug – 
Clastoptera xanthocephala Germar – 
Cercopidae 

 البصاق اتالشمس ذ "عباد"زهرة بقة 
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Sunflower stem weevil – 
Cylindrocopturus adspersus 
(LeConte) –  
Curculionidae 

 الشمس "عباد"زهرة سوسة ساق 

Suni bug, sunn pest, senn pest – 
Eurygaster integriceps Put. – 
Pentatomididae 

 السونة

Supella longipalpa (F.) – 
Brownbanded cockroach – 
Blattellidae 

 الصرصور ذو الخطوط البنية

Super  فوق  

Superb plant bug – 
Adelphocoris superbus (Uhler) – 
Miridae 

 بقة النبات الفاتنة

Superclass  طائفةفوق  

  )موعة متقاربة من الطوائفمج(

Supercontraction  فائقتقلص 

Supercooled فائق تبريد  

 )الماء الذي يبقى سائًال تحت نقطة تجمده(

Supercooling   تيريد عالي  

ـــــى عـــــدم تجمـــــد ( ـــــة تعمـــــل عل ـــــة فيزيولوجي ميكانيكي

ســـــــــوائل جســـــــــم الحشـــــــــرة عنـــــــــد درجـــــــــات الحـــــــــرارة 

  )المنخفضة

Superfamily 
 
 
 

  فصيلة فوق

، الــبعض مجموعــة متقاربــة مــن الفصــائلتتضــمن (

  )يعتبرها فوق عائلة
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Superior appendage قرن شرجي، زائدة شرجية علوية  

  )إحدى الزائدتين العلويتين في نهاية البطن(

Superior oils  الزيوت الرفيعة أو العالية  

مصـــــطلح بـــــدأ اســـــتعماله فـــــي أواخـــــر األربعينـــــات (

ــــــارافي ــــــوت المصــــــفاة مــــــن الب ــــــد , وتشــــــير. نللزي عن

ـــــاً  ـــــوفرة , اســـــتخدامها حالي ـــــوت المت ـــــى معظـــــم الزي إل

ولكـــــن تســـــتثنى , )زيـــــوت المـــــدى الضـــــيق: مثـــــال(

المســــتحلبات الســــاكنة الثقيلــــة ذات الرواســــب غيــــر 

وتعتبــر كــل الزيــوت ذات المــدى الضــيق , الكبريتيــة

زيـــوت عاليـــة ولكـــن ال تعتبـــر كـــل الزيـــوت العاليـــة 

  )زيوت ذات المدى الضيق

Superlinguae زوائد أو فصوص فوق لسانية  

زوج مـــن الفصـــوص البطنيـــة لـــرأس الحشـــرة ينمـــو (

مــن حلقــة الفــك العلــوي ويتحــد مــع اللســان أو تحــت 

  )البلعوم في بعض الحشرات

Superoesophageal ganglion عقدة فوق المريء 

Superorder فوق رتبة   

 )الرتبمجموعة متقاربة من تتضمن (

Superparasitism أو المتزايد متكررالل تطفال  

ـــأكثر مـــن هجـــوم ( وفيـــه يهـــاجم الفـــرد مـــن العائـــل ب

واحــد مــن األنثــى أو عديــد مــن إنــاث النــوع الواحــد 

من الطفيليات، ويرتبط كل هجوم بوضـع بيضـة أو 

  )أكثر داخل أو خارج العائل

Superposition eyes عيون تراكبية 
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Superposition image صورة متراكبة أو تراكبية  

فيها تكون القصبات الحسية بعيدة عن المخاريط و (

البلوريــة، وبــذلك تبتعــد الخاليــا الصــبغية إلــى أســفل 

وعليـــه فاألشـــعة الصـــادرة مـــن نقطـــة مـــا مـــن جســـم 

المرئـــــي يتكـــــون لهـــــا عـــــدة صـــــور علـــــى القضـــــيب 

 )البصري الواحد

Supervised control مكافحة مراقبة  

شــــكل مــــن نظــــم إدارة اآلفــــات يعتمــــد فيهــــا علـــــى (

ستخدام المبيدات تحت إشـراف وتوجيـه المخـتص، ا

وذلك باالعتمـاد علـى تقـدير الكثافـة العدديـة لآلفـة، 

والضـــــرر الواقــــــع علـــــى المحصــــــول، وغيرهـــــا مــــــن 

  )االعتبارات البيئية

Suplementary reproductives  متناسالت مساعدة  

أفراد ناضجة قادرة علـى إنتـاج البـيض والحيوانـات (

  )الكلي يعتبر ناقصًا جزئياً المنوية ولكن نموها 

Supplement vein عرق إضافي  

عرق عرضـي يتكـون مـن تجمـع عـدد مـن العـروق (

العابرة لتكون عرقًا متصـًال يقـع خلـف وعلـى امتـداد 

  )أحد العروق الطولية الرئيسية، كما في الرعاشات

Supplemental lable  بطاقة بيانات إضافية  

جــد علــى بطاقــة تعليمــات وٕارشــادات إضــافية ال تو (

بيانات المبيد ألن البطاقة صغيرة جـدًا ولكـن تعتبـر 

  )من بطاقة بيانات المبيد اً قانونيًا جزء
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Supplied-air respirator  كمامة مزودة بالهواء  

قنــــاع وجــــه محكــــم بشــــكل جيــــد متصــــل بواســــطة (

خرطـــوم إلـــى مـــوزع هـــواء مثـــل خـــزان يرتـــدى علـــى 

وزع ظهــــر الشــــخص المســــتخدم للكمامــــة أو إلــــى مــــ

وتســـمح الكمامـــات المـــزودة بـــالهواء , هـــواء خـــارجي

لألشــخاص بالــدخول إلــى منــاطق قليلــة األوكســجين 

أو المنـــــاطق حيـــــث تتواجـــــد ضـــــمنها أبخـــــرة عاليـــــة 

  )السمية للمبيد

Suppress يقمع، يقلل   

  )يقلل من مستوى أعداد اآلفة(

Suppressant مانع 

Suppression  قمع  

تي تحاول أن تقلل مـن استراتيجية مكافحة آفات ال(

أعــداد اآلفــة تحــت مســتوى الحــد االقتصــادي الحــرج 

  )أو إلى مستوى تحمل مقبول

Supra-alar bristles شويكات فوق جناحية  

صــــف طــــولي مــــن الشــــويكات يوجــــد علــــى الجــــزء (

  )الجانبي من ظهر الصدر الوسطي

Supranal plate or epiproct صفيحة فوق شرجية  

الحادية عشرة مع ترجة الحلقة التحام ترجة الحلقة (

 )العاشرة

Supraneural bridge قنطرة فوق العصبية  

إحاطــة األذرع االســترنية بشــكل شــبه قنطــرة حــول (

ــالقنطرة  neural cordالحبــل العصــبي  ويعــرف ب

 )فوق العصبية
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Supreme oils   الزيوت الممتازة  

ـــــى منتجـــــات خاصـــــة( ـــــًا مـــــا ، تشـــــير إل ولكـــــن غالب

صحيح لتشير إلـى زيـت عـالي  تستخدم بشكل غير

نقطــة التقطيــر أعلــى مــن . أو زيــت ذو مــدى ضــيق

, مستحضـــــــــــرات الزيـــــــــــوت ذات المـــــــــــدى الضـــــــــــيق

إلــى  10باإلضــافة إلــى أن مــدى التقطيــر هــو بــين 

وهـــو أعـــرض مـــن المـــدى الخـــاص بـــالزيوت % 90

  )ذات المدى الضيق

Surattha indentella Kearfoft – 
Buffalograss webworm –  
Pyralidae 

الغازلــــــة أو "دودة عشــــــب الجــــــاموس الناســــــجة 

   "العنكبوتية

 )عشب أمريكي من أعشاب المراعي: الجاموس(

Surface active agent العامل المنشط السطحي   

  )surfactantنظر إلى أ(

Surface active ingredient مادة فعالة سطحية   

  )أو المادة الناشرة surfactantنظر أ(

Surface coverage  تغطية السطح  

درجة تغطية مـواد الـرش أو النثـر ألسـطح األوراق (

  )أو أشياء أخرى معاملة

Surface tension توتر سطحي  

ئل المبيد والتي تحـدد قوى على أسطح قطيرات سا(

تـؤثر ، و الكبير على األسـطح المعاملـة من انتشارها

هذه الظاهرة على الحشرات، حيـث أن نقطـة واحـدة 

الحشــرة بحيــث ال  ن تشــل حركــةمــن المــاء يمكــن أ

تســـتطيع الحركـــة أو الـــتخلص مـــن المـــاء، والســـبب 

الحشــرة ولكـــن  فــي ذلــك ال يرجــع إلـــى صــغر حجــم

  إلى ظاهرة التوتر السطحي 
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 surface tension (  

Surface water   ماء سطحي  

مادة متواجدة في البرك والبحيـرات وخزانـات الميـاه (

  )والجداول واألنهار

Surfactant  مادة ناشرة  

مــادة إضــافية تســتخدم لتحســين مقــدرة المبيــد علــى (

  )على السطح المعامل أو امتصاصهااللتصاق 

Surinam cockroach – 
Pycnoscelus surinamensis (L.) – 
Blaberidae 

 الصرصور السورينامي

Survey مسح، حصر  

حصر الكائنات الحية الموجـودة فـي مـوطن معـين (

باتبــاع طرائــق مختلفــة مثــل  ةوفــي فتــرة زمنيــة معينــ

، systematic samplingالطريقـــــة المنظمـــــة 

، random samplingوالطريقــــــة العشــــــوائية 

 )selective samplingوالطريقة االنتقائية 

Survival potential اقتدار بقائيئيةكفاءة بقا ،  

الحشـــرة  تشـــمل علـــى الكفـــاءة الغذائيـــة، وهـــي قـــدرة(

ئيـة الموجـودة فـي البيئـة، االنتفاع بـالمواد الغذاعلى 

وتشـــمل علـــى الكفـــاءة الوقائيـــة، وهـــي قـــدرة الحشـــرة 

  )على حماية نفسها في الوسط الذي تعيش فيه

Survivorship curves البقاء ىمنحن  

ـــ( نشـــأ بعمـــل مخطـــط لألفـــراد فـــي العشـــيرة ى يمنحن

ويمكــــن . حتــــى الفتــــرة العمريــــة المعينــــة ىالتــــي تبقــــ

حساســة المعرضــة التعــرف علــى المراحــل العمريــة ال

  )البقاء ىللموت بمقارنة منحن
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Susceptibility and tolerance حساسية وتحمل 

Susceptible life stage  طور حياة حساس  

طور حياة اآلفة األكثـر حساسـية للمبيـد المسـتخدم (

تعتبـــــر الحشـــــرات أكثـــــر , وبشـــــكل عـــــام. لمكافحتـــــه

وتعتبـــر األعشـــاب , حساســـية خـــالل الطـــور اليرقـــي

  )حساسية خالل طور البادرةأكثر 

Suspension  ُمَعّلق  

جزيئـــات مـــادة صـــلبة متناهيـــة فـــي الحجـــم موزعـــة (

بشكل متساٍو ومنتظم في كل السـائل مثـل المـاء أو 

  )الزيت

Suspensorium of the hypopharynx صفائح لسانية  

  )صفائح في الجدران الجانبية لقاعدة اللسان(

Suspensory ligament قرباط معل 

Suture درز  

ميـــزاب أو تجويـــف خـــارجي علـــى شـــكل خـــط فـــي (

ــــــين  جــــــدار الجســــــم أو مســــــاحة غشــــــائية ضــــــيقة ب

  )الصفائح، خط اتصال القدمين في الخنافس

Swaine jack pine sawfly – 
Neodiprion swainei Middleton – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري جاك

Swallotail butterflies حةمذنبات األجن   

 ) Papilionidaeأنظر(

Swallow bug – 
Oeciacus vicarius Horvath – 
Cimicidae 

 البقة المنتفخة 
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Swallow tail butterfly –  
Papilio machaon L. –  
Papilionidae 

  أبو دقيق مذنب األجنحة، أبو دقيق ذنب السنونو

Swarm سرب   

ســلوك تتجمــع فيــه الحشــرات فــي منطقــة محــدودة، (

بالضــرورة تجمــع للتــزاوج، ويعــود الســرب إلــى  ولـيس

اســـتجابة عامـــة ألفـــراد النـــوع الواحـــد مـــن الحشـــرات 

  )لعالمة مرئية

Swarming تطريد 

Swath  مجرة أو اتساع خط الرش  

المبيـد مـرش منطقـة مغطـاة بالمبيـد بواسـطة مـرور (

أي مجـرة واحـدة مـن ، مرة واحدة علـى تلـك المنطقـة

  )معاملتها المرش على الرقعة المرغوب

Swath width  َعَرض الخط، اتساع مجرة الرش  

عرض المنطقة المغطـاة بقطيـرات الـرش أو المـواد (

ضـمن هـذه االسـتعمال الحبيبية عند انتقـال معـدات 

ويجـــب أن يقـــاس عـــرض الخـــط لمعـــايرة . المنطقـــة

  )االستعمال معدات

Sweep net  كنسأو ال جمعالشبكة  

شـــرات، حيـــث يـــتم مـــن طرائـــق التعـــداد النســـبي للح(

ــــات مــــن الحشــــرات الموجــــودة  ــــى عين الحصــــول عل

 )على النباتات باستعمال شباك مناسب

Sweetclover aphid – 
Therioaphis riehmi (Brner) – 
Aphididae 

 َمّن البرسيم الحلو 

Sweetclover root borer – 
Walshia miscecolorella (Chambers) – 
Cosmopterigidae 

 رسيم الحلوحفار جذور الب
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Sweetclover weevil – 
Sitona cylindricollis Fahraeus – 
Curculionidae 

 سوسة البرسيم الحلو

Sweetfern leaf casebearer – 
Acrobasis comptonielia Hulst – 
Pyralidae 

أكيـــاس أوراق السَّـــرَخْس الحلـــو " حاملـــة"مغلفـــة 

 "السرخس أو الُخْنَشار"

Sweetpotato flea beetle – 
Chaetocnema confinis Crotch –
Chrysomelidae 

 خنفساء البطاطا الحلوة البرغوثية

Sweetpotato hornworm – 
Agnus cingulata (F.) –  
Sphingidae 

 القرن اتدودة البطاطا الحلوة ذ

Sweetpotato leaf beetle – 
Typophorus nigritus viridicyaneus 
(Crotch) –  
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق البطاطا الحلوة

Sweetpotato leafminer – 
Bedellia orchilella Walsingham – 
Lyonetiidae 

 أوراق البطاطا الحلوة" حفار"صانع أنفاق 

Sweetpotato leafroller – 
Pilocrocis tripunctata (F.) –  
Pyralidae 

 لّفافة أوراق البطاطا الحلوة

Sweetpotato vine borer – 
Omphisa anastomosalis (Guenée) – 
Pyralidae 

 البطاطا الحلوة" حفار"دودة 

Sweetpotato weevil – 
Cylas formicarius elegantulus 
(Summers) –  
Curculionidae 

 الحلوة" البطاطس"سوسة البطاطا 

Sweetpotato whitefly – 
Bemisia tabaci (Gennadius) – 
Aleyrodidae 

 طاطا الحلوة البيضاءذبابة الب
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Swezeyula lonicerae Zimmerman & 
Bradley – 
Honeysuckle leafminer –  
Elachistidae 

   أوراق َصِريمة الَجدي" حفار"صانع أنفاق 

 )شجيرة أزهارها غنية بالرحيق(

Swimmeret رجل العوم  

زائــدة بطنيــة تقــوم بوظيفــة عضــو العــوم، كمــا فــي (

 )القشريات

Swimming legs أرجل العوم 

Swormlure مادة سورمليور ، مادة الدودة الحلزونية   

مركبـــًا عضـــويًا أهمهـــا  11عبـــارة عـــن خلـــيط مـــن (

  ) ثاني كبريتيد ثنائي الميثيل

Syagrius fulvitarsis Pascoe – 
Australian fern weevil – 
Curculionidae 

 سوسة السَّْرخس األسترالية

Sycamore  ،ــــدُّلب الغربــــي ــــب الُّلبــــي الكــــاذب، شــــجر ال الَقْيَق

 الُجّمْيز

Sycamore lace bug – 
Cofythucha ciliata (Say) –  
Tingidae 

 بقة الدلب الغربي المزركشة، نمر الِجمِّْيز

Sycamore tussock moth – 
Halysidota harrisii Walsh – Arctiidae 

 فراشة شجر الجّميز ذو الخصل

Sylvatic plague لغابيالطاعون ا  

 Suncusالحامـل الرئيسـي للطـاعون هـو الذبابـة (

murinus ، والـــــذي يتطفـــــل عليهـــــا برغـــــوث الفـــــأر

Xenopsylla cheopis(  
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Symbiont متكافل، متعايش  

كــائن يعــيش متكــافًال أو متبــادًال المنفعــة مــع كــائن (

 )آخر

Symbiosis  ،معايشةتكافل  

معيشــة كــائنين حيــين غيــر متمــاثلين معــًا قــد تكــون 

  )فعة لكليهما أو ألحدهما فقطنا

Symbiotic association تبادل منفعة 

Symbiotic digestion هضم بواسطة الكائنات الدقيقة 

Symmerista leucitys Franclemont – 
Orangehumped mapleworm – 
Notodontidae 

 ذو الحدبة البرتقالية" اإلسفندان"دودة الَقْيَقب 

Symmetry تماثل، تناظر  

 )نظام معين لجسم كائن حي(

Symmocid moths  فراشات السيموسيد  

 ) Symmocidaeأنظر(

Symmocidae  
(Blastobasidae in part) – 
Symmocid moths –  
Gelechioidea – 
Lepidoptera 

   فصيلة سموسيدي

  فراشات  –) جزء من بالستوباسيدي(

  –السيموسيد 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Sympathetic nervous system, 
visceral nervous system 

  "سمبثاوي"جهاز عصبي أحشائي 

مــــــن الخاليــــــا العصــــــبية المحميــــــة أو التوســــــطية، (

وتشمل األعصاب التي تمد األحشاء الداخليـة ذات 

  )الحركة الالإرادية
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Sympatric speciation نشوء نوعي غير متواطن  

نشـــوء أنـــواع جديـــدة فـــي منطقـــة ال ينعـــزل أفرادهـــا (

 )Allopatric speciationأنظر  -افيًا جغر 

Sympherobius barberi (Banks) – 
Barber brown lace wing – 
Hemerobiidae 

 بقة الحالق البنية المزركشة، نمر الحالق البني

Symphoromyia atripes Bigot – 
Snipe blood-sucking fly – 
Rhagionidae 

 الذبابة القناصة ماصة الدماء

Symphyla  
(Myriapoda in part) –      
Symphylans or garden centipedes – 
Myriapoda –  
Uniramia  

  –طائفة السمفيال 

حيوانـــــات الحـــــدائق ذات األلـــــف رجـــــل أو محبـــــات 

  –الضيوف 

 تحت شعبة  –فوق طائفة 

Symphyta  
(Calastogastra) – 
Sawflies and horntails – 
Hymenoptera 

   تاتحت رتبة سيمفي

ذات دبابير المنشــــارية والــــدبابير ال –) كاالستوجاســــترا(

 رتبة  –القرني  الذيل

Symptom  عرض، مظهر  

  )إشارة تظهر تواجد مرض أو اضطراب أو علة(

Synanthedon acerni (Clemens) – 
Maple callus borer –  
Sesiidae 

  " اإلسفندان أو القيقب"حفار الُجْسأة 

 )صلب أو غليظجزء من اللحاء مت: الجسأة(

Synanthedon bibionipennis 
(Boisduval) – 
Strawberry crown moth –  
Sesiidae 

 "الفريز"الفراولة " تاج"فراشة قمة 

Synanthedon exitiosa (Say) – 
Peachtree borer –  
Sesiidae 

 "الخوخ"أشجار الدراق " فراشة"حفار 
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Synanthedon myopiformis  
Borkm. – 
Clearwinged fruit stem borer – 
Sesiidae 

 حفار ساق الفاكهة رائقة األجنحة

Synanthedon novaroensis (Hy.  
Edwards) – 
Douglas-fir pitch moth –  
Sesiidae 

   َتّنوب دوغالس" فراشة"حفار 

 )شجر من الفصيلة الصنوبرية: التنوب(

Synanthedon pictipes (Grote, & 
Robinson) – 
Lesser peachtree borer –  
Sesiidae 

 الصغرى" الخوخ"أشجار الدراق " فراشة"حفار 

Synanthedon pyri (Harris) – 
Apple bark borer –  
Sesiidae 

 قلف أشجار التفاح " فراشة"حفار 

Synanthedon rhododendri 
(Beutenmoller) – 
Rhododendron borer –  
Sesiidae 

  الوردية " فراشة"حفار 

  )جنس جنبات من الفصيلة الخلنجية: رديةالو (

Synanthedon scitula (Harris) – 
Dogwood borer –   
Sesiidae 

   القرانيا" فراشة"حفار 

 )شجر من الفصيلة القرانية: القرانيا(

Synanthedon sequoiae (Hy.  
Edwards) – 
Sequoia pitch moth –  
Sesiidae 

   "ارةالجب"السَُّكْوية " فراشة"حفار 

شــــــــــجر كــــــــــاليفورني مــــــــــن الفصــــــــــيلة : الســــــــــكوية(

 ) الصنوبرية

Synanthedon tipuliformis (Clerck) – 
Currant borer –  
Sesiidae 

 الزبيب " فراشة"حفار 

Synaphaeta guexi (Lec.) – 
Spotted tree borer –  
Cerambycidae 

 حفار األشجار المنقط
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Synapse عصبي اشتباك أو تشابك عصبي، اقتران  

اتصــال متــداخل بــين نهايــات خليتــين حســيتين أو (

  )أكثر

Synapse gap ثغرة االقتران، الشبك العصبي 

Synaptic الشبك العصبي ة جو ف، اتصالي عصبي  

يشــير إلــى نقــاط االتصــال بــين األعصــاب أو بــين (

ويـتم , األعصاب والعضالت وغيرهـا مـن األعضـاء

الكائنــات انتقــال النبضــات العصــبية فــي العديــد مــن 

عبـــــر نقـــــاط االتصـــــال بواســـــطة المـــــادة الكيميائيـــــة 

  )أسيتيل كولين

Synaptic transmission انتقال المنبه العصبي 

Synaptic vesicle حوصلة الشبك العصبي، كيس االقتران  

Synchronous muscle متزامنةلة عض 

Synclita obliteralis (Walker) – 
Waterlily leafcutter –  
Pyralidae 

 قاطع أوراق زنبق الماء األبيض

Synecology علم البيئة الجماعي  

تتفاعــــل مــــع متعــــددة دراســــة المجــــاميع مــــن أنــــواع (

  )بعضها كوحدة متكاملة

Synergism  تنشيط  

تفاعل خاص حيـث بإمكـان المـادة الكيميائيـة ذات (

النوعية غير السامة أن تزيد من سمية المبيـد الـذي 

  )تمتزج معه
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Synetinae  
(Sagrinae) –  
Scarabaeidae   

   تحت فصيلة الجعال  سينيتيني

  فصيلة  –) ساجريني(

Synomones سينومونات  

مركبـــات هامـــة للكـــائن الحـــي الـــذي ينتجهـــا والـــذي (

يســـــــتقبلها، حيـــــــث يمكـــــــن أن ينـــــــتج النبـــــــات مـــــــادة 

  كيميائية تستعمل كإشارة لجذب الحشرات 

تطفالت النباتيـــــة، وأيضـــــًا جـــــذب المفترســـــات والمـــــ 

فتقلل من كثافة الحشرات النباتية على أفراد النبـات 

  )Allelochemicalsأنظر  –

Synonym اسم مرادف  

ســــم ســــبق تســــميتها إوحــــدة تصــــنيفية مقترحــــة لهــــا (

 )باسم آخر

Synotype نمط مدعم  

Synovigenic group  مجموعة من الطفيليـات التـي تكـون بيوضـها بعـد

 خروجها من العائل

Syntectidae  
(Syntexidae; rare family) – 
Incense-cedar wood wasps – 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

   سينتيكتيدي فصيلة

خشــب األرز دبابير  –) سينتيســكيدي، فصــيلة نــادرة(

  –السنتيكيد 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Syntexis libocedrii Rohwer – 
Incense-cedar wasp –  
Anaxyelidae 

 رزاأل -دبور البخور

Synthesized   ُمَصّنع أو ُمَخّلق  

يراد بهذا التعبير المبيـدات التـي تصـنع مـن خـالل (

  )عمليات كيميائية بدًال من تواجدها طبيعياً 
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Syrian thrips, red thrips, grape  
thrips –  
Retithrips syriacus (aegyptiacus 
March) (Mayet) – Thripidae 

 مر، تربس العنب األحالسوري، التربس التربس 

Syringopais temperalella (Led.)  
(Scythris) – 
Cereal leafminer –  
Scythrididae 

  دودة الزرع، حفار أوراق الحبوب

  

Syrphid or flower flies 
 

الســـيرفيدي أو ذبـــاب الســـيرفيد أو ذبـــاب  حشـــرات

 )Syrphidaeأنظر (األزهار 

Syrphidae – 
Syrphid or flower flies – 
Syrphoidea –  
Diptera 

  –سيرفيدي  فصيلة

   –ذباب السيرفيد أو ذباب األزهار 

  رتبة  – فوق فصيلة

Syrphoidea – 
Syrphoid flies – Aschiza – 
Cyclorrhapha – Diptera 

  –فوق فصيلة سيرفويديا 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –ذباب السيرفويد 

Syrphus corollae F. – 
Hover fly – Syrphidae 

 ذبابة السرفيد

Syrphus torvus Osten Sacken – 
Torvus syrphid –  
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد تورفوس

Systemic pesticide   مبيد جهازي  

المبيــد الــذي ينفــذ إلــى داخــل أنســجة الكــائن الحــي (

  )وينقل إلى أماكن مختلفة حتى يؤثر على اآلفات

Systena blanda Melsheimer – 
Palestriped flea beetle – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية ذو الخطوط الشاحبة

Systena elongata (F.) – 
Elongate flea beetle –  
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية المتطاولة 
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Systoechus vulgaris Loew – 
Grasshopper bee fly –  
Bomyliidae 

 ذبابة النحل النطاط

Systole انقباض عضلة القلب 

Szepligetella sericea (Cameron) – 
Lesser ensign wasp –  
Evaniidae 

 الرمزي الصغير" الدبور"الدبور 
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T 
Tabana fly – 
Tabanus taeniola P. B. –  
Tabanidae 

 ذبابة التابانا

Tabanid flies (see Tabanidae) ذباب التابانا   

ناقــل حيــوي لثالثــة أنــواع ) (تابانيــدي صــيلةأنظــر ف(

:  filaroid wormsمـن الديـدان لشـبيهة بالفالريـا 

 Elaeophoraدودة الضـــــــــأن الشـــــــــريانية 

schneideri  أوArterial worm of sheep ،

 Loa loaولوالــــوا، الــــدودة الخراطينيــــة الخيطيــــة 

أو التورمــــــات  calabarالمســــــببة لــــــداء الكاالبــــــار 

فـــي  fugitive swellingsالعـــابرة فـــي اإلنســـان 

 Dirofilaria roemeriغـرب أفريقيـا، والطفيلـي 

ـــــة أو الجرابيـــــات  ـــــات الجرابي ـــــذي يصـــــيب الحيوان ال

يـــــوي للبـــــوغي ويعتبـــــر ناقـــــل ح.  ضـــــخمة القـــــدمين

sporozoan  المســـــمىHaematoproteus 

metchnikovi  ،الــــذي يعــــيش فــــي دم الســــالحف

ــــــــــــــة  ــــــــــــــة الثيليري ــــــــــــــوي للمثقبي ــــــــــــــل حي وأيضــــــــــــــًا ناق

Trypanosoma theileri  وهـــي طفيـــل حميـــد

وتعتبـــر ناقـــل آلـــي هـــام لطفيلـــي .  يصـــيب الماشـــية

Anaplasma marginale  ،فـــــــي الماشـــــــية

المســـبب  Francisella tularensisوالطفيلـــي 

فــــــــي اإلنســــــــان  Tularaemiaلــــــــداء التوالريميــــــــة 

 Bacillusوالحيوانــــــــات األليفــــــــة، وبكتريــــــــا 

anthracis   التــــي تســــبب داء الجمـــــرةanthrax 

بأنـــه ناقـــل  ويعـــرف أيضـــاً .  فـــي اإلنســـان والحيـــوان

  لوكيميا األبقار أو: لثالثة أمراض فيروسية
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، وأنيميـــا Bovine leukaemiaابيضـــاض الـــدم  

 Equine infectiousلمعديــــــة الخيــــــل ا

anaemiaويلعــــب دورًا فــــي .  ، وكــــوليرا الخنــــازير

 rinderpestانتقـــال فيـــروس طـــاعون المواشـــي 

virus.  

Tabanidae – 
Tabane flies, deer and horse flies – 
Tabanoidea –  
Diptera 

  –تابانيدي  فصيلة

   –، ذباب الغزالن واألحصنة ذباب التابانا

 بة رت – فوق فصيلة

Tabanoid flies  ذباب التابانويد  

 )Tabanoideaأنظر (

Tabanoidea – 
Tabanoid flies – Brachycera – 
Diptera 

  –تابانويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –ذباب التابانويد 

Tabanus atratus F. – 
Black horse fly –  
Tabanidae 

 ذبابة الحصان السوداء

Tabanus costalis Wiedemann, T. 
sulcifrins Macquart – 
Horse and deer fly –  
Tabanidae 

 ذبابة التبانس

Tabanus lineola F. – 
Striped horse fly –  
Tabanidae 

 ذبابة الحصان المخططة

Tachardiidae  
(Kerridae, Lacciferidae) – 
Lac scales – Coccoidea – 
Homoptera – Hemiptera 

   ييديتاكارت فصيلة

  –ليك القشرية  –) كيريدي، السيفيريدي(

 رتبة  –تحت رتبة  –القشرية  فوق فصيلة

Tachinid flies  ذباب التاكينيد  

 ) Tachinidaeأنظر(
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Tachinidae  
(Larvaevoridae; including Phasiidae 
Gymnosomatidae, Dexiidae, and 
Rhinophoridae) –  
Tachinid flies –  
Oestroidea –  
Diptera 

   تاكينيدي فصيلة

الرفافوريـدي، وتتضــمن فازييـدي جيمنوســوماتيدي، (

  –) ديكسييدي

   –ذباب التاكينيد 

 رتبة  – فوق فصيلة

Tachycines asynamorus Adelung – 
Greenhouse stone cricket – 
Gryllacrididae 

فـــي " أملـــس الســـطح"صرصـــور الحقـــل الحجـــري 

 البيوت البالستيكية

Tachygoninae – 
Toad weevils –  
Curculionidae 

   –تحت فصيلة تاكيجونيني 

  فصيلة -سوس الضفدع 

Tachypompitus analis (F.) – 
Redtailed spider wasp –  
Pompilidae 

 العنكبوتي ذو الذيل األحمر" الدبور"الدبور 

Tachypterellus quadrigibbus (Say) – 
Apple curculio –  
Curculionidae 

 سوسة ثمار التفاح

Tactile حاسة اللمس 

Tactile hairs or articulated sensory 
hairs  

   شعرات حسية متمفصلة أو شعيرات اللمس

 )articulated sensory hairsأنظر (

Tactile organ عضو اللمس  

Tactile setae  لمسيةأشواك  

شــــــعيرات غيــــــر متفرعــــــة ومنتفخــــــة عنــــــد الطــــــرف (

 )ة التي تخرج منهاالقريب من النقر 

Taedia hawleyi (Knight) – 
Hop plant bug –  
Miridae 

   "حشيشة الدينار"بقة الُجْنُجل 

 )نبات عشبي معمر(



 

1194

Taenidium  
(pl. Taenidia) 

  يمةدعتغلظ حلزوني كيتيني، 

تغلـــــظ دائـــــري أو حلزونـــــي فـــــي الجـــــدار الـــــداخلي (

  )الكيتيني للقصبات الهوائية

Taeniopteryginae –                  
Willowflies – Nemouridae – 
Plecoptera 

  –تانيوبتيريجيني   فصيلةتحت 

 رتبة  –فصيلة  –ذباب األحجار الشتوي 

Taeniothrips inconsequens  (Uzel) – 
Pear thrips, common thrips – 
Thripidae 

 ، التربس الشائع"الكمثرى"تربس األجاص 

Taeniothrips simplex (Morison) – 
Gladiolus thrips –  
Thripidae 

 تربس الجالديولس 

Tagmosis التحلقن  

تميـــــــز الجســـــــم إلــــــــى منـــــــاطق متخصصــــــــة ألداء (

وظـــائف مختلفـــة، وهـــو نقطـــة مـــن أهـــم نقـــاط النمـــو 

  )المتطور لمفصليات األرجل

Tahitian coconut weevil – 
Diocalandra taitensis (Gudrin-
Mdneville) –  
Curculionidae 

 سوسة جوز الهند التاهيتي

Tailed wasp الدبور األزرق ذو الذيل 

Tailwater  الماء المجّمع  

المــاء الــذي يتجمــع فــي النهايــة الســفلية مــن الحقــل (

  )خالل أو بعد الري

Take-off شروع في الطيران  

Tamarind weevil – 
Sitophilus linearis (Herbst) – 
Curculionidae 

 ر الهنديسوسة التم
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Tamarix leafhopper – 
Opsius stactogalus Fiebgr – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق التاماركس

Tamuiphila  – 
Fleas of ground squirrels and 
chipmunks – Neopsyllinae – 
Hystrichopsyllidae  

  –جنس تاميوفيال 

ْيدنانيات    –براغيث السناجب األرضية والصَّ

  يلةفص -تحت فصيلة 

Tanaoceridae  
(Eumastacidae in part) – 
Tanaocerids, desert long-horned 
grasshoppers –  
Orthoptera 
 

   تانوسيريدي فصيلة

، حشـــرات التانوســـيريد –) جـــزء مـــن يوماستاســـيدي(

رتبة  –النطاطات الصحراوية ذات القرون الطويلة 

Tanaocerids or desert long-horned 
grasshoppers 

حشرات التانوسيريد أو النطاطات الصحراوية ذات 

  القرون الطويلة

 )  Tanaoceridaeأنظر(

Tanaostigmatidae  
(Incyridae in part; rare family) – 
Tanaostigmatids –  
Chalcidoidea  – 
Hymenoptera 

   تاناستيجماتيدي فصيلة

   –) جزء من إنسيريدي، فصيلة نادرة(

  ماتيد غشائية األجنحة حشرات التاناستيج

 رتبة  –فوق فصيلة  –الطفيلية 

Tanaostigmatids  حشـــــــرات التاناســـــــتيجماتيد غشـــــــائية األجنحـــــــة

   الطفيلية

 ) Tanaostigmatidaeأنظر (

Tandem متصل، متعاقب 

Tangle-veined flies  الذباب معقد التعريق  

 )    Nemestrinidaeأنظر(
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Tank mix الخزان  المزج في الصهريج أو  

مــزيج مــن المبيــدات أو مــزيج مــن المبيــدات ومــواد (

خـــالل وذلـــك  التســـميد المســـتخدمة فـــي وقـــت واحـــد

  )عملية الرش

Tanning دبغ 

Tanyderidae  
(rare family) – Primitive crane flies – 
Psychodoidea –  
Diptera 

   تانيديريدي فصيلة

 – الــذباب البــدائي طويــل األرجــل –) فصــيلة نــادرة(

 رتبة  – فصيلة فوق

Tanymecinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس تانيميسيني

  فصيلة

Tanypezid flies  ذباب التانيبيزيد  

 )   Tanypezidaeأنظر (

Tanypezidae 
(Micropezidae in part; rare family) –  
Tanypezid flies –  
Nothyboidea – Diptera 

   تانيبيزيدي فصيلة

  –) زء من مايروبيزيدي، فصيلة  نادرةج(

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب التانيبيزيد 

Tanystoma maculicolle (Dejean) – 
Tule beetle –  
Carabidae 

   خنفساء الدَّْيس

 )عشب مائي أمريكي: الديس(

Tapestry or carpet moth – 
Trichophaga tapetzella L. –  
Tineidae 

 الحائطعث السجاد، عث ورق 

Tapeworms – 
Platyhelminthes   

   – الشريطيةالديدان 

 شعبة 

Tapinoma sessile (Say) – 
Odorous house ant –  
Formicidae 

 نمل المنازل ذو الرائحة
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Tarantulas – 
Theraphosidae –  
Araneae  

  -عناكب الترانتوالس 

  رتبة -فصيلة 

Targalla delatrix Guenée – 
Eugenia caterpillar –  
Noctuidae 

 الدودة العطرية ، أبو الدقيق العطري

Target  هدف  

الهــــدف إمــــا أن يكــــون اآلفــــة المــــراد مكافحتهــــا أو (

  )األسطح المعاملة ضمن منطقة تالمسها اآلفة

Tarnished plant bug – 
Lygus lineolaris (Palisot de  
Beauvois) –  
Miridae 

 بقة براعم النبات

Tarsal claw مخلب رسغي  

 )مخلب في نهاية الرسغ(

Tarsal formula صيغة رسغية، معادلة الرسغ  

عدد العقل الرسغية في األرجـل األماميـة الوسـطية (

 )والخلفية على التوالي

Tarsal muscles عضالت الرسغ  

 levator andعضــلة رافعــة وأخــرى خافضــة (

depressor muscles،  تنشــأ مــن طــرف الســاق

قاعـــــدة العقلـــــة األولـــــى مـــــن الرســـــغ، وتنغمـــــد فـــــي 

وبانتفاخهـــــا يتحـــــرك كـــــل الرســـــغ كوحـــــدة وال توجـــــد 

 ) عضالت بين عقل الرسغ المختلفة

Tarsalis embiid – 
Gynembia tarsalis Ross – 
Oligotomidae 

 الرسغّيةغازلة النسيج 

Tarsomeres عقل رسغية 
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Tarsopsylla – 
Fleas of rodents – 
Ceratophyllinae –  
Ceratophyllidae  

  –جنس تارسوبسيلال 

   –تحت فصيلة  –براغيث القوارض 

 فصيلة

Tarsus  
(pl. Tarsi) 

  الرسغ

تكــون غالبـًا مــن يفــي رجـل الحشـرة، الجـزء األخيـر (

 )عقلة أو قطعة رسغية 2-5

Tarucus rosaceus – 
Sidr leaf worm –  
Lycaenidae 

 دودة أوراق السدر

Tawny garden slug – 
Limax flavus L. –  
Limacidae 

 بزاق الحدائق األسمر المصفر

Tawny mole cricket – 
Scapteriscus vicinus Scudder – 
Gryllotalpidae 

 صرصور الحقل ألسمر المصَفرّ 

Tawny skippers  القافزات السمر المصفرة الداكنة  

 )   Hesperiinaeأنظر (

Taxis  
(pl. Taxes) 

  جابة موجهةركة التوجيه، استح

اســـتجابة موجهـــة تـــؤدي إلـــى حركـــة الحيـــوان نحـــو (

  )المؤثر أو بعيدًا عنه

Taxonomic characters صفات تصنيفية  

صــــــفات خاصــــــة بكــــــائن تميــــــزه عــــــن كــــــائن مــــــن (

مجموعــة أخــرى مــن الكائنــات تتبــع مرتبــة تصــنيفية 

ـــع ـــات تتب ـــة  مخالفـــة أو تجعلهـــا مشـــابهة لكائن المرتب

 )نفسها التصنيفية

Taxonomic description وصف تصنيفي 
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Taxonomy علم التصنيف أو التقسيم  

تصــنيف أو تقســيم إلــى أقســام ذات مراتــب مختلفــة (

تعتمــــد علــــى أوجــــه الشــــبه والخــــالف فــــي وصــــفها 

  taxis: وتســـميتها، وقـــد اشـــتق اللفـــظ مـــن اليونانيـــة

قـــــانون، ويعتبـــــر اللفــــــط =   nomosتركيـــــب و = 

taxonomy  مـــــــرادف للفـــــــظsystematic  وهـــــــو

ـــة  ـــة إلـــى الالتيني أيضـــًا مشـــتق مـــن اليونانيـــة المعدل

systema وتعني تنظيم(  

Tea bug – 
Helopeltis spp. –  
Miridae 

 بقة الشاي 

Tea scale – 
Fiorinia theae Green –  
Diaspididae 

 " المدرعة"حشرة الشاي القشرية المسلحة 

Techina larvarum L. – 
 

لــى دودة اللــوز طفيــل حشــري غشــائي األجنحــة ع

ــــــدورة  ــــــار البن ــــــاطم"الشــــــوكية أو دودة ثم " الطم
Heliothis armigera  

Tectum (epistome)  صفيحة أعلى أو فوق الفم  

امتــداد أو بــروز أمــامي يتكــون مــن صــفيحة رقيقــة (

  )epistomeمسننة في نهايتها غالبًا، أنظر 

Tegeticula yuccasella (Riley) – 
Yucca moth –  
Incurvariidae 

   فراشة الُيّكة

 )نبات من الفصيلة الزنبقية: اليكة(

Tegmen  
(pl. Tegmina) 

  أمامي جلديجناح 

ــــدي، كمــــا فــــي ( ــــاح األمــــامي المــــتغلظ أو الجل الجن

  )الحشرات مستقيمة األجنحة

Tegmina جلدي 
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Tegula  
(pl. Tegulae) 

  قرميدةحة أو صليبة قاعدية علوية للجناح، يصف

عــــدي يشــــبه الحرشــــفة يعلــــو صــــفحة أو تركيــــب قا(

  )قاعدة الجناح األمامي

Tehama bonifatella (Huist) – 
Western lawn moth –  
Pyralidae 

 المروج الغربية" دودة"فراشة 

Teleaform of larvae  النموذج التيلي ليرقات الطور األول لحشرات ذات

  الجناحين

حلقــات الجســم غيــر واضــحة، يضــيق الجســم بــين (

رأس الصــــدري والــــبطن، الــــبطن كرويــــة منطقتــــي الــــ

  )داخلية التطفل –تحمل أشواكًا صلبة 

Telegeusid beetles  خنافس التيليفوسيد  

 )Telegeusidaeأنظر (

Telegeusidae 
(rare family) – Telegeusid beetles – 
Cantharoidea –  
Coleoptera 

   تيليفوسيدي فصيلة

   –خنافس التيليفوسيد  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Teleogryllus oceanicus (le guillou) – 
Oceanic field cricket –  
Gryllidae 

 صرصور الحقل األوقيانوسي

Teleonemia scrupulosa stål – 
Lantana lace bug –  
Tingidae 

   بقة الّلنتانة المزركشة، نمر الّلنتانة

برتقـالي جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر و : الّلنتانة(

 )عطر

Telligellinae  
(Cicadellinae, Tettigoniellinae) – 
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق تيللجيلليني

  فصيلة -) سيكاديلليني، تيتيجونيلليني(

Telotrophic ovarioles أنابيب مبيضية ذات خاليا طرفية مغذية 
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Telotrophic type  البيضتّكون أحد أنماط 

Telson دبرذنب ،  

  )العقلة البطنية األخيرة، كما في القشريات(

Temnochilidae  
(Ostomatidae, Ostomidae, 
Trogostidae) –  
Bark-gnawing beetles – 
Bostrichoidea – Coleoptera 

   تيمنوكيليدي فصيلة

  –) أوزماتيدي، أوزميدي، تروجوستيدي(

   –خنافس قارضة الحبوب والقلف 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Temperature and humidity 
receptors 

 لحرارة والرطوبةال أعضاء الحس 

Temperature as a diapause 
inducing stimulus 

   درجة الحرارة كمنبه أو مثير للكمون

حيـــث تـــم تســـجيل درجـــة الحـــرارة علـــى أنهـــا عامـــل (

أساســـي فـــي حـــث الكمـــون فـــي حـــاالت قليلـــة، مـــع 

  )التعاقب الضوئي العلم أن العامل الرئيسي هو

Temperature as a diapause 
terminating signal 

   درجة الحرارة كمنبه لنهاية السكون

حيــث يــؤدي تعــريض الحشــرات فــي حالــة الكمــون (

إلــــى درجــــات حــــرارة منخفضــــة إلــــى انهيــــار عمليــــة 

 )الكمون

Temperature inversion  انقالب أو ارتكاس حراري  

فــوق المنطقــة أدفــأ مــن الحالــة التــي يكــون الهــواء (

ويشـكل الهـواء الـدافىء . الهواء قرب سـطح األرض

فــــراغ قــــد يســــبب تجمــــع وتركــــز أبخــــرة أو قطيــــرات 

  )المبيد في الجو وعدم انتشاره

Temperature summations  نظام وحدات حرارية  

Temporary habitat موطن مؤقت 



 

1202

Tenaculum ماسك، قابض  

عقلــة البطنيــة عضــو دقيــق علــى الجانــب البطنــي لل(

الثالثـــة يســـتخدم فـــي مســـك جهـــاز القفـــز المشـــقوق، 

  )كما في حشرات ذات الذنب القافز

Tendipedidae  
(Chironomidae) – Midges – 
Culicoidea – Diptera 

  –كيرونوميدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الهاموش العادي 

Tendon وتر  

Tendon-like apodeme وتر شبيه بالذراع  

يوصـــل الصـــفحة الثانيـــة أو ســـاحبة المخلـــب  وتـــر(

unguitracta flexor plate   بالعضــــالت

  )القابضة والباسطة للمخلب

Tenebrio molitor L. – 
Yellow mealworm – Tenebrionidae 

 دودة جريش الذرة الصفراء

Tenebrio obscurus F. – 
Dark mealworm – Tenebrionidae 

 دودة جريش الذرة الداكنة

Tenebrionidae 
(Including Zopheridae) – 
Darkling beetles –  
Tenebrionoidea  

   تينيبريونيدي فصيلة

الخنــافس الســود أو خنــافس  –) تتضـمن زوقيريــدي(

  –الدقيق 

 رتبة  – فوق فصيلة

Tenebrionoidea  
(Heteromera in part) – 
Polyphaga – Coleoptera 

   فوق فصيلة خنافس تينيبريونويديا

 رتبة  –تحت رتبة  –) جزء من هيتيروميرا(

Tenebroides mauritanicus (L.) – 
Cadelle – Trogositidae 

 خنفساء الكادل

Teniothrips inconsequens (Uzel) – 
Pear thrips – Thripidae 

 "الكمثرى"تربس األجاص 
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Tenlined June beetle – 
Polyphylla decemlineata (Say) – 
Scarabaeidae 

 خنفساء يونيو ذو الخطوط العشرة

Tenodera aridifolia sinensis  
Saussure – 
Chinese mantid –  
Mantidae 

 فرس النبي الصيني

Tenodera augustipennis Saussure – 
Narrowwinged mantid –  
Mantidae 

 فرس النبي ذو األجنحة الرفيعة 

Tenodera australasiae (leach) – 
Australian mantid –  
Mantidae 

 فرس النبي األسترالي

Tenspotted lady beetle – 
Coelophora pupillata (Swartz) – 
Coccinellidae 

 أبو العيد ذو النقاط العشرة

Tent caterpillars and lappet moths  فراشات الخيام وفراشات الفهد  

 )   Lasiocompidaeأنظر (

Tenthredinidae –  
Common sawflies –  
Tenthredinoidea – 
Hymenoptera 

  –تينثريدينيدي  فصيلة

   – المنشارية الحقيقية دبابيرال

 رتبة  –فوق فصيلة 

Tenthredinoidea – 
Sawflies – Symphyta – 
Hymenoptera 

  –تينثريدينويديا فوق فصيلة 

 رتبة  –تحت رتبة  –المنشارية دبابير ال

Tentorial pits قر الهيكل الداخلي للرأسحفر أو ن  

ـــدل ( منخفضـــات تشـــبه النقـــر علـــى ســـطح الـــرأس ت

علــى مواقــع اتحــاد الهيكــل الــداخلي للــرأس بالجــدار 

الخارجي للرأس، توجـد حفـرة فـي الـدرز فـوق الفمـي 

  )وحفرة في الطرف السفلي لكل درز خلف مؤخري
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Tentorium يكل خيمي، هيكل داخلي للرأس، تنتوريومه  

لــــداخلي للــــرأس مــــن زوجــــين مــــن يتكــــون الهيكــــل ا(

، أو مـــــــــن اتحـــــــــاد األذرع "أبوديمـــــــــات"األوتـــــــــاد أو 

األمامية والخلفية في الـرأس، وتنشـأ منـه العضـالت 

  )المحركة ألجزاء الفم

Tephritidae  
(Tryptidae, Trupaneidae, 
Trypaneidae, Euribiidae) –  
Fruit flies – 
Tephritoidea – Diptera 

   تيفرايتيدي فصيلة

  –) تريبتيدي، تروبانيدي، تريبانيدي، أوريبييدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب الفاكهة 

Tephritoidea – 
Acalyptratae – Schizophora – 
Cyclorrhapha  – Diptera 

  –ذباب تيفرايتويديا  فصيلةفوق 

 رتبة  –تحت رتبة  –قسم  –قطاع 

Teratembiid webspinners  تيراتيمبييد  "األعشاش"غازالت النسيج  

 )  Teratembiidaeأنظر (

Teratembiidae – 
Teratembiid webspinners – 
Embioptera  

  –فصيلة تيراتيمبييدي 

 رتبة  -تيراتيمبييد " األعشاش"غازالت النسيج 

Teratocytes, giant cells خاليا عمالقة  

توجــد فــي دم الحشــرات المصــابة بحشــرات طفيليــة (

ألصـــل مـــن الغشـــاء الجنينـــي داخليـــة، وتنشـــأ فـــي ا

الــــداخلي وتنفصــــل مــــن الغشــــاء عنــــد فقــــس بيضــــة 

الطفيــــل لتســــبح فــــي دم الحشــــرة العائــــل، وتتضــــخم 

 )تدريجيًا نتيجة امتصاصها المواد الغذائية في الدم

Teratogenic  مسبب لتشوه األجنة  

ة التــــــي باســــــتطاعتها أن تســــــبب ئيــــــايالمــــــادة الكيم(

  )دةجسدية عند الوال تشوهات أو عاهة

Terebrantia تحـــــــــت رتبـــــــــة الحشـــــــــرات هدبيـــــــــة األجنحـــــــــة 
Thysanoptera 
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Tergal promotor  عضلة حرقفية  

من العضـالت الخاصـة بقاعـدة الرجـل أو الحرقفـة (

leg base وتنشأ من الترجة( 

Tergite ُظَهْير، ترجيتة  

صفيحة أو صليبة مـن الترجـة، أو السـطح العلـوي (

 )في عقلة بطنية

Tergo-pleural muscle عضلة ترجية بلورية 

Tergo-sternal muscle عضلة ترجية استرنية  

تــــربط الترجــــات باالســــترنات وتوجــــد علــــى جــــانبي (

 )العضالت الطولية الوسطية

Tergo-ventral nuscle عضلة ظهرية بطنية 

Tergula or parapteral  العضلة القاعدية العلوية أو الجارجناحية  

ة وتوجــد عنــد قاعــدة الحافــة صــليبة شــبيهة بالحرقفــ(

ــــــاح أمــــــامي ــــــة لكــــــل جن ــــــدر أن توجــــــد / األمامي وين

باألجنحـــة الخلفيـــة، كمـــا فـــي حرشـــفيات وغشـــائيات 

 )وثنائيات األجنحة

Tergum  
(pl. Terga) 

  ترجة، صفيحة لظهرية

 )السطح الظهري ألي عقلة من عقل الجسم(

Terminal  طرفي  

  )نهائي الحلقة النهائية في البطن(

Terminal arborizatin لييفات طرفية 
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Terminal filament خيط طرفي  

ــــداد خيطــــي اســــطواني ( ــــة، وهــــو امت ــــة الخلوي النهاي

يكـــوِّن الجـــزء األمـــامي مـــن أنبوبـــة البـــيض، ويغلفـــه 

  )Tunica propriaمن الخارج الغشاء 

Terminal ostium تحة طرفيةف  

Termites النمل األبيض أو األرضة أو الِرمَّة   

 )   Isoptera أنظر(

Termitidae – 
Higher termites – 
Soldierless termite, desert termites, 
nasuliform termites –  
Termitoidea – Fontanella –  
Isoptera 

  –ترميتيدي  فصيلة

األبـــــيض عـــــديم النمـــــل  –ل األبـــــيض الراقـــــي النمـــــ

فــوق فصــيلة  -نمــل األبــيض الصــحراويال، الجنــود

 تبةر  -تحت رتبة  -

Termitinae – 
Termitidae – Fontanella  
 

  –تحت فصيلة النمل األبيض ترميتيني 

  تحت رتبة  -فصيلة 

Termitini – 
Termitinae –  
Termitidae  

  –قبيلة النمل األبيض ترميتيني 

  فصيلة -تحت فصيلة 

Termitoidea – 
Longiprocta – Fontanella  
Isoptera 

  –ترميتويديا فوق فصيلة النمل األبيض 

  رتبة  -تحت رتبة  –تحت قسم 

Termopsidae – 
Dampwood termites – 
Isoptera 

    –تيموبسيدي  فصيلة

 رتبة  –نمل الخشب الرطب األبيض 

Termopsinae – 
Rottenwood termites –  
Termospidae – 
Afontanella  

  –تحت فصيلة ترموبسيني 

   – فصيلة –نمل األخشاب المتعفنة األبيض 

  تحت رتبة 
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Termopsini – 
Termopsinae –  
Termospidae  

   –قبيلة النمل األبيض ترموبسيني 

  فصيلة  –تحت فصيلة 

Terrapin scale – 
Mesolecanium nigrofasciatum 
(Pergande) – Coccidae 

 الحشرة القشرية اللينة السلحفاتية

Terrestrial bugs أو األرضي البق البري   

  )   Geocoridaeأنظر (

Terrestrial habitat  موطن أرضي  

مــــــــوطن يابســــــــة يضــــــــم منــــــــاطق بيئيــــــــة تســــــــمى (

، مثـــــــل الغابـــــــات Biomesبالتجمعـــــــات اإلحيائيـــــــة

... المطرية والمناطق الصحراوية والمناطق الجبليـة

  )إلخ

Terrestrial turtle bugs  البري"البق السلحفي األرضي "  

  )Graphosomatidaeو  Podopidaeأنظر (

Territoriality مفهوم المقاطعة  

مفهوم الملكية الخاصة وهي مثال تنـافس الصـراع (

فــي الحيوانــات، حيــث إنــه مــا دام الحيــوان المــدافع 

عــن مقاطعتــه ناجحــًا فــي ذلــك فإنــه يكتســب مــوردًا 

  )قاصرًا عليه فقط

Territory منطقة، مقاطعة 

Tertian malaria مالريا ثالثية  

مالريـا البشـرية مـرة بعـد كـل يتكرر حدوث حمـى ال(

ســـاعة، أي اليـــوم الثالـــث، ألن الحمـــى  48فاصـــل 

تحــدث فــي اليــوم األول، ثــم حــرارة عاديــة فــي اليــوم 

  )الثاني، ثم حمى مرة أخرى في اليوم الثالث



 

1208

Tertiary consumer مستهلك ثالثي  

آكــل لحــوم ثــانوي، ويقــع عنــد المســتوى االغتــذائي (

  )الثالث

Tertiary flies ب ثالثيذبا   

ـــد ( ـــاب بشـــارك فـــي عمليـــة التدوي فـــي  myiasisذب

ـــًا  ـــدما يكـــون الحيـــوان العائـــل ميت مرحلـــة متـــأخرة عن

تقريبًا، مثل العديد من الذباب المعدي المتكاثر فـي 

 )الجيف

Tertiary parasite طفيل ثالثي  

  )وفيه يتطفل على الطفيل الثانوي(

Tertiary parasitism تطفل ثالثي  

كــــــائن، يعــــــرف بالطفيــــــل الثالثــــــي وفيــــــه يتطفــــــل (

tertiary parasite علــــى طفيــــل ثــــانوي 

secondary parasite(  

Tertiary reproductives متناسالت ثالثية  

ســـــالت المســـــاعدة التـــــي ال تنمـــــو بهـــــا متناأفـــــراد ال(

  )قواعد األجنحة

Tessellated scale – 
Eucalymnatus tessellatus (Signoret) – 
Coccidae 

 "مختلفة األلوان"قشرية الُمَجزَِّعة الحشرة ال

Testaceous calliphorids – 
Calliphorid flies – 
Calliphoridae 

   الذباب الكاليفوريدي الصدفي

دودة الكونغـو : نوعان يحدثان التدويد فـي اإلنسـان(

وذبابــــة  Congo floor maggotاألرضــــية 

 Tumbu fly or mangoالتومبـو أو المـانجو 

fly(  
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Testis  
(pl. Testes) 

  خصية

عضـــــو التناســـــل فـــــي الـــــذكر الـــــذي يحتـــــوي علـــــى (

الخاليـا الجنســية األوليــة وفيـه تنمــو الخاليــا المنويــة 

  )حتى البلوغ

Testis tubes أنابيب الخصية 

Tetanocera vicina Macquart – 
Marsh fly –  
Sciomyzidae 

  ذبابة المستنقعات

Tetanoceratidae  
(Sciomyzidae, Tetanoceridae) – 
Marsh flies –  
Sciomyzoidea – 
Diptera 

  تيتانوسيراتيدي  فصيلة

  –ذباب المستنقعات  -)  سيومايزيدي(

   – فوق فصيلة

 رتبة 

Tetanops myopaeformis (Röder) – 
Sugarbeet root rnaggot –  
Otitidae 

  "الفريز" دودة جذور الفراولة

Tethida barda (Say) – 
Blackheaded ash sawfly – 
Tenthredinidae 

 الدَّردار ذو الرأس األسود" دبور"دبور 

Tethinid flies  ذباب التيثينيد  

 ) Tethinidaeأنظر (

Tethinidae  
(Opomyzidae in part; rare family) – 
Tethinid flies –  
Milichioidea –  
Diptera 

   تيثينيدي فصيلة

   –) ةجزء من أوبومايزيدي، فصيلة  نادر (

  –ذباب التيثينيد 

 رتبة  – ق فصيلةفو 

Tetraleurodes mori (Quaintance) – 
Mulberry whitefly –  
Aleyrodidae 

 ذبابة التوت البيضاء
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Tetralopha robustelia zeller – 
Pine webworm –  
Pyralidae 

 "الغازلة، العنكبوتية"دودة الصنوبر الناسجة 

Tetramesa grandis (Riley) – 
Wheat strawworm –  
Eurytomidae 

 القمح" تبن"دودة قش 

Tetramesa hordei (Harris) – 
Barley jointworm –  
Eurytomidae 

 دودة الشعير الُمَمْفَصلة

Tetramesa tritici (Fitch) – 
Wheat jointworm –  
Eurytomidae 

 دودة القمح الُمَمْفَصلة

Tetramorium bicarinatum 
(Nylander) – 
Guinea ant – Formicidae 

 نمل غينيا

Tetramorium caespitum (L.) – 
Pavement ant –  
Formicidae 

 نمل الرصيف

Tetranonychidae 
(Meloidae in part) – 
Melooidea –  
Coleoptera 

   تيترانونيكيدي فصيلة

 –الخنـافس رباعيـة المخالـب –) جزء من ميلويـدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Tetraopes tetraphthalmus  
(Forster) – 
Red milkweed beetle –  
Cerambycidae 

 خنفساء حشيشة الّلَبن الحمراء

Tetraploid رباعية الكروموزوم 

Tetrigidae  
(Acrydiidae; Acrididae in part) –
Pigmy grasshoppers or grouse  
locusts – Acridoidea –  
Orthoptera 

   ديتيتريجي فصيلة

   –) أكريدييدي، جزء من أكريديدي(

 -فـــوق فصـــيلة  –الجـــراد الصـــغير أو أقـــزام الجـــراد 

 رتبة 
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Tetropium abietis Fall – 
Roundheaded fir borer – 
Cerambycidae 

 حفار التنوب مستدير الرأس

Tettigella spactra – 
Rice leafhopper –  
Cicadellidae  

 نطاط أوراق األرز

Tettigidea lateralis (Say) – 
Pigmy grasshopper – Decticinae – 
Tettiginiidae – 

 الجراد القزم

Tettigonia viridissima (L.) –  
Longhorn grasshopper –  
Tettiginidae 

 النطاط ذو القرون الطويلة

Tettigoniellinae  
(Cicadellinae, Telligellinae) – 
Cicadellidae 

   األوراق تيتيجونيلليني تحت فصيلة نطاطات

   –) سيكاديلليني، تيللجيلليني(

  فصيلة

Tettigoniidae –  
Longhorned grasshoppers and  
katydids –  
Ensifera –  
Orthoptera 

  –تيتيجونييدي  فصيلة

 –النطاطــــــات والكاتيــــــدات ذوات القــــــرون الطويلــــــة 

   –تحت رتبة 

 رتبة 

Tetyra bipunctata (Herrich- 
Schdfter) – 
Shieldbacked pine seed bug – 
Pentatomidae 

 بقة بذور الصنوبر

Texas beetles 
 

   خنافس تكساس

  )   Brachypsectridaeأنظر (

Texas leafcutting ant – 
Atta texana (Buckley) –  
Formicidae 

 ة تكساس قاطعة األوراقلنم

Thalassaemia الثالسيمية أو فقر الدم البحري  
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Thaumaleidae 
(Orphnephilidae; rare family) – 
Solitary midges –  
Culicoidea – 
Diptera 

   ثوماليدي فصيلة

   –) نادرة أورفنيفيليدي، فصيلة(

  –الهاموش االنفرادي 

 رتبة  – فوق فصيلة

Thaumastocoridae 
(Thaumastotheriidae) –  
Thaumastocorids, royal palm bugs – 
Geocorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

  ثوماستوكوريدي فصيلة

 –الملكــي " التمــر"بــق النخيــل  – )ثوماســتوثيرييدي(

  –مجموعة 

 رتبة  –تحت رتبة 

Thaumastocorids, royal palm bugs  الملكي" التمر"بق النخيل   

و  Thaumastocoridaeأنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر (

Thaumastotheriidae( 

Thaumastotheriidae  
(Thaumastocoridae) –  
Thaumastotheriids, royal palm bugs – 
Geocorizae –  
Heteroptera – 
Hemiptera 

   ثوماستوثيرييدي فصيلة

  –الملكي " التمر"بق النخيل  –) ثوماستوكوريدي(

   –تحت رتبة  –مجموعة 

 رتبة 

Thaumetopeidae – 
Pine processionary moths – 
Lepidoptera 

  –ثوميتوبيدي  فصيلة

  رتبة - ب أعشاس الصنوبرو جاد

Thaumetopoea pityocampa (Denis & 
Schiff.) –  
Pine processionary moth – 
Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الصنوبر، جادوب الصنوبر

Thaumetopoea processionea (L.) –  
Pistachio processionary moth – 
Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الفستق الحلبي

Thaumetopoea solitaria (Frey) –  
Wild pistachio processionary moth – 
Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الفستق الحلبي البري
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Thaumetopoea wilkinsoni Tams. –  
Cyprus pine processionary moth – 
Thaumetopeidae 

جــــادوب أعشــــاش الصــــنوبر القبرصــــي، جــــادوب 

 الصنوبر القبرصي

Theba pisana (Mblier) – 
White garden snail –  
Helicidae 

 حلزون الحدائق األبيض

Thecesterninae – 
Bison-snout beetles –  
Curculionidae 

   –تحت فصيلة ثيسيسترنيني 

 -الخنـــــــافس المنقاريـــــــة شـــــــبيهة الجـــــــاموس البـــــــري 

  فصيلة

Theclinae  – 
Hairstreaks  –  
Lycaenidae – 
Lepidoptera  

  –ت فصيلة ثيكليني تح

ذولــت الخطــوط الشــعرية أو مجــدالت الشــعر ذوات 

   –الخطوط 

 رتبة  - فصيلة

Theliopsyche corona Ross – 
Lepidostomatidae 

   – أحد أنواع ذباب كاديس شعرية األجنحة

  فصيلة 

Thelyotoky ظاهرة التكاثر البكري المنتج لإلناث فقط  

يـر مخصـبة، تكاثر بكري إجباري بواسـطة إنـاث غ(

ومـــــن ثـــــم تصـــــبح الذريـــــة أحاديـــــة األبـــــوين لغيـــــاب 

 )الذكور

Theraphosidae – 
Tarantulas – 
Araneae  

  -فصيلة ثيرافوسيدي 

  رتبة -عناكب الترانتوالس 

Theresimima ampelophaga (Bayle)–  
Grape bud moth –  
Zygaenidae 

 دودة براعم العنب، دودة براعم الكروم، البزة

Theretra alecto cretica Boisd. – 
Grape leaf moth –  
Sphingidae 

 دودة ورق العنب
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Therevidae – 
Stiletto flies – Asiloidea – 
Diptera 

  –ريفيدي يث فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –الذباب ذو البطن المدبب 

Therioaphis maculata (Buckton) – 
Spotted alfalfa aphid –  
Aphididae 

 المنقط" الفصة" البرسيم الحجازيَمّن 

Therioaphis riehmi (Brner) – 
Sweetclover aphid –  
Aphididae 

 َمّن البرسيم الحلو 

Therioaphis trifolii (Monell) – 
Yellow clover aphid –  
Aphididae 

 َمّن البرسيم األصفر 

Thermal change of photoperiod 
response 

   ثير التعاقب الضوئيتغيير الحرارة لتأ

حيــــث يتــــداخل تــــأثير درجــــة الحــــرارة الســــائدة مــــع (

تــأثير التعاقــب الضــوئي علــى حــث عمليــة الكمــون 

 )في بعض الحشرات

Thermal constant  راريحثابت  

ــــــة ( ــــــة المطلوب ــــــت للوحــــــدات الحراري المجمــــــوع الثاب

Heat Units Requirement  لنشـــوء الطـــور

م الحـــــراري الحشـــــري، ويعبـــــر عنـــــه باســـــتخدام اليـــــو 

Day Degree(  

Thermobia aegyptiaca Lue – 
Egyptian silverfish –  
Lepismatidae 

 حشرة السمك الفضي المصري

Thermobia domestica (Packard) – 
Common silverfish –  
Lepismatidae 

 حشرة السمك الفضي، حشرة المدافىء

Thermophilic محب للحرارة 

Thermoreceptor ل الحرارةمستقب 
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Thermoregulation تنظيم حراري  

نشـــاط الحشـــرات واألكاروســـات فـــي حـــدود مجـــال (

 )معين من درجة حرارة البيئة

Thermotropism انتحاء حراري  

حيـث تسـتجيب الحشـرات لمختلـف درجـات الحـرارة (

وتتجــــه إلــــى عوائلهــــا عنــــدما تكــــون هــــذه الــــدرجات 

  )مناسبة لتكاثرها ونشاطها

Thes bergrothi (Reifter) – 
Ridgewinged fungus beetle – 
Lathridiidae 

ــــــاح المنحــــــدر  اتخنفســــــاء الفطــــــر ذ  اتذ"الجن

 "السطحين المنحدرين

Thickener  مادة مغلظة أو مكثفة للقوام  

مــادة إضــافية تزيــد مــن لزوجــة محلــول الــرش لكــي (

أو لبشـابير اتشكل قطيرات كبيرة عنـد خروجهـا مـن 

اد المكثقــــــة فــــــي تقليــــــل البخاخــــــات وتســــــتخدم المــــــو 

  )انتشار قطيرات المبيد عن طريق الرياح

Thick-headed flies  الذباب غليظ الرأس  

 )   Conopidaeأنظر (

Thick-headed fly – 
Physocephala furciliata Williston – 
Conopidae  

 الذبابة غليظة الرأس

Thief ant – 
Solenopsis molesta (Say) – 
Formicidae 

 نمل السارقال

Thief weevils  الخنافس السارقة  

 )Rhynchitidaeأنظر (
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Thigmotropism  الصقةلمانتحاء با  

حيـــث تمتلـــك العديـــد مـــن الحشـــرات أعضـــاء حـــس (

بالمالمســــــــة تمكنهــــــــا مــــــــن اإلحســــــــاس باألجســــــــام 

الموجـــــودة حولهـــــا فـــــي الوســـــط الـــــذي تعـــــيش فيـــــه، 

وتتواجــد هــذه األعضــاء فــي نهايــة الــبطن وخاصـــة 

لقــرون الشــرجية، وهــذه تمكنهــا مــن اكتشــاف علــى ا

أعــــدائها الحيويــــة بمالمســــتها ممــــا يعطيهــــا فرصــــة 

 )للهرب

Third axillary صفيحة إبطية ثالثة  

صفيحة ينثنى عندها قاعدة الجناح تنغمد العضلة (

  )الثانية

Thirteenspotted lady beetle – 
Hippodamia tredecimpunctata tibialis 
(Say) –  
Coccinellidae 

  نقطة 13ذو " دعسوقة"أبو العيد 

Thisoicetrus litteralis Ramb. – 
Confused alfalfa grasshopper – 
Acrididae 

 المتشابهة “الفصة”البرسيم الحجازي نطاط 

Thistle aphid – 
Brachycaudus cardui (L.) – 
Aphididae 

 َمّن الّشوك، َمّن النباتات الشائكة 

Thistle butterflies – 
Nymphalidae 

   الشوكيدقيق الأبو 

 )Vanessinaeأنظر (

Thoracaphis fici (Takahashi) – 
Banyan aphid –  
Aphididae 

 َمّن تين البنغال

Thoracic air-sac يس هوائي صدريك  
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Thoracic ganglia عقد عصبية صدرية  

تواجــد عقــدة عصــبية فــي قــاع كــل حلقــة صــدرية، (

 ventralالعصــبي البطنــي  وهــي جــزء مــن الحبــل

nerve cord( 

Thoracic neuro-secretory cells غدد خاصة صدرية مفرزة 

Thorax صدر  

منطقـــة الجســـم التـــي تلـــي الـــرأس وتحمـــل األرجـــل (

 )واألجنحة

Thrassis – 
Fleas of rodents – Ceratophyllinae – 
Ceratophyllidae  

  –جنس ثراسيس 

  فصيلة  - تحت فصيلة –براغيث القوارض 

Thraulodes – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو  ثرولوديس جنس

 فصيلة 

Thraulus – 
Leptophlebiidae  

   – ذباب مايو  ثرولوس جنس

 فصيلة 

Thread bug – 
Empicoris rubromaculatus  
(Blackburn) –  
Reduviidae 

 البقة الخيطية

Thread-waisted wasps ر النحيل ذات الخص الدبابير  

 )Sphecinaeأنظر (

Threebanded leafhopper – 
Erythroneura tricincta Fitch – 
Cicadellidae 

 النطاط ثالثي الخطوط

Threecornered alfalfa hopper – 
Spissistilus festinus (Say) – 
Membracidae 

 نطاط البرسيم الحجازي ثالثي الحواف
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Threelined leafroller – 
Pandemis limitata (Robinson) – 
Tortricidae 

 األوراق ثالثية الخطوط" الّفة"لّفافة 

Threelined potato beetle – 
Lema trilinea White – 
Chryasomelidae 

 ذو الخطوط الثالثة" البطاطس"خنفساء البطاطا 

Threespotted flea beetle – 
Disonycha triangularis (Say) – 
Chrysomelidae 

 ية النقطلخنفساء البرغوثية ثالثا

Threestriped blister beetle – 
Epicauta lemniscata (F.) –  
Meloidae 

 شرطةية األالخنفساء الملهبة ثالث

Threestriped lady beetle – 
Brumoides suturalis (F.) – 
Coccinellidae 

 خطوط ثالثي الأبو العيد 

Threshold  عتبة، حد  

  )Economic injury thresholdانظر إلى (

Threshold limit value (TLV)  قيمة الحد الحرج  

تركيــز مبيــد ينقــل فــي الهــواء بــاألجزاء فــي المليــون (

ــــة  ــــرة زمني ــــأثيرات معاكســــة خــــالل فت وال ينــــتج أي ت

  )معينة

Threshold of development  مونالعتبة "للنمو حرج ال حدال"  

لحـرارة الـدنيا التـي هي العتبـة الحراريـة، أي درجـة ا(

  )يتوقف عندها نمو الحشرة

Threshold temperature  جحر الحراري الحد ، الحراريةالعتبة ال  

درجـــــة الحـــــرارة الـــــدنيا التـــــي يتوقـــــف عنـــــدها نمـــــو (

  )الحشرة، وتختلف هذه العتبة حسب نوع الحشرة
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Threshold temperature درجة الحرارة الحرجة  

نـدها النمـو، أو درجـة درجة الحـرارة التـي يتوقـف ع(

الحـــرارة التـــي يكـــون عنـــدها معـــدل النمـــو قريبـــًا مـــن 

  )الصفر

Thripidae –  
Common thrips –  
Thysanoptera 

  –ثريبيدي  فصيلة

 رتبة  –التربس المألوف أو الشائع 

Thrips   تربس حشرات ال  

  )  Thysanopteraأنظر (

Thrips hawaiiensis (Morgan) – 
Hawaiian flower thrips –  
Thripidae 

 تربس أزهار هوايي

Thrips madroni Moulton – 
Madrone thrips –  
Thripidae 

 تربس المدرونة 

Thrips nigropilosus Uzel – 
Chrysanthemum thrips –  
Thripidae 

 تربس األقحوان

Thrips orientalis (Bagnall) – 
Star jasmine thrips –  
Thripidae 

 اسمين النجميتربس الي

Thrips oryzae Williams – 
Rice thrips –  
Thripidae 

 تربس األرز

Thrips simplex (Morison) – 
Gladiolus thrips –  
Thripidae 

 "سيف الغراب"تربس الَدَلُبوث 

Thrips tabaci Lindemon – 
Cotton thrips, onion thrips, Tobacco  
thrips –  
Thripidae 

  ، تربس التبغالبصل، تربس القطنتربس 

 )حسب العائل(
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Throat bot fly – 
Gasterophilus nasalis (L.) – 
Oestridae 

  ذبابة نغف الحنجرة 

Throscid beetles  خنافس الثروسيد  

 )Throscidaeأنظر (

Throscidae 
(Trixagidae) – Throscid beetles – 
Elateroidea –  
Coleoptera 

   ثروسيدي فصيلة

   –خنافس الثروسيد  –) يكساجيديتر (

 رتبة  –فوق فصيلة 

Thurberia weevil – 
Anthonomus grandis thurberiae  
Pierce –  
Curculionidae 

 سوسة الثوربيريا

Thyanta accerra Mcatee – 
Redshouldered stink bug – 
Pentatomidae 

األكتــاف  اتذ" ذات الرائحــة الريهــة"البقــة المنتنــة 

 اءالحمر 

Thyatirid moths ديدان الثياتيريد القيَّاسة   

 )Thyatiridaeأنظر (

Thyatiridae 
(Cymatophoridae) –  
Thyatirid moths – 
Geometroidea –  
Lepidoptera 

   فصيلة ثياتيريدي

   –) سيماتوفوريدي(

   –فوق فصيلة  –ديدان الثياتيريد القيَّاسة 

 تبة ر 

Thylacitinae  
(Brachyderinae) – 
White-short-nosed weevils – 
Curculionidae 

   تحت فصيلة براكيديريني

الســــــــــوس قصــــــــــير األنــــــــــف أو  –) ثيالســــــــــايتيني(

  فصيلة - الخنافس ذو المنقار الندبي

Thylodrias contractus  
Motschulsky – 
Odd beetle –  
Dermestidae 

 "الشاذة"الخنفساء الغريبة 
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Thyreocoridae  
(Corimelaenidae; Cydnidae in part)– 
Negro bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   ثيريوكوريدي فصيلة

  –مجموعة  –البق األسود  –) كوريميالنيدي(

 رتبة  –تحت رتبة 

Thyreophorid flies  ذباب الثيريوفوريد  

 )Thyreophoridaeأنظر (

Thyreophoridae 
(rare family) – Thyreophorid flies – 
Pallopteroidea –   
Diptera 

   ثيريوفوريدي فصيلة

   –ذباب الثيريوفوريد  –) فصيلة نادرة(

 رتبة  – فوق فصيلة

Thyrididae 
(Thyridae; rare family) – 
Window-winged moths – 
Pyraloidea –  
Lepidoptera 

   فصيلة ثايريديدي

 الفراشـــــــات شـــــــباكية –) ثايريـــــــدي، فصـــــــيلة نـــــــادرة(

  –الجناج 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Thyridopteryx ephemeraeformis 
(Haworth) – 
Bagworm – Psychidae 

 دودة الكيس 

Thysanidae  
(Incyridae in part; Signiphoridae; rare 
family) –  
Thysanids – 
Chalcidoidea  –  
Hymenoptera 

   ة ثيزانيديفصيل

  – )جزء من إنسيريدي، فصيلة نادرة(

فـوق  –حشرات الثيزانيـد غشـائية األجنحـة الطفيليـة 

 رتبة  –فصيلة 

Thysanids  حشرات الثيزانيد غشائية األجنحة الطفيلية  

  ) Thysanidaeأنظر(

Thysanoptera  
(Thysano = a fring; ptera = wing) – 
Thrips   

   هدبية األجنحةرتبة ثيزانوبترا أو رتبة الحشرات 

)Thysano  = ،هدبptera  =تربس  – )جناح  
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Thysanura  
(Zygentoma; includes Archaeognatha 
and Microcoryphia) – 
Silverfish – 

ـــــذنب  ـــــة الحشـــــرات ذات ال ـــــورا أو رتب ـــــة ثيزان رتب

   الشعري

 ايـــزيجينتومـــا، وتتضـــمن أركيوجناثـــا  ومايكروكوريف(

- Thysanus  = ،شــــــــــــعرةoura   =ذنــــــــــــب( – 

 السمك الفضي

Tibia ساق  

طعـــة أو الحلقـــة الرابعـــة فـــي رجـــل الحشـــرة بـــين الق(

 )الفخذ والرسغ

Tibia extensor العضلة الباسطة للساق الخلفية، عضلة القفز 

Tibia flexor muscle العضلة الطاوية للساق الخلفية  

Tibial muscles عضالت الساق  

 flexorوهــــــي العضــــــلة الثانيــــــة الضــــــاغطة (

muscles  والعضـــــــلة الباســـــــطةextensor 

muscles وتعتبـــــــــران أكبـــــــــر عضـــــــــالت الرجـــــــــل ،

 )وتشغل كل حيز الفخذ

Tibial spur مهماز الساق  

شوكة كبيرة علـى السـاق توجـد عـادة علـى الطـرف (

 )البعيد للساق

Tidal-flow تدفق مدى جذري 

Tiger beetles  خنافس المفترسة  

  )   Cicindelidaeأنظر (

Tiger moths –  
Arctiidae – 
Lepidoptera 

   – فراشات النمور

 رتبة  –فصيلة 
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Tiger swallowtail –  
Papilio glaucus L.–  
Papilionidae 

 أبو الدقيق النمر مذنب األجنحة 

Tildenia inconspicuella  
(Murtfeldt) – 
Eggplant leafminer –  
Gelechiidae 

 أوراق الباذنجان" حفار"صانع أنفاق 

Tilehorned prionus – 
Prionus imbricornis (L.) – 
Cerambycidae 

 الخنفساء القرنية ذو القرون الطويلة

Timber beetles or ship timber 
beetles 

  خنافس األخشاب 

 )   Lymexylidaeأنظر (

Time الزمن 

Time - specific life tables  جداول حياتية زمنية  

يتم فيها أخذ عينات من عشيرة حشرية فـي الحقـل (

ت مختلفة وتصـنيف األفـراد فـي مجموعـات في أوقا

حســـب العمـــر، ويســـتدل علـــى المـــوت والبقـــاء مـــن 

انخفـــــــــاض األعـــــــــداد بـــــــــين مجموعـــــــــات األعمـــــــــار 

  )المتتالية

Timemidae 
(Phasmatidae in part; rare family)- 
Timemas –  
Phasmotodea 

   ميديفصيلة تامي

حشــــرات  –) ، فصــــيلة نــــادرةجــــزء مــــن فازماتيــــدي(

 رتبة  - التايميماس

Tina pellionella (L.) –  
Casemaking clothes Moth –  
Tineidae 

 المالبس ذات الكيس "دودة" فراشة

Tinaeoidea  
(Tineoidea) –  
Ditrysia – 
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة تينويديا 

   –تحت رتبة 

 تبة ر 
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Tinea pellionella L. – 
Casemaking clothes moth –  
Tineidae 

 "ذات الكيس"ة المالبس صانعة الكيس فراش

Tineidae  
(Tinaeidae; including Acrolophidae, 
Amydriidae, Hieroxestidae 
Oniophilidae, and Setomorphidae) –      
Clothes moths – Tineoidea – 
Lepidoptera 

   تينيدي فصيلة

ــــــــــــدي، ( ــــــــــــدي، وتتضــــــــــــمن أكرولوفيدي،أميدريي تيني

  –) يوفيليدي، سيتومورفيديأون=هيروكستيدي

 رتبة  –فوق فصيلة  –فراش المالبس 

Tineoidea 
(Tinaeoidea) – Ditrysia – 
Lepidoptera 

  فوق فصيلة تينيويديا 

  تبةر  –تحت رتبة  –) تينويديا(

Tineola biselliella (Hummel) –  
Webbing clothes moth –  
Tineidae 

العاديـة، عثـة المالبـس الناسـجة أو " دودة"فراشة 

 الثياب الناسجة

Tingidae  
(Tingididae, Tingitidae) –  
Lace bugs – Geocorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

   تينجيدي فصيلة

  –) تينجيديدي، تينجيتيدي(

   –مجموعة  –البق المبرقش 

 رتبة  –تحت رتبة 

Tingitidae  
 

    تينجيتيديالبق المبرقش  فصيلة

 )Tingidaeأنظر (

Tinocallis kahawaluokalani 
(Kirkady) – 
Crapemyrtle aphid –  
Aphididae 

 َمّن شجيرة الّالِجِرْسُتُرمّية الهندية

Tinocallis ulmifolii (Monell) – 
Elm leaf aphid –  
Aphididae 

 "شجرة البق"َمّن أوراق شجر الدردار 

Tinostoma smaragditis (Meyrick) – 
Green sphinx –  
Sphingidae 

 فراشة أبو الهول الخضراء



 

1225

Tiphiid wasps –  
Scolioidea 

  دبابيرالتيفييد 

 ) Tiphiidaeأنظر(

Tiphiidae  
(Including Thynnidae) –  
Tiphiid wasps – Scolioidea – 
Hymenoptera 

   تيفييدي فصيلة

   –التيفييد دبابير  –) تتضمن ثينيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Tipula paludosa Meigen – 
European crane fly –  
Tipulidae 

 الذبابة األوروبية طويلة األرجل 

Tipula simplex Doane – 
Range crane fly –  
Tipulidae 

 ذبابة المروج طويلة األرجل

Tipula sp. – 
Long-legged crane fly –  
Tipulidae 

   الذبابة طويلة األرجل

Tipulidae – 
Crane flies – Tipuloidea –  
Diptera 

  –تيبيوليدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –األرجل  الذباب طويل

Tipuloidea – 
Nematocera – 
Diptera 

  –تيبيولويديا  فوق فصيلة

 رتبة  –تحت رتبة 

Tischeria malifoliella Clemens – 
Appleleaf trumpet miner – 
Tischeriidae 

 التفاحأوراق " حفار"صانع أنفاق 

Tischeriid moths, apple leaf 
trumpet miner 

ـــاق أوراق  التيشـــيرييدي فراشـــات أو صـــانعات أنف

   التفاح

 )Tischeriidaeأنظر (

Tischeriidae –  
Tischeriid moths, apple leaf trumpet 
miner – 
Nepticuloidea – Lepidoptera 

  – تيشيرييدي فصيلة

أنفـــــــاق أوراق  أو صـــــــانعات التيشـــــــيرييدي فراشــــــات

 رتبة  – فوق فصيلة –التفاح 
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Tissue نسيج 

Titaniid flies يتانييداذباب الت   

 ) Titaniidaeأنظر(

Titaniidae  
(Oscinidae, Chloropidae) – 
Titaniid flies –  
Chloropoidea – 
Diptera 

   تايتانييدي فصيلة

   –) أوسينيدي، كلوروبيدي(

  –ذباب التيتانييد 

 تبة ر  – فوق فصيلة

TLV  قيمة الحد الحرج  

 Threshold limitنظر شرح قيمة الحد الحرج أ(

value(  

Toad bug – 
Gelastocoris oculatus (F.) – 
Gelastocoridae 

 ضفدع الطين، بقة الُعْلُجومْ 

Toad bugs or galgulids or 
gelastocorids 

  البق الضفدعي 

 )   Gelastocoridaeو  Galgulidaeأنظر(

Toad weevils  سوس الضفدع  

  ) Tachygoninaeأنظر (

Tobacco aphid – 
Myzus nicotianae Blackman – 
Aphididae 

 َمّن التبغ

Tobacco budworm – 
Helicoverpa virescens (F.) – 
Noctuidae 

 دودة براعم التبغ

Tobacco flea beetle – 
Epitrix hirtipennis (Melsheimer) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء التبغ البرغوثية
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Tobacco hornworm – 
Manduca sexta (L.) –  
Sphingidae 

 القرون اتالتبغ ذ" فراشة"دودة 

Tobacco moth – 
Ephestia elutella (Hubner) – 
Pyralidae 

كاو، عث التبغ، فراشة أو افراشة التبغ، فراشة الك

 دودة الشوكوالته

Tobacco stalk borer – 
Trichobaris mucorea (LeConte) – 
Curculionidae 

 ساق التبغ" سوسة"حفار 

Tobacco stem borer – 
Phthorimaea heliopa (Low.) – 
Gelechiidae 

 حفار ساق التبغ

Tobacco thrips – 
Frankliniella fusca (Hinds) – 
Thripidae 

 تربس التبغ

Tobacco thrips, cotton thrips, onion 
thrips –  
Thrips tacaci Lindemon –   
Thripidae 

 تربس التبغ، تربس القطن، أو تربس البصل

Tobacco whitefly, cotton whitefly – 
Bemisia tabaci (Genn.) –  
Aleyrodidae 

 ذبابة التبغ البيضاء، ذبابة القطن البيضاء 

Tobacco wireworm – 
Conderus vespertinus (F.) – 
Elateridae 

 ع لوز التبغ، دودة لوز التبغ السلكية فرق

Tofymus varians (Walker) – 
Apple seed chalcid – Torymidae 

 جالسيد بذور التفاح

Togaviridae فصيلة األربوفيروسات توجافيريدي   

فيروســــــــــــــــــات منقولــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالبعوض، أنظــــــــــــــــــر (

Arboviruses(  

Token stimuli دالئل المنبهات 



 

1228

Tolerance 
 
 
 
 

  تحّمل 

القــدرة علــى تحمــل تــأثيرات المبيــد أو اآلفــة وبــدون (

  )ظهور أعراض أو تأثيرات معاكسة

Tolerance limit  ّلتحمُّ ال حد  

لكــل عامــل محــدد مــدى يمكــن أن تتحملــه الحشــرة (

في موطنهـا، وٕاذا غـاب أو نقـص عـن حـده الحـرج، 

أو زاد عــــن مــــدى احتمالهــــا يمكــــن أن يــــؤدي إلــــى 

  )تأثير سالب عليها

Tomato bug – 
Cyrtopeltis modesta (Dfstant) – 
Miridae 

 "الطماطم"بقة البندورة 

Tomato fruitworm, American 
cotton bollworm, corn earworm – 
Heliothis armigera (H.) –  
Noctuidae 

ــــــدورة  ــــــوز "الطمــــــاطم"دودة ثمــــــار البن ، دودة الل

 األمريكية، دودة كيزان الذرة 

Tomato hornworm – 
Manduca quinquemaculata  
(Haworth) – Sphingidae 

 القرون اتذ" الطماطم"البندورة " فراشة"دودة 

Tomato pinworm – 
Keiferia lycopersicelia  
(Walsingham) – Gelechiidae 

 الدّبوسّية الخيطية" الطماطم"دودة البندورة 

Tomofibrillae لييفات وترية مثبتة 

Tomostethus multicinctus  
(Rohwer) – 
Brownheaded ash sawfly – 
Tenthredinidae 

 المنشاري بني الرأس" الدبور"الدبور 

Tomosvaryella (Pippunculus) 
subvirescens (Loew) – 
Big-headed fly –  
Pipunculidae  

 الذبابة ذات الرأس الكبير
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Tonic receptors عضاء االستقبال التوتريةأ  

Tonofibrilla  
(pl. Tonofibrillae) 

 وتر عضلي

Toothed beetles القرون الخنافس المسننة طويلة   

  )    Lamiinaeأنظر (

Toothed earwig – 
Spongovostox apiccedentatus 
(Caudell) –  
Labiidae 

 إبرة العجوز المسننة 

Toothed flea beetle – 
Chaetocnema denticulata (Illiger) – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء المسننة البرغوثية

Toothed wood borer –  
Sinoxylon sexdentata (Oliv.) – 
Bostrichidae 

  ثاقبة الخشب المسننة

Toothed-nosed snout beetles السوس ذو المنقار المسنن   

  ) Rhynchitinaeأنظر (

Tooth-necked fungus beetles خنافس الفطر مسننة الرقبة   

 )   Derodontidaeأنظر (

Topographic factor طوبوغرافي  عامل 

Top-soil تربة سطحية 

Tormae   تورما  

نتــوءات ســكليروتينية جانبيــة تتواجــد علــى الســطح (

 clypo-labralالــداخلي للــدرز الــدرقي الشــفوي 

suture(  
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Tormogen cell خلية تجويف الشـعرة، ، خلية مولدة لغشاء الشعرة

  خلية حافظة

مـــــن خاليـــــا البشـــــرة مرافقـــــة للشـــــعرة وتكـــــون  ليـــــةخ(

  )غشاء أو تجويف الشعرة

Torsalo – 
Dermatobia hominis (L., Jr.) – 
Oestridae 

 حشرة تورسالو 

Tortoise beet beetle – 
Cassida vittata Vill. –  
Chrysomelidae 

 خنفساء الشوندر السلحفائية

Tortoise beetles 
 

   الشكلخنافس األوراق سلحفائية 

  )   Cassidinaeأنظر (

Tortopus – 
Campsurinae –  
Polymitarcyidae  

   –جنس ذباب مايو تورتوبوس 

  فصيلة  -تحت فصيلة 

Tortricid moths, Leafrollers, and 
olethreutine moths 

ــــراش  ــــورق وف فراشــــات التورتريســــيد ولفافــــات ال

  التفاح 

 )Tortricidaeأنظر (

Tortricidae  
(Including Oleuthreutidae and 
Childanotidae) –  
Tortricid moths, Leafrollers, and 
olethreutine moths –  
Tortricoidea – Lepidoptera 

   تورتريسيدي فصيلة

  –) تتضمن أوليوثروتيدي، كيلدانوتيدي(

فراشــات التورتريســيد ولفافــات الــورق وفــراش التفــاح 

 رتبة  – فوق فصيلة –

Tortricoidea – 
Ditrysia – 
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة حشرات التورتريكويدي 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Torvus syrphid – 
Syrphus torvus Osten Sacken – 
Syrphidae 

 ذبابة السيرفيد تورفوس
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Torymid wasps دبابير الفستق الحلبي   

  ) Torymidaeأنظر(

Torymidae  
(Callimomidae; including 
Podagrionidae in part) – 
Torymid wasps –  
Chalcidoidea – 
Hymenoptera 

   فصيلة توريميدي

  كاليموميدي، وتتضمن جزء من (

   –دبابير الفستق الحلبي  –) بوداجريونيدي

 رتبة   – فوق فصيلة

Totoglossa توتوجلوسا  

ـــان فصـــًا  paraglossaeالتحـــام الباراجلوســـا ( يكون

، كما totoglossaeسا واحدًا صليًا يسمى توتوجلو 

ــــــــــــي الحشــــــــــــرات غشــــــــــــائية األجنحــــــــــــة، أنظــــــــــــر  ف

paraglossae(  

Totoxignath فك سمي  

  )كما في ذوات المائة رجل(

Touching مؤثر لمسي 

Toumeyella liriodendri (Gmelin)– 
Tuliptree scale –  
Coccidae 

 حشرة شجر التوليب القشرية الرخوة

Toumeyella parvicornis  
(Cockerell) – 
Pine tortoise scale –  
Coccidae 

 حشرة الصنوبر السلحفائية القشرية الرخوة

Toxicant  مادة سامة  

المــــادة التــــي ستســــبب ضــــررًا للكــــائن الحــــي عنــــد (

  )جرعة كافية

Toxicity السمية   

  )إمكانية المبيد في أن يسبب ضرراً (
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Toxicity category  فئة السمية  

بيــــــدات التــــــي تشــــــير إلــــــى التصــــــانيف الثالثــــــة للم(

ويشـــــار إلـــــى الفئـــــات . المســـــتوى التقريبـــــي للخطـــــر

  )واحتراس الثالثة بكلمات إشارة وهي خطر وتنبيه

Toxicity testing  اختبار السمية  

عمليـــة خاصـــة حيـــث تعطـــى كميـــات معروفـــة مـــن (

المبيــــــد إلــــــى مجموعــــــات مــــــن حيوانــــــات التجربــــــة 

  )وتالحظ النتائج بعد ذلك

Toxicology  اسة السموم علو در  

  )دراسة تأثير المواد السامة على الكائنات الحية(

Toxoptera aurantii (Boyer de 
Fonscolombe) – 
Black citrus aphid –  
Aphididae 

 األسود" الموالح"َمّن الحمضيات 

Toxoptera citricida (Kirkaidy) – 
Brown citrus aphid –  
Aphididae 

 البني "الموالح"َمّن الحمضيات 

Toxoptera granarium Rondani – 
Wheat and barley aphid – 
Aphididae 

 َمّن القمح والشعير

Toxorhynchitinae – 
Culicidae –  
Diptera  

   تحت فصيلة البعوض توكسورينكايتيني

 )يرقاتها مفترسات يرقات أخرى من البعوض(

Toxotrypana curvicauda  
Gerstaecker – 
Papaya fruit fly –  
Tephritidae 

 ذبابة ثمار الَببَّايا 
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Trachea  
(pl. Tracheae) 

  قصبة هوائبة

أنبوبـــــة فـــــي الجهـــــاز التنفســـــي مبطنـــــة بتغلظـــــات (

حلزونية كيتينية وتفتح لى الخارج بالفتحة أو الثغـر 

 )التنفسي وتنتهي في الداخل بالقصيبات الهوائية

Tracheal commissure موصل قصبي  

ية مستعرضــة تمتــد مــن جانــب الجســم جــذوع قصــب(

  )إلى الجانب اآلخر

Tracheal end cell خلية قصبية طرفية 

Tracheal epithelium سيج طالئي قصبين  

Tracheal gill خياشيم قصبية  

  )خياشيم تحتوي على قصبات وقصيبات هوائية(

Tracheal respiratory system الجهاز التنفسي القصبي 

Tracheal system نظام أو جهاز قصبي  

يتركــــب مــــن قصــــبات التنفســــي جــــزء مــــن الجهــــاز (

 )وقصيبات هوائية

Tracheal trunk جذع قصبي 

Trachelus tabidus (F.) – 
Black grain stem sawfly – Cephidae 

  الحبوب األسود المنشاري" دبور"دبور 

Tracheoblast للقصبة الهوائية" مولدة"ليه مكونة خ  

Tracheole يبة هوائيةقص  

الفــــروع الدقيقــــة النهائيــــة لألنابيــــب التنفســــية وهــــي (

  )غير مبطنة بالتغلظات الحلزونية
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Tracheomyia macropi ذبابة الكنغر   

ـــــوان الكنغـــــر األحمـــــر ( ـــــى حي  redتتطفـــــل عل

kangaroo( 

Trachykele blondeli Marseul – 
Western cedar borer – Buprestidae 

 رز الغربيشجر األ " بوبرستيد"حفار 

Tracking powder  مسحوق اقتفاء األثر  

بــــودرة أو مســــحوق نــــاعم جــــدًا يعفــــر علــــى ســــطح (

معـــــــين ليكشـــــــف أو يكـــــــافح بعـــــــض اآلفـــــــات مثـــــــل 

تمــزج . فمــن أجــل المكافحــة. الصراصــير والقــوارض

قـوم الحيوانـات تالبودرة الخاملة الحاملة مـع المبيـد و 

عمـد بهضم خليط البودرة مع المبيد ويتسمم عنـدما ي

  )إلى تنظيف نفسه

Tractor muscle عضلة دافعة أو محركة لألمام 

Trail pheromone فيرومون تتبع األثر  

لالستدالل على الطريق وتنظيم  ليفرزها النممادة (

  )سير طوابير الشغاالت من عش المستعمرة وٕاليها

Training record   سجل التدريب  

لعمـــل موقعـــة مـــن قبـــل المـــدرب وصـــاحب ا, وثيقـــة(

تســـتخدم لتســـجيل تـــواريخ تلقـــي التـــدريب , والمتـــدرب

  )عن أنواع أمان المبيدات

Transfer of sperm إنتقال الحيوان المنوي  

Transformation zone منطقة التحول 

Transistory ectoparasites المتطفالت الخارجية المتنقلة  

  )مثل البراغيث ويرقات الدبال(
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Transitory parasitism طفل خارجي مؤقتت 

Translocate  ينتقل داخل النبات  

انتقــــال المبيــــدات مــــن منطقــــة معينــــة إلــــى منطقــــة (

  )أخرى ضمن أنسجة النبات

Translucent نصف شفاف  

 )منفذ للضوء وليس بالضرورة شفافاً (

Transmitter وصلم  

Transovarian transmission انتقال عبر المبيض  

أنظـــــــــــــــــر   –حيـــــــــــــــــث تمـــــــــــــــــر األربوفيروســـــــــــــــــات (

Arboviruses-  مـــــــــن جيـــــــــل إلـــــــــى آخـــــــــر فـــــــــي

األكاروســـات، وهنـــاك دليـــل وبـــائي النتقـــال فيـــروس 

حمــى ذبابــة الرمــل عبــر المبــيض فــي ذبابــة الرمــل 

Phlebotomus papatasiفيروسـات  ، ووجـد أن

الحمــى الصــفراء والتهــاب الــدماغ اليابــاني والتهــاب 

عبـر المبـيض إلـى النسـل تنتقـل دماغ سانت لويس 

 Culexو  Aedes aegyptiض فــــي البعــــو 

tarsalis  وCulex tritaeniorhynchus 

 ) على التوالي

Transparentwinged plant bug – 
Hyalopeplus pellocidus (Stal) – 
Miridae 

 األجنحة" شفافة"بق النبات رائقة 

Transverse عرضي، مستعرض  

Transverse costal vein رضيعرق ضلعي ع  

يـــــة الضـــــلعية، كمـــــا فـــــي فـــــي الخلعرضـــــي عـــــرق (

  )غشائية األجنحة
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Transverse cubital vein رضيعرق زندي ع  

عرق مستعرض يصـل بـين العـرق الحـافي والعـرق (

  )الزندي، كما في الحشرات غشائية األجنحة

Transverse dorsal commissures موصالت قصبية مستعرضة ظهرية  

توصــــل الجهــــاز القصــــبي فــــي أحــــد جــــانبي جســــم (

  )   ي الجانب اآلخرالحشرة ف

Transverse dorsal muscles عضالت مستعرضة ظهرية  

  )عضالت لها عالقة بالدورة الدموية(

Transverse lady beetle – 
Coccinella transversoguttata 
richardsoni Brown –  
Coccinellidae 

 أبو العيد الشفَّاف

Transverse marginal vein  عرضيعرق حافي  

بر في الخليـة الحافيـة، كمـا فـي الحشـرات عرق عا(

  )غشائية األجنحة

Transverse median vein رضيعرق وسطي ع  

بين العرق الوسطي أو العـرق شـبيه  رضيعرق ع(

القرص والعرق الخلفـي، كمـا فـي الحشـرات غشـائية 

  )األجنحة

Transverse muscles عضالت مستعرضة  

ع عضـــالت بطنيـــة توجـــد بالـــداخل بالنســـبة لموضـــ(

العضـــــــــالت الطوليـــــــــة علـــــــــى الســـــــــطحين العلـــــــــوي 

والســــــفلي، وتعــــــرف بعضــــــالت األغشــــــية الحــــــاجزة 

 muscles of dorsal andالظهريـة والبطنيـة 

ventral diaphragms(  
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Transverse radial vein رضيعرق كعبري ع  

  )رضيمثل العرق الحافي الع(

Transverse suture رضيدرز ع  

ـــة الصـــدرية ا درز( لوســـطى، كمـــا عبـــر ظهـــر العقل

  )في الحشرات ذات الجناحين

Transverse tubular system نظام األنابيب المستعرضة 

Transverse ventral commissures موصالت قصبية مستعرضة بطنية  

توصــــل الجهــــاز القصــــبي فــــي أحــــد جــــانبي جســــم (

  )   الحشرة في الجانب اآلخر

Transverse ventral muscles ة عضالت مستعرضة بطني  

  )عضالت بطنية لها عالقة بالدورة الدموية(

Trap مصيدة  

ــــة ومصــــيدة ( مثــــل المصــــيدة الضــــوئية أو الفيرموني

  )الحفر وغيرها لجذب وصيد الحشرات

Trap crop مصيدة نباتية 

Trap maker صانع المصيدة أو الفخ 

Traumatic myiasis تدويد جرحي  

 )Myiasisأنظر (

Trcorythodes – 
Tricorythidae  

   – جنس ذباب مايو تروكوريثيدي

  لةفصي
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Treated surface   السطح المعامل  

سطح النباتات أو التربة أو أشياء أخـرى والتـي تـم (

تالمســها مــع مبيــدات مــواد الــرش أو المســاحيق أو 

  )المواد الحبيبية بهدف مكافحة اآلفات

Treatment area منطقة المعاملة   

  )Siteنظر كلمة أ(

Treatment threshold عتبة أو حد المعاملة   

  )Action thresholdنظر إلى أ(

Tree cricket – 
Oecanthus nigricornis nigricornis 
Walker –  
Oecanthinae –  
Gryllidae  

  صرصور األشجار 

Tree crickets – 
Oecanthinae –  
Gryllidae – 
Orthoptera 

  –صراصير األشجار 

   –تحت رتبة  –فصيلة 

  رتبة

Tree katydid, broadwinged  
katydid – 
Microcentrum rhombifolium 
(Saussre) –   
Phaneropterinae – 
Tettiginiidae – 

  ، الكاتيد عريض األوراقكاتيد الشجر

Treehoppers  األشجار " نطاطات"قافزات  

 )   Membracidaeأنظر (

Trehalose  ثنائيسكر  

بــــتالع األغذيــــة التــــي يهضــــم فــــي األمعــــاء بعــــد ا(

تحتويه ويتحول إلى غلوكـوز، ويمـتص األخيـر مـن 

 ) خالل جدار األمعاء إلى الدم
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Trench fever – 
Rochalimaea quintana 

  أيام في اإلنسان ةحمى الخنادق أو حمى الخمس

يســــبب الحمــــى روشــــاليميا كوينتانــــا، وتنتشــــر بــــين (

العشــــــــــــائر اإلنســــــــــــانية بواســــــــــــطة قملــــــــــــة الــــــــــــرأس 

Pediculus humanus  التـــي تكتســـب الكــــائن

الممــرض عنــدما تتغــذى علــى دم شــخص مصــاب، 

ضـــاعف أعـــدادها فـــي تجويـــف المعـــي األوســـط توت

وتظهـــر فـــي بـــراز القملـــة، وتكـــون العـــدوى إمـــا عـــن 

طريـــــق حـــــك البـــــراز علـــــى الجلـــــد أو عـــــن طريـــــق 

  ) االستنشاق

Triaenodes tarda Milne – 
Leptoceridae 

   – ة األجنحةأحد أنواع ذباب كاديس شعري

  فصيلة 

Trialeurodes abutilonea  
(Haldeman) – 
Bandedwinged whitefly – 
Aleyrodidae 

 الذبابة البيضاء ذو األجنحة المخططة

Trialeurodes floridensis  
(Quaintance) – 
Avocado whitefly –  
Aleyrodidae 

 البيضاء " شجرة المحامي"ذبابة األفوكاتة 

Trialeurodes packardi (Morrill) – 
Strawberry whitefly –  
Aleyrodidae 

 البيضاء  "الفريز" ذبابة الفراولة

Trialeurodes vaporariorum 
(Westwood) – 
Greenhouse whitefly, cotton 
whiteflies, ornamental plant  
whiteflies –  
Aleyrodidae 

قطــن ذبابــة البيــوت البالســتيكية البيضــاء ذبابــة ال

 البيضاء، ذبابة نباتات الزينة البيضاء 

Trialeurodes vittata (Quaintance) – 
Grape whitefly –  
Aleyrodidae 

 ذبابة العنب البيضاء
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Triangle cell مثلثة خلية  

 بخلية صـغيرة مثلثـة أو مجموعـة خاليـا مثلثـة قـر (

  )قاعدة الجناح، كما في الرعاشات الكبيرة

Triangular plate صفيحة مثلثية  

Triangulin يرقات منبسطة 

Triatoma protracts (Uhler) – 
Western bloodsucking conenose –
Reduviidae 

 البقة الغربية الماصة للدماء

Triatoma rubrofasciata (De Geer) – 
Large kissing bug –  
Reduviidae 

 البقة الَّالثمة الكبيرة

Triatoma sanguisuga (LeConte) – 
Bloodsucking conenose –  
Reduviidae 

 البقة الماصة للدماء

Tribe  قبيلة  

قســـم مـــن فصـــيلة يحتـــوي علـــى مجموعـــة أجنـــاس (

 )متقاربة

Tribolium audax Halstead – 
American black flour beetle – 
Tenebrionidae 

 السوداء األمريكية" الدقيق"خنفساء الطحين 

Tribolium castaneum  (Herbst) – 
Red flour beetle –  
Tenebrionidae 

، الصــــدئية الحمــــراء" الــــدقيق"خنفســــاء الطحــــين 

 خنفساء الدقيق الصدئية

Tribolium confusum Jacquelin du 
Val – 
Confused flour beetle – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الدقيق المتشابهة

Tricentrus albomaculatus Distant – 
Whitemarked treehopper – 
Membracidae 

 نطاط األشجار ذو العالمة البيضاء
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Trichobaris mucorea (LeConte) – 
Tobacco stalk borer –  
Curculionidae 

 ساق التبغ" سوسة"حفار 

Trichobaris trinotata (Say) – 
Potato stalk borer –  
Curculionidae 

 "البطاطس"ساق البطاطا " سوسة"حفار 

Trichobothria شعيرات حسية رسغية دقيقة  

 )كما في العناكب(

Trichoceratidae  
(Trichoceridae, Petauristidae;  
rare family) –  
Winter crane flies – 
Tipuloidea –  
Diptera 

   ترايكوسيراتيدي فصيلة

  –) ترايكوسيريدي، بيتوريستيدي، فصيلة نادرة(

   –الذباب الشتوي طويل األرجل 

 رتبة  – وق فصيلةف

Trichoceridae 
 

   ترايكوسيريديذباب الشتاء  فصيلة

  )Trichoceratidaeأنظر (

Trichodectes canis (De Geer) – 
Dog biting louse –  
Trichodectidae 

 قمل الكالب القارض

Trichodectidae – 
Mammal chewing lice – 
Ischnocera –  
Mallophaga  

  –يدي ترايكوديكت فصيلة

 رتبة  -تحت رتبة  –قمل الثدييات القارض 

Trichoferus griseus F. – 
Longhorned fig stem borer – 
Cerambycidae 

 حفارساق التين ذو القرون الطويلة

Trichogen cell ة للشعرة، خلية شعريةدخلية مول  

  )خلية من خاليا البشرة تكون الشعرة(

Trichogramma minutum Riley – 
Minute egg parasite – 
Trichogrammatidae 

 "الناعم"متطفل البيوض الدقيق 
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Trichogramma sp. – 
Parasite –  
Trichogrammatidae 

  طفيل غشائي األجنحة

أحد األنواع الطفيليـة علـى دودة اللـوز الشـوكية أو (

 Heliothis" الطمــــــاطم"دودة ثمــــــار البنــــــدورة 

armifera( 

Trichogrammatidae –  
Trichogrammatids –  
Chalcidoidea –  
Hymenoptera 

  –ترايكوغراماتيدي  فصيلة

  –الترايكوغراما غشائية األجنحة الطفيلية دبابير 

  رتبة  –فوق فصيلة 

Trichogrammatids دبابيرالترايكوغراما غشائية األجنحة الطفيلية   

  ) Trichogrammatidaeأنظر(

Trichoid sensilla الثيةشعيرات حسية ث  

  )شعيرات خيطية متحركة(

Trichophaga tapetzella L. – 
Tapestry or carpet moth –  
Tineidae 

 لسجاد، عثة ورق الحائطعثة ا، فراشة السجاد

Trichoplusia ni (Hubner) – 
Cabbage looper, Watermelon looper – 
Noctuidae 

الـدودة نصـف القّياسـة ذات ، فراشة الناي الفضـي

 8شكل 

Trichopsocid booklice قمل الكتب ترايكوبسوكيد   

  ) Trichopsocidaeأنظر(

Trichopsocidae  
(Pseudocaeciliidea) – 
Trichopsocid booklice – 
Eupsocida –  
Psocoptera 

   فصيلة ترايكوبسوكيدي

  –) بسودوكاسيلييدي(

 رتبة -تحت رتبة  –قمل الكتب ترايكوبسوكيد

Trichopsylloides – 
Fleas of rodents – 
Rhadinopsyllini –  
Hystrichopsyllidae  

  –جنس  ترايكوبسيللويدس 

  فصيلة -قبيلة  –براغيث الفئران 
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Trichoptera   
(tricho = hair; ptera = wing) – 
Caddisflies 

   ترايكوبترا أو رتبة الحشرات شعرية األجنحةرتبة 

)tricho  = ،شعرptera  =جناح (–  

كــاديس شــعري األجنحــة، حــامالت األكيــاس ذبــاب 

 أو الجراب 

Trichopterygidae  
(Ptilidae, Ptiliidae) – 
Feather-winged beetles – 
Staphylinoidea –  
Coleoptera 

   ترايكوبتيريجيدي فصيلة

  –) بتيليدي، بتيلييدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –الخنافس ريشية األجنحة 

Trichordestra legitima (Grote) – 
Striped garden caterpillar – 
Noctuidae 

 "ذو األشرطة"دودة الحدائق المخططة 

Trichoscelid flies  ذباب التريكوسيليد  

 ) Trichoscelidaeأنظر (

Trichoscelidae  
(Trixoscelidae, Trixoscelididae; 
Chyromyidae in part) – 
Trichoscelid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

   تريكوسيليدي فصيلة

تريكسوســــــــيليدي، تريكسوســــــــيليديدي، جــــــــزء مــــــــن (

  –) كيروميدي

 تبة ر  –قطاع  –ذباب التريكوسيليد 

Trichromatic theory نظرية ثالثي األلوان، النظرية الثالثية الصبغة  

Tricorythidae  
(Caenidae in part; Ehemerellidae in 
part) – 
Pannota – Ephemeroptera  

   ذباب مايو ترايكوريثيدي فصيلة

  –) جزء من كانيدي، جزء من إفيميريلليدي(

 رتبة  -تحت رتبة 

Tridactylidae  
(Gryllidae in part; Gryllotalpidae in 
part) – 
Pigmy mole crickets – 
Tridactyloidea – Orthoptera 

   ترايداكتيليدي فصيلة

  –) يديجزء من جريلليدي، جزء من جريللوتالب(

 رتبة  – فوق فصيلة –صراصير الحقل القزمة 
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Trigonal brace  ثالثي األضالعطوق  

عــرق قــوي متفــرع فــي قاعــدة الجنــاح ويتكــون مــن (

تفــــرع العـــــرق الزنــــدي األول فـــــي الجنــــاح األمـــــامي 

وتفرع العرقين الوسطيين الثالث والرابـع فـي الجنـاح 

 )الخلفي، كما في الحشرات شبكية األجنحة

Trigonal vein عرق الطوق ثالثي األضالع  

العرق الذي يكـون الجانـب األمـامي للطـوق ثالثـي (

 )األضالع، كما في الحشرات شبكية األجنحة

Trigonalidae – 
Trigonalids – 
Hymenoptera 

  –ة تريجوناليدي فصيل

 رتبة  –حشرات الترايجوناليد غشائية األجنحة 

Trigonalids ائية األجنحة  حشرات الترايجوناليد غش  

 )Trigonalidaeأنظر (

Trigonidiinae – 
Winged tree crickets – 
Gryllidae –  
Orthoptera 

  –تحت فصيلة ترايجونيدييني 

  –صراصير األشجار المجنحة أو حاملى السيوف 

  رتبة -فصيلة 

Trigoniulus lumbricinus (Gerst) – 
Rusty millipede –  
Pachybolidae 

 األرجل الصدئية دودة ألفية

Trigonogenius globulum Solier – 
Globular spider beetle –  
Ptinidae 

 الخنفساء العنكبوتية الكروية

Trilobita (Trilobitomorpha) – 
Trilobites (fossils only) – 
Arthropoda  

  –تحت شعبة ترايلوبيتا 

 –) فقـــــط مســـــتحاثةعينـــــات (الفصـــــوص  اتثالثيـــــ

 شعبة 

Trinoton anserinum (F.) – 
Goose body louse –  
Menoponidae 

 قمل جسم األوز
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Trinoton querquedulae (L.) – 
Large duck louse –  
Menoponidae 

 ةقمل البط الكبير 

Trioza buxtoni Liang. – 
Fig psyllid –  
Psyllidae  

 بسيال التين

Trioza diospyri (Ashmead) – 
Persimmon psylla –   
Psyllidae 

   بسيال شجر البرسيمون

 )شجر ذو ثمر أصفر: البرسيمون(

Tripectinate مشطي ثالثي  

 )ذو ثالثة صفوف من فروع تشبه المشط(

Triple rinse  شطف أو غسل ثالثي  

العمليـــة المســـتخدمة إلزالـــة معظـــم متبقيـــات المبيـــد (

وبعــــد ترشــــيح العبــــوة , اتالســــائل مــــن عبــــوة المبيــــد

 30داخــل خــزان الــرش لمــدة ) هــاتصــريف محتويات(

ثانية فإن العبـوة تعبـأ بشـكل جزئـي بالميـاه ثـم تغلـق 

, العبــوة وتخــض ويصــرف محتوياتهــا داخــل الخــزان

وتكرر عمليـة الشـطف والتصـريف والتجفيـف ثـالث 

  )مرات

Triploid ثالثي الكروموزوم 

Tritocerebrum مخ خلفي، مخ ثالث  

مـــن زوج الجـــزء الثالـــث مـــن مـــخ الحشـــرات يتكـــون (

ـــــــة  ـــــــة البيني مـــــــن العقـــــــد العصـــــــبية الخاصـــــــة بالعقل

intercalary segment في الجنين(  

Tritosternum صفيحة االسترنة الثالثة في جسم األكاروسات  
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Triungulin طور أول يرقي نشيط  

كما في بعض الخنـافس التـي تتميـز بفـرط التحـول (

 )أو التحول الزائد

Trivial names أسماء جزئية  

  )ء نوعية ونويعية في اسم علميأسما(

Trixagid beetles  خنافس التريكساجيد  

 ) Trixagidaeأنظر(

Trixagidae  
(Throscidae) –  
Trixagid beetles – 
Elateroidea –  
Coleoptera 

   تريكساجيدي فصيلة

  –خنافس التريكساجيد  –) ثروسيدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 

Trixoscelidid flies  يكسوسيليديد ذباب التر  

 ) Trixoscelididaeأنظر(

Trixoscelididae  
(Trixoscelidae, Trichoscelidae; 
Chyromyidae in part) – 
Trixoscelidid flies – 
Acalyptratae –  
Diptera 

   تريكسوسيليديدي فصيلة

  تريكسوسيليدي، ترايكوسيليدي، (

  –) جزء من كيروميدي

 تبة ر  –قطاع  –ذباب التريكسوسيليديد 

Trochanter مدور  

ـــــة الثانيـــــة مـــــن رجـــــل الحشـــــرة بـــــين الحرقفـــــة ( العقل

 )والفخذ

Trochanter muscles  عضالت المدور  

 levatorتشــمل عضــلة رافعــة وأخــرى خافضــة (

and depressor muscles وتنشـأ مـن الحرقفـة ،

وتنغمـــد فـــي الحافـــة األماميـــة للمـــدور، وبانقباضـــها 

 )يتحرك المدور على الحرقفة
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Trochantin صليبة قبل الحرقفة، صليبة مدورة  

حة صــغيرة فــي الجــدار الصــدري أمــام قاعــدة يصــف(

الحرقفـــــــة مباشـــــــرة، كمـــــــا فـــــــي الحشـــــــرات غمديـــــــة 

 )األجنحة

Trochelminthes  
(Rotatoria) – 
Rotifers  

   شعبة تروكيلمينثيس

 العجليات –) روتاتوريا(

Trochilium apiformis (Clerck) –  
Hornet moth –  
Aegeriidae 

 حفار ساق الحور

Troctomorpha – 
Psocoptera 

   – تحت رتبة قمل الكتب تروكتومورفا

 رتبة

Troetes entomophilus End. – 
Psocoptera 

  –أحد أنواع قمل بقايا الحبوب في المخازن 

 رتبة قمل القلف أو قمل الكتب

Trogidae  
(Scarabaeidae in part) – 
Skin beetles – 
Scarabaeioidea –  
Coleoptera 

   تروجيدي فصيلة

  –خنافس الجلد  –) جزء من سكارابيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Trogiid booklice  قمل الكتب تروجييد  

  ) Trogiidaeأنظر(

Trogiidae  
(Atropidae, Psoquillidae) – 
Trogiid booklice – 
Trogiomorpha – P 
socoptera 

   فصيلة تروجييدي

   – )روبيدي، بسوكويلليديأت(

  –قمل الكتب تروجييد 

 رتبة -تحت رتبة 

Troginae – 
Skin beetles – 
Scarabaeidae   

   –تحت فصيلة تروجيني

  فصيلة –خنافس الجلد 



 

1248

Trogiomorpha – 
Psocoptera 

  –تحت رتبة قمل الكتب تروجيومورفا 

 رتبة

Trogium pulsatorium (L.) – 
Larger pale trogiid –  
Trogiidae 

 حشرة التروجييد الشاحبة الكبرى

Trogoderma granarium Everts; 
T. irroratum Reitt –  
Khapra beetle –  
Dermestidae 

 ، خنفساء الحبوب الشعريةخنفساء الخابرة

Trogoderma variabile Ballion – 
Warehouse beetle –  
Dermestidae 

 خنفساء المستودعات

Trogositid beetles خنافس التروجوسايتيد   

 )Trogositidaeأنظر (

Trogositidae – 
Trogositid beetles –  
Coleoptera 

  –تروجوسايتيدي  فصيلة

 رتبة  –خنافس التروجوسايتيد 

Trogostidae  
(Ostomatidae, Ostomidae, 
Temnochilidae) – 
Bark-gnawing beetles – 
Bostrichoidea –  
Coleoptera 

   تروجوستيدي لةفصي

  –)أوزتوماتيدي، أوزتوميدي، تيمنوكيليدي(

   –خنافس قارضة الحبوب والقلف 

 رتبة  –فوق فصيلة 

Trophallaxis تبادل االفرازات، تبادل الغذاء 

Trophic factor عامل غذائي  

حيـــــث يمّكـــــن المـــــدى الغـــــذائي الواســـــع للحشـــــرات (

وصـــغارها أن تســـتغل المـــواد الموجـــودة حولهـــا فـــي 

  )منطقة كغذاء يسمح لها بالنمو والتكاثرال
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Trophic level ى الغذائيمستو ال  

يتمثل كل مسـتوى اغتـذائي فـي حلقـة مـن السلسـلة (

الغذائيـــــة للمســـــتهلكات فـــــي البيئـــــة المعنيـــــة، مثـــــل 

حمـــات الّ لحمـــات األوليـــة واالّ لمســـتوى العاشـــبات وا

  )إلخ..... الثانوية 

Trophic relationship عالقة غذائية  

ق مختلفـة مـع ائتفاعل الحشرات واألكاروسات بطر (

الكائنــــات الحيـــــة األخــــرى التـــــي تعــــيش معهـــــا فـــــي 

، فالطاقة والمواد الغذائيـة فـي النباتـات نفسه المكان

الخضراء تستهلك بواسطة الحشرات آكلـة النباتـات، 

وهـــــذه بـــــدورها تؤكـــــل بواســـــطة المفترســـــات وأشـــــباه 

  )الطفيليات

Trophocyte خلية مغذية  

ــ( وم بتركيــب وتخــزين المــواد الغذائيــة االحتياطيــة تق

مــن الجليكــوجين والبــروتين والــدهون لحــين الحاجــة 

إليهــــا، وتكــــّون الجســــم األكبــــر مــــن خاليــــا الجســــم 

 )الدهني

Tropical centipedes – 
Scolopendromorpha – 
Chilopoda 

   – ذوات المائة رجل  االستوائية

 طائفة –رتبة 

Tropical fig borer, fig stem borer – 
Batocera rufomaculata DeG. – 
Cerambycidae 

 حفار التين االستوائي أو حفار ساق التين

Tropical fig borer, fig stem borer,  
Batocera rufomaculata DeG., 
Hesperophanes griseus F. – 
Cerambycidae 

ـــين االســـتوائي ـــار الت ـــين ذو ، حف ـــار ســـاق الت حف

 ةلالقرون الطوي

Tropical insects حشرات المناطق اإلستوائية 
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Tropical rat louse – 
Hoplopleura pacifica Ewing – 
Hoplopleuridae 

 ةالفأر االستوائي ةقمل

Tropical sod webworm – 
Herpetogramma phaeopteralis  
Guente – Pyralidae 

 العنكبوتية" المداري"دودة المرج االستوائي 

Tropical terrestrial habitats  مواطن أرضية مدارية  

ـــــات ( ـــــاطق الغاب ـــــل من ـــــة مث تضـــــم تجمعـــــات إحيائي

المطريـــــة ومنـــــاطق الســـــافانا العشـــــبية أو -المداريـــــة

  )الصحراوية او الجبلية

Tropidosteptes amoenus Reuter – 
Ash plant bug – Miridae 

 بق نبات الدردار

Tropiduchid planthoppers باتات تروبيداكيدقافزات الن   

 )Tropiduchidaeأنظر (

Tropiduchidae – 
Tropiduchid planthoppers – 
Fulgoroidea – 
Homoptera – Hemiptera 

  –ترومبيداكيدي  فصيلة

  –قافزات النباتات  تروبيداكيد 

 رتبة  –تحت رتبة  – فوق فصيلة

Tropinota (Epicometis) squalida 
(Scop.) –  
Furry rose beetle –  
Scarabaeidae 

 جعل الورد الزغبي

Tropism  ،استجابةانتحاء  

استجابة وضبط اتجـاه الحيـوان إزاء مـؤثر مـا، إمـا (

إيجابيــــًا بتوجيــــه الحيــــوان نحــــو المــــؤثر وٕامــــا ســــلبيًا 

 )عنهباالبتعاد 

Tropomyosin بروتين عضلي 

Troponin بروتين عضلي 
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Trout-stream beetles  لغربية خنافس الجداول ا  

  ) Amphizoidaeأنظر (

True bugs 
 

   متجانسة األجنحةغير هيتيروبترا أو الحشرات 

  )   Heteropteraأنظر (

True lice or sucking lice  
 

   القمل الماص

 )Anopluraأنظر (

True lice, sucking lice – 
Anoplura 

 القمل الحقيقي أو القمل  الماص 

True-leg دريةأرجل حقيقية أو ص 

Trumpetnet caddisflies  صانعات األنابيب شعرية األجنحة  

  ) Psychomyiidaeأنظر (

Truncate ذو طرف مستعرض  

 ) مقطوع عند النهاية(

Trunk جذع 

Trupaneidae  
 

   تروبانيدي ذباب الفاكهة فصيلة

  )Tephritidaeأنظر (

Truss cell خلية حزامية  

ـــــف( ـــــة المســـــتطيلة الواقعـــــة خل نقطـــــة التحـــــام  الخلي

العـــــــرق تحـــــــت الضـــــــلعي والعـــــــرق الكعبـــــــري األول 

 ) مباشرة، كما في الحشرات شبكية األجنحة

Trypaneidae  
 

   ذباب الفاكهة تريمبانيدي فصيلة

  )Tephritidaeأنظر (



 

1252

Trypanosoma الجنس تريبانوزوما أو المثقبية  

أو  Salivaria: يقســــــــــم الجــــــــــنس إلــــــــــى قســــــــــمين(

، واللــذان أو البرازيــات Stercorariaاللعابيــات، و 

أنظـــر تعريـــف كـــال  –يختلفـــان فـــي أســـلوب نقلهمـــا 

  )المصطلحين

Trypanosoma (Herpetosoma)  
rangell – 
Salivaria 

  المثقبية الرانجلية

، Triatoma prolixusيـتم نقلهـا بواسـطة البقـة (

وقـــد تـــم عزلهـــا مـــن اإلنســـان وأنـــواع مـــن الجرابيـــات 

والقـــوارض وغيرهـــا،  والالحمـــات وعـــديمات األســـنان

أنظــــر أيضــــًا  –وتعتبــــر غيــــر ممرضــــة للفقاريــــات 

Human trypanosomiasis( 

Trypanosoma (Herpetosoma) lewisi المثقبية اللويسية  

، تنقــل .Rattus sppطفيلــي حميــد علــى الفئــران (

عن طريق بـراز براغيـث الفـأر فـي المنـاطق البـاردة 

 )عالمالمعتدلة، و في األجزاء الدافئة من ال

Trypanosoma (Megatrypanum) 
melophagium 

  المثقبية الميلوفاجيمية

مثقبية كبيرة توجد فـي الضـأن، وتكمـل دورتهـا فـي (

، وهـــي Melophagus ovinusبـــرغش الضـــأن 

ذبابــة قمليــة، ويصــاب الضــأن بالمثقبيــة حــين يبتلــع 

 )ذبابة البرغش المصابة بها

Trypanosoma (Megatrypanum) 
theileri 

  المثقبية الثايليرية

مثقبيــــــة تنــــــتج عنهــــــا إصــــــابة حميــــــدة ذات كثافــــــة (

منخفضـــــــــة فـــــــــي الماشـــــــــية، وفـــــــــي ذبابـــــــــة التبانـــــــــا 

Haematopota pluvialis  تتكــــاثر األطــــوار

  المعدية للماشية 
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Trypanosoma brucei –  
Salivaria 

  المثقبية البروسية

تنمــو األشــكال الحلقيــة التــي حقنــت داخــل العائــل (

واســـــطة أنـــــواع ذبـــــاب التســـــي تســـــي مـــــن الفقـــــاري ب

ــــة الســــوط Glossinaالجــــنس  ــــى أشــــكال مثقبي .  إل

  .  ويمكن لمثقبية واحدة عدوى ذبابة تسي تسي

تســـبب مـــرض حـــاد فـــي الضـــأن والمـــاعز والقطـــط  

  )والكالب، وٕاصابة حميدة فقط في الماشية

Trypanosoma brucei gambiense  –  
Salivaria 

  بيةالمثقبية البروسية الغام

أنظر أيضًا  –مثقبية مسببة لمرض النوم الغامبي (

Human trypanosomiasis( 

Trypanosoma brucei rhodensience  – 
Salivaria 

  المثقبية البروسية الروديسية

أنظــــر  –مثقبيــــة مســــببة لمــــرض النــــوم الروديســــي (

 )Human trypanosomiasisأيضًا 

Trypanosoma congolense –  
Salivaria 

  مثقبية الكونغوليةال

تختــــرق هــــذه المثقبيــــة الغشــــاء حــــول الغــــذائي فــــي (

المنطقة الوسطى من المعـي األوسـط لذبابـة التسـي 

، Glossina moristans moristansتســـي 

وينـــــتج عنهـــــا مـــــرض حـــــاد فـــــي الماشـــــية والضـــــأن 

وتنقــل المثقبيــة أيضــًا .  والمــاعز والجمــال والخيــول

 .G و G. brevipalpisبواســطة ذبــاب النــوع 

tongipennis  ( 

Trypanosoma cruzi (Triatomine 
vectors of) –  
Salivaria 

  المثقبية الكروزية

تختلـف النواقـل الترياتومينيـة للمثقبيـة الكروزيـة فـي (

متطلباتهــا البيئيــة وتوزيعهــا الجغرافــي، فهنــاك البقــة 

فــي المنــاطق  Triatoma dimidiataالمجنحــة 

   .Tالجافة غبر الحارة جدًا، و 
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 infestans  ــــــة ــــــًا، والبق ــــــر دفئ ــــــاطق األكث ــــــي المن ف

Panstrongylus megistus  ـــــاطق ـــــي المن ف

  Rhodniusاألكثــــــر رطوبــــــة، وهنــــــاك البقــــــة 

prolixus  والتي تعتبر آفة إنسانية قديمـة ومتكيفـة

 Stercorarian أنظـــر –جيــدًا للمســـاكن الفقيــرة 

trypanosomiases و Chagas' disease  (  

Trypanosoma evansi –  
Salivaria 

  المثقبية اإلفانسية

تنقل هذه المثقبية آليًا بواسطة ذباب التبانا وذبـاب (

، وبواســـــــطة Stomoxysاإلســـــــطبل مـــــــن الجـــــــنس 

قسـم  –) Vampire batsالخفـافيش الماصـة للـدم 

 اللعابيات

Trypanosoma grayi –  
Salivaria 

  ةجراييالمثقبية ال

ابـــة التســـي تســـي يتطفـــل علـــى التماســـيح وتنقلـــه ذب(

جلوسينا بالباليز عن طريـق التلـوث البـرازي للغشـاء 

 )المخاطي لفم الزواحف أثناء تغذية الذبابة

Trypanosoma simiae –  
Salivaria 

  لمثقبية السيميةا

توجــــــد طبيعيــــــًا فــــــي الخنزيــــــر الوحشــــــي وتعــــــرف (

بمرضــيتها العاليــة للخنــازير األليفــة، وتنقــل المثقبيــة 

 Austenniaأنــــواع مــــن جــــنس ذبــــاب  5بواســــطة 

، وتعـــرف Glossinaنوعــًا مــن جــنس ذبــاب  41و

 )  الماشية بمقاومتها لهذه المثقبية

Trypanosoma suis –  
Salivaria 
 
 
 
 

  المثقبية السويسية

الخنزيــــر الوحشــــي وخنزيــــر الغابــــة كعوامــــل  يعمــــل(

طبيعيـــــة لهـــــذه المثقبيـــــة، ولكـــــن معظـــــم الحيوانـــــات 

 األليفة مقاومة لإلصابة بها، وتنقل بواسطة أنواع 
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و  Glossina brevipalpis: ذبــاب تســي تســي

G. vanhoofi ( 

Trypanosoma vivax –  
Salivaria 

  نشيطةالمثقبية ال

يوانــــــات األليفــــــة، تســــــبب داء المثقبيــــــات فــــــي الح(

ـــــة  خاصـــــة الماشـــــية، والتـــــي تبقـــــى فيهـــــا علـــــى حال

مرضــــية عاليــــة، وهــــي ممرضــــة للضــــأن والمــــاعز 

والخيــــول والجمــــال، وال تصــــيب القطــــط والكــــالب، 

والنواقــل الرئيســية هــي انــواع مــن ذبــاب تســي تســي 

 ) Glossinaمن تحت الجنس 

Trypanosoma vivax viennei –  
Salivaria 

  فينيةال نشيطةالمثقبية ال

مثقبيـــة ممرضـــة للماشـــية وتســـبب أعـــراض خفيفـــة (

فقـــــط فـــــي الخيـــــول وعـــــدد مـــــن المجتـــــرات، وتقـــــاوم 

وتنتقــل هــذه المثقبيــة ميكانيكيــًا .  الكــالب اإلصــابة

 Stomoxysبواسطة ذباب التبانـا وذبابـة اإلسـطبل 

)  قسم اللعابيات –) Glissinaخارج نطاق أنواع 

Trypanosomiases تأمراض المثقبيا  

أنظــــــر  –تصــــــيب اإلنســــــان وحيوانــــــات المزرعــــــة (

Leishmaniases(  

Trypanosomiases of domestic 
animals  

  أمراض المثقبيات في الحيوانات األليفة

أمـــراض منقولـــة بـــذباب التســـي تســـي مـــن الجـــنس (

Glossina-  أنظـــــــــــر أيضـــــــــــًاHuman 

trypanosomiasis ( 

Trypanosomiasis  داء المثقبيات   

 ) Human trypanosomiasisأنظر (

Trypanotolerant strain ساللة ذات تحمل للمثقبيات   

  )Trypanosomiasesأنظر(
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Trypanozoon – 
Trypanosoma  
 

  – تحت جنس المثقبيات تريبانوزون

  جنس

Trypodendron lineatum (Olivier) 
Striped ambrosia beetle –  
Scolytidae 

 العطرية الرائحة اتالخنفساء المخططة ذ

Trypoxylonini  
(Trypoxyloninae) – 
Larrinae – 
Sphecidae – 

   قبيلة دبابير تريبوكسيلونيني

  –) تريبوكسيلونيني(

  فصيلة - فصيلةتحت 

Tryptidae  ذباب الفاكهة تريبتيدي فصيلة   

 )Tephritidaeأنظر (

Tryptophan حامض أميني ضروري لتغذية الحشرات 

T-system  نابيب المستعرضةنظام األ 

Tube gill, cuticular gill, spiracular 
gill 

  خيشوم الثغر التنفسي، َغْلَصْم ثغري

امتداد خارجي أنبوبي طويل من الصفيحة الحلقية (

annular sclerite  ومنطقــــة الــــدهليزatrium 

لــــزوج أو أكثــــر مــــن الثغــــور التنفســــية، ويوجــــد فــــي 

يش فـي بعض عـذارى رتبـة ذات الجنـاحين التـي تعـ

  )الماء

Tuber  درنة  

تركيـــب تكـــاثري تحـــت أرضـــي متواجـــد فـــي بعـــض (

ويمكـــن أن تميـــز الـــدرنات بوجـــود . أنـــواع النباتـــات

ــــــــات صــــــــغي رة تشــــــــبه الحراشــــــــف أو وريقــــــــات وريق

  )حرشفية

Tuber flea beetle – 
Epitrix tuberis Gentner – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الدرنات البرغوثية
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Tubercle  ة، ُدَرْيَنة، حلمة صغيرة، امتداد دائريدرنة صغير 

Tubular fiber لييفة عضلية أنبوبية 

Tubular muscles عضالت انبوبية 

Tubulifera – 
Thysanoptera 

  –تحت رتبة 

 رتبة الحشرات هدبية األجنحة

Tuft organ عضو مستقبل للرطوبة 

Tufted apple bud moth – 
Platynota idaeusalis (Walker) – 
Tortricidae 

 براعم التفاح " دودة"فراشة 

Tularaemia (Francisella tularensis) التوالريمية  

إيجابيــة الغــرام  coccobacillusبكتيريــا عصــوية (

هوائيـــة إجباريـــًا، متعـــددة األشـــكال وغيـــر متحركـــة، 

وهــي المســبب لــداء التوالريميــة فــي اإلنســان والعديــد 

ــــدم الحــــار وت ــــات ذات ال شــــمل الضــــأن مــــن الحيوان

والخيل والخنازير والماشية والطيور، وتسـاعد مقـدرة 

F. tularensis  على البقاء حية بعيدًا عن عائلها

الفقــاري علــى إمكانيــة االنتقــال الميكــانيكي بواســطة 

الــــــــذباب المــــــــاص للــــــــدم، خاصــــــــة ذبــــــــاب التبانــــــــا 

Chrysops discalis  كناقـــل ميكـــانيكي رئيســـي

  ) F. tularensisللبكتريا 

Tule beetle – 
Tanystoma maculicolle (Dejean) – 
Carabidae 

   خنفساء الدَّْيس

 )عشب مائي أمريكي: الديس(

Tulip bulb aphid – 
Dysaphis tulipae (Boyer de 
Fonscolombe) – Aphididae 

   "الُخَزاَمى"َمّن بصل التوليب 

 )نبات من الفصيلة الزئبيقية: الخزامى(
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Tuliptree aphid – 
Macrosiphum liriodendri (Monell) – 
Aphididae 

 َمّن شجر التيوِلب

Tuliptree scale – 
Toumeyella liriodendri (Gmelin) – 
Coccidae 

 حشرة شجر التوليب القشرية الرخوة

Tumbling flower beetles  خنافس الزهور الدحراجة أو البهلوانية  

 )   Mordellidaeأنظر (

Tumbu fly or mango fly – 
Cordylabia anthropophaga – 
Calliphoridae 

   ذبابة التومبو أو المانجو

ــــــي ( ــــــد ف ــــــدي صــــــدفي يحــــــدث تدوي ــــــاب كاليفوري ذب

  )اإلنسان

Tunga penetrans (L.) – 
Chigoe flea – Tunginae  
Pulicidae 

   االستوائي برغوث تشيجو

 )من براغيث المناطق الساحلية(

Tungidae – 
Jiggers and sticktights – 
Siphonaptera 

  –تنجيدي  فصيلة

والبلراغيــــــث العالقــــــة " الهــــــزازة"البراغيــــــث الراقصــــــة 

 رتبة  -" الملتصقة"

Tunginae  
(Hectopsyllidae, Sarcopsyllidae) – 
Chigoe fleas – 
Pulicidae – 

   تحت فصيلة تنجيني

  –) هيكتوبسيليدي، ساركوبسيليدي(

 فصيلة  -" تشيجو"براغيث 

Tunica propria غشاء بريتوني  

 )غشاء يحيط باألنبوبة المبيضية(

Tunnels bees, Andrenid bees – 
Andrenidae – 
Apoidea – Hymenoptera 

   – نحل األنفاق

 رتبة   – فوق فصيلة -فصيلة 

Tupelo leafminer – 
Antispila nysaefoliella Clemefls – 
Heliozelidae 

 ق شجر الطُّوبالأورا" حفار" صانع أنفاق 
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Turkestan cockroach – 
Blatta (Shelfordella) lateralis  
(Walker) –  
Blattidae 

 الصرصور التركستاني

Turkey gnat – 
Simulium meridionale Riley – 
Simuliidae 

 الدجاج الرومي" نغف"هاموش 

Turnip aphid – 
Lipaphis erysimi (Kaltenbach) – 
Aphididae 

 اللفت "َمن

Turnip maggot – 
Delia floraltis (Failén) – 
Anthomyiidae 

 ذبابة اللفت

Turnip weevil – 
Ceuthorhynchus picitarsis G. –
Curculionidae 

 سوسة اللفت

Turpentine borer – 
Buprestis apricans Herbst – 
Buprestidae 

 حفار أشجار التربنتين

Tussock ذو الخصل 

Twelve spotted melon beetle –  
Epilachna chrysomelina (F.) – 
Cocconellidae  

نقطـــــة، خنفســـــاء  12خنفســـــاء القرعيـــــات ذات 

 القثاء، خنفساء المقات

Twicestabbed lady beetle – 
Chilocorus stigma (Say) – 
Coccinellidae 

 "الطعنتين"أبو العيد ذو البقعتين 

Twig borer, Sudaneese borer – 
Sinoxylon sudanicum Lesne – 
Bostrychidae 

 ثاقبة األفرع الكبرى أو السودانية

Twig girdler – 
Oncideres cingulata (Say) – 
Cerambycidae 

  لحائية األغصان

 )حشرة تعيش على لحاء األغصان(
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Twig pruner – 
Elaphidionoides villosus (F.) – 
Cerambycidae 

 "اناألغص"قاطعة األفرع 

Twinspotted budworm – 
Hedya chionosema (Zeller) – 
Tortricidae 

 دودة البراعم ذات النقطتين

Twisted-winged Parasites of 
leafhoppers, planthoppers, 
treehoppers, and pygmy mole 
crickets 

طفيليــــات نطاطــــان األوراق والنباتــــات واألشــــجار 

   وصراصير الحقل القزمة

 )   Halictophagidaeأنظر (

Twobanded fungus beetle – 
Alphitophagus bifasciatus (Say  ) – 
Tenebrionidae 

 خنفساء الفطر ذات الخطين

Twobanded Japanese weevil – 
Callirhopalus bifasciatus (Roelots) – 
Curculionidae 

 السوسة اليابانية ثنائية الخطوط

Twolined chestnut borer – 
Agrilus bilineatus (Weber) – 
Buprestidae 

 حفار الكستناء ذو الخطين

Twolined spittlebug – 
Prosapia bicincta (Say) –  
Cercopidae 

 الخطين اتالبصاق ذ اتالبقة ذ

Twomarked treehopper – 
Enchenopa binotata (Say) – 
Membracidae 

 نطاط الشجر ذو العالمتين

Two-spotted cricket – 
Gryllus bimaculatus DeG. – 
Gryllidae 

ذو  حقــــلاألســــود، صرصــــور ال الحقــــلصرصــــور 

  النقطتين

  

Twospotted lady beetle – 
Adalia bipunctata (L.) – 
Coccinellidae 

 أبو العيد ذو النقطتين
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Twospotted stink bug –  
Perillus bioculatus (F.) – 
Pentatomidae 

 النقطتين اتذ" الرائحة الكريهة اتذ" البقة النتنة

Twostriped grasshopper – 
Melanoplus bivittatus (Say) – 
Acrididae 

 النطاط ذو الشريطين 

Twostriped walkingstick – 
Anisomorpha buprestoides (Stoll) – 
Pseudophasmatidae 

الشـــــريطين  اتالحشـــــرة العصـــــوية المســـــتديرة ذ

 "الخطين"

Tychiinae – 
Curculionidae 

   –تحت فصيلة السوس تيكييني 

  فصيلة

Tychius picirostris (F.) – 
Clover seed weevil –  
Curculionidae 

 سوسة بذور البرسيم

Tychius stephensi Schnherr – 
Red clover seed weevil – 
Curculionidae 

 سوسة بذور البرسيم األحمر

Tyloderma fragariae (Riley) – 
Strawberry crown borer – 
Curculionidae 

 "الفريز" الفراولة" تاج"قمم " سوسة"حفار 

Tylus درقة  

صليبة عضو الصوت في حشرة السـيكادا، وتوجـد (

 ) في الحشرات نصفية األجنحة

Tymbals طبلة 

Tympanal hood بروز طبلي  

  إحدى بروزين مستديرين على السطح العلوي (

يــة األولــى، كمــا فــي الحشــرات حرشــفية للعقلــة البطن 

  )األجنحة
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Tympanal organ عضو طبلي  

ــــي رقيــــق ( تركيــــب مــــزدوج يتركــــب مــــن غشــــاء طبل

tympanum  ـــــــــــــــــــــة وشـــــــــــــــــــــعيرات حســـــــــــــــــــــية مرن

chordotonal باإلضــــــافة إلــــــى أكيــــــاس هوائيــــــة ،

 )قصبية

Tympanum  
(pl. Tympana) 

  غشاء طبلة، جهاز طبلي 

ـــة  غشـــاء متذبـــذب، غشـــاء ســـمعي، أو غشـــاء( طبل

 )األذن

Type نموذج، نوع، طراز  

عنـــدما يكـــون النـــوع أو المجموعـــة مـــن الحيوانـــات (

تتمثــل فيهــا صــفات النــوع يقــال لــه طــراز أو نمــوذج 

ويرجــــع إليــــه إذا ظهــــر شــــك فــــي تعريــــف النــــوع أو 

 ) المجموعة

Types of flight نماذج الطيران  

ينقسم إلى طيران عادي يختص بالتغذية والتلقـيح، (

ن الهجــــرة والــــذي فيــــه تخمــــد هــــذه األنشــــطة وطيــــرا

الناميــــــة، وبالتــــــالي يمكــــــن الســــــيطرة علــــــى ســــــلوك 

الطيـــــــران، وال يوجـــــــد فصـــــــل واضـــــــح بـــــــين هـــــــذين 

  )النموذجين من الطيران

Types of respiratory systems األجهزة التنفسية ماطأن 

Typhaea stercorea (L.) – 
Hairy fungus beetle – 
Mycetophagidae 

 الفطر ذات الشعر الكثيف خنفساء

Typhlocyba pomaria Mcatee – 
White apple leafhopper – 
Cicadellidae 

 نطاط التفاح األبيض
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Typhlocybinae  
(Cicadellinae) –  
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق تيفلوسيبيني

  فصيلة - )سيكاديلليني(

Typhus التيفوس  

Typical blastoderm الستودرم المثاليالب  

بالســـــتودرم كامـــــل النمـــــو فـــــي أنـــــواع معينـــــة مـــــن (

 ) الحشرات والذي قد يختلف في أنواع أخرى

Typophorus nigritus viridicyaneus 
(Crotch) – 
Sweetpotato leaf beetle – 
Chrysomelidae 

 خنفساء أوراق البطاطا الحلوة

Tyria jacobaeae (L.) – 
Cinnabar moth –  
Arctiidae 

 الفراشة الحمراء الزاهية

Tyrosine حمض تيروزين األميني 
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U 
Udea profundalis (Packard) – 
Flase celery leaftier –  
Pyralidae 

 عاقدة أوراق الكَرْفس المزيفة

Udea rubigalis (Guenée) – 
Celery leaftier, greenhouse leaftier, 
Sugarcane leafroller – 
Pyralidae 

عاقــــــدة أوراق الكــــــَرْفس، عاقــــــدة أوراق نباتــــــات 

  السكر قصبطاوية أوراق ، البيوت البالستيكية

Uglynest caterpillar – 
Archips cerasivorana (Fitch) – 
Tortricidae 

 ذو العش القبيح" اليسروع"قيق أبو الد

Ulochaetes leoninus LeConte – 
Lion beetle –  
Cerambycidae 

 خنفساء األسد 

Ulopinae  
(Megophthalminae) –  
Cicadellidae 

   تحت فصيلة نطاطات األوراق يولوبيني

  فصيلة -) ميجوفثالميني(

Ultra-low-volume (ULV)  الرش بالحجم المتناهي في الدقة  

تقنية خاصة في استخدام المبيدات حيـث تسـتعمل (

ـــى  ـــة جـــدًا مـــن ســـائل الـــرش عل ـــات قليل منطقـــة كمي

عــادة نصــف غــالون أو أقــل ، وهــي معينــة محــدودة

مــن مــادة الــرش لكــل ايكــر مــن محاصــيل الخطــوط 

رش لكــل ايكــر غالونــات مــن مــادة الــ 5إلــى حــوالي 

  )في البساتين والكروم

-um  ،نهاية تصنيفية تدل على أن جنس الكائن محايد

 وهو مبني على أساس صفة عادية
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Umble 
 
 
 
 

  الخيمة

رأس الزهـــــرة حيـــــث تنشـــــأ ســـــيقان  أو نـــــورة خيميـــــة(

  )األزهار من نقطة واحدة تقريباً 

Unarmed scales الحشرات القشرية غير المدرعة أو الرخوة 

Unaspis citri (Comstock) – 
Citrus snow scale –  
Diaspididae 

حشــــرة الحمضــــيات الثلجيــــة القشــــرية المســــلحة 

 "المدرعة"

Unaspis euonymi (Comstock) – 
Euonymus scale –  
Diaspididae 

   "المدرعة"حشرة األويونيموس القشرية المسلحة 

 )نبات دائم الخضرة: األويونيموس(

Unclassified oils   زيوت غير مصنفة  

زيــوت رش ال تالئــم خصــائص التقطيــر كمــا هــي (

  )معرفة من قبل نظام التصنيف في كاليفورنيا

Ungues مخالب  

ًا مـــــا يطلـــــق عليهـــــا مخالـــــب جانبيـــــة للقـــــدم وغالبـــــ(

  )المخالب الرسغية

Unguifer حامل المخلب  

زائـــدة وســـطية ظهريـــة فـــي نهايـــة الرســـغ يتمفصـــل (

  )بواسطتها المخلب

Unguitractor flexor plate  صفيحة ساحبة للمخلب  

صليبة بطنية للقـدم والتـي ينشـأ منهـا الـوتر الشـبيه (

  )tendon-like apodemeبالذراع 

Unicellular  الخليةوحيد 

Unicorn caterpillar – 
Schizura unicornis (J.E. Smith) – 
Notodontidae 

 أبو دقيق وحيد القرن
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Uniform distribtition  توزيع منتظم  

التوزيـــع منتظمـــًا إذا قلـــل وجـــود فـــرد مـــا فـــي يعنـــي (

موقـــع محـــدد مـــن احتمـــال وجـــود فـــرد آخـــر بـــالقرب 

  )منه

Uniparental األب وحيد، أحادية األبوين  

تصبح الذرية أحادية األبوين لغياب الذكور وينـتج (

 )عن الجيل أفلراد إناث فقط

Unipolar أحادي القطب 

Unipolar أحادية القطب 

Unipolar cell خلية وحيدة المحور 

Unipolar registration تسجيل المنبهات العصبية بواسطة قطب واحد 

Uniramia – 
Arthropoda 

ــــدة تحــــت شــــعبة الحيو  ــــات ذوات األطــــراف وحي ان

 التفرغ أو الحيوانات وحيدة الشعبة

Unisexual وحيد الجنس، وحيد الشق  

 )يتكون من إناث فقط(

Univoltine جيل واحد، أحادي الجيل 

Univoltine insect حشرة وحيدة الجيل  

حشـــــرة لهـــــا جيـــــل واحـــــد فقـــــط فـــــي العـــــام، ويوجـــــد (

  )معظمها في المناطق الباردة
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Unpalatable insects  الحشرات غير المستساغة  

حشـــرات غيـــر صـــالحة لألكـــل أو المرفوضـــة مـــن (

قبــــــل المفترســــــات، وهــــــي حشــــــرات تتعــــــارض فــــــي 

تكوينها وسلوك أنواعهـا غيـر المستسـاغة مـع مثيلـه 

  )في األنواع المستساغة

Unpolluted نقي، غير ملوث 

Unregistered crop  محصول أو نبات غير مسجل  

, مــذكور علـى بطاقــة بيانـات المبيــدأي نبـات غيـر (

ويمكــن تطبيــق المبيــد فقــط علــى النباتــات المــذكورة 

  )بشكل خاص على بطاقة البيانات

Unregistered site  مكان أو منطقة غير مسجلة  

غيـر مـذكور علــى , مثـل بركـة, أي مكـان أو موقـع(

وتفـــــــرض االســـــــتخدامات . بطاقـــــــة بيانـــــــات المبيـــــــد

المبيــــــدات علــــــى مها باســــــتخداالقانونيــــــة للمبيــــــدات 

  )نباتات وأماكن مسجلة ومذكورة على البطاقة

Unstable malaria مالريا غير مستقرة  

  )stable malariaأنظر (

Unsulfonated residue (UR)  مخلفات أو متبقيات غير مكبرتة  

ـــــــــة المســـــــــتخدمة ( ـــــــــوت البترولي ـــــــــاوة الزي ـــــــــاس نق قي

ويجــــــب علــــــى الزيــــــوت التــــــي تســــــتخدم . كمبيــــــدات

حشــرية أو أكاروســية أن تمتلــك حــد أدنــى  كمبيــدات

ــــة وهــــذا يعتمــــد علــــى  ــــات غيــــر المكبرت مــــن المخلف

. الدرجـــة التـــي تعطـــى للزيـــت وعلـــى نوعيـــة الزيـــت

فــالزيوت ذات الــدرجات العاليــة مــن المخلفــات غيــر 

المكبرتـــــــة تكـــــــون أكثـــــــر أمانـــــــًا الســـــــتعمالها علـــــــى 

  )النباتات
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Upper lethal point ليادرجة الحرارة القاتلة الع  

Uraniid moths ديدان الثياتيريد القيَّاسة   

 )Uraniidaeأنظر (

Uraniidae – 
Uraniid moths – 
Geometroidea –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة يورانييدي 

   –القيَّاسة  اليورانييدديدان 

 تبة ر  –فوق فصيلة 

Urate cells خاليا حامض اليوريك، خاليا بولية  

ــــين ال( ــــرة ب ــــا مبعث ــــة فــــي الجســــم خالي ــــا المغذي خالي

الــدهني، وتعمــل علــى اســتخالص بلــورات حــامض 

اليوريــــك مــــن الــــدم وترســــيبها بداخلــــه وخاصــــة فــــي 

 )الحشرات التي ال يوجد فيها أنابيب مالبيجي

Urbanus proteus (L.) – 
Bean leafroller –  
Hesperiidae 

 أوراق الفولالّفة 

Urentius hystricellus (Richter) – 
Netwinged bug –  
Tingidae 

 البق شبكي األجنحة

Uresiphita reversalis (Guenee) – 
Genista caterpillar –  
Pyralidae 

 أبو دقيق جينيستا

Ureter حالب  

Uric acid حمض البولة، حمض بوليك 

Urine البول 

Uroceridae  
(Siricidae) – Horntails – 
Siricoidea – 
Hymenoptera 

   وسيريدييور  فصيلة

 –الزناببر ذات الذيل القرني  –) سيريسيدي(

 رتبة  –فوق فصيلة 
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Urogenital myiasis تدويد بولي تناسلي  

 )يتضمن غزو الجهاز البولي التناسلي(

Uromere قطعة ذيلية 

Uroplata girardi Pic – 
Lantana hispid – 
Chrysomelidae 

  " الملتوية"خنفساء أوراق الّلنتانة 

جنبـة اسـتوائية ذات زهـر أصـفر وبرتقـالي : ّلنتانةال(

 )عطر

Uropod رجل ذيلية  

إحـــــدى الـــــرجلين األخيـــــرتين فـــــي الزوائـــــد البطنيـــــة (

 ) فضية اللون عادة، كما في القشريات

Uropygi – 
Whipscorpions – 
Arachnida 

  –يوروبيجي تحت طائفة 

 طائفة  –العقارب الضارية 

-us  أن جنس الكائن مذكرنهاية تصنيفية تدل على 

Use restrictions  تقييدات االستخدام  

تقييــدات خاصــة مــذكورة فــي بطاقــة بيانــات المبيــد (

أو مندمجـــة ضـــمن القـــوانين المحليـــة والواليـــة التـــي 

تحــــــدد كيفيــــــة ووقــــــت ومكــــــان اســــــتعمال مبيـــــــدات 

  )خاصة

Uterus رحم  

جــزء مــن الحجــرة التناســلية أو المهبــل، يحــدث فيــه (

 )وأحيانًا المراحل التي تليهنمو الجنين 

Utetheisa bella (L.) – 
Bella moth – Arctiidae 

 الفراشة الفاتنة ، فراشة بيلال 

Utetheisa lotrix Cram.  – 
Latrix moth –  
Arctiidae 

  دودة الرمرام الساحلي

  ).Heliotropium sppنبات الرمرام الساحلي (
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V 
Vaccine لقاح  

Vacuole  حويصلة، تجويف  

ــــوء بســــائل يتصــــل بقاعــــدة القضــــيب ( تجويــــف ممل

الحســــــي وهــــــو الطــــــرف المســــــتدق البعيــــــد للخاليــــــا 

 )scolophoreالعصبية الكمونة للوحدة الحسية 

Vacuum trapping  صيد بالشفط الهوائي   

من طرائق التعداد النسبي للحشرات، حيـث تتكـون (

مـــن مروحـــة لشـــفط الهـــواء، حاملـــة معهـــا الحشـــرات 

عبـــر اســـطوانة مطاطيـــة يوجـــد بهـــا شـــبكة  الصـــغيرة

مـــن األســـالك التـــي تســـمح بمـــرور الهـــواء وتحجـــز 

 )الحشرات الصغيرة، وتسقط في إناء به مادة سامة

Vaga blackburni (Tuely) – 
Blackburn butterfly –  
Lycaenidae 

 أبو دقيق ذو الحواف السوداء المحروقة

Vagina مهبل  

ي لألنثـى يفـتح إلـى جزء طرفي في الجهاز التناسـل(

الخــارج، يقــع خلــف قنــاة المبــيض الوســطية ومشــتق 

مـــــن ممـــــر  اً مـــــن الحجـــــرة التناســـــلية، ويعتبـــــر جـــــزء

  )البيضة في كثير من الحشرات

Vagrant grasshopper – 
Schistocerca nitens nitens  
(Thunberg) –  
Acrididae 
 

 "الطوَّاف"الَجوَّال " الجراد"النطاط 

Valve صمام  
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Valvifer حامل الصمام  

صـــفيحة قاعديـــة آللـــة وضـــع البـــيض، يوجـــد منهـــا  (

علــــــى الحلقــــــة البطنيــــــة الثامنــــــة والحلقــــــة : انزوجــــــ

البطنيــــة التاســــعة، ويحتمــــل أن تكــــون مشــــتقة مــــن 

 )الحرقفات القدمية للزائدة التناسلية

Valvula مصراع، صمام 

Vampire bats الخفافيش الماصة للدماء  

Van Duzee treehopper – 
Vanduzea segmentata (Fowler) – 
Membracidae 

 نطاط أشجار فان دوز

Vanda thrips – 
Dichromothrips corbetti (Priesner) – 
Thripidae 

 تربس فاندا

Vanduzea segmentata (Fowler) – 
Van Duzee treehopper – 
Membracidae 

 نطاط أشجار فان دوز

Vanessa (Pyraemis) cardui (L.) –  
Painted lady –  
Nymphalidae 

 أبو دقيق الخبيزة، فراشة الخبيزة، السيدة الملونة

Vanessa atalanta rubria 
(Fruhstorter) 
Red admiral –  
Nymphalidae 

 أبو دقيق األدميرال األحمر

Vanessa cardui (L.) – 
Painted lady – Nymphalidae 

 أبو دقيق الخبازى، السيدة الملونة

Vanessa tameamea Eschscholtz – 
Kamehameha butterfly – 
Nymphalidae 

 أبو دقيق كاميهاميها
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Vanessa virginiensis (Drury) – 
Painted beauty –  
Nymphalidae 

 الفراشة الملونة الفاتنة 

Vanessinae –  
Thistle butterflies – 
Nymphalidae –  
Lepidoptera 

  –ي فانيسين فصيلةتحت 

   – الشوكيدقيق الأبو 

 رتبة  –فصيلة 

Vanhorniidae  
(rare family) – Vanhorniids – 
Proctotrupoidea  –  
Hymenoptera 

   فصيلة فانورنييدي

فانورنييـــــــد غشـــــــائية األجنحـــــــة  –) فصـــــــيلة نـــــــادرة(

 رتبة  –فوق فصيلة  –الطفيلية 

Vanhorniids فانورنييد غشائية األجنحة الطفيلية   

 ) Vanhorniidaeرأنظ(

Vannal region or Vannus منطقة خلفية من الجناح  

ــــــــى العــــــــروق ( المســــــــاحة الجناحيــــــــة المحتويــــــــة عل

الشــــرجية، أو العــــروق التــــي تــــرتبط مــــع الصــــفيحة 

 )اإلبطية الثالثة

Vannus or Vannal region منطقة خلفية من الجناح  

ــــــــى العــــــــروق ( المســــــــاحة الجناحيــــــــة المحتويــــــــة عل

العــــروق التــــي تــــرتبط مــــع الصــــفيحة الشــــرجية، أو 

 )اإلبطية الثالثة

Vaporize  يبخر، يتبخر  

نقـــل مـــن حالـــة قطيـــرات الـــرش إلـــى حالـــة غـــاز أو (

  )بخار يشبه الضباب

Variable oakleaf caterpillar – 
Heterocampa manteo (Doubleday) – 
Notodontidae 

 أبو دقيق ورق السنديان المتغير

Variant Specific Antigen (VSA) مستضد نوعي متغير  
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Varicolored wasps الدبابيرمتغيرة األلوان   

 )   Astafinaeأنظر (

Varied carpet beetle – 
Anthrenus verbasci (L.) – 
Dermestidae 

 "المتغيرة " خنفساء السجاد المتباينة

Variegated cutworm –  
Peridroma saucia (Hobner) – 
Noctuidae 

 المبرقشة " القاطعة"ة القارضة الدود

Variegated mud-loving beetles 
 

  خنافس المحبة للطين المختلفة 

 )   Heteroceridaeأنظر (

Variety صنف  

ــــل أفــــرادًا داخــــل الجماعــــة الطبيعيــــة وتختلــــف ( يمث

ال يعتبر الصـنف مرتبـة و عنها في بعض الصفات، 

تصـــنيفية مثـــل االختالفـــات بـــين الـــذكور واإلنــــاث، 

وهــي تــدرس كصــفة مميــزة داخــل الجماعــة وليســت 

 )للتسمية

Vas deferens  
(pl. Vasa deferentia) 

  وعاء ناقل، وعاء مصدر

قنــاة قصــيرة تصــل األنابيــب المنويــة فــي الخصــية (

ــــاظر عنــــق األنابيــــب  ــــي تن ــــة الت ــــة الناقل مــــع األوعي

 )المبيضية في األنثى

Vector  ناقل  

ســبب المرضــي ينقــل الم، مثــل الحشــرة، كــائن حــي(

  )للنباتات والحيوانات

Vectorial capacity مقدرة الناقل  

المعدل اليومي الذي تنشأ عنده إصابات مستقبلية (

  )ناتجة عن حالة معدية جارية
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Vedalia – 
Rodolia cardinalis (Mulsant) – 
Coccinellidae 

 خنفساء الفيداليا

Vegetable leafminer – 
Liriomyza sativae Blanchard – 
Agromyzidae 

 أوراق الخضراوات" حفار"صانع أنفاق 

Vegetable weevil – 
Listroderes difficilis Germar; 
L. constirostris obliqus (King) – 
Curculionidae 

   ارسوسة الخض

  )أنواع عديدة(

Vegetation غطاء نباتي 

Vein وريدقعر ،  

قاعـدة خط متغلظ أنبوبي فـي الجنـاح، تنطلـق مـن (

ـــــاً  ـــــرع طرفي ـــــاح وتتف ـــــى بعـــــض الجن ، كمـــــا يشـــــير إل

  )األوعية الدموية

Veliidae –    
Broadshouldered water striders – 
Amphibicorizae – 
Heteroptera –  
Hemiptera 

  -فياليدي فصيلة

  –متزحلقات الماء ذات األكتاف العريضة 

 رتبة  –تحت رتبة  –مجموعة 

Velvet ants النمل القطيفي   

 )    Mutillidaeأنظر(

Velvet shore bugs  بق الشاطىء القطيفي  

 )    Ochteridaeو Pelogonidaeأنظر (

Velvet water bugs  بق الماء القطيفي  

 )   Naeogaeidaeو  Hebridaeأنظر(

Velvetbean caterpillar – 
Anticarsia gemmatalis Hubner – 
Noctuidae 

 ياء المخمليةالفاصول" أبو دقيق"دودة 
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Venation (Neuration) تعريق  

نظـــــام تعريـــــق العـــــروق داخـــــل األجنحـــــة، ويعتبـــــر (

ـــــد حـــــددت أســـــماء للعـــــروق  أســـــاس للتصـــــنيف، وق

  )وأعطيت لها رموز معينة

Venezuelan Equine Encephalitis 
(VEE) – 
Togaviridae 

  التهاب الدماغ الخياي الفنزويلي

 Culex ضيصــــــيب الخيــــــول وينقلــــــه البعــــــو (
portesia أنواع من ، وAedes(  

Venter بطن  

Ventilation يةو ته  

Ventral بطني، سفلي    

Ventral adductor muscle عضلة مقربة بطنية 

Ventral cervical plates صفيحات عنقية بطنية  

ــــــــــة ( ــــــــــة للصــــــــــليبات العنقي مــــــــــن الصــــــــــفائح المؤلف

cervical plates( 

Ventral diaphragm اجز بطنيحجاب حاجز سفلي، ح  

غــــــــالف غشــــــــائي عضــــــــلي يوجــــــــد فــــــــي بعــــــــض (

الحســـرات، يمتـــد بـــين الحـــواف الجانبيـــة لألســـترنات 

البطنية، يمتد أحيانًا في الصدر، ويفصل التجويف 

 )البطني عن الحشوي

Ventral lobe فص بطني  

 movableن يالمتحـــركت ينفـــص يوصـــل الشـــفت(

lips ن تحرســـــان الفتحـــــة التنفســـــية الخاصـــــة يواللتـــــ

 ) خلفي، كما في فصيلة الجراد والنطاطبالصدر ال
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Ventral longitudinal tracheal 
trunks 

  جذعان قصبيان طوليان بطنيان

 )كما في غالبية الحشرات المجنحة(

Ventral longitudinal trunks جذعان طوليان بطنيان  

Ventral nerve cord or ventral 
orifice 

  حبل بطني عصبي

قــد العصــبية البطنيــة، يبــدأ سلســلة مترابطــة مــن الع(

مــن العقــد العصــبية للمــخ الثالــث، ويــدل المصــطلح 

  )على العقد العصبية الصدرية والبطنية

Ventral perineural sinus تجويف عصبي بطني  

فـــــــراغ محـــــــدد لتجويـــــــف الجســـــــم أســـــــفل الحـــــــاجز (

  )البطني، يحتوي على الحبل العصبي البطني

Ventral shield  األكاروساتصفيحة بطنية في جسم 

Ventral sinus تجويف بطني 

Ventral sympathetic nervous 
system  

  صبي سمبثاوي بطنيعجهاز 

يتركــــــب مــــــن زوج مــــــن األعصــــــاب المستعرضــــــة (

يتصل بكل عقـدة مـن عقـد الحبـل العصـبي البطنـي 

ـــــــى الفتحـــــــات  وتتجـــــــه األعصـــــــاب المستعرضـــــــة إل

  )التنفسية الموجودة بنفس الحلقة

Ventral trachea قصبة هوائية بطنية  

قصــبة هوائيــة عقليــة بطنيــة تنشــأ فــي بدايــة الثغــر (

  )التنفسي

Ventral tracheal trunk جذع قصب بطني  

جـــذع قصـــب طـــولي بطنـــي يـــربط بـــين القصـــبات (

  )الهوائية البطنية
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Ventral valve حامل المصراع األمامي  

Ventricular ganglion عقدة عصبية معدية 

Ventricular valve صمام بطني أو أمامي  

 )تمثل النتوءات التناسلية للحلقة الثامنة(

Ventriculus or stomach المعدة  

 )المعدة األندودرمية أو الهاضمة في الحشرة(

Vera حرقفة حقيقية 

Verbena bud moth – 
Endothenia hebesana (Walker) – 
Tortricidae 

 براعم فيربينا" فراشة"دودة 

Vermiform يرقة دودية  

يرقــة دوديــة الشــكل عديمــة األرجــل لــيس لهــا رأس (

 )تام التكوين

Vermipsyllidae – 
Fleas of carnivores – 
Siphonaptera 

  –فصيلة فيرميبسيلليدي 

الدببــــة والــــذئاب (براغيــــث الحيوانــــات آكلــــة اللحــــوم 

 رتبة  –) والضباع

Vernal dormancy سكون ربيعي   

 )dormancyأنظر (

Vertebrate  فقاري  

مجموعة من الحيوانات التي تمتلـك هيكـل عظمـي (

داخلــــــي وعمــــــود فقــــــري مفصــــــص مثــــــل األســــــماك 

  )والطيور والزواحف والثدييات

Vertebrate ectoparasites  خارجية على الفقارياتمتطفالت 
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Vertex هامة، قمة الرأس  

 )قمة الرأس بين العينين وأمام الدرز المؤخري(

Vertical movement حركة رأسية عمودية 

Vesicle حوصلة  

 )كيس أو وعاء أو مثانة قابل للتمدد عادة(

Vesicula seminalis حوصلة منوية  

اتســـاع فـــي الوعـــاء الناقـــل وفيـــه تخـــزن الحيوانـــات (

  )المنوية

Vesicular Stomatitis (VS) – 
Rhabdoviridae  

  التهاب الفم الحويصلي

نازير، وتسـببه مرض رئيسي للخيول والماشية والخ(

نيوجرســــي، و  NSNJإنــــديانا،  VSI: الفيروســــات

VSA  أالجــــــوس، وتســــــبب داء الحمــــــى القالعيــــــة

foot and mouth disease  ،للقطعــــان

ويتضـــــــــــــاعف الفيـــــــــــــروس فـــــــــــــي ذبابـــــــــــــة الرمـــــــــــــل 

Lutzomyia trapidoi  والتي تسـتطيع نقلـه عبـر

  )المبيض إلى الجيل التالي

Vesiculiform of larvae لكـــرة الخلفيـــة للطـــور اليرقـــي األول النمـــوذج ذو ا

  لحشرات غشائية األجنحة

يرقات ذات حويصالت، حيث أن القنـاة الهضـمية (

ــًا علــى هيئــة كــرة خلفيــة  الخلفيــة قــد انبعجــت خارجي

vesicle – داخلي التطفل( 

Vespa crabro L. – 
European hornet – Vespidae 

 الدبور األوروبي

Vespa orientalis – 
Date palm hornet, red aegyptian 
hornet, Oriental hornet – 
Vespidae 

ـــدبور األحمـــر المصـــري ـــبلح، ال ـــدبور دبـــور ال ، ال

  الشرقي
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Vespidae – 
Paper wasps, yellowjackets, potter 
wasps, and hornets –  
Vespoidea –  
Hymenoptera 

  –فيسبيدي فصيلة

  –الطين البانية دبابير الورق و دبابير 

   – فوق فصيلة –يلة فوق فص

 رتبة 

Vespiform thrips – 
Franklinothrips vespiformis (D.L. 
Crawford) –  
Aeolothripidae 

  التربس الدبوري

 )له شكل الدبور(

Vespinae – 
Yellojacket and hornets – 
Vespidae –  
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة فيسبيني 

   –ذات الرداء األصفر  دبابيرال

 رتبة  -فصيلة 

Vespoid wasps  دبابيرالفسبويد  

 )  Vespoideaأنظر(

Vespoidea  – 
Vespoid wasps – 
Apocrita –  
Hymenoptera 

  –فوق فصيلة فسبويديا 

 رتبة  –تحت رتبة  –الفسبويد دبابير 

Vespula consobrina (Saussure) – 
Blackjacket –  
Vespidae 

 الدبور األسود

Vespula maculifrons (Buysson) – 
Eastern yellowjacket –  
Vespidae 

ـــــدبور  ـــــرداء األصـــــفر، ال ـــــدبور الشـــــرقي ذو ال ال

 األصفر الشرقي

Vespula pensylvanica (Saussure) – 
Western yellowjacket –  
Vespidae 

 "ذو الرداء األصفر" األصفر الغربي الدبور

Vestibule or atrium  
(pl. Atria)  

  تجويف، ردهة، زدهلي

غرفـــــة ثغريـــــة تتكـــــون مـــــن انبعـــــاج ثـــــانوي لجـــــدار (

  )الجسم خارج فتحة القصبة الهوائية األولية
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Vestigial أثري، ضامر  

 )ضعيف التكوين، مضمحل غير فعال(

Vetch bruchid – 
Bruchus brachialis F. –  
Bruchidae 

 "البيقية"براجيد البيقة 

Vexans mosquito – 
Aedes vexans (Meigen) –  
Culicidae 

 بعوضة فيكسان

Vibrissae شوارب 

Viburnum aphid – 
Aphis vibumiphila Patch –  
Aphididae 

   َمّن الويُبْرُنوم

 )شجيرة يستخدم لحاؤها المجفف طبياً (

Viceroy – 
Basilarchia archippus (Cramer) – 
Nymphalidae 

   نائب الملك

 )شة أمريكيةفرا(

Vinegar flies –  
Drosophilidae – 
Diptera   

   –ذباب الخل 

رتبة الشرات ذات الجناحين   –فصيلة ذباب الخل 

Vinegar fly, small fruit flies – 
Drosophila melanogaster Meig.- 
Drosophilidae 

 ذبابة الخل، ذبابة الفاكهة الصغيرة

Violet aphid – 
Micromyzus violae (Pergande) – 
Aphididae 

 البنفسج َمنّ 

Violet sawfly – 
Ametastegia pallipes (Spinola)– 
Tenthredinidae 

 البنفسج المنشاري" دبور"دبور 

Violet stem borer – 
Sesamia inferens Walk. – 
Noctuidae 

 حفار الساق البنفسجي
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Virachola livia Kling – 
Pomgranate butterfly, pomegranate 
fruit worm –  
Lycaenidae 

 أبو دقيق الرمان، دودة ثمار الرمان

Viral infection فيروسية ةإصاب 

Virginia pine sawfly – 
Neodiprion pratti pratti (Dyar) – 
Diprionidae 

 دبور صنوبر فرجينيا المنشاري 

Virginiacreeper leafhopper – 
Erythroneura ziczac Walsh – 
Cicadellidae 

 "المتسلق"ت فرجينيا المعترش نطاط أوراق نبا

Virginiacreeper sphinx – 
Darapsa myron (Cramer) – 
Sphingidae 

ـــا الُمْعتـــِرش " ســـفينكس"أبـــو هـــول  نبـــات فيرجيني

 " المتسلق"

Virgua meleagridis (L.) – 
Large chicken louse –  
Philopteridae 

 قمل الدجاج الرومي الكبير

Viroid  فيرويد  

يق أصغر بكثير من الفيروس ولكنـه غيـر كائن دق(

وتنــتج . محصــور أو منطــوي داخــل غطــاء بروتينــي

مرضـــــية فـــــي بعـــــض ًا بعـــــض الفيرويـــــدات أعراضـــــ

  )النباتات

Virus  فيروس  

ــا الحيــة ولديــه ( كــائن حــي دقيــق يتكــاثر فــي الخالي

القـــــدرة علـــــى انتـــــاج أعـــــراض مرضـــــية فـــــي بعـــــض 

  )النباتات والحيوانات

Virus particles ئات الفيروسجزي 
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Visceral (pregenital) segments  حشوية، حلقات قبل التناسلية شفويةحلقات  

تشــمل الســبع حلقــات البطنيــة األولــى، ويقــل العــدد (

  )إلى خمسة كما في رتبة الحشرات ذات الجناحين

Visceral leishmaniasis داء الليشمانيات الحشوي  

، Kala-azarيعــــرف هــــذا الــــداء باســــم الكــــالزار، (

ويســـــبب ضـــــخامة الكبـــــد والطحـــــال وفقـــــدان الـــــوزن 

واألنيميــا، أو ينتهــي بــالموت فــي الحــاالت التــي ال 

  ) Leishmanisisأنظر تعريف  -تعالج 

Visceral muscles عضالت حشوية 

Visceral muscular system جهاز عضلي حشوي  

يشــــمل العضــــالت المخططــــة أو غيــــر المخططــــة (

ء الداخليـــة ويكـــون التـــي تـــدخل فـــي تركيـــب األحشـــا

ـــــًا مـــــن الجهـــــاز العصـــــبي  اتصـــــالها العصـــــبي غالب

الـــذاتي أو مـــن عقـــدة عصـــبية فـــي الحبـــل العصـــبي 

 )البطني

Visceral nervous system 
(sympathetic nervous system) 

  جهاز عصبي أحشائي

 )من الخاليا العصبية المحمية أو التوسطية(

Visceral sinus تجويف حشوي 

Viscosity لزوجة أو التدبق ال  

مادية للسائل تـؤثر فـي قابليتـه أو خاصية فيزيائية (

فالســــــوائل األكثــــــر لزوجــــــة . لالنســــــياب مــــــع المــــــاء

تنساب بشكل أسهل وتنتج قطيرات رش كبيرة علـى 

  )السطح المعامل

Vision رؤية 
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Visual acuity حدة اإلبصار  

Visual organs أعضاء الرؤية  

في الحشـرات إلـى  أعضاء تستجيب للضوء وتقسم(

وبســــــيطة  compound eyesعيــــــون مركبــــــة 

ocelli or stemmata  وجانبيــــة أو ظهريــــة

dorsal ocelli و مراكــــز االســــتقبال الجلديــــة ،

dermal receptors( 

Visual perception مستقبل بصري 

Visual response استجابة لإلبصار 

Visual stimulus منبه بصري 

Vitacea polistiformis (Harris) – 
Grape root borer –  
Sesiidae 

 حفار جذور العنب

Vitallium membrane غشاء محي، غشاء المح 

Vitellarium region منطقة محية، منطقة البيض  

جـــــزء مــــــن أنبوبــــــة البــــــيض وفيهــــــا تنمــــــو الخاليــــــا (

 )البيضية إلى أن تصل إلى تمام التكوين

Vitellogenesis عملية تكوين المح 

Vitellophage الخاليا المحية 

Viteus vitifoliae (Fitch) 
(Phylloxera vastatrix Planch) – 
Grape phylloxera –  
Phylloxeridae 

 )فيلوكسيرا العنب( الفيلوكسيرا

Vitta  
(pl. Vittae) 

  شريط عريض
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Vitula edmandsae serratilineella 
Ragonot – 
Driedfruit moth –  
Pyralidae 

 الثمار الجافة" فراشة"دودة 

Viviparity توالد بوضع أحياء، تكاثر بالوالدةوالدة أحياء ،  

نــوع مــن التكــاثر فــي الحشــرات تحــتفظ فيــه اإلنــاث (

ببيضــها داخــل أجســامها حتــى يفقــس فتضــع أحيــاء 

  )بدًال عن بيض –يرقات أو خادرات  –

Viviparous ولود 

Volatile  متطاير، يتطاير  

التحــول أو أو المــادة مــن المــرور  اســتطاعة المبيــد(

من الحالـة السـائلة إلـى الحالـة الغازيـة عنـد درجـات 

  )الحرارة المنخفضة

Volatization  تبخير، تطاير  

عملية مرور المبيد السـائل أو الصـلب إلـى الحالـة (

  )الغازية

Voltinism د األجيالدتع  

ـــــث تســـــمى ( ـــــال الحشـــــرة فـــــي العـــــام، حي عـــــدد أجي

  )جيالن في العام بثنائية الجيل الحشرات التي لها

Volute  األنبوب الحلزوني  

تركيــب معــدني يشــبه القنــاة أو األنبــوب المســتخدم (

وتتواجـــد . لتوجيــه تــدفق الهــواء مــن مروحــة المــرش

. بشــــابير الـــــرش غالبــــًا قـــــرب مخــــرج تـــــدفق الهـــــواء

وتمّكــــن هــــذه القنــــوات أو األنابيــــب الهــــواء المحمــــل 

شجر أو المنـاطق صـعبة بالمبيد ليتوجه نحو قمم ال

  )البلوغ إليها
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VS (Vesicular Stomatitis) – 
Rhabdoviridae  

  التهاب الفم الحويصلي

  )Vesicular Stomatitisأنظر (

VSA (Variant Specific Antigen) مستضد نوعي متغير  

Vulvar lamina حافة االسترنيتة البطنية الثامنة الخلفية  

  )كما في أنثى الرعاش(
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W 
Walingsticks 
 

  الحشرات العصوية 

  )   Heteronemiidaeأنظر (

Walkingstick – 
Diapheromera femorata (Say) – 
Heteronemiidae 

   الحشرة العصوية

 ) حشرة ذات جسم طويل مستدير شبيه بالعصا(

Walkingsticks and leaf insects وشبيهة األوراق  الحشرات العصوية  

 )  Phasmatodeaأنظر(

Walnut aphid – 
Chromaphis juglandicola  
Kaltenbach –  
Aphididae 

 َمّن الجوز

Walnut caterpillar – 
Datana integerrima Grote &  
Robinson –  
Notodontidae 

 الجوز، دودة الجوز" يسروع" أبو دقيق

Walnut darkwinged aphid – 
Panaphis juglandis (Kaltenbach) – 
Aphididae 

 غامق األجنحةَمّن الجوز 

Walnut husk fly – 
Rhagoletis complete Cresson – 
Tephritidae 

 ذبابة الغالف الخارجي لثمار الجوز

Walnut scale – 
Quadraspidiotus juglandsregiae 
(Comstock) –  
Diaspididae 

 " المدرعة"حشرة الجوز القشرية المسلحة 

Walnut shoot moth – 
Acrobasis demotella Grote –  
Pyralidae 

 أغصان الجوز" دودة"فراشة 
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Walnut sphinx – 
Laothoe juglandis (J. E. Smith) – 
Sphingidae 

 الجوز" سفينكس"أبو هول 

Walshia miscecolorella  
(Chambers) – 
Sweetclover root borer – 
Cosmopterigidae 

 حفار جذور البرسيم الحلو

Warble النغف 

Warble flies – 
Hipodermatinae –  
Oestridae – 
Diptera 

 الذباب النبري

Warble flies and bot flies  ذباب النغف  

 )   Oestridaeأنظر (

Wardrobe beetle – 
Attagenus fasciatus (Thunberg) – 
Dermestidae 

 خنفساء خزانة الثياب

Warehouse beetle – 
Trogoderma variabile Ballion – 
Dermestidae 

 خنفساء المستودعات

Warehouse pirate bug – 
Xylocoris flavipes (Reuter) – 
Anthrophoridae 

 بق مخازن القرصان

Warning  تحذير أو تنبيه  

عالمة إشارة تسـتخدم علـى لصـاقة عبـوة المبيـدات (

الجرعــة . الثانيــة للمبيــداتالتابعــة للصــف أو الفئــة 

ــــــة لهــــــذه  ــــــات التجرب ــــــة لنصــــــف حيوان ــــــة القاتل الفمي

أمــــــا الجرعــــــة , 500و  50المبيــــــدات تقــــــدر بــــــين 

 200الجلديــة لنصــف حيوانــات التجربــة فتقــدر بــين 

  )2000و 
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Warning coloration ن تحذيريوتل  

ــــــــوان صــــــــارخة ومتضــــــــادة تســــــــتخدمها بعــــــــض ( أل

عروفـــة الحشـــرات لتجعـــل نفســـها غيـــر مستســـاغة وم

  )للمفترسات

Warning threshold حد أو عتبة التحذير  

يعتبر هذا للحد مفيـد التخـاذ االسـتعدادات للتـدخل (

فـــي مكافحـــة اآلفـــة، ومـــن هـــذه االســـتعدادات شـــراء 

الكيميائيـــات وٕاعـــداد آلـــة االســـتخدام، وتكـــون عتبـــة 

 economicالتحــــــذير قبـــــــل عتبـــــــة التـــــــدخل 

threshold(  

Wasmannian mimicry يةتكاة وازماحام  

نــوع مــن المحاكــاة، نســبة للعــالم وازمــان، تقلــد فيهــا (

الخنـــــافس الروَّاغـــــة النمـــــل المحتشـــــد وتعـــــيش فـــــي 

مســــتعمراته لخــــداع المفترســــات التــــي تفضــــل عــــدم 

  ) مهاجمة النمل لما له من وسائل دفاعية

Wasp زنبوردبور ، 

Wasp moths ورّية الدبفراشات ال  

 )    Ctenuchinaeأنظر(

Waste storage  ن البقايا والفضالتيتخز 

Water beetles  الخنافس المائية  

 )Psephenidaeأنظر (

Water boatmen  مراكبي الماء  

 )   Corixidaeأنظر (

Water management تنظيم الري والصرف 
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Water measures or water traders  قيَّاسات الماء  

 )  Hydrometridaeو   Limnobatidaeأنظر(

Water scavenger beetles  آكلة اللحم  

 )    Hydrophilidaeأنظر(

Water striders 
 

  متزحلقات الماء 

 )   Hydrobatidaeو   Gerridaeأنظر(

Water treaders  دبابات الماء  

 )   Mesoveliidaeأنظر (

Watercress leaf  beetle – 
Phaedon viridus (Melsheimer) – 
Chrysomelidae 

 "الُحْرف" البقلة المائية "نفساء أوراق خ

Watercress sharpshooter – 
Draeculacephala mollipes (Say) – 
Cicadellidae 

 الحشرة الرامية

Waterlily aphid – 
Rhopalosiphum nymphaeae (L.) – 
Aphididae 

 َمّن زنبق الماء األبيض

Waterlily leaf beetle – 
Galerucella nymphaeae (L.) – 
Chrysomelidae 

 "التِّْيلوفر" خنفساء أوراق زنبق الماء األبيض 

Waterlily leafcutter – 
Synclita obliteralis (Walker) – 
Pyralidae 

 قاطع أوراق زنبق الماء األبيض

Watermelon looper. Cabbage  
looper – 
Trichoplusia ni Hubner –  
Noctuidae 

الـدودة نصـف القياسـة ذات فراشة الناي الفضـي، 

  8شكل 

Waterscorpions  العقارب المائية  

 )   Nepidaeأنظر (
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Watershed  مستجمع األمطار  

منطقة أرض مخصصة لتصريف المياه السـطحية (

  )إلى مصب ماء مجمع ومعروف

Water-soluble concentrate  مركز قابل للذوبان في الماء  

اء ليشــــكل مستحضـــر مبيــــد ســــائل يـــذوب فــــي المــــ(

  )محلول حقيقي

Wax شمع 

Wax canal قناة الشمع 

Wax cells خاليا شمعية  

خاليــا محملــة بالشــمع توجــد فــي دم حشــرات المــّن (

 )والحشرات القشرية

Wax layer طبقة شمعية 

Wax moths فراش الشمع  

 )Pyralidaeو  greater wax mothأنظر (

Weasel ابن عرس  

Weather condition  مناخي، حالة المناخ أو الطقسظرف 

Weaver طائر َجثوم( الحبَّاك( 

Webbing clothes moth –  
Tineola biselliella (Hummel) Hein – 
Tineidae 

المالبـس الناسـجة أو العاديـة، عثـة " دودة"فراشة 

 المالبس الناسجة 

Webbing coneworm – 
Dioryctria disclusa Heinrich – 
Pyralidae 

  "الناسجة"كوز الصنوبر الغازلة " دودة" فراشة
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Webspinning  نسج شبكة حريرية 

Webspinning sawflies and 
leafrolling sawflies 

الدبابيرالمنشــــــارية و  الدبابيرالمنشــــــارية الناســــــجة

  المسببة اللتفاف األوراق النباتية 

 ) Pamphilidaeأنظر(

Webworm بوتيةأو العنك الغازلة" الدودة الناسجة" 

Webworms or  cochylid moths 
 

  الديدان الناسجة أو فراشات الكوكيليد 

 )    Cochylidaeأنظر(

Wedge-shaped beetles الخنافس وتدية الشكل   

 )Rhipiphoridaeأنظر (

WEE (Western Equine  
Encephalitis) – 
Togaviridae 

  التهاب الدماغ الخيلي الغربي

  )Western Equine Encephalitisأنظر (

Weed thrips – 
Frankliniella minuta (Moulton),  
F. moultoni Hood, F. occidentalis  
(Perg.) – Thripidae 

 تربس األعشاب

Weevil wasps  دبابيرالسوس  

 )   Cerceriniأنظر (

Weevils or snout beetles  أو خنافس ذات البوز السوس   

 )Curculionidaeأنظر (

Weisman’s ring حلقة ويزمان  

تركيــــب معقـــــد مؤلــــف مـــــن انــــدماج العقـــــدة تحـــــت (

المخيــة واألجســام الكرويــة، ويحــيط بــاألورطو خلــف 

المــــــــــــــخ، كمــــــــــــــا فــــــــــــــي يرقــــــــــــــات تحــــــــــــــت رتبــــــــــــــة 

Cyclorrohapha  التابعـــــــــــة للحشـــــــــــرات ثنائيـــــــــــة

 )األجنحة
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West Indian cane weevil – 
Metamasius hemipterus hemipterus 
(L.) – Curculionidae 

 سوسة القصب الغرب هندية

West Indian flatid – 
Anormenis antillarum (Kirkaldy) – 
Flatidae 

 حشرة الفالتيد غرب الهندية

West Indian fruit fly – 
Anastrepha obliqua (Macquart) – 
Tephritidae 

 ذبابة الفاكهة الغرب هندية

West Indian sweetpotato weevil – 
Euscepes postfaciatus (Fairmaire) – 
Curculionidae 

 الحلوة غرب هندية" البطاطس"سوسة البطاطا 

West Nile – 
Faviviridae 

   داء غرب النيل

 -تــــــــابع لفصــــــــيلة األربوفيروســــــــات فالفيفيريــــــــدي (

يحدث الوباء عـادة فـي شـهر الصـيف عنـدما تكـون 

أيـام  6-3كثافة البعـوض عاليـة، ولـه فتـرة حضـانة 

أيـــــام  6-3ســـــان، ويســـــتمر المـــــرض لمـــــدة فـــــي اإلن

أخــــرى، وقــــد ينتهــــي بالوفــــاة، وينقــــل المــــرض فــــي 

ـــــــا بواســـــــطة  ـــــــوب أفريقي  Culexمصـــــــر وجن

univittatus(  

Western African stem borer – 
Bixadus sierricola White – 
Cerambycidae 

 حفار ساق بن غرب إفريقية

Western ant – 
Formica obscuripes Forel – 
Formicidae 

 النملة الغربية

Western balsam bark beetle – 
Dryocoetes confusus Swaine – 
Scolytidae 

 خنفساء قلف البقلة المائية المعمرة الغربية

Western bean cutworm – 
Loxagrotis albicosta (Smith) – 
Noctuidae 

 الغربية" القاطعة"دودة الفول القارضة 
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Western bigeyed bug – 
Geocoris pallens Stal – Lygaeidae 

 البقة الغربية ذو العيون الكبيرة

Western black flea beetle – 
Phyllotreta pusilia Horn – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية السوداء الغربية

Western blackheaded budworm – 
Acleris gloverana (Walsingham) – 
Tortricidae 

 لبراعم الغربية ذات الرأس األسوددودة ا

Western bloodsucking conenose –
Triatoma protracts (Uhler) – 
Reduviidae 

 البقة الغربية الماصة للدماء

Western boxelder bug – 
Boisea rubrolineata Barber – 
Rhopalidae 

 بقة حشيشة البوكس الدر الغربية

Western cedar bark beetle – 
Phloeosinus punctatus LeConte – 
Scolytidae 

 خنفساء قلف األرز الغربي

Western cedar borer – 
Trachykele blondeli Marseul – 
Buprestidae 

 شجر األرز الغربي" بوبرستيد"حفار 

Western cherry fruit fly – 
Rhagoletis indifferens Curran – 
Tephritidae 

 ربيةذبابة ثمار الكرز الغ

Western chicken flea – 
Ceratophyllus niger (Fox) – 
Ceratophyllidae 

 برغوث الدواجن الغربي

Western citrus red scale –  
Chrysomphalus dictyospermi  
(Morg.) – Diaspididae  

 حشرة الحمضيلت القشرية الحمراء الغربية 

Western corn rootworm – 
Diabrotica virgifera virgifera  
LeConte – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور الذرة الغربية
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Western damsel bug – 
Nabis alternatus Parshley –  
Nabidae 

 البقة الصغيرة الغربية

Western drywood termite – 
Incisitermes minor (Hagen) – 
Kalotermitidae 

 نمل األخشاب الجافة األبيض الغربي

Western Equine Encephalitis 
(WEE)– 
Togaviridae 

  التهاب الدماغ الخيلي الغربي

أحد األربوفيروسات التي تصيب الطيور واإلنسان (

والخيــــــــول، ويعتبــــــــر البعــــــــوض الناقــــــــل األساســــــــي 

اللتهــاب الــدماغ الخيلــي الغربــي فــي غــرب وأواســط 

الواليـات المتحـدةو، أمـا فــي شـرق الواليـات المتحــدة 

تســـي لهـــذا الفيـــروس بـــين الطيـــور فـــإن الناقـــل األسا

  )  Culiseta melanuraوهو البعوض 

Western field wireworm – 
Limonius infuscatus Motschulsky – 
Elateridae 

 دودة الحقول الغربية السلكية 

Western flower thrips – 
Frankliniella occidentalis  
(Pergande) –  
Thripidae 

 تربس األزهار الغربي

Western grape leafhopper – 
Erythroneura elegantula Osborn – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق العنب الغربي

Western grape rootworm – 
Bromius obscurus (L.) – 
Chrysomelidae 

 دودة جذور العنب الغربية

Western grapeleaf skeletonizer – 
Harrisina brillians Barnes & 
McDunnough –  
Zygaenidae 

 دودة هيكلية أوراق العنب الغربية
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Western harvester ant – 
Pogonomyrmex occidentatis  
(Cresson) –  
Formicidae 

 النمل الحاصد الغربي

Western hemlock looper – 
Lambdina fiscellaria lugubrosa  
(Hulst) –  
Geometridae 

الغربيـة، قيَّـاس الّشـْوَكَران دودة الّشْوَكَران القيَّاسة 

 الغربي 

Western lawn moth – 
Tehama bonifatella (Huist) – 
Pyralidae 

 المروج الغربية" دودة"فراشة 

Western lily aphid – 
Macrosiphum scoliopi Essig – 
Aphididae 

 الغربي" السَّوسن"َمّن الزَّنبق 

Western oak looper – 
Lambdina fiscellaria somniaria 
(Huist) –  
Geometridae 

ــاس " البلــوط"دودة الســنديان  القيَّاســة الغربيــة، قيَّ

 السنديان الغربي 

Western pine beetle – 
Dendroctonus brevicornis LeConte – 
Scolytidae  

 خنفساء الصنوبر الغربية

Western pine shoot borer – 
Eucosma sonomana Kearfott – 
Tortricidae 

 غصان الصنوبر الغربية" حفار"دودة 

Western plant bug – 
Rhinacloa forticornis Reuter – 
Miridae 

 بق النبات الغربي

Western poplar clearwing – 
Paranthrene robiniae (Hy.  
Edwards) – 
Sesiidae 

 فراشة الحور الغربية رائقة األجنحة

Western potato flea beetle – 
Epitrix subcrinita LeConte – 
Chrysomelidae 

 البرغوثية الغربية" البطاطس"خنفساء البطاطا 
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Western potato leafhopper – 
Empoasca abrupta DeLong – 
Cicadellidae 

 الغربي" البطاطس"نطاط البطاطا 

Western spotted cucumber beetle – 
Diabrotica undecimpunctata 
undecimpunctata Mannerheim – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المنقطة الغربية

Western spruce budworm – 
Choristoneura occidentalis  
Freeman – Tortricidae 

" البيسـية أو الراتنجيـة"دودة براعم التنوب الفضي 

 الغربية

Western striped cucumber beetle – 
Acalymma trivittatum  
(Mannerheim) – 
Chrysomelidae 

 خنفساء الخيار المخططة الغربية

Western striped flea beetle – 
Phyllotreta ramosa (Crotch) – 
Chrysomelidae 

 الخنفساء البرغوثية المخططة الغربية

Western subterranean termite – 
Reticulitermes hesperus Banks – 
Rhinotermitidae 

 يض تحت األرضي الغربي النمل األب

Western tent caterpillar – 
Malacosoma californicum  
(Packard) – 
Lasiocampidae 

 الخيام الغربية"  أبو دقيق"دودة 

Western treehole mosquito – 
Aedes sierrensis (Ludlow) –  
Culicidae 

 بعوضة األشجار الغربية

Western tussock moth – 
Orgyia vetusta (Boisduval) – 
Lymantriidae 

 الفراشة الغربية ذو الخصل

Western wheat aphid – 
Diuraphis (Hoicaphis) tritici  
(Gillette) –  
Aphididae 

 َمّن القمح الغربي
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Western w-marked cutworm – 
Spaelotis havilae (Grote) –  
Noctuidae 

 الغربية wة ذات العالم" القاطعة"الدودة القارضة 

Western yellowjacket – 
Vespula pensylvanica (Saussure) – 
Vespidae 

 "ذو الرداء األصفر"األصفر الغربي  الدبور

Western yellowstriped  
armyworm – 
Spodoptera praefica (Grote) – 
Noctuidae 

 الخطوط الصفراء الغربية ذات جيش الدودة 

Wettable مبلل  

Wettable powder  مسحوق قابل للبلل  

نــوع مــن مستحضــرات المبيــدات الــذي يتــألف مــن (

مــــادة فعالــــة ال تــــذوب فــــي المــــاء ولكنهــــا ممزوجــــة 

طــــين أو وحــــل معــــدني ومــــواد خاملــــة غيــــر فعالــــة ب

  )ومطحونة على شكل بودرة ناعمة جداً 

Wetting agent  مادة مبللة  

مـــادة إضـــافية تســـتخدم فـــي مـــزج المبيـــدات بهـــدف (

التــــوتر الســــطحي أو تعــــديل قطيــــرات الــــرش  تقليــــل

والتـــــي بواســـــطتها يمكـــــن للمبيـــــد أن يـــــتالمس بقـــــوة 

وينتشر على األسـطح المسـتهدفة وخاصـة األسـطح 

  )ذات الشعيرات الناعمة والطبقات الشمعية

Wetting and spreading agent مادة مبللة وناشرة 

Wheat and barley aphid – 
Toxoptera granarium Rondani – 
Aphididae 

 َمّن القمح والشعير

Wheat and barley leaf weevil –  
Pachytychius latipes Desbr. – 
Curculionidae 

 سوسة سنابل القمح والشعير
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Wheat and barley sawfly – 
Cephus tabitus F. –  
Cephidae 

 دبور الحنطة المنشاري على القمح والشعير

Wheat and barley scarab – 
Rhizotrogus caucasicus Gyll. –  
Scarabaeidae 

 جعال القمح والشعير

Wheat head armyworm – 
Faronta diffusa (Walker) – 
Noctuidae 

 " الجيَّاشة"دودة قمم القمح المسلحة 

Wheat jointworm – 
Tetramesa tritici (Fitch) – 
Eurytomidae 

 دودة القمح الُمَمْفَصلة

Wheat mealybug – 
Porphyrophora polonica (L.) – 
Margarodidae 

 بق القمح الدقيقي

Wheat midge – 
Sitodiplosis mosellana (Géhin) – 
Cecidomyiidae 

 هاموش القمح

Wheat scarab –  
Anisoplia austriaca (Herbst.); A.  
leucaspis Cast. –  
Scarabaeidae 

 جعل القمح

Wheat stem maggot – 
Meromyza americana Fitch – 
Chloropidae 

 دودة ساق القمح

Wheat stem sawfly – 
Cephus cinctus Norton –  
Cephidae 

 دبور ساق القمح

Wheat strawworm – 
Tetramesa grandis (Riley) – 
Eurytomidae 

 القمح" تبن"دودة قش 



 

1299

Wheat thrips, grain thrips – 
Limothrips cerealium Haliday – 
Thripidae 

  ، تربس الحبوبتربس القمح

Wheat wireworm – 
Agriotes mancus (Say) –  
Elateridae 

 فرقع القمح، دودة القمح السلكية 

Wheel bug – 
Arilus cristatus (L.) –  
Reduviidae 

 بقة الدوالب

Whirligig beetles الخنافس الراقصة الدوارة   

 )    Gyrinidaeأنظر(

White apple leafhopper – 
Typhlocyba pomaria Mcatee – 
Cicadellidae 

 نطاط التفاح األبيض

White borer – 
Scirpophagus innotata Walk. – 
Pyralididae 

 الحفار األبيض

White cutworm – 
Euxoa scandens (Riley) –  
Noctuidae 

 البيضاء" القاطعة"الدودة القارضة 

White fir needleminer – 
Epinotia meritana Heinrich – 
Tortricidae 

ـــــار"دودة  ـــــيض " حفَّ ـــــوب األب ـــــوب "أوراق التن التن

 "الباسق

White flies – 
Aleyrodidae – 
Homoptera –  
Hemiptera 

  –الذباب األبيض 

   –تحت رتبة  –فصيلة 

 رتبة

White garden snail – 
Theba pisana (Mblier) –  
Helicidae 

 الحدائق األبيض حلزون
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White oak borer – 
Goes tigrinus (De Geer) – 
Cerambycidae 

 حفار السنديان األبيض

White olive scale – 
Aspidiotus hederae (Vallot) – 
Diaspididae 

 حشرة الزيتون القشرية البيضاء

White peach scale – 
Pseudaulacaspis pentagon  
(Targioni- Tozzetti) –  
Diaspididae 

ــــرى"حشــــرة األجــــاص  القشــــرية المســــلحة " الكمث

 البيضاء

White pine aphid – 
Cinara strobi (Fitch) –  
Aphididae 

 َمّن الصنوبر األبيض

White pine cone beetle – 
Conophthorus coniperda (Schwarz) – 
Scolytidae 

 خنفساء كوز الصنوبر البيضاء

White pine cone borer – 
Eucosma tocullionana Heinrich – 
Tortricidae 

 خنفساء أوراق كوز الصنوبر البيضاء

White pine sawfly – 
Neodiprion pinetum (Norton) – 
Diprionidae 

 دبور الصنوبر المنشاري األبيض

White pine scale – 
Leucaspis pini (Hartig.) –  
Diaspididae  

 بيضاءحشرة الصنوبر القشرية ال

White pine weevil – 
Pissodes strobi (Peck) – 
Curculionidae 

 سوسة الصنوبر األبيض

White stem borer – 
Anthores leuconotus –  
Cerambycidae 

 حفار الساق األبيض
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White tip borer – 
Scirpophaga nivella F. –  
Pyralididae 

 حفار القمة األبيض على قصب السكر

Whitebanded elm leafhopper – 
Scaphoideus luteolus Van Duzee – 
Cicadellidae 

 نطاط أوراق الدردار ذو الخطوط البيضاء

Whitecrossed seed bug – 
Neacoryphus bicrucis (Say) – 
Lygaeidae 

 بقة البذور ذات الخطوط البيضاء

Whiteflies  الذباب األبيض  

  )     Aleurodidaeأنظر(

White-fringed مبيضة مهدبة 

Whitefringed beetle – 
Graphognathus spp. –  
Curculionidae 

 البيضاء" الحاّفة"الُهدَّاب  اتالخنفساء ذ

Whitelined sphinx – 
Hyles lineata (F.) –  
Sphingidae 

 الخطوط البيضاء اتذ" أبو الهول"فراشة 

Whitemargined cockroach – 
Melanozosteria soror (Brunner) – 
Blattidae 

 الصرصور ذو الحواف البيضاء

Whitemarked fleahopper – 
Spanagonicus albofasciatus  
(Reuter) – 
Miridae 

 البرغوث القافز ذو العالمة البيضاء

Whitemarked spider beetle – 
Ptinus fur (L.) –  
Ptinidae 

 العالمات البيضاء اتالخنفساء العنكبوتية ذ

Whitemarked treehopper – 
Tricentrus albomaculatus Distant – 
Membracidae 

 نطاط األشجار ذو العالمة البيضاء
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Whitemarked tussock moth – 
Orgyia leucostigma (J.E. Smith) – 
Lymantriidae 

 العالمات البيضاء  اتالخصل ذ اتالفراشة ذ

Whites and sulfur butterflies  ــــي ــــدقيق ذات الحــــواف البيضــــاء والصــــفراء أب ال

  والبرتقالية 

 ) Pieridaeأنظر(

White-short-nosed weevils  الســـوس قصـــير األنـــف أو الخنـــافس ذو المنقـــار

و   Thylacitinaeأنظـــــــــــــر( النـــــــــــــدبي

Brachyderinae  (  

Whiteshouldered house moth –
Endrosis sarcitrella (L.) – 
Oecophoridae 

 الحواف البيضاء اتنزلية ذالفراشة الم

Whitespotted sawyer – 
Monochamus scutellatus (Say) – 
Cerambycidae 

 البقع البيضاء اتناخرة أخشاب طويلة القرون ذ

Wild cherry weevil – 
Coccotorus hirsutus Bruner – 
Curculionidae 

 سوسة الكرز البري

Wild pistachio processionary  
moth – 
Thaumetopoea solitaria (Frey) - 
Thaumetopeidae 

 جادوب أعشاش الفستق الحلبي البري

Wildlife حياة برية 

Willow الصفصاف 

Willow beaker-gall midge – 
Rabdophaga rigidae (Osten  
Sacken) – 
Cecidomyiidae 

 ذبابة التدرن الكأسي للصفصاف



 

1303

Willow flea weevil – 
Rhynchaenus rufipes (Legonte) – 
Curculionidae 

 سوسة الصفصاف البرغوثية

Willow flies ذباب األحجار الشتوي   

 )Taeniopteryginaeأنظر (

Willow redgall sawfly – 
Pontania promixa (Lepeletier) – 
Tenthredinidae 

الصفصاف المنشاري على ورام الحمراء األ دبور  

Willow sawfly – 
Nematus ventralis Say – 
Tenthredinidae 

  دبور الصفصاف المنشاري

Willow shoot sawfly – 
Janus abbreviatus (Say) –  
Cephidae 

 دبور أغصان الصفصاف المنشاري

Willow thrips – 
Heterothrips arisaemae Hood – 
Heterothripidae   

  الصفصافتربس 

Wilson sphinx – 
Hyles wilsoni (Rothschild) – 
Sphingidae 

 ويلسون" أبو الهول"فراشة 

Window flies ذباب النوافذ   

  )Scenopinidaeو   Omphralidaeأنظر(

Window fly – 
Scenoplinus fenestralis (L.) – 
Scenopinidae 

   ذبابة النوافذ

 )دتتغذى على يرقات خنافس السجا(

Window-winged moths الفراشات شباكية الجناج   

 )Thyrididaeأنظر (
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Wing جناح  

صـــفة مميـــزة لطائفـــة الحشـــرات تميزهـــا عـــن بـــاقي (

 )طوائف الحيوانات المفصلية األخرى

Wing bud برعم الجناح 

Wing cells خاليا جناحية  

وجود العروق العرضـية فيمـا بـين العـروق الطوليـة (

في الجناح يجعل مساحة الجناح تبدو منقسمة إلـى 

ليــه بالخاليــا الجناحيــة، وقــد جملــة حجــرات يطلــق ع

اصطلح على أن تسمى كل خلية منها باسم العـرق 

  )الذي يصنع حائطها أو هامشها األمامي

Wing louse – 
Liperus caponis (L.) –  
Philopteridae 

 الجناح ةقمل

Wing muscle عضلة الجناح 

Wing process نتوء جناحي  

Wing region منطقة الجناح  

قاعدية في معظم األجنحـة والتـي تحمـل المنطقة ال(

الصفائح القاعدية والتي تبدو كمنطقة مستقلة مثلثة 

، axillary regionالشكل باسـم المنطقـة اإلبطيـة 

ـــــــــــاح ـــــــــــاطق الجن ـــــــــــة : وأهـــــــــــم من ـــــــــــة األمامي المنطق

remigium  والمنطقة الخلفيةvannus( 

Wing rudiment  الجناحأثر  

Wing venation تعريق الجناح 

Wingbeat ضربات الجناح  
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Wing-coupling apparatus آلية شبك األجنحة  

التراكيـــب التـــي تـــربط الجنـــاحين األمـــامي والخلفـــي (

ممــــا يــــؤدي إلــــى حركــــة مختلفــــة عــــن تلــــك الناتجــــة 

وتختلــــف .  عنــــدما تكــــون األجنحــــة غيــــر متشــــابكة

التراكيــــــب بــــــاختالف الحشــــــرات، فيوجــــــد النــــــوع ذو 

و األشـواك والنـوع ذ hamulate typeالخطـاطيف 

fenulate or frenate type  والنـوع ذو األصـبع

 clipوالنـوع ذو القـابض  jugate typeالقاعـدي 

type  والنــــــــــوع الفصــــــــــي أو الشــــــــــبكي األصــــــــــبعي

fibulte typeأنظر تعريف هذه األنواع ،(  

Winged hanging scorpionfly – 
Bittatus apicalis –  
Bittacidae  

 نحة ذبابة العقرب المعلقة المج

Winged tree crickets – 
Trigonidiinae –  
Gryllidae –  
Orthoptera 

  صراصير األشجار المجنحة أو حاملى 

   – السيوف

  رتبة -فصيلة  – تحت فصيلة

Wingless hanging scorpionfly – 
Bittatus apterus –  
Bittacidae  

 ذبابة العقرب المعلقة عديمة األجنحة

Wingless long-horned grasshoppers النطاطات ذات القرون الطويلة عديمة األجنحة   

 )Adelidaأنظر (

Wing's angles زوايا الجناح  

ــــة ( ــــة القاعدي ، humeral anglesتشــــمل الزاوي

 ، والزوايـا الشـرجيةapical anglesوالزوايـا القميـة 

anal Angles ( 

Winter cereal scarab – 
Phyllopertha mazaena Mars.  – 
Scarabaeidae 

 جعل الحبوب الشتوية
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Winter crane flies  ذباب الشتاء طويل األرجل  

و  Trichoceridae و  Petauristidaeأنظــر(

Trichoceratidae( 

Winter cutworm –  
Agrotis segetum (Denis & Schiff.) – 
Noctuidae 

 الشتوية “القاطعة”الدودة القارضة 

Winter moth – 
Operophtera brumata (L.) – 
Geometridae 

 الفراشة الشتوية

Winthemia quadripustulata (F.) – 
Redtailer techinid –  
Tachinidae 

 الذنب األحمر اتحشرة التاكنيد ذ

Wireworm دودة سلكية  

يرقــــة رفيعــــة مســــتطيلة متصــــلبة عليهــــا قليــــل مــــن (

الشــعر ولهــا أرجــل صــدرية ولــيس لهــا أرجــل أوليــة 

  )ا في يرقة فرع اللوز غمدية األجنحةبطنية، كم

W-marked cutworm – 
Spaelotis clandestine (Harris) – 
Noctuidae 

  wذات العالمة " القاطعة"الدودة القارضة 

Wohlfahrtia magnifica (Schiner) – 
Wound fly –  
Sarcophagidae 

  ، الذبابة الولفرتيةذبابة الجروح

اإلنســـان والحيوانـــات تســـبب التدويـــد الجرحـــي فـــي (

ــــــك الخيــــــل والحميــــــر والقــــــردة  األليفــــــة بمــــــا فــــــي ذل

  )والماشية

Wohlfahrtia sp. – 
Wohlfahrtia flesh fly –  
Sarcophagidae  

 ذبابة اللحم والفارتيا
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Wolbachieae – 
Rickettsiaceae – 
Rickettsiales  

  قبيلة الركتسيا ولباكيي

تعـيش  يات،ورتبة الركتس تابعة لفصيلة ركتسياسي(

تكافليــــــًا مــــــع مفصــــــليات األرجــــــل وال توجــــــد علــــــى 

 .Aedes sppمـن البعـوض عزلهـا يـات، وتـم ر الفقا

 sheepومن بـرغش الضـأن  Culex pipiensو 

ked Melophagus ovinus  ومــن أفــراد القــراد

ومـــن قملـــة اإلنســـان وذبابـــة التســـي والصـــلب اللـــين 

  )تسي

Wood borer  ثاقب الخشب  

الثاقبـــات إلـــى رتبـــة حرشـــفية  وتنتمـــي معظـــم هـــذه(

األجنحـــــة ورتبـــــة غمديـــــة األجنحـــــة ورتبـــــة غشـــــائية 

  )األجنحة

Wood borer – 
Bostrychopsis reichei Mard. – 
Bostrichidae 

  ناخرة الخشب 

أحـد األنـواع العديـدة التـي تصـيب أشـجار الغابـات (

 )بشكل خاص

Wood gnats  هاموش الخشب  

 و  Phryneidaeو Anisopodidaeأنظــر (

Rhyphidae  وSilvicolidae( 

Wood wasps  زناببر الخشب  

 )Xiphydriidaeأنظر (

Woodland mosquito – 
Aedes stimulants (Walker) – 
Culicidae 

 بعوضة األحراش

Woodrose bug – 
Graptostethus manillensis (Stal) – 
Lygaeidae 

 بق الورد الخشبي
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Woods weevil – 
Nemocestes incomptus (Horn) – 
Curculionidae 

 سوسة األخشاب

Woolly alder aphid – 
Paraprociphilus lessellatus (Fitch) – 
Aphididae 

   "الزغبي"َمّن جاُر الماء الصوفي 

 )شجر حرجي يألف الماء: جار الماء(

Woolly apple aphid – 
Eriosoma lanigerum (Hausmann) – 
Aphididae 

 "الصوفي"لزغبي َمّن التفاح ا

Woolly elm aphid – 
Eriosoma americanum (Riley) – 
Aphididae 

 "الصوفي"َمّن شجر الدردار الزغبي 

Woolly pear aphid – 
Eriosoma pyricola Baker &    
Davidson –  
Aphididae 

 "الصوفي"الزغبي " الكمثرى"َمّن األجاص 

Woolly whitefly – 
Aleurothrixus floccosus (Maskell) – 
Aleyrodidae 

 "الصوفية"الذبابة البيضاء الزغبية 

Woollybear الدب الصوفي 

Wooly and gall-making aphids 
planthoppers 

  وصنعات األورام " الصوفي"المن الزغبي 

 )   Eriosomatidaeأنظر (

Work clothing  مالبس العمل أو الشغل  

كمـــام والقمصـــان ألبســـة مثـــل القمصـــان طويلـــة األ(

الطويلــــــــة والقصــــــــيرة والســــــــراويل قصــــــــيرة األكمــــــــام 

وال تعتبـــر مالبـــس العمـــل مـــن , واألحذيـــة والجـــوارب

ـــــة الشخصـــــية بـــــالرغم مـــــن أن بطاقـــــة  أدوات الوقاي

بيانات المبيد والقـوانين تفـرض مالبـس عمـل معينـة 

وتختلـــف مالبـــس . خـــالل القيـــام بـــبعض النشـــاطات

  ر فبينما يجب توف. العمل عن المآزر
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وتعتبـر القمصـان , مالبس العمـل مـن قبـل العـاملين 

القصــــيرة مالبــــس عمــــل والســــراويل طويلــــة األكمــــام 

  )مالئمة حسب بطاقة بيانات المبيد

Worker protection standard (WPS)  معيار حماية العامل  

تعــــــــديل القــــــــانون الفيــــــــدرالي للمبيــــــــدات الحشــــــــرية (

ـــــذي صـــــدر عـــــام ـــــوارض ال ـــــدات الق ـــــة ومبي  والفطري

والذي جعـل هنـاك تغيـرات هامـة فـي بطاقـة  1992

بيانات المبيدات والتي تجبـر بـإجراء تـدريب خـاص 

لمتــداولي المبيــدات والعــاملين فــي اإلنتــاج الزراعــي 

  )والبيوت البالستيكية والمشاتل والغابات

Wound flies  ذبابة الجروح   

  )Wohlfahrtia magnificaأنظر (

Wound healing   حالتآم الجرو  

Wounded-tree beetles خنافس األشجار المجروحة   

 )    Nosodendridaeأنظر(

Wrinkled bark beetles خنافس القلف المجعدة   

  )Rhyssodidaeو  Rhysodidaeأنظر (

Wyeomyia smithii (Coquillett) – 
Pitcherplant mosquito – 
Culicidae 

  "السَّلوى"بعوضة الناَبْنط 

ــــات تنتهــــي أو ( ــــاٍق صــــغار فيهــــا ســــائل نب ــــه بحق راق

ســـــكري إذا وردتـــــه الحشـــــرة أطبقـــــت عليهـــــا األوراق 

  )وامتصتها
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X 
Xenopsylla brasiliensis;  
X. astia – 
Rat flea – 
Pulicidae 

  برغوث الفأر

و  Rattus rattusطفيلــي خــارجي ألنــواع الفــأر (

Mastomys natalensis (= M. coucha) ،

  )ية جدَا للطاعونوهو ناقل ذو كفاءة عال

Xenopsylla cheopis (Rothschild) – 
Oriental rat flea –  
Pulicidae 

 برغوث الجرذ الشرقي الناقل لمرض الطاعون

Xenopsylla vexabilis (Jordan) – 
Australian rat flea –  
Pulicidae 

 برغوث الفأر األسترالي

Xenopsyllini – 
Pulicinae –   
Pulicidae 

  –براغيث زينوبسيلليني قبيلة 

 فصيلة -تحت فصيلة 

Xenosphecinae – 
Sphecidae –  
Hymenoptera 

  –دبابيرزينوسفيسيني  فصيلةتحت 

 رتبة  – صيلةف

Xenosphecini – 
Xenosphecinae –  
Sphecidae – 

  –قبيلة زينوسفيسيني 

  صيلةف – فصيلةتحت 

Xestia spp. – 
Spotted cutworm –  
Noctuidae 

 المبقعة" القاطعة"دودة القارضة ال

Xestocephalinae – 
Cicadellidae 

   – تحت فصيلة نطاطات األوراق زيستوسيفاليني

  فصيلة

Xiphydriidae  
(rare family) – Wood wasps – 
Siricoidea –  
Hymenoptera 

   زايفيدرييدي فصيلة

   –زناببر الخشب  –) فصيلة نادرة(

  رتبة  –فوق فصيلة 
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Xyelid sawflies الزيليدية  الدبابيرالمنشارية  

 )Xyelidaeأنظر (

Xyelidae 
(rare family) – Xyelid sawflies – 
Megalodontoidea –  
Hymenoptera 

   فصيلة زيليدي

فـوق  –المنشـارية الزيليديـة دبابير ال –) فصيلة نادرة(

 رتبة  –فصيلة 

Xyleborus bicornis Eig.;  
X. campactus Eichh.; X. discolar 
Bldf.; X. farnicatus Eighh.; X. 
habercorni Eig.; X. torquatus  
Eighh. – 
Indonesian and southeastern Asian 
coffee branch borer –  
Scolytidae 

 حفار أغصان بن أندونيسيا وجنوب شرق آسيا

Xyleborus perforans (Woll.) – 
Bark beetle –  
Scolytidae 

 القلفخنفساء 

Xylocopa virginica (L.) – 
Carpenter bee –  
Anthrophoridae 

 النحل النجار، نحل الخشب الكبير

Xylocopinae – 
Carpenter bees – Anthophoridae  
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة زيلوكوبيني 

 رتبة  –فصيلة  –النحل النجار 

Xylocoris flavipes (Reuter) – 
Warehouse pirate bug – 
Anthrophoridae 

 بق مخازن القرصان

Xylomyid flies  ذباب الزايلوميد  

 )Xylomyidaeأنظر (

Xylomyidae 
(Xylomyiidae, Xylophagidae  
in part) – 
Xylomyid flies – Tabanoidea – 
Diptera 

   زايلوميدي فصيلة

  –) زيلومييدي، جزء من زيلوفاجيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة –ذباب الزايلوميد 
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Xylophagid flies  ذباب الزايلوفاجيد  

 )Xylophagidaeأنظر (

Xylophagidae 
(Erinnidae) – Xylophagid flies – 
Tabanoidea –  
Diptera 

    زايلوفاجيد فصيلة

   –ذباب الزايلوفاجيد  –) إرينيدي(

 رتبة  – فوق فصيلة

Xylophilidae  
(Aderidae Euglenidae, Hylophilidae; 
Anthicidae in part; rare family) – 
Antlike leaf  beetles –  
Tenebrionoidea –  
Coleoptera 

   زايلوفيليدي فصيلة

أدريريـــــدي، يوجلينيـــــدي، هايلوفيليـــــدي، جـــــزء مـــــن (

خنـافس األوراق شـبيهة  –) أنثيسيدي، فصـيلة نـادرة

 رتبة  –فوق فصيلة  –النمل 

Xylorictinae – 
Oecophoridae –  
Lepidoptera 

  –تحت فصيلة فراشات زيلوريكتيدي 

 رتبة  - فصيلة

Xyloryctes jamaicensis (Drury) – 
Rhinoceros beetle –  
Scarabaeidae 

 "وحيد القرن"الكركدن خنفساء 

Xylosandrus compactus (Elchhoff) – 
Black twig borer –  
Scolytidae 

  األغصان األسود " ثاقب"حفار 

Xylotrechus aceris Fisher – 
Gallmaking maple borer – 
Cerambycidae 

 حفار اإلسفندان صانع التدرنات

Xylotrechus colonus (F.) – 
Rustic borer –  
Cerambycidae 

 الحفار الريفي، الحفار البسيط

Xylotrechus nauticus (Mann.) – 
Nautical borer –  
Cerambycidae 

 الحفار البحري

Xylotrechus quadripes F. – 
Indian coffee stem borer – 
Cerambycidae 

 حفار ساق البن الهندي
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Xylum أوعية الخشب 

Xyphon flaviceps (Riley) – 
Yellowheaded leafhopper – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الرأس األصفر

Xystodesmidae – 
Millipedes –  
Polydesmida 

  –فصيلة زيستودسميدي 

 رتبة  –األلف رجل ذوات 

Xystrocera globosa (Olivier) – 
Monkeypod  –  
Cerambycidae 

 حفار ساق الّلبخ
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Y 
Yamaneese coffeee borer – 
Dibammus tusticator F. – 
Cerambycidae 

 حفار البن اليَمّني

Yawing االنحراف  

للجســم، وهــو  دوران الحشــرة حــول المحــور الطــولي(

أحــد المحـــاور الثالثـــة التـــي تمــر خـــالل مركـــز ثقـــل 

 )الجسم

Yeast cell خلية الخميرة 

Yellowjacket and hornets  الدبابيرذات الرداء األصفر  

  )Vespinaeأنظر (

Yellow and black potter wasp – 
Delta campaniformis campaniformis   
(F.) – Vespidae 

 الَخزًّاف األصفر واألسود" الدبور"الدبور 

Yellow clover aphid – 
Therioaphis trifolii (Monell) – 
Aphididae 

 َمّن البرسيم األصفر 

Yellow fever – 
Flaviviridae 

  –الحمى الصفراء 

مــن األمــراض (فصـيلة األربوفيروســات فالفيفيريـدي 

 Aedes egyptiالهامـــة، حيـــث تصـــاب بعوضـــة 

عنــــــدما تتغــــــذى علــــــى  بفيــــــروس الحمــــــى الصــــــفراء

ص مصــاب فــي المراحــل األولــى مــن المــرض شــخ

ساعات قبل ظهور األعـراض السـريرية  6من نحو 

  )أيام الحقة 4إلى نحو 

Yellow fever mosquito – 
Aedes aegypti (L.) – Culicidae 

 الحمى الصفراءة بعوضالبعوضة المصرية، 
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Yellow mealworm – 
Tenebrio molitor L. –  
Tenebrionidae 

 دودة جريش الذرة الصفراء

Yellow pecan aphid – 
Monelliopsis pecanis Bissell – 
Aphididae 

 األمريكي األصفر" الجوز"َمّن البّقان 

Yellow rose aphid – 
Acyrthosiphon (Rhodobium) porosum 
(Sanderson) –  
Aphididae 

 َمّن الورد األصفر

Yellow scale – 
Aonidiella citrina (Coquillett) – 
Diaspididae 

 الحشرة القشرية الصفراء

Yellow sticky trap مصيدة صفراء الصقة  

تستخدم لجذب الحشرات إلى اللون األصـفر، مثـل (

  .المّن والذبابة البيضاء

Yellow sugarcane aphid – 
Sipha flava (Forbes) –  
Aphididae 

 َمّن قصب السكر األصفر

Yellow woollybear – 
Spilosoina virginica (F.) –  
Arctiidae 

 فراشة الدب الصوفي الصفراء

Yellowfaced leafhopper – 
Scaphytopius foricatus (Van Duzee) – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الوجه األصفر

Yellowfever mosquito, Egyptian 
mosquito – 
Aedes aegypti (L.) –  
Culicidae 

 البعوضة المصرية ، الحمى الصفراء بعوضة

Yellowheaded cutworm – 
Apamea amputatrix  (Fitch) –  
Noctuidae 

 ذات الرأس األصفر" القاطعة"الدودة القارضة 
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Yellowheaded fireworm – 
Acleris minuta (Robinson) –  
Tortricidae 

 ذات الرأس األصفر" اللماعة"الفراشة البراقة 

Yellowheaded leafhopper – 
Xyphon flaviceps (Riley) – 
Cicadellidae 

 النطاط ذو الرأس األصفر

Yellowheaded spruce sawfly – 
Pikonema alaskensis (Rohwer) – 
Tenthredinidae 

المنشـاري " البيسـية"التنـوب الفضـي " دبـور"دبور 

 ذو الرأس األصفر 

Yellowmargined leaf beetle – 
Microtheca ochroloma Stal – 
Chrysomelidae 

 الحواف الصفراء اتوراق ذاأل خنفساء 

Yellownecked caterpillar – 
Datana ministra (Drury) – 
Notodontidae 

 ذو الرقبة الصفراء" يسروع" أبو دقيق

Yellowshouldered lady beetle – 
Scymnodes lividigaster (Mulsant) – 
Coccinellidae 

 لعيد ذو األكتاف الصفراءأبوا

Yellowstriped armyworm – 
Spodoptera omithogaili (Guende) – 
Noctuidae 

 دودة جيش ذو الخطوط الصفراء 

Yolk المح، صفار البيض 

Yolk cell خلية محية 

Yosemite or pissodes bark weevil – 
Pissodes schwatzi Hopkins – 
Curculionidae 

 يسودسسوسة قلف الب

Yponomeuta padella (L.) – 
Ermine moth –  
Yponomeutidae 

   فراشة إرماين، فراشة القاُقم أو القاقوم

 )حيوان من فصيلة نبات ِعرس: القاقوم(
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Yponomeuta padellus malinellus  
Zell. –  
Lesser ermine moth –  
Yponomeutidae 

 دودة التفاح الناسجة

Yponomeutidae –  
Ermine moths – 
Yponomeutoidea –  
Lepidoptera 

  –يوبوميوتيدي  فصيلة

 رتبة  – فوق فصيلة –فراشات اإلرمين 

Yponomeutoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –فوق فصيلة فراشات اإلرمن 

 تبة ر  –تحت رتبة 

Ypsolophus dentella (F.) – 
European honeysuckle leafroller – 
Plutellidae 

   أوراق شجيرة َصريمة الَجدي األوروبيةالّفة 

 ) شجيرة أزهارها غنية بالرحيق(

Yucca moth – 
Tegeticula yuccasella (Riley) – 
Incurvariidae 

   فراشة الُيّكة

 )نبات من الفصيلة الزنبقية: اليكة(

Yucca plant bug – 
Halticotoma valida Townsend – 
Miridae 

 بقة نبات يوكا 

Y-vein  عرق جناحي على شكل حرفy 

عرقـــــان متجـــــاوران يتحـــــدان فـــــي طرفهمـــــا البعيـــــد (

، أو العرقــان الخلفيــان فــي yويكونــان شــكل حــرف 

  )الجناح األمامي
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Z 
Zabrotes subfasciatus (Boheman) – 
Mexican bean weevil –  
Bruchidae 

 سوسة الفاصولياء المكسيكية

Zabrus gibbus F.;  
Z. damascenus Reiche; Z. morio 
Men.; Z. tenebrioides (Goeze) –  
Wheat ground beetle –  
Carabidae 

 ماضغة بادرات الحبوب

Zaraea inflata Norton – 
Honeysuckle sawfly –  
Cimbicidae 

   شجيرة َصريمة الَجدي المنشاري" دبور"دبور 

 )شجيرة أزهارها غنية بالرحيق: صريمة الجدي(

Zebra caterpillar – 
Melanchra picta (Harris) –  
Noctuidae 

ــدقيق المخطــط، أبــو دقيــق العتَّــابي  حمــار "أبــو ال

َرد المخطط  الزَّ

Zeiraphera canadensis Mutuura & 
Freeman – 
Spruce bud moth –  
Tortricidae 

 "البيسية"فراشة براعم التنوب الفضي 

Zelleria haimbachi Busck – 
Pine needle sheathminer – 
Yponomeutidae 

 الصنوبر حامية أنفاق أوراق

Zelus renardii Kolenati – 
Leafhopper assassin bug – 
Reduviidae 

 "قافزات األوراق"البقة مفترسة النطاطات 

Zethinae – 
Black wasps – Eumenidae – 
Hymenoptera 

  –تحت فصيلة زيثيني 

 رتبة  –فصيلة  –السوداء دبابير ال
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Zeugloptera 
(Jugatae or Homoneura in  part) – 
Lepidoptera 

تحت رتبـة زوجلـوبترا أو رتبـة الفراشـات متشـابهة 

   الفكوك التعريق وذات

 رتبة  –) جاجاتي أو جزء من هومونيورا(

Zeugophorinae – 
Chrysomelidae  

  –تحت فصيلة خنافس األوراق زوجوفوريني 

  فصيلة

Zeuzera coffeina Nietn. – 
Coffee tree red borer –  
Cossidae 

 حفار أشجار البن األحمر

Zeuzera pyrina (L.) – 
Leopard moth, apple stem borer – 
Cossidae 

  حفار ساق التفاح، فراشة الِنْمر

Zimmerman pine moth – 
Dioryctria zimmermani (Grote) – 
Pyralidae 

 برمانفراشة الصنوبر زي

Zonation توزيع المناطق 

Zone of growth  ـــات ـــوين الحيوان ـــة تك ـــو ضـــمن عملي ـــة النم منطق

  المنوية

تزداد بتلك المنطقة أمهات المني فـي الحجـم وهـي (

محصـــــورة داخـــــل حويصـــــلة خلويـــــة، وتنقســـــم عـــــدة 

انقســـــــامات غيـــــــر مباشـــــــرة مكونـــــــة خاليـــــــا منويـــــــة 

spermatocytes(  

Zone of maturation and reduction  منطقـــة النضـــج واالختـــزال ضـــمن عمليـــة تكـــوين

  الحيوانات المنوية

المنطقة التي تنقسم فيها كل خلية منوية إنقسامين (

إحــــــــــداهما إختزالــــــــــي، وتتكــــــــــون طالئــــــــــع المنــــــــــي 

spermatids( 
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Zone of transformation  منطقــة التحــول ضــمن عمليــة تكــوين الحيوانــات

  المنوية

حيوانـــات منويـــة  وفيهـــا تتحـــول طالئـــع المنـــي إلـــى(

ويطلـــق عليهـــا عمليـــة  spermatozoaذات ذنـــب 

 )spermogenesisالتحول 

Zonosemata efecta (Say) – 
Pepper maggot, Electa fruit fly – 
Tephritidae 

  ذبابة الفاكهة إليكتا، ذبابة الفلفل

Zooparasitism التطفل الحيواني  

ــ( ى نمــوذج مــن التطفــل الــذي فيــه ينتمــي الطفيــل إل

  )المملكة الحيوانية

Zoophagous حيوانية التغذية، آكالت حيوانات 

Zoosaprophagous حشرة تتغذى على مواد حيوانية ميتة 

Zootermopsis angusticollis  
(Hagen) – 
Pacific dampwood termite – 
Termopsidae 

 نمل الخشب الرطب األبيض

Zophodia convolutella (Hubner) – 
Gooseberry fruitworm –  
Pyralidae 

يباس، عنب الثعلب"دودة ثمار الِكْشِمش   "الرِّ

Zoraptera  
(zor = pure; ptera = wing) – 
Zorapterans 

   رتبة زورابترا أو الحشرات خالية األجنحة

)zor  = ،خـــــــــاليptera  =عـــــــــديم األجنحـــــــــة (– 

  حشرات الزورابترا 

Zorotypidae – 
Zorapteran 

   – يبيديزوروت فصيلة

 رتبة 
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Zygaenidae  
(Pyromorphidae) –  
Smoky moths and Burnets, 
leafskeletonizer moths – 
Zygaenoidea – Lepidoptera 

  زيجانيدي  فصيلة

   الفراشات المدخنة –) بيرومورفيدي(

  – "الدخانية"

   رتبة – فوق فصيلة

Zygaenoidea – 
Ditrysia –  
Lepidoptera 

  –شات الزايجانويديا فوق فصيلة فرا

 تبة ر  –تحت رتبة 

Zygogenetical egg production تطور البيوض بعد التلقيح 

Zygogramma exclamationis (F.) – 
Sunflower beetle –  
Chrysomelidae 

 الشمس"عباد"زهرة خنفساء زهرة 

Zygopinae – 
Curculionidae 

   – تحت فصيلة السوس زيجوبيني

  فصيلة

Zygoptera – 
Dameselflies – 
Odonata 

  تحت رتبة زيجوبترا 

   –) البعض يعتبرها رتبة مستقلة(

  رتبة –الرعاشات الصغيرة 

Zygospore القح 

Zygote بيضة مخصبة، زيجوت 

Zymosterols السيتروالت الحيوانية 
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    .ص 907 .بيروت، لبنان

مديريــة الكتــب . نظــري وعملــي: تالحشــرا بيئــة.  1990.  الرويشــدي، خالــد وملحمجــي، محمــد زهيــر .16

  .ص 418  .جامعة دمشق، دمشق، سوريا الجامعية،

ومراجعـــة  .د. إمــز، أترجمــة لألصــل اإلنكليـــزي، تــأليف .  حيــاة الحشـــرات.  1998.  الزيــادي، ســميرة .17

  .ص 368  .دار الفكر العربي، القاهرة، مصر.  محمود حافظ

مديريـــة الكتـــب .  حشـــرات البســـاتين والغابـــات.  1986. الســـلتي، محمـــد نـــايف وٕابـــراهيم، جمعـــة خليـــل .18

 .ص 488  .جامعة حلب، حلب، سوريا والمطبوعات الجامعية،

 : الحشــرات علــم.  1999.  الشــاذلي، محمــد محمــد و شــورب، الســيد حســن والمرســي، علــي علــي .19

  .ص 403  .المكتبة األكاديمية، القاهرة، مصر.  التقسيم، التحول، التشريح، المورفولوجي

 508  .الـدار العربيــة، القـاهرة، مصــر.  الحشـرات مبـادئ علـم بيئــة.  2000.  الشـاذلي، محمـد محمــد .20

   .ص

 جامعة الملـك سـعود،.  العام الحشرات علم األسس العملية في.  1998.   مكي بن عبد اهللالعمودي،  .21

 .ص 271  .الرياض، المملكة العربية السعودية النشر العلمي والمطابع،

الطبعــــة الرابعــــة، .  إعــــداد نخبــــة مــــن األســــاتذة المختصــــين.  1984. لمعجــــم الطبــــي الموحــــدا .22

 .ص 760  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس

اآلفـــات الحشــرية والحيوانيـــة وعالقتهــا بالنبـــات .  1994. عصــمت المنشــاوي، عبـــد العزيــز والحجـــازي، .23

  .ص 621  .منشأة المعارف، االسكندرية، مصر. مكافحتها واإلنسان والحيوان وطرق

 .  اآلفــات الحشــرية والحيوانيــة وطــرق مكافحتهــا.  2001. المنشــاوي، عبــد العزيــز والحجــازي، عصــمت .24

 .ص 687  .مكتبة المعارف الحديثة، مصر

معجـــم األلفـــاظ والمصــــطلحات العلميـــة المتداولـــة فـــي مجـــال علــــم .  1995. نقود، ســـعيد عبـــد اهللابـــاع .25

 .صفحة 254. مطبوعات جامعة عدن، سلسلة الكتاب المرجعي).  عربي –إاكليزي (الحشرات 
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 شــكلها الظــاهري: الزراعيــة  الحشــرات.  2004.  علــي بــن محمــدوالســحيباني، علــي إبــراهيم بــدوي،  .26

النشـر العلمـي  جامعة الملـك سـعود،.  داخلي مع نبذة عن بيئتها وتقسيمها وطرق مكافحتهاوتشريحها ال

  .ص 411  .الرياض، المملكة العربية السعودية والمطابع،

مفصــليات األرجــل ذات األهميــة الطبيــة والبيطريــة فــي المملكــة العربيــة .  1994.  علــي إبــراهيمبــدوي،  .27

 239  .الريـاض، المملكــة العربيـة الســعودية معـة الملــك سـعود،عمـادة شــؤون المكتبـات، جا.  السـعودية

  .ص

جامعــة دمشــق،  مديريــة الكتــب الجامعيــة،.  عملــي –نظــري : آفــات المخــازن.  1990.  بــالل، حمــزة .28

  .ص 328  .دمشق، سوريا

فــي المملكــة العربيــة الســعودية وســبل  اآلفــات الزراعيــة األكثــر إنتشــاراً .  1984.  تلحــوق، عبــد المــنعم .29

الريــــاض،  وزارة الزراعـــة والميــــاه، المركـــز اإلقليمــــي ألبحــــاث الزراعـــة والميــــاه،.  أضــــرارها حـــد مــــنال

 .ص 124  .السعودية

 بســـائط فـــي الجراثيميـــات الطبيـــة والفطـــور و.  1990.  ، إيـــاد عمـــر والـــدبش، محمـــد خليـــلتنبكجـــي .30

 .ص 160  .دمشق، سوريا .  الشائعة الحشرات

ستصـــــالح اوزارة الزراعـــــة و .  افحـــــة البيولوجيـــــة لآلفـــــات الحشـــــريةالمك.  1993. توفيـــــق، محمـــــد فـــــؤاد .31

  .ص 721  .القاهرة، مصر األراضي،

.  والعنكبوتيـــات الطبيـــة والبيطريـــة الحشـــرات.  1987.  جـــرجيس، ســـالم جميـــل وأمـــين، عـــادل حســـين .32

 .ص 287  .جامعة الموصل، الوصل، العراق

.  واألكاروســـات الطبيـــة والبيطريـــة حشـــراتال.  1978. جعبـــوب، إبـــراهيم علـــي ورواش، إبـــراهيم عبـــده .33

 .ص 496  .، االسكندرية، مصرالهيئة المصرية العامة للكتاب

التشـريح الخـارجي : لطبيـة والبيطريـةا الحشـرات.  1971 .علـي وعيسـى، محمـد جمـالإبراهيم عبوب، ج .34

لعامـة للتـأليف الهيئـة المصـرية ا مقاومتهـا والعادات ودورهـا فـي نقـل األمـراض لإلنسـان والحيـوان وطـرق

 .ص 494  .القاهرة، مصر والترجمة،

األنســان والحيــوان وأثرهــا علــى  عالقتهــا بصــحة: المنزليــة  الحشــرات.  1980. جعبــوب، إبــراهيم علــي .35

 .ص 326  .، االسكندرية، مصردار المطبوعات الجديدة،.  المواد المخزونة

مكتبــة لبنــان، .  ديــدقــاموس حتــي الطبــي الج.  1993. حتــي، يوســف والخطيــب، أحمــد شــفيق .36

 .ص 642  .الطبعة الثالثة، بيروت، لبنان



 

1328

جامعـــة عمـــر .  المكافحـــة الحيويـــة. 1994.  محمـــد أبــو مـــرداسوالبـــاروني، عصـــمت محمـــد حجــازي،  .37

  .ص 635  .ليبيا المختار،

الحقــل  محاصــيل: اإلقتصــادية  الحشــرات.  1983.  حمــاد، شــاكر محمــد والمنشــاوي، عبــد العزيــز .38

دار المطبوعـــات الجديــــدة، .  ة واألشـــجار الخشــــبية ونباتـــات الزينــــة وطـــرق مقاومتهــــاوالخضـــر والفاكهــــ

 .ص 402  .االسكندرية، مصر

دار المطبوعــات .  ومتقــدم أساســيات : الحشــرات مورفولوجيــة علــم.  1974.  حمــاد، شــاكر محمــد .39

 .ص 303  .الجديدة، االسكندرية، مصر

واألمــراض واآلفــات  الحشــرات ومــة والقضــاء علــىالطــرق الحديثــة للمقا.  1994. حمايــل، علــي فتحــي .40

  .ص 219  .منشأة المعارف، االسكندرية، مصر.  أشجار الفاكهة والحشائش التي تصيب

اآلفــات الحشــرية والحيوانيــة وطــرق مكافحتهــا فــي .  1982.  علــي إبــراهيم وحمــاد، شــاكر محمــد دبــور، .41

  .ص 293  .المملكة العربية السعوديةالرياض،  جامعة الملك سعود،.  المملكة العربية السعودية

 .المكتبــة األكاديميــة، القــاهرة، مصــر.  الحشــرات تركيــب وتصــنيف.  1995.  جــورج نصــر اهللارزق،  .42

   .ص 546

جامعـة تشـرين، كليـة .  العـام الحشـرات علـم.  1993.  رمضان، علـي محمـد وٕاحسـان، سـليمان إبـراهيم .43

  .ص 267  .الالذقية، سوريا الزراعة،

الالذقيــة،  جامعــة تشــرين، كليــة الزراعــة،. الحشــرات فيزيولوجيــا وبيئــة.  1993. ي محمــدرمضــان، علــ .44

  .ص 276  .سوريا

 الحشرات المرشد إلي علم.  1984.  سليط، علي محمد والصفار، زهير يونس والعراقي، رياض أحمد .45

 486  .راقجامعـة الموصـل، الوصـل، العـ.   سـيرفس. و. مترجمة لألصل اإلنكليزي، تأليف .  الطبية

 .ص

االســـكندرية،  منشـــأة المعـــارف،.  الطبيـــة والبيطريـــة الحشـــرات.  1998.  صـــالح، مصـــطفى ســـليمان .46

  .ص 423  .مصر

اإلتجاهــات الحديثــة فــي المبيــدات .  1990.  وعبــد الحميــد، محمــد إبــراهيم زيــدان هنــديعبــد الحميــد،  .47

  .الدار العربية، القاهرة، مصر  .الحشرات ومكافحة

  

اآلفــات الحشــرية والحيوانيــة الناقلــة لمســببات األمــراض المتوطئــة .  1995.  زيــدان هنــدي عبــد الحميــد، .48
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  .القــاهرة، مصــر المكتبــة األكاديميــة،.   الموقــف الــراهن وآفــاق المســتقبل: لإلنســان والحيــوان والوبائيــة

 .ص 704

ة لألصـــل ترجمــ.   مقدمــة فــي الســيطرة علـــى اآلفــات الحشــرية.  1990. عبــد الحميــد، زيــدان هنــدي .49

 .ص 639  .الدار العربية، القاهرة، مصر.  لوكمانوويليام  ميتكافروبرت اإلنكليزي، تأليف 

ترجمـة لألصـل اإلنكليـزي، . التركيـب والوظيفـة : الحشـرات.  1988. السالم، أحمد لطفـي وآخـرون عبد .50

   .الدار العربية، القاهرة، مصر.  شابمان. ف. رتأليف 

ترجمـــة لألصـــل .  وتنوعهـــا الحشـــرات مقدمـــة فـــي بيولوجيـــة.  1983.  عبـــد الســـالم، أحمـــد لطفـــي .51

المكتبـــة األكاديميـــة، القــــاهرة، .  إهــــر. بـــول رو  دويـــن. ديلــــي، جـــون ت. هـــاول فاإلنكليـــزي، تـــأليف 

 .ص 921  .مصر

.  اآلفات الحشرية في مصر والبلـدان العربيـة وطـرق السـيطرة عليهـا.  1993. عبد السالم، أحمد لطفي .52

 ).2ج(ص  612و ) 1ج(ص  781 .ديمية، القاهرة، مصرالمكتبة األكا

ترجمـــة لألصـــل .  العامـــة فـــي مجـــال الصـــحة الحشـــرات مكافحـــة.  1969.  عثمـــان، محمـــد فـــوزي .53

دار الفكـــر العربـــي، .  بـــارفين. ر. مورهيـــد طومســـون، ج. س. ســـايمز، ر. ب. ساإلنكليـــزي، تـــأليف 

  .ص 296  .القاهرة، مصر

االتجاهات الحديثـة فـي دراسـة اآلفـات الحشـرية .  2000.  هالل أحمدوهالل،  إبراهيم سليمانعيسى،  .54

.  دار الكتــاب الحــديث  .أســس المكافحــة وآفــات المحاصــيل الحقليــة : ومكافحتهــا فــي العــالم العربــي

  .ص 568  .  القاهرة، مصر

رة، القــاه.  الكتــاب الحــديث دار.  تالحشــرا المــدخل لدراســة علــوم.  1999.  إبــراهيم ســليمانعيســى،  .55

  .ص 396.  مصر

جامعـــة .  الحشـــرات الشـــكل الخـــارجي والتصـــنيف فـــي.  1993. فتـــيح، محمـــد عـــادل وقســـيس، وجيـــه .56

 .ص 397  .دمشق، دمشق، سوريا

مديريـة الكتـب .  )النظريالجزء ( البستانية اآلفات: اإلقتصادية الحشرات.  1984.  فتيح، محمد عادل .57

 .ص 465  .جامعة دمشق، دمشق، سوريا  الجامعية،

الجـــزء ( البســتانية اآلفـــات: اإلقتصــادية الحشـــرات.  1992.  فتــيح، محمــد عـــادل والرويشــدي، خالــد .58

  .ص 232  .جامعة دمشق، دمشق، سوريا  مديرية الكتب الجامعية،.  )العملي

.  نظــم الــتحكم فــي اآلفــات الحشــرية.  1987.  طــاهر، محمــد عمــرفــرج اهللا، عبــد الــرحمن عبــد الفتــاح و  .59
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 .ص 42  .جدة، السعودية لمي، جامعة الملك عبد العزيز،مركز النشر الع

.  مورفولوجيـا وتصـنيف : الحشـرات مقدمـة فـي دراسـة.  1986.  قسـيس، وجيـه واألحمـدي، أحمـد زيـاد .60

 .ص 640  .جامعة دمشق، دمشق، سوريا

ــا.  1992. قســيس، وجيــه .61 مديريــة الكتــب . الجــزء النظــري والعملــي : الحشــرات مقدمــة فــي فيزيولوجي

  .ص 495 . ، جامعة دمشق، دمشق، سورياامعيةالج

مديريـــة الكتـــب والمطبوعـــات .  الحشـــرات مورفولوجيـــا وتصـــنيف.  1988.  كعكـــه، نـــوال عبـــد القـــادر .62

  .ص 306 .حامعة حلب، حلب، سوريا الجامعية،

حامعــة  مديريــة الكتــب والمطبوعـات الجامعيــة،.  المكافحــة الحيويـة.  1993.  كعكـه، نــوال عبـد القــادر .63

 .ص 365 .، حلب، سورياحلب

مطبعــة جامعــة .  أخطــر اآلفــات الزراعيــة –سوســة النخيــل الحمــراء .  2001. كعكــه، وليــد عبــد الغنــي .64

 .ص 165 .اإلمارات العربية المتحدة، العين، اإلمارات العربية المتحدة
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  .ص 352 .حنين، عمان، األردن
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  .ص 460  .دار حنين، عمان، األردن

عـداد قســم إ.  )البـرداء(المالريـا  العملــي فـي الحشـرات دليـل علـم.  1983.  العالميـة منظمـة الصـحة .72

 منظمـــة الصـــحة العالميـــة، المكتـــب االقليمـــي لشـــرق المتوســـط،.  المالريـــا واالمـــراض الطفيليـــة االخـــرى

 .ص 168  .االسكندرية، مصر
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